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Pembangunan EMU Radar di Bukittinggi, Sumatera Barat Terkait 
dengan Pengembangan Kajian Dinamika Vertikal Atmosfer Indonesia 

(Khususnya Investigasi Gelombang Kelvin) 

 

Eddy Hermawan, Aristyo Rahadian Wijaya, dan Siti Hairunnisa Norfahmi  

   

Abstrak 

 

Indonesia telah ditetapkan badan meteorologi dunia (WMO, World Meteorological Organization) sebagai satu 

dari tiga kawasan penting dunia dalam pemantauan perubahan iklim global. Ini dimungkinkan, kerena 

kawasan ini dianggap unik, diapit dua Samudera dan dua Lautan besar (Asia-Australia) dan (Pasifik-Hindia). 

Akibat dinamika atmosfer nya yang tergolong kompleks, maka dipandang perlu dilakukan satu sistem 

pengamatan yang komprehensif dan terpadu. Satu diantaranya adalah akan dibangunnya EMU (Equatorial 

Middle and Upper) Atmospheric Radar yang merupakan pengembangan dari EAR (Equatorial Atmospheric 

Radar) yang sudah beroperasi sejak tahun 2001 hingga sekarang. Apa itu EMU, adakah kaitannya dengan 

EAR, bagaimana sistem kerjanya, dan parameter apa saja yang dapat diturunkan, akan menjadi hal yang 

sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Makalah ini berisi informasi (review) sebagian hasil-hasil yang telah 

dicapai melalui EAR, dan juga rencana pembangunan EMU yang kesemuanya dirancang dengan resolusi 

pengamatan yang relatif tinggi (high resolution). Satu diantara kajian dinamika vertikal atmosfer yang dibahas 

dalam makalah ini adalah investigasi gelombang Kelvin yang ada di ”sekitar” lapisan tropopause yang ada di 

Loka Pengamat Dirgantara LAPAN Kototabang, Bukittinggi, Sumatera Barat sebagai bagian penting didalam 

mengkaji proses dinamika vertikal atmosfer Indonesia untuk skala pengamatan harian. Hal ini penting 

dilakukan mengingat gelombang Kelvin dianggap sebagai pemicu utama terjadinya fenomena Madden-Julian 

Oscillation (MJO). Dengan mengetahui sinyal terjadinya geombang Kelvin, maka akan mempermudah 

pemahaman mekanisme terjadinya MJO. Ini terkait dengan akan datangnya fenomena curah hujan esktrim 

yang diduga bakal terjadi sejak awal tahun 2015, terutama untuk kawasan barat Indonesia yang lokasinya 

relatif dekat dengan Lautan Hindia. Studi ini merupakan penyempurnaan dari studi sebelumnya dengan 

tingkat kebaharuan pada kajian perilaku gelombang Kelvin saat musim penghujan dan kemarau. Berbasis 

hasil analisis data Equatorial Atmospheric Radar (EAR), khususnya angin zonal (B-T). 

 

Kata-kata kunci: EMU, EAR, Angin Zonal, dan Gelombang Kelvin 

 

Pendahuluan 

Saat ini Lembaga Penerbangan dan 
Antariksa Nasional (LAPAN) bekerjasama 
dengan Research Institute for Sustainable 
Humanosphere (RISH), Universitas Kyoto, 
Jepang sedang berupaya membangun satu 
radar raksasa (giant radar) dengan nama EMU 
(Equatorial Middle and Upper) Atmospheric 
Radar. EMU merupakan pengembangan dari 
radar raksasa sebelumnya yang bernama EAR 
(Equatorial Atmospheric Radar) yang sudah 
beroperasi sejak 2001. Diantara berbagai topik 
riset yang telah dilakukan, satu satu yang 
menarik untuk dianalisis lebih mendalam, yakni 
perilaku gelombang Kelvin (Kelvin Wave). Ini 
memang bukan pertama kali dilakukan, namun 
penyempurnaan dari Lubis, dkk [1] dan Ningrum 
[2]. 

Terkait dengan pemaparan penelitian di atas, 
maka penulisan makalah ini disusun sebagai 
berikut. Motivasi dasar mengapa penelitian ini 
dilakukan, dijelaskan di bagian Pendahuluan, 
konsep dasar gelombang Kelvin dijelaskan di 
bagian Teori dan hasilnya dibahas dalam bagian 
Hasil dan Diskusi, sebelum akhirnya ditutup 
dengan Kesimpulan. 

Teori 

Gelombang Kelvin adalah gelombang 
planeter atmosfer yang dibangkitkan oleh osilasi 
pada pola pemanasan konvektif skala luas di 
lapisan troposfer ekuatorial [1]. Ada dua tipe 
Gelombang Kelvin yaitu coastal dan equatorial 
[3,4]. Adapun gelombang Kelvin yang dimaksud 
dalam makalah ini adalah gelombang Kelvin 
equaotorial, khususnya yang terjadi di atas 
atmosfer Indonesia.  
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Gelombang Kelvin atmosfer merupakan 
gelombang yang merambat ke arah timur dan 
mempunyai pertubasi (perambatan) angin zonal 
(B-T) dan geopotensial yang bervariasi dalam 
arah meridional mengikuti fungsi Gaussian yang 
terpusat di ekuator. Gelombang Kelvin 
merupakan gelombang yang non-dispersif, 
sehingga diduga erat gelombang ini tidak 
mengalami perubahan bentuk selama 
perambatannya [5,6]. 

Gelombang Kelvin berbentuk simetris dengan 
puncak berada di ekuator dan akan meluruh jika 
menjauhi ekuator. Gelombang Kelvin yang 
pertama kali ditemukan memiliki panjang 
gelombang 20.000 km dan panjang gelombang 
vertikalnya 6-10 km. Gelombang kelvin 
berpropagasi ke timur (secara zonal) dan bawah 
(secara vertikal) sedangkan secara meridional 
tidak berpropagasi [7]. 

Dengan kata lain gelombang Kelvin memang 
dominan dicirikan oleh perilaku angin zonal, 
khususnya di “sekitar” lapisan tropopause. 

Gelombang Kelvin dengan periode 15-20 
harian pertama kali ditemukan oleh Wallace dan 
Kousky pada tahun 1968 di Pasifik Barat. Dhaka 
juga menemukan Gelombang Kelvin dengan 
periode 7-16 harian di wilayah India (pada 
8,5ºLU dan 77ºBT, 8,3ºLU dan 73ºBT, 11,7ºLU 
dan 92,7ºBT) pada ketinggian 12-16 km 
(troposfer atas) [8]. 

Hasil dan Diskusi 

Berikut ditunjukkan hasil-hasil yang dicapai 
dimulai dari Time-Height Section daripada angin 
zonal (B-T) rata-rata harian selama tiga bulan 
(Januari-Februari-Maret) 2013 hasil observasi 

data EAR yang kemudian diikuti dengan analisis 
spektral berbasis FFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Time-Height Section daripada angin 
zonal (B-T) rata-rata harian selama tiga bulan 
(Januari-Februari-Maret) 2013 hasil observasi 
data EAR. 
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Gambar 2. Analisis spektral yang dinyatakan dalam Power Spectral Density (PSP) kecepatan angin zonal 
hasil observasi EAR masing-masing periode JFM (Januari-Februari-Maret), AMJ (April-Mei-Juni), dan JAS-
SON (Juli-Agustus-September-Oktober-November) 2013 mulai dari lapisan 15-19 km dpl. 

 

 

Gambar 3. Sama dengan Gambar 1, dimana pada Gambar 3 terlihat lebih jelas perbedaan perilaku 
gelombang Kelvin di saat bulan basah dan bulan kering, walau dengan waktu pengamatan yang berbeda 
(Sumber: Ningrum) [2]. 

Gambar 1 menjelaskan tentang time-height 
section daripada angin zonal masing-masing 
periode JFM, AMJ, dan SON diantara lapisan 15 
hingga 19 km dpl. Pemilihan waktu ini 
didasarkan atas adanya peningkatan nilai 
variance angin zonal selama satu tahun 
pengamatan selama tahun 2013. Dari gambar 
tersebut, nampak jelas adanya perbedaan yang 
cukup signifikan antara musim basah yang 
diwakili dengan JFM, transisi yang diwakili oleh 
AMJ dan kemarau yang diwakili oleh SON. 

Lapisan tropopause terjadi di “sekitar” lapisan 
17 km dpl, terlihat bahwa perilaku angin zonal di 
“sekitar” lapisan tropopause relatif lebih jelas 
terlihat pada bulan basah (JFM), dibandingkan 
saat musim transisi (AMJ) dan juga musim 
kemarau (SON).  

Jika diasumsikan perilaku gelombang Kelvin 
terkait erat dengan perilaku angin zonal di 
“sekitar” lapisan tropopause, maka beradasarkan 
Gambar 1 di atas terlihat jelas bahwa perilaku 
gelombang Kelvin nampak lebih jelas di saat 

musim basah (JM), dibandingkan musim-musim 
lainnya, baik dissat musim transisi (AMJ) 
ataupun musim kemarau (SON). 

Hal ini dipertegas dengan hasil analisis 
spektral berbasis FFT (Fast Fourier Transform) 
yang menunjukkan adanya perbedaan yang 
cukup signifikan antara FFT periode JFM 
dengan FFT periode AMJ dan SON, dengan nilai 
osilasi dominan masing-masing sekitar 23, 8 dan 
31 harian. Tidak hanya kepada besar kecil nilai 
FFT yang dihasilkannya, namun yang paling 
penting adalah ketegasan atau kejelasannya. 
Walaupun dengan nilai FFT yang paling besar, 
namun dari segi pola FFT yang dihasilkannya, 
ternyata FFT di saat periode JFM lah yang relatif 
paling jelas.  

Hasil analisis di atas, ternyata tidak jauh 
berbeda dengan hasil yang diperoleh Ningrum 
[2] yang digambarkan secara tegas di Gambar 3, 
walaupun dengan periode pengamatan yang 
berbeda. Hasil ini akan menjadi bagian penting 
dalam mengkaji dinamika MJO (Madden-Julian 
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Oscillation) dimasa mendatang, terkait dugaan 
jika gelombang Kelvin pemicu utama terjadinya 
MJO di kawasan barat Indonesia [9].  

Kesimpulan 

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan 
bahwa perilaku gelombang Kelvin dapat terlihat 
jelas menggunakan data angin zonal (B-T) yang 
diturunkan dari data EAR. Hasil analisis lanjut 
dapat juga disimpulkan bahwa gelombang 
tersebut menjalar (berpropagasi) dari barat 
menuju timur. Gelombang Kelvin tertangkap 
jelas diantara lapisan 15-19 km di atas 
permukaan laut (dpl). Gelombang Kelvin aktif 
terlihat kuat dan jelas pada bulan Januari hingga 
Maret (JFM) 2013 dengan osilasi dominan 
sekitar 23 harian.  
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Studi Komputasi Aliran Sebagai Fungsi Perbedaan Suhu Fluida  

Suprijadi, A. Ikhsan, R. R. Septiawan dan I. D. Aditya  

 

Abstrak 

Komputasi sebagai alat bantu dalam melakukan pemodelan, analisis dan pengolahan data eksperimen 
dalam ilmu-ilmu sains sangatlah bermanfaat, apalagi ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi. 
Banyak fenomena alam yang dapat diramalkan atau diprediksi dengan menggunakan metoda-metoda 
komputasi yang sudah ada. Dalam makalah ini kami mencoba melakukan analisa dan memodelkan kasus-
kasus fisis di lingkungan sehari-hari. Dua pendekatan pemodelan yang akan dibahas pada makalah ini yaitu 
simulasi berbasis grid, pada makalah ini akan digunakan finite element sebagai tools untuk melakukan 
analisa sebaran panas dari pemanas (heat exchanger), sedangkan pendekatan metoda kedua adalah 
dengan metoda berbasis partikel untuk menjelaskan aliran konveksi alami.  Dari kedua metoda ini dapat 
digambarkan perubahan-perubahan fisis  yang perlu diamati, sehingga pemahaman aplikasi ilmu-ilmu fisika 
dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat. 

Kata-kata kunci: elemen hingga, komputasi suhu, metoda partikel 

Pendahuluan 

Aliran fluida merupakan fenomena yang 
menarik untuk dibahas dan banyak kita jumpai di 
lingkungan sehari-hari. Gerakan aliran air laut, 
timbulnya angin darat, angin laut dan sebagainya 
tidak terlepas dari pergerakan fluida. Untuk 
menjelaskan gejala tersebut banyak penelitian 
dilakukan oleh para peneliti dengan menggunakan 
metoda eksperimen, kajian teori ataupun dengan 
menggunakan perhitungan yang dikenal sebagai 
CFD (Computational Fluid Dynamic) [1]. 

Disisi lain, penyebab terjadinya aliran fluida 
pun menjadi kajian yang menarik. Sebagai contoh, 
dalam kasus aliran konveksi alami, pengaruh 
perbedaan suhu dipercaya sebagai penyebab 
terjadinya aliran fluida. Simulasi untuk mengamati 
pengaruh suhu terhadap kecepatan aliran masih 
belum banyak dibahas.  

Untuk melakukan simulasi, banyak metoda 
yang dapat digunakan untuk membahas CFD, 
misalnya dengan meng-gunakan metoda berbasis 
grid [2,3] ataupun menggunakan metoda berbasis 
partikel. Dua metoda partikel yang terkenal adalah 
metoda SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) 
[4] dan metoda MPS (Moving Particle Semi-
implicit) [5]. 

Dari pengalaman penelitian kami sebe-lumnya 
[6], pengaruh perbedaan suhu dalam simulasi 
fluida telah diujicobakan dalam percobaan 
perubahan wujud fluida dari fasa padat (es) 
menjadi fasa cair (air), baik secara komputasi 
maupun eksperimen. 

Dalam makalah ini, penggunaan tools 
komputasi untuk mempelajari perpindahan panas 
antar material akan dibahas, dengan 

menggunakan studi kasus pada aliran konveksi 
alami dalam suatu sistem lingkaran tertutup. 
Dengan menggunakan sistem lingkaran ter-tutup, 
dapat dipastikan tidak terjadi perubahan volume 
partikel fluida yang terlibat dalam simulasi. 

Metodologi 

2.1. Metode elemen hingga 

Metode elemen hingga merupakan metode 

numerik yang digunakan untuk memecahkan 

persamaan diferensial yang mengatur sistem 

(governing equation). Konsep dasar dari metode 

ini adalah dengan membagi model matematis 

menjadi komponen geometri sederhana. Respon 

dari setiap elemen dapat dicari dari nilai fungsi 

pada elemen-elemen lainnya melalui node yang 

menghubungkan antar elemen. Sebagai contoh, 

pada kasus perpindahan kalor, persamaan yang 

mengatur perpindahan kalor dinyatakan dalam 

persamaan 

 yx z
qq q T

Q c
x y z t


   

          
  

dengan , ,x y zq q q  adalah komponen aliran panas 

per satuan luas, Q  adalah besarnya kalor yang 

dihasilkan per satuan volume,   adalah densitas, 

c  adalah kapasitas kalor, T  sebagai suhu, dan t  

adalah waktu. Dengan mensubstitusi 
menggunakan persamaan Fourier, didapatkan 
persamaan 

T T
k k

x x y y
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T T
k Q c

z z t


   
   
   

 

dengan k  adalah konduktivitas termal dari bahan. 

Dengan memberikan syarat batas untuk suhu, 
aliran panas spesifik, dan kalor yang diberikan 
dari luar, maka domain permasalahan dapat 
dibagi menjadi sekumpulan node yang nilai 
fungsinya dapat direpresentasikan dalam bentuk 
persamaan matriks berikut 
 

 

    
1 2

1 2

1 2

/ / /

/ / /

/ / /

T x N x N x

T y N y N y T B T

T z N z N z

         
   
           
            

 

 

dengan  T  adalah vektor suhu di node,  N  

adalah matriks fungsi bentuk, dan  B  adalah 

matriks untuk interpolasi gradien suhu. 
 
2.2. Persamaan Navier-Stokes 

Pergerakan fluida diatur oleh persamaan 

Navier-Stokes yang terdiri dari persamaan 

kontinuitas 

   0
D

V
Dt


      

dengan   adalah densitas, t  sebagai waktu, V  

adalah medan vektor kecepatan, dan 
D

Dt


 adalah 

operator turunan substansial. Selain persamaan 

kontinuitas, persamaan Navier-Stokes juga terdiri 

dari persamaan momentum untuk fluida inviscid 

 
DV

f
Dt

      
 

dengan f  adalah gaya eksternal per unit massa. 

 
2.3. Metode SPH 

Metode SPH merupakan salah satu metode 

yang populer digunakan dalam simulasi fluida. 

Metode SPH berdasarkan pada interpolasi nilai 

besaran fisis di suatu titik terhadap nilai besaran 

fisis lainnya dalam domain. Representasi partikel 

dari SPH dapat dinyatakan oleh 

 
j

i j ij

j j

m
f f W


   

dengan 
if  adalah nilai medan f  di partikel i , 

jm  dan j  masing-masing adalah besar massa 

dan densitas partikel j , 
jf  adalah nilai medan 

f  di partikel j , dan ijW  adalah fungsi bobot 

diantara partikel i  dan partikel j . Sedangkan 

representasi dari gradien medan pada metode 
SPH dapat dituliskan sebagai berikut 

  
j

i i j i ij

j j

m
f f W


     

dengan i ijW  adalah gradien dari fungsi bobot 

ijW  terhadap posisi partikel i . 

 

Simulasi perpindahan panas secara konduksi 
pada tabung pemanas 

Sebagai uji komputasi perpindahan panas, 

dalam model aliran tertutup ini, perpindahan 

panas secara konduksi dimodelkan untuk melihat 

seberapa besar pengaruh jumlah lilitan pemanas 

pada distribusi suhu di dalam pipa. Model 

pemanas ini bisa digunakan sebagai sumber 

panas pada model aliran alami fluida siklus 

tertutup yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

Gambar 2 menunjuk-kan ilustrasi model dari 

sistem pemanas. Jumlah lilitan elemen pemanas 

dapat divariasikan hingga 7 lilitan pemanas. Pola 

distribusi suhu di dalam pipa akan dipelajari 

dengan menggunakan metoda elemen berhingga 

yang  telah dijelaskan sebelumnya. Simulasi 

dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

Comsol 3.4. Kondisi umum dari sistem yang 

disimulasikan adalah, asumsi fluida akan mengalir 

dari arah bawah, sehingga di bagian ini temperatu 

dijaga konstan sebesar suhu ruang. Pada bagian 

atas, suhu akan mengikuti perubahan yang 

diperoleh sebagai hasil konduksi termal dari 

elemen pemanas. 

 

Gambar 1 Model siklus tertutup untuk simulasi 
aliran alami fluida. 
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Gambar 2 Model tabung dengan sumber panas 
berupa lilitan elemen pemanas dengan jumlah 
lilitan sebanyak 7 lilitan. 

Dari hasil simulasi, kurva sebaran suhu pada 

tengah penampang tabung dapat dilihat pada 

Gambar 3. Setiap kurva dengan warna yang 

berbeda menggambarkan kurva sebaran suhu 

pada waktu yang berbeda. Pada kurva tersebut 

dapat dilihat bahwa perubahan suhu menuju 

kestabilan dalam tabung berlangsung dalam 

selang waktu yang relatif cepat. Cuplikan gambar 

hasil simulasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 

4. 

 
Gambar 3 Sebaran panas di penampang tengah 
tabung. 

 

Simulasi konveksi alami 

Fenomena aliran konveksi alami dapat 

diamati pada sebuah sistem siklus tertutup 

dengan dinding adiabatik yang memiliki sumber 

kalor di kanan bawah dan penyerap kalor di sudut 

kiri atas. Model dari sistem ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. Untuk mensimulasikan fenomena 

aliran konveksi alami ini digunakan metode 

partikel untuk memodelkan sistem tersebut. Fluida 

dalam siklus tertutup tersebut digantikan oleh 

sekumpulan partikel yang masing-masing memiliki

 

 

Gambar 4 Cuplikan hasil simulasi lilitan pemanas tabung pada (a) 0t  s , (b) 4t  s , dan (c) 

10t  s

properti fisis yang bisa berbeda satu sama lain. 

Interaksi antar partikel dihitung menggunakan 

persamaan Navier-Stokes yang telah dibuat 

dalam bentuk skema SPH. Interaksi antara 

partikel dengan pemanas dan pendingin diatur 

dengan menggunakan persamaan konduksi. 

Beberapa cuplikan dari hasil simulasi aliran 
alami fluida dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Cuplikan hasil simulasi aliran alami 

pada sirkulasi tertutup. 

Kurva kelajuan aliran fluida terhadap waktu 
dapat dilihat pada Gambar 6. Dari kurva tersebut 
dapat terlihat bahwa kelajuan aliran fluida akan 
menuju kesetimbangan setelah melewati waktu 
tertentu. Selain itu, dengan membuat suhu 
pemanas lebih tinggi, maka kelajuan aliran fluida 
dalam siklus juga akan semakin tinggi, disertai 
dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 
kesetim-bangan juga semakin cepat. 

 
Gambar 6 Kurva kelajuan aliran fluida terhadap 

waktu untuk beberapa suhu pemanas yang 
berbeda. 

Kesimpulan 

Proses perpindahan panas antar material 

telah berhasil dikembangkan dengan meng-

gunakan metode grid untuk perpindahan suhu 

secara konduksi maupun metode partikel untuk 

memodelkan fenomena aliran alami fluida dalam 

siklus tertutup. Pada fenomena aliran alami, 

semakin tinggi suhu pemanas mengakibatkan 

kelajuan setimbang aliran fluida dalam siklus 

juga semakin cepat serta waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai kesetimbangan juga semakin 

cepat. 
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Ketentuan Agung dalam Alam Semesta 

(The Golden Rules of the Universe) 
 

Suparno Satira 

Email: suparno@fi.itb.ac.id 

Abstrak 

Fisika mengungkap sifat dan perilaku segala sesuatu di alam, mulai dari ukuran terkecil, mikroskopik sampai 
ke ukuran maha raksasa, makrokosmos. Sebagai ilmu pengetahuan tentang alam, Fisika mencoba  
menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa dan bagaimana dari seluruh isi, sifat, perilaku, dan peristiwa 
dari kebendaan yang terjadi di alam. Fisika menguak tabir dengan syarat batasnya (boundary condition), 
sebab dan akibat suatu interaksi. Perilaku saling mempengaruhi, yang berlanjut dalam makna saling 
memberi dan menerima menjadikan segala sesuatu yang berinteraksi berubah, terbentuk yang baru, atau 
pemusnahan dari keberadaannya sehingga berakibat munculnya keanekaragaman. Saat ini, perumusan 
dalam Fisika, seolah sebagai suatu bangunan yang memiliki beberapa kamar dengan sekat-sekat di antara 
satu kamar dengan kamar lainnya. Tiap kamar memiliki aturan dan perumusan yang nyaris berbeda satu 
dengan lainnya. Bangunan Fisika tersebut memiliki kamar mekanika, kamar kelistrikan, kamar kemagnitan, 
selain masih terdapat pula lorong aturan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnit. Bahkan 
bangunan ini, apabila diperluas, masih memiliki ruang yang disebut : termodinamika, mekanika relativistik, 
mekanika statistik dan mekanika kuantum. Penulis ingin mengajak para pembaca membangun kerangka fikir 
yang dilandaskan pada suatu hipotesa bahwa, universe, sebagai satu bangunan dengan seluruh isinya 
ditetapkan hanya memiliki satu aturan dengan perumusan yang unik. Sebutlah, aturan tersebut berlaku 
untuk seluruh isi dari univers, dimanapun dan kapanpun. Aturan ini dapat disebut sebagai "Ketentuan 
Agung" (Golden Rules) yang mengikat seluruh isi dari universe. Aturan ini diharapkan mampu membuka 
sekat-sekat perumusan mekanika, listrik, magnit yang juga dapat menjembatani kesamaan sifat dari 
gelombang mekanik dan gelombang listrik magnit. 

 

Pendahuluan 

Fisika mengungkap sifat dan perilaku 
segala sesuatu di alam, mulai dari ukuran 
terkecil, mikroskopik sampai ukuran maha 
raksasa, makrokosmos. Sebagai ilmu 
pengetahuan alam dasar, Fisika mencoba 
menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa 
dan bagaimana dari seluruh isi, sifat, perilaku, 
dan peristiwa dari kebendaan yang terjadi di 
alam. Fisika menguak tabir dengan syarat 
batasnya (boundary condition), sebab dan akibat 
suatu interaksi. Perilaku saling mempengaruhi, 
yang berlanjut dalam makna saling memberi dan 
menerima menjadikan segala sesuatu yang 
berinteraksi berubah, terbentuk yang baru, atau 
pemusnahan dari keberadaannya sehingga 
berakibat munculnya keanekaragaman. 

Saat ini, perumusan dalam Fisika, 
membawa kesan terhadap aturan di dalam alam 
semesta (univers) sebagai suatu bangunan yang 
memiliki beberapa kamar dengan sekat-sekat di 
antara satu kamar dengan kamar lainnya. Tiap 
kamar memiliki aturan dan perumusan yang 
nyaris berbeda satu dengan lainnya. Bangunan 
Fisika tersebut memiliki kamar mekanika, kamar 

kelistrikan, kamar kemagnitan, selain masih 
terdapat pula lorong aturan gelombang mekanik 
dan gelombang elektromagnit. Bahkan 
bangunan ini, apabila diperluas, masih memiliki 
ruang yang disebut :termodinamika, mekanika 
relativistik, mekanika statistik dan mekanika 
kuantum.  

Penulis ingin mengajak para pembaca 
membangun kerangka fikir yang dilandasi oleh 
suatu hipotesa bahwa, univers, sebagai satu 
bangunan dengan seluruh isinya ditetapkan 
dalam satu aturan dengan perumusan yang unik. 
Aturan tersebut berlaku untuk seluruh isi dari 
univers, dimanapun dan kapanpun. Aturan ini 
dapat disebut sebagai "Ketentuan Agung" 
(Golden Rules) yang mengikat seluruh isi dari 
univers. Aturan ini telah membuka sekat-sekat 
perumusan mekanika, listrik, magnit yang juga 
dapat menjembatani kesamaan sifat dari 
gelombang mekanik dan gelombang listrik-
magnit menjadi suatu aturan yang terpadu. 
Aturan tunggal yang dalam perumusannya 
berlaku bagi mekanika , listrik, magnit 
seluruhnya.  

Ketentuan Agung dalam Fisika 
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Kerangka aturan agung dalam alam semesta 
dibangun dalam suatu deretan yang berlaku 
umum dan ajeg (consistence) serta menjadi pilar 
seluruh gejala di alam ini. Secara sederhana 
deretan aturan tersebut diwujudkan dalam 
urutan berikut : 

i. Keberadaan sifat yang berpasang – 
pasangan 

ii. Sifat menimbulkan pengaruh dalam 
dimensi ruang dan waktu 

iii. Pengaruh ini membangun perilaku 
interaksi dalam bentuk saling pengaruh 
– mempengaruhi 

iv. Interaksi menjadi sebab adanya 
perubahan 

v. Perubahan berujung pada pembentukan 
sesuatu yang baru atau pemusnahan 
yang telah ada dalam koridor 
kesetimbangan. 

 

Sifat dan nilai yang berpasangan 

Segala sesuatu dikenal (diketahui) karena 
sifat-sifatnya. Sifat yang dikenal tak pernah lepas 
dari lingkungannya. Pada semua benda memiliki 
kesamaan sifat, tetapi sekaligus memiliki 
perbedaan. Perbedaan sifat ada karena jenis 
yang jelas berbeda, seperti misalnya : kelistrikan 
dan massa, tinggi, panjang, warna, dan banyak 
lagi. Selain itu, perbedaan juga tampil dalam nilai 
(tingkatan) dari sifat yang bersangkutan. 
Perbedaan tingkatan pada suatu sifat yang sama 
selalu dinyatakan dengan nilai, misal : yang satu 
nilainya 1,0 dan yang lain 2,5 ; atau berapapun. 
Fisika menyebut suatu sifat sebagai suatu 
besaran. Pada suatu tingkatan selalu diperlukan 
acuan nilai sebagai patokan terhadap tingkatan 
nilai yang ada. 

 
Perbedaan yang istimewa pada suatu sifat 

dari isi alam semesta ini adanya sifat berpasang-
pasangan. Pasangan dalam pengertian dasar 
adalah komplemen (saling melengkapi, saling 
mengisi, saling memerlukan). Pasangan dibentuk 
oleh dua mahluk atau lebih yang memiliki sifat 
tertentu yang sama, namun masing-masing 
memiliki sifat dan atau tingkatan lain yang tidak 
sama. Dengan demikian suatu pasangan 
dibangun oleh dua entitas yang memiliki 
perbedaan satu sama lain, namun sekaligus 
diantara mereka memiliki kesamaan atau 
setidaknya memiliki kesepadanan. Masing-
masing elemen dari suatu pasangan saling 
membutuhkan satu sama lain. Bukan hanya yang 
tidak  punya atau kekurangan saja yang 
membutuhkan yang berkelebihan. Namun pada 
hakekatnya yang berkelebihan juga 

membutuhkan yang berkekurangan atau  tidak 
memiliki. Dengan demikian suatu pasangan 
adalah gabungan dari komponen-komponennya 
yang dibangun melalui suatu proses saling 
memberi dan saling meminta. Pasangan yang 
terbentuk tidak sekedar membangun ukuran yang 
lebih besar dari masing-masing komponennya, 
akan tetapi pasangan memiliki jenis sifat yang 
lebih banyak, memiliki fungsi dan peran yang 
lebih besar dari masing-masing komponen.  
 

Elemen dasar yang berpasangan dari sudut 
pandang Fisika ditunjukkan oleh tabel 1 

Tabel 1 

 
Sesuai dengan hipotesa dasar pembentukan 

alam semesta berupa “Big bang” , maka sifat 
paling dasar dalam Fisika adalah adanya ruang 
dan waktu yang ditunjukkan oleh gerak. Sifat 
gerak dalam bentuk pasangan adalah gerak 
lurus (translasi) yang berpasangan dengan 
gerak berputar (rotasi). Tak mungkin terbentuk 
suatu wujud kalau hanya ada gerak translasi, 
demikian pula sebaliknya semua tak akan 
terbentuk (kolaps) apabila hanya ada gerak 
rotasi.  
 

Selain jenis sifat ruang dan waktu, jenis sifat 
lain yang menghadirkan bentuk pasangan 
adalah materi (masa) dan listrik (muatan); 
artinya sifat masa berpasangan dengan sifat 
muatan listrik. Dalam keadaan bergerak 
(kinetika) sifat masa memunculkan sifat baru 
yang disebut momentum dan sifat listrik 
memunculkan sifat baru yang disebut sebagai 
sifat kemagnitan. 

 
Dalam kenyataannya, yang umum dikenal 

bukanlah sifat atau besaran yang dimilikinya, 
akan tetapi wujud atau nama dari mahluk yang 
bersangkutan. Sebagai contoh, dalam awal 
penciptaan antara lain :muncul jenis quark, 
dengan sifat atau besaran berpasang-pasangan 
dari nilai sifat masa, sifat muatan dan sifat spin. 
Kelompok lebih besar yang dibangun oleh quark 
adalah lepton dan kelompok lainnya adalah 
hadron. Pada kelompok hadron antara lain 

Sifat 

Diam Bergerak 

Besara
n 

Medan Besaran Medan 

Ruan
g 

Jarak Kedudu
kan 

Translasi Ruang 
kartesian 

Sudut Sudutp
utar 

Rotasi Ruang 
polar 

Zat Massa 
(m) 

Gravita
si  
(g) 

Momentu
m  
(p = mv) 

Momentum  
(S) 

Muatan 
(q) 

Listrik 
(E) 

Magnetik  
(µ = qv) 

Magnet (B) 
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terdapat proton, dan netron. Pada kelompok 
lepton ada elektron, muon, dan tau. Wujud 
gabungan dari kelompok hadron membangun inti 
atom. Selanjutnya, inti dengan elektron terbentuk 
atom, atom dengan atom membentuk molekul 
dan seterusnya. Sesuatu yang baru akan 
terbentuk melalui proses yang dibangun oleh 
pasangan.  
 

Melalui konsep ini semua permasalahan 
fisika seperti :sifat-sifat, perilaku / gejala dan 
peristiwa dapat dirumuskan secara terpadu.  
 
 
Pengaruh (Medan) 
 

Keberadaan sesuatu sifat akan 
mempengaruhi ruang yang ditempatinya. 
Dengan demikian akan muncul suatu besaran 
dalam dimensi ruang dan waktu yang dalam 
Fisika disebut sebagai Medan. Jenis medan di 
dalam ruang sesuai dengan jenis sifat yang ada, 
dan dengan adanya sifat pasangan, berarti pula 
terdapat pasangan-pasangan medan di dalam 
ruang tersebut . 
Dewasa ini, gejala fisika dipandang masih belum 
terrumuskan dengan utuh. Unsur pelengkap 
yang diajukan, dalam hal ini merupakan sifat 
pasangan dari medan magnit. Suparno 
berpendapat bahwa seharusnya momentum 
dipandang juga sebagai besaran yang sudah 
tentu menimbulkan medan di sekitarnya. Alasan 
yang melandasi kerangka teori ini adalah bahwa 
dalam keadaan diam, sifat masa berpasangan 
dengan sifat kelistrikan (muatan). Dalam 
keadaan bergerak, sifat kelistrikan memunculkan 
sifat kemagnitan, dengan demikian bentuk 
kesetaraan sifat terhadap sifat diam, sepatutnya 
sifat masa yang bergerak yang dinyatakan oleh 
sifat momentum, tentu juga akan memunculkan 
medan momentum.  

Perumusan medan dinyatakan oleh : 

                         r̂ 
r

 κ 
2





 (1) 

dengan ξ besaran yang menyatakan sifat dasar, 
r adalah jarak dari besaran yang bersangkutan, 
dan κ adalah tetapan yang menyatakan nilai dari 
peran lingkungan terhadap medan 
bersangkutan. Diketahui bahwa masing-masing 
tetapan memiliki sebutan khusus yaitu : untuk 
medan gravitasi, dengan tetapan universal, 

 [N.m2/kg2], untuk medan listrik, 

dengan tetapan Coulomb,  

[N.m2/C2], untuk medan momentum, dengan 

tetapan Suparno ,  [N.s2/kg2],  

dan untuk medan magnet, dengan tetapan Biot-
Savart,   [N.s2/C2]. 

 

Dengan demikian perumusan masing-
masing untuk keempat jenis medan adalah : 

i. Medan gravitasi: 

r̂ 
r

m
G  g

2




 
ii. Medan listrik: 

r̂ 
r

q
k  E

2




 
iii. Medan momentum : 

r̂ x 
r

vm
  S

2


  

iv. Medan magnet : 

r̂ x 
r

vq
 γ B

2




 

dengan  adalah vektor satuan arah radial.  

 
Sifat dan perilaku dari keempat medan 

diatas sekaligus diperlihatkan melalui makna dari 
bentuk perkalian antara besaran yang terlibat 
dalam ruang ; yaitu perkalian antara sekalar dan 
vektor arah , serta vektor dengan vektor arah.  
Selanjutnya berlaku untuk setiap jenis medan 
dalam ruang memiliki intensitas yang nilainya 
dihitung melalui perumusan fluks, yaitu :  
   

                      A .  


  (2) 

                                                               
Nilai fluks yang memiliki keterkaitan kuat dengan 
nilai medan sudah pasti akan sangat ditentukan 
oleh nilai besaran sifat penyebabnya. Hubungan 
antara fluks dan nilai besaran sifatnya 
ditunjukkan oleh perumusan : 

     dA Ψ   (3) 

dengan A luas bidang yang “ditembus” oleh 
medan, dan δ adalah tetapan yang menunjukkan 
nilai peran lingkungan ( “media” )  terhadap 
medan yang  bersangkutan. 
Dari kedua perumusan (1 dan 3) tentang medan 
dan fluks dalam ruang, selanjutnya akan 
diperoleh besaran yang menggambarkan nilai 
dari peran media dalam ruang terhadap medan 
yang bersangkutan, yaitu : 

i.   sebagai nilai dari peran sifat media 

terhadap medan gravitasi. Nilainya dalam 

ruang vakum adalah :  

[kg2/N.m2] 

ii.   sebagai nilai dari peran sifat media 

terhadap medan listrik. Nilainya dalam 
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ruang vakum adalah :  

[C2/N.m2] 

iii.   sebagai nilai dari peran sifat media 

terhadap medan momentum. Nilainya 

dalam ruang vakum adalah : 

 [N.s2/kg2] 

iv.  sebagai nilai dari peran sifat media 

terhadap medan magnet. Nilainya dalam 

ruang vakum adalah :  

[N.s2/C2] 

 
Gaya 

Keberadaan suatu medan yang 
menimbulkan pengaruh dalam ruang, pada 
pembahasan yang umum dalam Fisika tingkat 
dasar dipandang hanya berinteraksi dengan sifat 
yang sejenis saja. Sifat dan perilaku dari 
interaksi menunjukkan penyetaraan antar 
berbagai besaran dasar yang pada awalnya 
memiliki keunikan masing-masing. Penyetaraan 
ini dinyatakan dalam pengertian sebagai 
kesamaan besaran, yaitu  Gaya (F) dengan 
dimensi satuannya Newton (N). Dalam Fisika 
besaran interaksi dirumuskan sebagai berikut :  

 

                   '  F 


                        (4) 

 
Sebagai kelanjutan dan bentuk yang utuh dari 
perumusan pada persamaan (1) diatas maka 
dikenal 4 jenis gaya, yaitu :  Gaya Gravitasi 

(  g m  F


 ), Gaya Listrik Statik , ( E q  F


 ), 

Gaya Momentum, ( S x vm  F


 ), dan Gaya 

Magnet,  ( B x vq  F


 ). Perumusan ke empat 

jenis gaya ini sekaligus pula memperlihatkan 
perilaku masing-masingnya dalam bentuk 
perkalian yang menggambarkan arah ruang 
secara terpadu.  
 

Secara umum dapat disebutkan bahwa 
suatu interaksi akan dapat menimbulkan 
perubahan. Dalam pengertian perubahan 
senantiasa akan terkandung makna terjadinya 
penambahan atau pengurangan suatu sifat yang 
ditinjaunya. Dengan demikian, suatu gaya akan 
memberikan perubahan pada keadaan, antara 
lain pada perubahan gerak, perubahan bentuk, 
perubahan struktur, perubahan komposisi dan 
lain sebagainya. Bentuk yang paling umum dan 
terpadu dari perilaku perubahan adalah adanya 
pemberian atau penerimaan; pengurangan atau 
penambahan suatu besaran; besaran yang 
dipertukarkan tersebut adalah energi.  

Interaksi antar besaran dalam ruang 
berlangsung pada suatu jarak tertentu, dan ini 
tidak terjadi secara spontan dalam ruang. 
Interaksi dari suatu titik terhadap titik lain terjadi 
dalam bentuk perambatan. Sudah barang tentu 
akan terlibat besaran waktu yang berkaitan 
dengan perambatan (propagasi) interaksi yang 
bersangkutan. Perambatan interaksi antar 
besaran dalam ruang dikenal sebagai 
gelombang. Sebagaimana telah diketahui dari 
sifat dasarnya yang memiliki sifat pasangan, 
yaitu sifat masa dan sifat listrik; maka adalah 
sesuatu yang wajar pada perilaku gelombang 
dikenal pula adanya dua jenis gelombang. Dua 
sifat gelombang yang hadir dalam ruang dikenal 
sebagai gelombang mekanik dan gelombang 
elektromagnet.   

Dengan memperhatikan sifat dan perilaku 
yang telah diuraikan diatas, khususnya 
dipandang dari sifat berpasangan, maka 
tentunya terdapat perumusan gelombang yang 
berpasangan pula. Selama ini dikenal 
persamaan Maxwell yang menggambarkan 
perilaku gelombang;  namun persamaan ini 
merupakan perumusan dari sifat dan perilaku 
gelombang elektromagnet. Untuk melengkapi 
persamaan Maxwell bagi sifat dan perilaku 
gelombang mekanik, Suparno menyajikan 
pelengkap persamaannya sebagaimana 
dituliskan dalam tabel 2. 

Persamaan Maxwell  
(Gelombang listrik 

magnet) 

Persamaan Suparno  
(Gelombang mekanik) 

 

 

  

  

  

 

Perilaku gelombang elektromagnet 
dihipotesakan memiliki sifat sama ke segala arah 
dalam kerangka inersial. Sifat itu ditetapkan 
pada suatu kerangka yang bergerak dengan 
kecepatan cahaya. Nilai kecepatan cahaya yang 

dinyatakan sebagai nilai 0 0  pada persamaan 

Maxwell. Dengan kerangka fikir yang sama nilai 

0 0   pada persamaan Suparno memberikan 

nilai tertentu yang ternyata adalah merupakan 
nilai kecepatan rambat gelombang bunyi. 
Dengan demikian terdapat kesamaan sifat 
antara gelombang mekanik dan gelombang 
elektromagnetik yang dipandu oleh tetapan 
berikut : 
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0 0

1
3 10

1
331.5

c m s

v m s

 

 

  

 

  

Penutup 
Ilmu Fisika yang dikembangkan dari 

kerangka fikir dasar adanya sifat berpasangan 
telah menuntun pada suatu konsep yang 
terpadu. Keterpaduan dari kerangka fikir ini tidak 
sekedar membuka sekat-sekat pembahasan 
dalam ilmu fisika semata, yaitu bagian mekanika, 
listrik, dan manet; akan tetapi lebih luas dari itu. 
Dalam pembahasan Mekanika Statistika, sifat 
partikel yang dirumuskan sebagai Bose – 
Einstein serta Fermi – Dirac secara jelas 
menyatakan perilaku pasangan ; demikian pula 
dalam pembahasan Mekanika kuantum, adanya 
sifat fungsi symetri yang ujungnya 
menggambarkan perilaku spin yang 
memperlihatkan adanya sifat pasangan. 
Pengembangan makna-makna filosofis dari 
konsep dasar ini secara umum tidak hanya 
berlaku bagi ilmu Fisika saja. Sejarah telah 
menunjukkan bahwa kerangka berfikir fisika 
telah dapat mengembangkan berbagai ilmu, 
setidaknya beberapa ilmu, termasuk diantaranya 
ilmu social seperti : ilmu ekonomi, ilmu 
komunikasi dan ilmu psikologi. 
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Abstract 

 
FBm (Fractional Brownian Motion) signals are spatio-temporally nonstationary; which make them naturally 
hard to predict. In this presentation, we propose CS (compressive sampling)-based methods to interpolate 
the fBm signals when a few number of their random samples are given. First, we show that fBm signals are 
compressible, i.e., their ordered-magnitude coefficients after a particular sparsity transform decays very 
quickly. In particular, the direct relationship between their Hurst exponent and the sparsity is showed. Then, 
CS-based algorithms are formulated to fully reconstruct the signals from their subsamples.  Simulated one-
dimensional and two-dimensional fBm signals are used to evaluate the method and evaluate their 
performances. Actual speech and financial signals are also used to demonstrate the capability of the 
proposed method. At last, the effectiveness of the methods are demonstrated in interpolating two-
dimensional fBm representing turbulent atmospheric field that degrades ground-based telescope observation
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Abstrak 

Penelitian survey dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswa Pendidikan Fisika yang mengalami 
miskonsepsi, konsepsi paralel, dan tidak paham konsep berdasarkan kajian di dunia internasional dan 
Indonesia sejak tiga dekade terakhir. Untuk itu, peneliti ingin menyurvey konsepsi mahasiswa calon guru 
terkait konsep medan listrik menggunakan Fields Conceptul Change Inventory (FCCI) dengan format Open 
ended Three Tier Test. Penelitian survey dilakukan terhadap 33 mahasiswa calon guru Fisika. Survey 
dilaksanakan pada semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015 di salah satu Program Studi Pendidikan 
Fisika, Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Jawa Barat. Berdasarkan survey tersebut 
didapatkan data survey terhadap konsepsi mahasiswa Pendidikan Fisika untuk kriteria paham konsep, 
konsepsi paralel, miskonsepsi, dan tidak paham konsep. Penelitian survey ini akan menjadi dasar pijakan 
atau penelitian pendahuluan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan dengan lokasi penelitian yang 
sama. 

Kata-kata kunci: Survey, Konsepsi, Medan Listrik, FCCI, Three Tier Test 

Pendahuluan 

Sejak lama pengubahan konseptual 
(conceptual change) telah menjadi salah satu 
domain penelitian yang paling krusial dalam 
kajian Pendidikan Sains (Ilmu Pengetahuan 
Alam/IPA), lebih khususnya lagi Pendidikan 
Fisika. Model conceptual change pertama yang 
dikembangkan oleh G.J. Posner, dkk [1] telah 
menjadi teori yang paling berpengaruh sejak 
awal bergulirnya penelitian tentang conceptual 
change sampai sekarang. Model pengubahan 
konseptual ini mendeskripsikan bahwa belajar 
sebagai hubungan antara pengetahuan yang 
ada dengan pengetahuan baru yang mengarah 
pada empat kondisi yaitu: ketidakpuasan 
(dissatisfaction), kejelasan (intelligibility), hal 
yang masuk akal (plausibility), dan kesuksesan 
(fruitfulness). Berbagai penelitian tentang 
conceptual change yang melibatkan pendekatan 
konflik kognitif di dalamnya sebagai basis model 
terus dikaji seperti Ref. [2]; Ref. [3]; dan Ref. [4]. 
Strategi konflik kognitif ini lebih menekankan 
pada ketidakstabilan kepercayaan diri siswa 
(destabilising student’s confidence) pada konsep 
tertentu melalui pengalaman yang bertolak 
belakang seperti kejadian yang berbeda 
(discrepant event). Semua model dan 
pendekatan dalam pengubahan konseptual akan 
berjalan dengan efektif dan optimal manakala 
peneliti melakukan diagnosis terlebih dahulu 

terhadap responden yang akan dijadikan subjek 
penelitian berikutnya. Untuk menjawab isu 
tersebut, peneliti mengembangkan instrumen 
FCCI (Fields Conceptual Change Inventory) 
berbentuk open ended three tier test (tes tiga 
level bentuk terbuka). Instrumen FCCI terdiri dari 
dua konsep inti yaitu medan listrik dan medan 
magnet. Dalam artikel ini, peneliti memfokuskan 
pada instrumen FCCI untuk mendiagnosis 
konsepsi mahasiswa calon guru Fisika pada 
konsep medan listrik saja.    

Pengembangan instrumen FCCI didasarkan 
pada pola (struktur) instrumen yang 
dikembangkan oleh O. Vatansever [5] yang 
menyusun instrumen soal dengan bentuk three 
tier test tipe semi open ended (bentuk semi 
terbuka), sedangkan pengembangan masing-
masing tier (lapisan/level)-nya dikembangkan 
dan disusun pada tier satu dari beberapa tes 
berstandar seperti pada Ref. [5]; Ref. [6]; Ref. 
[7]; dan Ref. [8]. Format instrumen FCCI bentuk 
open ended Three Tier Test disusun dalam tiga 
level (tingkatan) yaitu: tier pertama untuk soal 
standar dalam bentuk pilihan ganda dengan lima 
pilihan, tier kedua diberikan baris kosong untuk 
penjelasan dari pilihan jawaban di tier pertama, 
dan tier ketiga berisi tentang tingkat keyakinan 
dari jawaban yang sudah dibubuhkan pada tier 
pertama dan kedua untuk tingkatnya yaitu: 
sangat yakin, tidak yakin, dan tidak tahu.  

mailto:achmadsamsudin@upi.edu
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Teori 

Instrumen FCCI dikembangkan dengan 
model 4D, yaitu: 1) defining, 2) planning, 3) 
developing, dan 4) disseminating. Dalam fase 
defining, peneliti menyelidiki konsep yang akan 
dijadikan bahan instrumen soal melalui 
penelitian studi kasus yang menyebarkan 
sejumlah soal standar Ref. [5] dan dihasilkan 
pengembangan konsep dalam instrumen FCCI 
difokuskan pada konsep medan vektor (medan 
listrik dan magnet). Pada fase kedua (planning), 
peneliti melakukan persiapan dan perencanaan 
yang matang dalam menentukan subjek 
penelitian dan mata kuliah yang diteliti. 
Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan 
cara analisis hasil studi awal (studi kasus) yang 
menyatakan bahwa Fisika Dasar II merupakan 
mata kuliah yang sangat berpengaruh dalam 
menanamkan konsep Fisika bagi mahasiswa 
calon guru khususnya semester tiga (3). Fase 
pengembangan (developing) menjadi inti dari 
bentuk pengembangan FCCI ini, yaitu dipilih 
bentuk three tier test yang dapat membantu 
peneliti untuk mendiagnosis konsepsi 
mahasiswa terkait konsep medan listrik sehingga 
penelitian dapat berjalan dengan lancar serta 
didapatkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk 
menunjang analisis data berikutnya. Fase 
terakhir (disseminating) dilakukan dan diberikan 
pada mahasiswa yang sedang mengontrak mata 
kuliah Fisika Dasar II pada kelas B di 
Departemen Pendidikan Fisika salah satu LPTK 
(Lembaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan)  di 
Jawa Barat tahun akademik 2014/2015. Langkah 
pengembangan FCCI untuk penelitian lanjutan 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Desain Rancangan Program 
Pengembangan FCCI dan Remedial Teaching 

Instrumen FCCI pada konsep medan listrik 
terdiri dari 13 soal berbentuk open ended three 
tier test yang kesemuanya mengacu kepada 
konsep inti medan listrik dan terkait dengan 

konsep listrik lainnya. Contoh bentuk instrumen 
FCCI nomor 5 yaitu: 

5. Sebuah muatan positif dapat diletakkan di 
satu titik pada dua posisi yang berbeda dalam 
sebuah daerah dengan medan listrik seragam, 
seperti gambar di bawah.  

 

Gambar 2. Medan Listrik Sejajar 

Bagaimana perbandingan gaya listrik pada 
muatan untuk posisi 1 dan 2? 

a. Gaya pada muatan lebih besar di posisi 1. 

b. Gaya pada muatan lebih besar di posisi 2. 

c. Gaya pada kedua posisi adalah nol. 

d. Gaya pada kedua posisi adalah sama tetapi 
tidak nol. 

e. Gaya pada kedua posisi memiliki besar yang 
sama tetapi arahnya berlawanan. 

Penjelasan: 

………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

Tingkat keyakinan terhadap jawaban: 

a) Sangat yakin  b) Tidak yakin c) Tidak tahu 

Kriteria diagnosis konsepsi mahasiswa calon 
guru Fisika pada konsep medan listrik 
menggunakan FCCI antara lain: 

 Miskonsepsi (MIS): Tier I dan atau tier II 
salah dan tingkat keyakinan sangat yakin 

 Paham Konsep (PK): Tier I dan tier II benar 
dan tingkat keyakinan sangat yakin 

 Konsepsi Paralel (KP): Tier I dan atau tier 
II benar dan tingkat keyakinan tidak yakin 
dan atau tidak tahu 

 Tidak Paham Konsep (TPK): Tier I dan tier 
II salah dan tingkat keyakinan tidak tahu dan 
atau tidak yakin. 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian kali ini yaitu metode survey. Metode 
survey dilakukan untuk mendapatkan profil hasil 
diagnosis terhadap konsepsi mahasiswa calon 
guru Fisika yang berjumlah 33 mahasiswa. 
Subjek penelitian survey diberikan tes FCCI 
bentuk open ended three tier test dalam waktu 
satu jam perkuliahan atau setara dengan 50 

Pengembangan FCCI (Field Conceptual Change 
Inventory) pada  konsep medan vektor yang 

meliputi medan listrik dan medan magnet  

Mahasiswa yang sedang mengontrak mata kuliah 
Fisika Dasar 2  

Diagnosis konsepsi mahasiswa fisika  pada konsep 
medan listrik  

Penelitian Lanjutan:  

Remediasi mahasiswa calon guru fisika yang mengalami 
miskonsepsi pada konsep medan vektor dengan menggunakan 
multimodus remedial teaching berbasis strategi konflik kognitif.  
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menit. Survey dilakukan sebelum mahasiswa 
mempelajari konsep medan listrik pada mata 
kuliah Fisika Dasar II.  

Hasil dan diskusi 

Data penelitian survey yang dilakukan yaitu 
hasil diagnosis berupa profil konsepsi 
mahasiswa calon guru Fisika yang mengontrak 
mata kuliah Fisika Dasar II tahun ajaran 
2014/2015. Data kuantitatif yang diperoleh 
dinyatakan dalam persentase sedangkan data 
kualitatifnya diperoleh data terkait alasan 
terhadap jawaban pada soal level pertama. 
Berikut ini adalah data profil konsepsi 
mahasiswa calon guru Fisika pada konsep 
medan listrik yang didiagnosis menggunakan 
FCCI bentuk open ended three tier test seperti 
Tabel 1. 

Tabel 1. Profil Konsepsi Mahasiswa Calon Guru 
Fisika.  

No. 

Potensi 

Miskonsepsi 
Konsepsi 

Paralel 

Paham 

Konsep 

Tidak 

Paham 

1 10 4 10 6 

2 7 3 13 7 

3 11 3 1 15 

4 6 10 0 14 

5 9 0 2 19 

6 18 1 3 8 

7 4 11 4 11 

8 11 4 1 14 

9 4 9 3 14 

10 5 7 3 15 

11 4 8 7 11 

12 10 3 1 16 

13 1 12 2 15 

 100=25% 75=19% 60=15% 165=41% 

Tabel 1 menunjukkan bahwa profil konsepsi 
mahasiswa calon guru Fisika terkait konsep 
medan listrik sangat mengkhawatirkan. Hal ini 
disebabkan persentase mahasiswa yang 
memahami konsep masih sangat sedikit sekitar 

15%. Lebih lanjut mahasiswa yang mengalami 
miskonsepsi jauh lebih besar dibandingkan 
mahasiswa yang memahami konsep medan 
listrik yaitu 25%. Data ini menjadi “warning” yang 
sangat kuat supaya perkuliahan Fisika Dasar II 
menanamkan konsep yang mengarah pada 
konsepsi ilmiah (scientific conception)  sesuai 
konsep para ahli Fisika seperti A. G. Sekercioglu 
& M. S. Kocakula [9] jelaskan. Padahal ahli 
Fisika dan Pendidikan Fisika sudah sepakat, 
ketika mempelajari konsep kelistrikan baik listrik 
statis maupun listrik dinamis membutuhkan 
konsep medan listrik sebagai perwujudan 
konsep kelistrikan itu sendiri. Kecil kemungkinan 
konsep kelistrikan dapat dipahami secara utuh 
(komprehensif), jika mahasiswa tidak memahami 
konsep medan listrik dengan baik. Sesuai 
dengan pendapat Serway Jewett [10] bahwa 
konsep medan sangat dibutuhkan dalam 
menjelaskan konsep kelistrikan yang abstrak 
dan dapat menjembatani konsep kelistrikan 
menjadi lebih kompak untuk dipahami dan 
konsep medan listrik menjadi kajian yang 
dijadikan bab khusus yang perlu penekanan 
lebih mendalam dalam mempelajari konsep 
kelistrikan itu sendiri. Dapat dianalogikan bahwa 
batang tubuh konsep kelistrikan merupakan 
konsep medan listrik itu sendiri.  

Data kuantitatif pada Tabel 1 didukung oleh 
data kualitatif yang dihasilkan dari respons 
alasan terkait jawaban mahasiswa pada level I. 
Contoh transkripsi hasil respons (alasan) 
mahasiswa yang paling banyak terkait dengan 
contoh soal nomor 5 dalam FCCI konsep medan 
listrik adalah: 

1. Gaya listrik dipengaruhi oleh besar kedua 
muatan dan juga jarak antar keduannya. 
Jadi tidak ada pengaruh dari medan magnet 
selama partikel itu diam. 

2. Karena mempunyai kesamaan tanda + 
sehingga berlawanan arahnya. 

3. Karena ada pengaruh dari gaya listrik di 
posisi 1 (terdorong). 

Berdasarkan contoh transkripsi hasil alasan 
mahasiswa pada tier II dapat dijelaskan bahwa 
untuk setiap soal akan mendapatkan macam 
tanggapan alasan yang beragam dari 33 
mahasiswa yang di-survey. Dari alasan yang 
beragam tersebut, peneliti merangkumnya dan 
dipilih 4 alternatif jawaban terbanyak yang setipe 
untuk masing-masing soal. Langkah berikutnya 
yaitu menyusun kembali alternatif alasan 
mahasiswa tersebut dalam pilihan semi tertutup 
untuk pengembangan instrumen FCCI 
berikutnya. Struktur dan format FCCI yang 
sudah dikembangkan didapatkan bentuk dalam 
tiga tier (level) dengan level II yang berubah dari 
alasan essay terbuka menjadi empat pilihan 
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alasan yang sudah disusun berdasarkan 
jawaban mahasiswa sebelumnya dengan 
ditambahkan satu alternatif alasan terbukan 
dalam bentuk essay jika memungkinkan 
mahasiswa tidak memilih pilihan alasan yang 
disediakan.        

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa hasil diagnosis konsepsi 
mahasiswa Fisika yang sedang mempelajari 
konsep medan listrik menggunakan instrumen 
FCCI bentuk open ended three tier test antara 
lain mahasiswa yang: paham konsep sekitar 
15%, mengalami miskonsepsi sekitar 25%, tidak 
paham konsep 41%, dan mengalami konsepsi 
paralel sekitar 19%. 
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Abstrak 

Fungsi sebuah susunan saraf dapat dilihat pada skala yang berbeda, dan dapat dilakukan dengan 
pendekatan komputasi mulai dari sistem organ sampai molekular, dari ukuran cm sampai angstroms. Pada 
tingkat cellular dan subcellular signal dapat dimodelkan sesuai dengan kebutuhan dengan struktur yang 
relistis. Pada studi ini telah dilakukan penelitian dengan mensimulasikan fungsi synapse mikrophysiologi 
berbasis metode Monte Carlo dengan software Monte Carlo Cell (MCell). MCell merupakan software 
berbasiskan metode Monte Carlo yang menerapkan hukum Fick untuk proses difusi, yang mana MCell 
terbagi menjadi dua bagian yaitu pemodelan dan simulasi. Selain itu beberapa parameter yang terdapat 
dalam MCell meliputi posisi molekul, panjang dari time-step, dan jumlah time-step iterasi. Dan yang menjadi 
titik berat pada penelitian ini adalah parameter run-time untuk setiap simulasi yang dilakukan.   
 
Dari hasil simulasi untuk bentuk kubus dengan dimensi 1x1x1 µm, jumlah molekul permukaan yang dapat 
berfungsi sebagai protein receptor 100 molekul dan jumlah molekul volume yang merupakan jumlah molekul 
yang akan didistribusikan lewat proses difusi terhadap molekul permukaan antara 1000-10.000 molekul, 
menunjukkan pola yang seragam. Dimana waktu yang diperlukan untuk setengah jumlah molekul volume 
mengalami difusi adalah 0.003659 detik dengan simpangan deviasi 0.000235 detik. Dan untuk simulasi 
dengan ketebalan kubus yang berubah antara 0.1 – 1 µm dengan penambahan 0.1 µm, dan jumlah molekul 
yang didistribusikan sama yaitu 10.000, menghasilkan fungsi untuk semua ketebalan adalah eksponensial. 
Dan untuk perubahan ukuran dengan bentuk kubus, memberikan hubungan yang linear, bahwa semakin 
panjang lintasan memberi pengaruh pada lama proses difusi juga semakin lama. Sedangkan untuk 
perbandingan perubahan bentuk (kubus, silinder dan bola) dengan volume dan jumlah molekul yang sama, 
menunjukkan bahwa untuk setengah jumlah molekul yang terdifusi bentuk bola menjadi bentuk yang paling 
cepat proses difsinya diikuti silinder dan kubus. 
 
Berdasarkan hasil dan hipotesa yang sudah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah molekul yang 
didifusikan tidak mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk proses difusi. Selain itu seluruh fungsi proses 
difusi dengan bentuk kubus memenuhi permasaan eksponensial dan sesuai dengan persamaan difusi untuk 
konsentrasi tinggi. 

 
Kata-kata kunci: MCell, Synapse, Simulasi Sell 

Pendahuluan 

Difusi adalah proses penting yang terjadi 
dalam bagian mahkluk hidup terutama pada 
bagian sel. Dimana difusi adalah proses 
perpindahan material seperti ion, atom atau 
molekul dari bagian yang berkonsentrasi lebih 
tinggi ke bagian yang berkonsentrasi lebih 
rendah [1]. Untuk mempelajari proses difusi 
pada bagian yang sangat kecil ukurannya, maka 
penggunaan sebuah simulasi akan sangat 
membantu. Penelitian dengan menggunakan 
simulasi khususnya Monte Carlo Cell (MCell) 
walaupun baru dimulai pada tahun 1996  [2], 
namun hasil-hasil penelitian sudah banyak 
terutama dalam mensimulasikan dalam proses 

difusi pada membran-membran yang ada dalam 
tubuh [3], [4], [5]. 

Pada penelitian ini merupakan studi awal 
dalam mempelajari proses difusi dengan 
simulasi MCell terutama di Indonesia. Fokus 
utama dalam simulasi adalah bentuk geometri 
dasar yang terdiri dari kubus, silinder, dan bola 
(icosphere). Untuk parameter yang digunakan 
sebagai variasi simulasi meliputi perubahan 
jumlah molekul untuk difusi pada geometri 
kubus, dimana jumlah molekul berubah dari 
1000-10.000 molekul dengan penambahan tiap 
1000 molekul. Selain itu pada perubahan 
panjang kubus dari panjang 0,1-1 µm dan 
diubah tiap 0,1 µm sebagai variasi perubahan 
disimulasikan pada jumlah molekul 10.000. Dan 
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bagaimana disimulasikan pengaruh perubahan 
geometri terhadap lama difusi, dengan 
membandingkan bagaimana lama difusi untuk 
kubus, silinder dan bola pada dimensi yang 
sama. 

Teori 

MCell adalah software beralgoritma Monte 
Carlo yang dikembangkan untuk 
mensimulasikan proses yang terjadi pada sistem 
sel. Program MCell dikembangkan oleh National 
Resource for Biomedical Supercomputing, 
Pittsburgh University, dan merupakan software 
open source yang dapat didapat di 
http://www.mcell.cnl.salk.edu/ [5],[6]. Untuk 
membuat geometri seperti yang diinginkan  
MCell memanfaatkan software CellBlender pada 
add-on di MCell. Simulasi dengan MCell meliputi 
empat tahap, yaitu : 1. Mendisain permukaan 
atau rekontruksi, 2. Visualisasi dan desain 
model, 3. Simulasi, 4. Visualisasi dan analisa 
hasil.  

Proses difusi yang disimulasikan dengan 
MCell merupakan persamaan dari perubahan 
konsentrasi terhadap waktu atau lebih dikenal 
sebagai hukum Fick kedua, dimana konsentrasi 
molekul c(r,t) dapat bergerak secara acak dalam 
arah 3-D dan dapat dituliskan secara matematis 
seperti terlihat pada persamaan (1). 

2
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D c
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           (1) 

Dimana D adalah konstanta difusi dari suatu 
molekul pada medium dan temperature tertentu. 
MCell merupakan metode Monte Carlo cepat 
(Fast Monte Carlo method) dimana proses 
dipercepat dengan menggunakan distribusi yang 
dipakai sebagai acuan atau standar yaitu 
menyimpan nilai-nilai tersebut pada memori 
sebagai fungsi look-up table kemudian 
menggunakan bilangan acak untuk mengetahui 
setiap perpindahan dari molekul tersebut. Pada 
proses simulasi untuk molekul tunggal, dimana 
molekul tersebut diletakkan pada koordinat 
(0,0,0) dengan waktu t = 0 dan berdifusi dengan 
konstanta difusi D, dapat ditulis dalam 
persamaan matematis seperti persamaan (2). 

 
. /4

2

1
( , )

(4 )

r r Dt

d
c r t e

Dt





 (2) 

Dimana d merupakan ukuran dimensi dari ruang 
difusi(2 untuk 2-D dan 3 untuk 3-D). Karena 
konsentrasi dianggap simetris secara radial, 
maka r (jarak perpindahan molekul) dapat diganti 

menjadi r r . Jarak difusi dapat dinyatakan 

dalam bentuk lain yaitu 4Dt  . Sehingga 

probability density function (pdf) dari posisi akhir 
suatu molekul yang berdifusi secara matematis 
dapat ditulis menjadi persamaan (3). 
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Untuk menentukan jarak radial dari difusi, 
dibutuhkan variabel random dari x (jarak), θ arah 
radial) dan φ (arah putar)  [7], [8]. 

Hasil dan diskusi 

Pemodelan yang dilakukan menggunakan 
CellBlender berupa bentuk dasar geometri 
meliputi kubus, silinder dan bola (icosphere). 
Dan simulasi yang dilakukan menggunakan 
MCell meliputi perubahan jumlah molekul yang 
didifusikan pada geometri kubus yaitu untuk 
untuk jumlah molekul 1000-10.000 dengan 
perubahan tiap 1000 molekul. Kemudian 
perubahan panjang dari kubus dengan jumlah 
molekul yang sama dan terakhir adalah simulasi 
untuk ketiga bentuk geometri yang berbeda 
namun mempunyai ukuran dimensi yang sama.  

Adapun parameter yang digunakan untuk 
simulasi pada geometri kubus dengan 
perubahan jumlah molekul, perubahan panjang 
kubus dengan jumlah molekul 10.000 dan 
dimensi untuk ketiga geometri yang berbeda 
dapat dilihat seperti pada tabel 1. 

Tabel. 1. Parameter penelitian untuk mengetahui 
pengaruh jumlah molekul, perubahan dimensi 
dan perubahan geometri 

Parameter Nilai Standar 

Iterasi 25000 

Time step 1x10-5 s 

Konstanta Difusi Molekul Volume 1 1x10-6 cm2 s-1 

Konstanta Difusi Molekul Volume 2 1x10-6 cm2 s-1 

Konstanta Difusi Molekul 
Permukaan 

0 cm2 s-1 

Konstanta Laju Reaksi Molekul  1x108 M-1 s-1 

Dimensi Bidang Cube, 
Cylinder, Icosphere (x,y,z) 

1 x1x1 µm 

Jumlah Molekul Volume 1000 - 10000 

Jumlah Molekul Permukaan 100 

Dari simulasi yang dilakukan didapat grafik 
antara jumlah molekul terhadap waktu (dt) 
seperti terlihat pada gambar 1. Pada grafik 
tersebut merupakan hasil normalisasi dari jumlah 
molekul yang disimulasikan yaitu dari 1000-
10.000 molekul yang sudah dinormalisasi, 
sehingga jumlah molekul yang didifusikan paling 
tinggi pada nilai 1 dan terendah pada nilai 0. 
Sedangkan waktu difusi pada axis x merupakan 
perkalian antara iterasi dengan time step yang 
merupakan lamanya proses difusi terjadi dalam 

http://www.mcell.cnl.salk.edu/
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simulasi. Untuk nilai-nilai parameter seperti 
konstanta difusi molekul volume 1, 2, dan 
molekul permukaan, serta konstanta laju rekasi 
merupakan parameter yang diperoleh pada 
tutorial MCell, dan bukan merupakan nilai-nilai 
yang didapat dari hasil eksperimen. 

 

Gambar 1. Grafik normalisasi perubahan jumlah 
molekul terhadap waktu dalam proses difusi 
geometri kubus 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
perubahan jumlah molekul dari 1000 – 10.000 
tidak memberikan perubahan secara signifikan 
dari proses difusi, hanya sedikit kelihatan 
perubahan mulai 0,005 – 0,015 dt sehingga 
jumlah molekul yang didifusikan perlu lebih 
banyak lagi untuk mengetahui perubahan yang 
terjadi. Namun demikian persamaan yang yang 
dihasilkan dari simulasi untuk ke 10 variasi 
jumlah molekul adalah relatif sama yaitu 
semuanya merupakan fungsi eksponensial. 
Salah satu persaman yang dihasilkan dari 

jumlah molekul 9000 adalah 
198.29325.6 ty e , 

dimana bentuk persamaan ini serupa dengan 
persamaan (2). 

Untuk hasil simulasi perubahan dimensi 
kubus dimana kubus dirubah panjangnya dari 
0,1 – 1 µm dengan perubahan tiap 0,1 µm 
dengan mengambil jumlah molekul yang 
didifusikan sebanyak 10.000 molekul terhadap 
waktu memberikan hubungan yang linear seperti 
nampak pada gambar 2. Dimana waktu yang 
dimaksud adalah waktu yang diperlukan untuk 
terjadinya proses difusi sampai separuh molekul 
terdifusikan. 

 

Gambar 2. Grafik ketebalan bidang terhadap 
waktu yang terjadi pada saat terjadinya waktu 
paruh proses difusi. 

Hubungan linear memberi arti bahwa 
semakin panjang kubus menjadikan volume 
tempat molekul menjadi lebih besar dan 
menyebabkan kerapatan dalam volume tersebut 
menjadi kecil. Kondisi ini menyebabkan 
konsentrasi menjadi menurun dan akibatkan 
kecepatan difusi juga menurun, sehingga waktu 
yang diperlukan untuk separuh jumlah molekul 
mengalami proses difusi menjadi lebih lama, 
namun mempunyai hubungan linear. Dengan 
semakin menurunnya konsentrasi juga 
menyebabkan pencapaian kondisi setimbang 
juga semakin lama. 

Adapun hasil yang diperoleh untuk simulasi 
geometri yang berbeda antara kubus, silinder 
dan bola menunjukkan bahwa ketiga geometri 
tersebut memberikan hubungan yang linear, 
seperti terlihat pada gambar 3.  

 

 

Gambar 3. Grafik separuh waktu difusi molekul 
terhadap waktu untuk perubahan geometri 
volume icosphere 0.5236 µm3, cylinder 0.7854 
µm3, dan cube 1 µm3 dengan dimensi setiap 
bidang 1 x1 x1 µm. 

Dengan dimensi yang sama dari geometri 
yang berbeda memberikan pengaruh waktu 
difusi yang berbeda, hal ini disebabkan karena 
tiap geometri yang berbeda mempunyai luas 
permukaan yang berbeda. Dimana luas 
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permukaan memberi pengaruh pada luasan 
yang dilewati molekul untuk berdifusi, dan 
dengan semakin luas permukaan interaksi 
memberikan pengaruh pada semakin cepat 
proses difusinya. Selain itu juga volume yang 
berbeda menyebabkan konsentrasi yang 
berbeda dan berakibat pada  kecepatan difusi 
juga berbeda. Dari ketiga bentuk geometri 
menunjukkan bahwa bola memberikan 
kecepatan proses difusi paling cepat diikuti 
dengan geometri silinder dan kubus. 

Kesimpulan 

Jumlah molekul yang sedikit menyebabkan 
perubahan konsentrasi pada proses difusi tidak 
terlihat jelas untuk tiap perubahan jumlah 
molekul. Namun demikian persamaan hasil 
simulasi hasil simulasi memberikan format yang 
sama dengan persamaan difusi secara teoritik. 
Selain itu simulasi untuk dimensi kubus memberi 
hubungan linear antara penambahan panjang 
kubus terhadap lama proses difusi, dan 
perubahan simulasi perubahan geometri (kubus, 
silinder, bola) pada volume yang sama 
memberikan hubungan linear terhadap proses 
difusi.  
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Penulis mengucapkan terima kasih untuk ITB 
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Abstrak 

Pemodelan proses intrusi air laut di estuari menunjukkan adanya pertukaran massa air laut dan air sungai. 
Perbedaan kerapatan antara dense current (dalam percobaan ini ialah larutan garam) dan less dense 
current (air tawar) menjadi gaya dorong internal yang menyebabkan kedua fluida bergerak dengan 
kecepatan konstan. Sebagai sistem yang bergerak dengan kecepatan konstan maka dapat digunakan 
sebagai kerangka acuan (kerangka inersia) yang memenuhi Hukum I Newton. Adanya kekekalan volume 
antara dense current dan less dense current sebelum dan setelah sekat dibuka menunjukkan adanya hukum 
kekekalan massa. Kekekalan massa pada fluida yang bergerak dengan kecepatan tetap menyebabkan tidak 
ada perubahan momentum. Kekekalan momentum tersebut memenuhi Hukum II Newton. Saat sekat dibuka, 
kedua fluida akan berinteraksi. Dense current dengan beda kerapatan yang lebih besar dibanding less 
dense current akan bergerak sepanjang dasar tangki mendorong less dense current untuk mengisi 
kekosongan tempat yang ditinggalkan oleh dense current. Dengan demikian dapat diamati bahwa kedua 
fluida bergerak sepanjang tangki dengan arah yang berlawanan. Gaya dorong yang diberikan dense current 
terhadap less dense current sama besar dan berlawanan arah terhadap gaya dorong oleh less dense 
current terhadap dense current. Kedua gaya tersebut dapat ditinjau sebagai Hukum III Newton karena 
bekerja pada dua benda yang berbeda. Dense current memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan less 
dense current, sehingga fluida akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Hukum kekekalan 
energi mekanik yang terjadi diakibatkan oleh perbedaan kerapatan kedua fluida. Penelitian ini mengunakan 
tangki kanal air berukuran 200 cm x 10 cm dengan sekat tepat ditengah tangki bertujuan agar kedua fluida 
memiliki volume yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan tak-berdimensi gravity current 
sebesar 0,45 ± 0,03 dengan beda kerapatan dan tinggi awal permukaan merupakan dua faktor dinamik 
penentu kecepatan. Berdasar penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan konteks 
fenomena intrusi air laut di estuari untuk memperkenalkan hukum I, II, dan III Newton, kekekalan momentum 
dan kekekalan energi serta fluida statik dan dinamik dalam satu fenomena. Melalui penelitian ini diharapkan 
dapat membuka paradigma dan wawasan dalam pengajaran fisika untuk membahas fenomena alam yang 
rumit menggunakan teori-teori fisika yang sederhana.  

Kata-kata kunci: intrusi air laut, hukum Newton, fluida 

Pendahuluan  

Proses intrusi air laut di estuari 
merupakan sebuah fenomena alam bertemunya 
air sungai dan air laut di estuari (perairan payau). 
Karena perbedaan kerapatan antara kedua fluida 
maka saat keduanya bertemu tidak langsung 
bercampur melainkan bergerak dengan 
kecepatan tetap. Fenomena tersebut dimodelkan 
melalui percobaan gravity current dalam skala 
laboratorium. Percobaan gravity current 
menunjukkan bahwa intrusi air laut di estuari 
bergerak dengan kecepatan tetap dan dapat 
digunakan sebagai contoh sistem yang bergerak 
lurus beraturan (1). Gravity current sendiri 
merupakan sistem dua fluida dengan beda 
kerapatan yang merambat horizontal dengan 
kecepatan konstan (3). Hasil penelitian terdahulu 
menunjukkan bahwa contoh gravity current yang 

dipelajari di laboratorium sama dengan yang 
ditemui di alam (4,5).  

Penelitian terdahulu menemukan bahwa 
gravity current bernilai konstan untuk larutan 
garam (dense current) sebagai representasi dari 
air laut. Sehingga sebagai satu sistem, maka air 
tawar (less dense current) representasi dari air 
sungai juga bergerak dengan kecepatan tetap. 
Dengan mengetahui bahwa gravity current 
bergerak dengan kecepatan tetap (konstan) maka 
dapat diberlakukan hukum-hukum dasar fisika. 
Hukum-hukum dasar tersebut antara lain hukum I, 
II, dan III Newton, kekekalan momentum dan 
prinsip usaha-energi serta fluida statik dan 
dinamik. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini 
bertujuan untuk menghubungkan konteks suatu 
fenomena intrusi air laut di estuari untuk 
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memperkenalkan hukum I, II, dan III Newton, 
kekekalan momentum dan kekekalan energi serta 
fluida statik dan dinamik dalam satu fenomena. 
Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat 
membuka paradigma dan wawasan dalam 
pembelajaran fisika untuk membahas fenomena 
alam yang terlihat rumit sebenarnya dapat 
dijelaskan melalui konsep-konsep dasar fisika 
sederhana melalui konteks yang ada yaitu 
dengan menekankan aspek story telling.  

Eksperimen  
 

Metode yang digunakan mengadopsi 
metode Prastowo (2009)(3). Metode tersebut 
terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap persiapan 
dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan berisi 
pengaturan alat dan pembuatan larutan garam. 
Alat-alat yang digunakan adalah tangki kanal air 
dengan panjang 200 cm x 10 cm dimana 
dipasang digital micrometer dengan ketelitian 0,1 
cm di kedua ujung tangki untuk mengukur tinggi 
permukaan kedua fluida; hidrometer dengan 
ketelitian 0,0001 gr/cm3 pada suhu ruang untuk 
mengukur kerapatan air tawar dan larutan garam 

dengan beda kerapatan kedua fluida (
∆𝜌

𝜌0
) sebesar 

1%,3%, dan 5% dengan kerapatan air tawar pada 
suhu ruang percobaan di laboratorium sebesar 
0,9978 gr/cm3; digital stopwatch dengan ketelitian 
0,01 s untuk mengukur waktu perambatan gravity 
current. Kamera digital tipe DSLR dan kamera 
video beresolusi 14,2 mega piksel untuk merekam 
gravity current selama percobaan berlangsung. 
Sisi depan tangki dipasang kertas jejak berskala 5 
x 5 cm2 bertujuan untuk memudahkan 
pengamatan perambatan kepala gravity current 
(Gambar 1). Sedangkan sekat dipasang tepat 
ditengah  tangki bertujuan agar kedua fluida 
memiliki volume yang sama besar (Gambar 2).  

Pengamatan dilakukan setelah sekat 
diambil yaitu mulai kepala gravity current 
terbentuk sempurna sekitar 25 cm dari posisi awal 
sekat diletakkan hingga menabrak dinding ujung 
tangki baik untuk air tawar (less dense current) 
berwarna kuning dan larutan garam (dense 
current) berwarna biru. Waktu perubahan posisi 
kepala gravity current selama merambat 
sepanjang dasar tangki tercatat sebagai time 
series.  Perambatan gravity current direkam 
dalam bentuk video untuk menganalisis  konsep-
konsep fisika yang berlaku dalam fenomena 
tersebut. 

 
Hasil dan Pembahasan 
 

Dari percobaan didapatkan 9 seri 
percobaan dengan memanfaatkan dua buah 
tangki kanal air masing-masing memiliki lebar 10 
cm (eksperimen 1-3) dan 20 cm (eksperimen 4-9). 
Dinamika perambatan gravity current diuji melalui 

dua perubahan variable yaitu beda kerapatan (∆𝜌) 

dan ketinggian awal permukaan fluida (𝐻). Data 
percobaan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil percobaan perambatan gravity 
current dalam skala laboratorium. 

Keterangan: 𝑇 adalah waktu tempuh, 𝑣′ adalah kecepatan 

aliran, 𝑣′′ adalah kecepatan terukur, dan 𝑣 adalah kecepatan 
tak-berdimensi 

Secara umum, dinamika perambatan 
gravity current dicirikan oleh besaran kecepatan 
karakteristik yang direpresentasikan sebagai 
besaran tak-berdimensi. Kecepatan tak-
berdimensi merupakan  perbandingan  kecepatan 
terukur U dan kecepatan aliran (persamaan 1).  
Kecepatan aliran fluida merepresentasikan 
perubahan posisi dua buah titik di dasar tangki 
berjarak  𝐻 dalam arah vertikal dan dipengaruhi 
oleh gravitasi tereduksi yang memberikan 
kontribusi penting pada gaya apung. Penurunan 
secara rinci perumusan kecepatan tak-berdimensi 
dapat dipelajari di Wardani, dkk (2013). Jadi, 

 'v U g H  (1)  

 
Teori Benjamin meramalkan bahwa 

untuk gravity current yang merambat bebas tanpa 
hambatan dinamik, besaran kecepatan tak 
berdimensi berkisar 0,5 (2). Sedangkan Prastowo 
(2009) melaporkan bahwa kecepatan rambat tak-
berdimensi gravity current adalah 0,48 ±0,02. 
Hasil tersebut tidak berbeda jauh dari hasil 
percobaan kecepatan tak-berdimensi dalam 
percobaan ini (kolom 7) yang berharga tetap 
untuk semua kasus sebesar 0,45 ± 0.03 dalam 
batas alat ukur yang digunakan. Kecepatan tak 
berdimensi graviy current bernilai kurang dari 0,5 
menunjukkan bahwa ada sebagian energi 
mekanik yang hilang karena turbulent dissipation 
akibat proses mixing dan friksi sepanjang dasar 
tangki dan permukaan fluida dengan udara (3, 6). 

Kecepatan terukur baik less dense 
current maupun dense current bernilai tetap 
dibuktikan melalui perubahan posisi kepala 

Exp 
∆𝜌

𝜌0
⁄  

(%) 

𝐻 
cm 

𝑇 
(sekon) 

𝑣′ 
(cm/s) 

𝑣′′  
(cm/s) 

𝑣 

1 1,0 10,0 23,02 9,60 4,34 0,47 

2 3,0 10,0 13,15 17,37 7,60 0,48 

3 5,0 10,0 9,90 21,54 10,10 0,46 

  4 1,0 10,0 23,86 10,19 4,35 0,43 

5 3,0 10,0 13,00 17,17 7,64 0,46 

6 5,0 10,0 10,24 22,02 10,13 0,46 

7 1,0 20,0 16,63 13,44 6,24 0,46 

8 3,0 20,0 9,57 24,21 10,84 0,45 

9 5,0 20,0 7,19 30,87 14,42 0,47 
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less dense current

gravity current ditempuh dalam rentang waktu 
yang sama. Hasil tersebut dapat dilihat melalui 
grafik linier pada Gambar 1. Penyebab kedua 
fluida bergerak murni berasal dari gaya dorong 
internal akibat perbedaan kerapatan antara kedua 
fluida sehingga kedua fluida dapat bergerak 
dengan kecepatan tetap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Grafik perubahan posisi less dense 
dan dense current dengan beda kerapatan 3% 

terhadap waktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Foto perambatan gravity current 
dengan beda kerapatan 3% & ketinggian 20 cm.  

 
Konsekuensi kecepatan konstan gravity 

current adalah dapat dijelaskannya hukum-hukum 
dasar fisika. Hukum pertama yang dibahas adalah 
hukum tentang gerak yang dikenal sebagai 
hukum Newton.   Dalam hukum I, Newton 
membahas sifat diam benda, yaitu benda yang 

memiliki kecepatan  tetap. Dengan demikian, 
kecepatan gravity current yang bernilai tetap 
menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan 
sebagai kerangka acuan (kerangka inersia) yang 
menjadi dasar keberlakuan hukum II dan III 
Newton (Gambar 2). 

Hukum II Newton menceritakan tentang 
total gaya yang bekerja pada sistem merupakan 
perubahan momentum yang dimiliki sistem. 
Perubahan momentum yang terjadi saat sekat 
belum dibuka dan setelah sekat dibuka 
menunjukkan tidak ada perubahan massa dan 
perubahan kecepatan. Karena telah diketahui 
bahwa tangki tidak bocor sehingga tidak ada 
massa fluida yang hilang serta kecepatan sistem 
tetap. Dengan demikian, melalui perumusan (2) 
didapatkan total gaya yang bekerja pada sistem 
adalah nol (∑ 𝐹 = 0). Artinya ada kesetimbangan 
dinamis pada gravity current yang begerak 
dengan kecepatan konstan.  

 0
dp dm dv

F v m
dt dt dt

      (2) 

 
Hukum III Newton dalam kasus ini 

menceritakan adanya interaksi antara dua fluida 
yang berbeda saat sekat diambil. Dense current 
dengan beda kerapatan yang lebih besar 
dibandingkan dengan less dense current bergerak 
sepanjang dasar tangki mendorong less dense 
current. Akibatnya dalam waktu yang bersamaan 
less dense current bergerak mengisi kekosongan 
tempat yang ditinggalkan oleh dense current. 
Kemudian dapat diamati bahwa kedua fluida 
bergerak sepanjang tangki dengan arah yang 
berlawanan. Gaya dorong yang diberikan dense 
current terhadap less dense current sama besar 
dan berlawanan arah terhadap gaya dorong oleh 
less dense current terhadap dense current. 

Melalui persamaan (2), dapat diketahui 
pula bahwa tidak ada perubahan momentum 
sebelum sekat diambil dan setelah sekat diambil. 
Sehingga momentum sistem bernilai konstan. 
Artinya terjadi kekekalan momentum. 
Sedangakan meninjau prinsip usaha-energi, 
ketika sistem bergerak dengan kecepatan tetap 
memang terjadi perpindahan kepala gravity 
curren. Namun perlu ditekankan bahwa total gaya 
yang bekerja pada sistem sama dengan nol 
(∑ 𝐹 = 0) sehingga tidak ada usaha yang 
dilakukan sistem (persamaan 3). 

 0W F s     (3) 

 
Meninjau sistem sebagai fluida, maka 

larutan garam dengan  kerapatan yang lebih 
besar  pasti memiliki tekanan hidrostatis yang 
lebih besar dibandingkan  air tawar dengan 
kerapatan yang lebih rendah. Sehingga fluida 
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akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan 
rendah. Konsep tersebut dipelajari sebagai fluida 
statik (persamaan 4).  

 P gh  (4)  

 
Sedangkan meninjau dari hukum 

kekekalan energi mekanik diketahui bahwa usaha 
sistem sama dengan nol. Artinya perubahan 
energi juga sama dengan  nol dan terjadi 
kekekalan energy mekanik. Untuk memudahkan, 
kita meninjau  sebuah titik (Gambar 2),  saat 
sekat belum dibuka,  titik berada pada  larutan 
garam (warna biru) dan masih diam artinya hanya 
ada energy potensial gravitasi. Namun setelah 
sekat diambil, titik berada di air tawar (warna 
kuning) dan muncul energi kinetik teramati melalui 
kedua fluida yang bergerak. Fenomena yang unik 
ini dijelaskan dengan persamaan Bernaulli (5). 
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'

2
garam airtawar airtawargh gh v      (5) 

 
Kesimpulan 
  

Berdasarkan  pemaparan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa   kecepatan konstan pada 
fenomena intrusi air laut di estuari yang 
dimodelkan dengan percobaan gravity current 
memenuhi syarat sebagai kerangka inersia sesuai 
dengan hukum I Newton.    Karena tidak ada  
perubahan massa fuida dan kecepatan sistem 
konstan, maka momentum sistem juga bernilai 
konstan dan sesuai dengan hukum II Newton  
∑ 𝐹 = 0, yang dikenal pula sebagai 
kesetimbangan dinamis. Interaksi  antara  dua 
fluida yang berbeda menunjukan adanya hukum 
III Newton yang bekerja. Sedangkan melalui 
prinsip usaha-energi didapatkan bahwa sistem 
tidak melakukan usaha meski ada perpindahan. 
Konsep fluida statik menjelaskan bahwa larutan 
garam dengan kerapatan lebih besar  dibanding 
air tawar memiliki tekanan hidrostatis  yang lebih 
besar. Akibatnya fluida akan mengalir dari 
tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dinamika fluida 
memenuhi hukum kekekalan energi mekanik yang 
dirumuskan oleh persamaan Bernaulli.   
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Abstrak 

Hukum Ketiga Newton biasanya ditampilkan sebagai asumsi atau “hukum”, yang lalu menjadi titik tolak 
perhitungan dalam soal-soal mekanika. Hukum ini dapat disebut asumsi, karena tiada jaminan bahwa hukum 
ini akan terus bertahan di masa depan. Dalam bukunya pada tahun 1686, Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, Isaac Newton mengajukan penjelasan-pembenaran hukum ini dengan memanfaatkan Hukum 
Pertama dan Keduanya tentang gerak. Makalah ini hendak menampilkan hukum ini sebagai suatu 
konsekuensi asumsi lain, yaitu “penskalaan” (scalability). Penskalaan dapat dipandang sebagai asumsi yang 
lebih mendasar, yaitu bahwa perilaku gerak benda-benda kecil maupun besar, dalam wilayah klasik-non-
kuantum, dapat dinyatakan dengan aturan yang sama, dalam hal ini “Hukum” Kedua Newton. Asumsi 
penskalaan ini mulai termasuk wilayah metafisika, yaitu wilayah yang tidak membatasi diri pada hal yang 
terukur seperti fisika, melainkan membuka diri untuk hal-hal yang tidak atau belum terukur tetapi yang masih 
tetap dapat dianalisis dengan penalaran (rasio, reason), yang dapat bersifat interpretatif atau pemaknaan 
(meaning). Contoh asumsi sejenis ini, tetapi sudah tergolong terukur-kuantitatif, misalnya asumsi “kekekalan 
energi”. Penskalaan belum dapat dibuktikan kebenarannya secara terukur-kuantitatif, tetapi dapat dianggap 
selaras dengan asumsi metafisika lain, yaitu kesederhanaan-kehematan-kekompakan-keindahan-
konsistensi sifat fisika jagad raya ini. Beberapa pertimbangan yang mendukung penggantian asumsi ini 
ditawarkan. 

 

Kata-kata kunci: Hukum Ketiga Newton, Penskalaan, Metafisika 

Pendahuluan 

Hukum Ketiga Newton biasanya dipandang 
sebagai suatu aturan alam yang mutlak berlaku, 
yang tidak lagi memerlukan pembuktian. 
Setidaknya hal ini efektif untuk menghitung-
meramalkan perilaku gerak benda-benda yang 
hanya berinteraksi dengan tumbukan, gesekan, 
dan/atau gaya gravitasi. Akan tetapi kalau ada 
muatan listrik pada benda-benda, akan timbul 
medan listrik dan medan magnet, dan gaya 
Coulomb serta Lorentz. Ternyata lalu Hukum 
Ketiga Newton tidak terpenuhi, seperti 
ditunjukkan dengan soal latihan sederhana 
nomor 19 di akhir bab 11, di buku Fisika Dasar 
Francis Weston Sears jilid Electricity and 
Magnetism [1], kalau momentum atau sifat 
partikel medan-medan itu diabaikan: 

                q1      1 

                                          v1 

                       v2 

 F2                            2 

              q2    X B 

Tampak bahwa pada saat yang ditunjukkan 
gambar ini, benda 1 yang bermuatan q1 
(dianggap positif) akan menimbulkan medan 
magnet B di posisi benda 2, sehingga pada 
benda 2 timbul gaya Lorentz F2. Sebaliknya, 
pada saat itu, benda 1 tidak mengalami medan 
magnet oleh benda 2, sehingga tentu juga tidak 
akan mengalami gaya Lorentz. Maka jelas 
bahwa Hukum III Newton tidak terpenuhi pada 
kasus ini. 

Biasanya Hukum II Newton dianggap berlaku 
bagi benda kecil. Kalau kemudian ditinjau 2 atau 
lebih benda kecil, biasanya Hukum III Newton 
digunakan untuk menunjukkan bahwa himpunan 
dua atau lebih benda juga menaati Hukum II 
Newton, dengan bantuan keberlakuan Hukum III 
Newton. 

Makalah ini hendak menampilkan cara 
pandang berbeda, yaitu bukannya 
mengasumsikan keberlakuan Hukum III Newton, 
untuk menunjukkan keberlakuan Hukum II 
Newton bagi sistem dua benda, melainkan 
bahwa dapat digunakan asumsi 'Penskalaan' 
tentang Hukum II Newton, untuk justru lalu 
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membuktikan kebenaran (atau diperlukannya) 
Hukum III Newton. 

Sesudah itu, dibahas argumentasi orisinal 
Newton untuk membenarkan Hukum III yang 
diperkenalkannya itu, dan juga konsep 
'Penskalaan'. Akhirnya juga dibahas                            
status keberlakuan suatu hukum alam ataupun 
asumsi fisika, untuk menunjukkan bahwa 
pertimbangan metafisika biasanya digunakan di 
situ. Definisi bagi ’metafisika’ yang digunakan 
adalah [2], suatu pertimbangan yang didasarkan 
pada suatu asumsi atau andaian atau hipotesis, 
yang menaati konsistensi dengan data dan 
penalaran, tetapi yang tidak membatasi diri pada 
hal-hal yang dapat diukur. Makalah ini ditutup 
dengan catatan, bahwa dengan demikian, hal 
ihwal ilmu dan iman menjadi selaras atau 
sejenis, yaitu karena keduanya didasarkan pada 
asumsi yang sering bersifat metafisika, dengan 
metafisika berdefinisi seperti tersebut di atas. 
Karena itu, patutlah gejala iman, seperti halnya 
ilmu, ditelusuri asumsi maupun konsekuensinya, 
dan diteliti sejauh apa terdapat (atau tidak 
terdapat) inkonsistensi antara ilmu dan iman, 
sama dengan upaya rutin dalam ilmu, yang terus 
menerus mempertanyakan asumsi-asumsi yang 
digunakan, untuk makin mendekati apa yang 
disebut benar (= konsisten dengan data, realitas) 
dalam jagad raya ini. 

Cara pandang Newton 

Cara yang biasa ditemui dalam buku-buku 
Fisika Dasar adalah sebagai berikut: 

                                 F1                               F2 

  m1                     f1         m2                        f2         

Tinjaulah dua benda pada gambar di atas, yang 
untuk sederhananya dianggap bergerak dalam 1 
dimensi saja. Kedua gaya itu mengalami gaya Fn 
dari luar sistem dua benda ini (’gaya eksternal 
pada sistem’), misalnya gaya gravitasi, dsb, dan 
juga gaya fn yang ditimbulkan oleh benda 
pertama pada benda kedua, dan sebaliknya 
(pasangan gaya ’internal’ sistem).  

Newton kemudian menggunakan asumsi 
bahwa Hukum III nya berlaku, sehingga jumlah 
gaya internal fn itu berjumlah nol. Akibatnya, 
dapat disimpulkan bahwa resultan kedua gaya 
eksternal Fn itu dapat ditulis = massa total kedua 
benda dalam sistem itu, dikalikan percepatan 
rata-rata sistem itu. Maka dikatakan bahwa 
Hukum II Newton juga berlaku bagi suatu sistem 
benda, berkat keberlakuan Hukum III Newton itu. 

Cara pandang ’Penskalaan’ 

Cara berbeda yang diajukan dengan makalah 
ini adalah, bahwa pembahasan sistem benda di 
atas juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

bukannya asumsi keberlakuan Hukum III 
Newton, melainkan dengan menggunakan 
asumsi keberlakuan suatu ’Penskalaan’ dalam 
alam ini, yaitu bahwa dalam kawasan 
makroskopik-klasik (ukuran > ~100 nanometer, 
yaitu di luar kawasan mekanika kuantum) benda 
dan sistem benda menaati aturan alam yang 
sama, baik untuk benda berukuran kecil sampai 
ke benda yang berukuran amat sangat besar. 
Asumsi ’Penskalaan’, ’scalability’, ini akan 
dibahas kewajarannya di bawah. 

Jika asumsi ini digunakan, maka keberlakuan 
Hukum II Newton ditegaskan sebagai tentu 
berlaku juga bagi sistem dua benda di atas, dan 
kalau digunakan pula konsep titik pusat massa 
(= posisi rata-rata sistem benda) dan turunannya 
berupa kecepatan tpm (titik pusat massa) 
ataupun kecepatan rata-rata sistem, dan 
percepatan tpm ataupun percepatan rata-rata 
sistem, maka dapat disimpulkan bahwa haruslah 
jumlah kedua gaya internal fn itu bernilai nol. Hal 
ini menyatakan bahwa asumsi ’Penskalaan’ itu 
telah menghasilkan Hukum III Newton sebagai 
konsekuensi. Jadi sebenarnya tinggal memilih, 
apakah hendak mengakui Hukum III Newton 
sebagai aturan dasar alam, ataukah 
mengakui ’Penskalaan’ sebagai suatu prinsip 
yang dianut alam. 

Konsep titik pusat massa 

Tampak bahwa kedua cara pandang di atas 
sama-sama bertumpu pada asumsi pula, yaitu 
asumsi keberlakuan konsep rata-rata dalam 
alam, dalam hal ini posisi rata-rata massa 
sistem, 

         Xtpm = Xrata-rata =  mn xn /  mn  

yang dengan konsep turunan (diferensiasi) 
menghasilkan pula bentuk serupa bagi vtpm dan 
atpm. 

Dapat disimpulkan bahwa konsep rata-rata 
dalam alam ini merupakan konsep yang 
berperan penting, yang dapat menghasilkan 
kesimpulan atau hipotesis bahwa sifat rata-rata 
merupakan representasi absah bagi suatu 
himpunan benda. Kiranya kesimpulan ini bukan 
hanya tampak berlaku dalam fisika, melainkan 
juga tampak berlaku di lingkungan ilmu sosial, 
dan mungkin juga berlaku di lingkungan 
pengetahuan lain seperti misalnya agama. 

Pembenaran Newton bagi Hukum III Newton 

Dari terjemahan ke Bahasa Inggris modern 
oleh S Chandrasekhar [3] bagi buku Principia 
(nama lengkapnya: Philosophiae Naturalis 
Prnicipia Mathematica) yang ditulis Isaac 
Newton pada rentang tahun 1685-1686, dapat 
dibaca scholium (artinya: komentar, interpretasi, 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 41  

bukti) yang ditulis Newton di halaman 32-33 [3] 
bagi Hukum III itu sbb (agak dipersingkat): 
Tinjaulah bola Bumi FI yang sedang diam, 
karena dianggap tidak sedang mengalami gaya 
dari luarnya. Lalu tinjaulah potongannya EGF 
dan HKI: 

                    E                  H 

                   

                F                            I       

 

                      G              K 

Sekiranya EGF dan HKI saling tarik dengan 
gaya yang berbeda, misalnya HKI tertarik ke kiri 
dengan gaya lebih besar, tentulah bagian yang 
terjepit di tengah mereka, EGKH, akan terdorong 
ke kiri pula walaupun memang tertahan oleh 
gaya ke kanan oleh bagian EGF; akibatnya 
ketiga potong itu bersama akan bergerak 
dipercepat, menurut Hukum II, ke kiri. Tentulah 
ini tidak masuk akal, dan juga bertentangan 
dengan kenyataan Hukum I yang menegaskan 
bahwa bola Bumi itu harusnya tetap diam seperti 
semula. Kesimpulannya: kedua gaya tarik 
tersebut sama besar, dan berlawanan arah. 
Tampak bahwa pembenaran oleh Newton 
bersifat intuitif-kualitatif, dan menggunakan 
Hukum I dan II nya. Maka argumentasi alternatif 
berupa asumsi keberlaku-an ’Penskalaan’ yang 
diajukan dalam makalah ini kiranya juga dapat 
dipertimbangkan. 

Pertimbangan Metafisika 

Asumsi-asumsi tersebut di atas, kiranya 
tampak merupakan asumsi yang terkadang agak 
sulit diukur, misalnya asumsi ’Penskalaan’ agak 
sulit diukur kebenaran dan keberlakuannya 
dengan eksperimen. Sifat asumsi fisika ini dapat 
dikatakan tergolong dalam bidang non-fisika, 
atau dalam bidang metafisika, yang definisinya 
telah dikemukakan di awal makalah ini.  

Dalam statistika, juga dianut asumsi 
metafisis, bahwa kesimpulan dari suatu ujicoba 
pada skala kecil, juga akan berlaku bagi 
populasi, asalkan keadaannya serupa.  

Juga dalam teknologi dijumpai praktek-
praktek, bahwa sebelum melaksanakan suatu 
proyek besar, mula-mula diujicobakan pilot 
project berskala kecil, untuk melihat sejauh apa 
proses besar yang dirancang, dapat terealisasi 
pada skala yang lebih kecil. Asumsi metafisis 
yang tersirat adalah, bahwa perilaku pada skala 
kecil, juga akan berlaku pada skala yang lebih 
besar. 

Skoglund [4] juga membahas 
konsep ’Similitude’ yang berintisari sama 

dengan ’Penskalaan’, yang diasumsikan oleh 
Karl Weissenberg sebagai juga berlaku dalam 
bidang reologi, walaupun dengan catatan-
catatan kualitatif tertentu.  

Filosof dan rahib William (~tahun 1287–1347) 
dari desa Ockham di Inggris, terkenal karena 
mengajukan suatu kesimpulan metafisis, yang 
kemudian disebut sebagai “Ockham’s atau 
Occam’s Razor” (“pisau Ockham”), bahwa kalau 
ada beberapa interpretasi tentang suatu gejala, 
maka yang biasanya lebih benar adalah 
interpretasi yang lebih umum, sederhana, hemat, 
kompak, indah, konsisten. [5]  

Maka ajuan ’Penskalaan’ kiranya menjadi 
cukup wajar pula. 

Hasil dan diskusi 

Dapat dikatakan bahwa sejumlah asumsi 
tentang fisika ini, merupakan hipotesis yang 
diharapkan benar, walaupun sulit diperiksa 
kebenaran dan keberlakuan serta rentang 
keberlakuannya, kecuali secara empiris sampai 
sejauh teramati sampai saat ini. Contoh lain 
adalah konsep / asumsi kekekalan energi, 
konsep entropi, konsep momentum sudut, dsb. 
Yang dialami adalah, bahwa asumsi-asumsi itu 
selama ini berlaku, tanpa dapat dijamin bahwa 
keberlakuannya akan kekal. 

Contoh lain pula adalah kalau dibandingkan 
pola ilmu dan pola iman. Dalam studi tentang ini 
[6] disimpulkan bahwa kedua pola ini serupa 
pula, sama-sama berdasarkan data, penalaran, 
dan konsistensi dengan realita. Perbedaannya 
adalah, bahwa ilmu mensyaratkan pengukuran 
konkret, sedangkan iman seperti juga filsafat, 
tidak dapat mensyaratkan pengukuran, jadi 
bersifat metafisis, karena yang didalami bersifat 
non-material tetapi diasumsikan juga akan 
konsisten dengan kenyataan. 

Kesimpulan 

Dapat disimpulkan bahwa Hukum III Newton 
merupakan suatu asumsi yang memang subur, 
efektif dampaknya berupa konsistensi dengan 
realita. Ajuan makalah ini, bahwa Hukum III ini 
dapat juga dianggap sebagai suatu konsekuensi 
asumsi yang lebih luas, yaitu 
asumsi ’Penskalaan’, telah dicoba 
diargumentasikan pembenarannya. Semoga 
makalah ini dapat mengkontribusikan kesadaran 
tentang status metafisis asumsi atau hipotesis 
dalam ilmu, termasuk fisika, dan juga dapat 
menyadarkan bahwa iman yang merupakan 
fenomena yang amat meluas dan berpengaruh 
dalam masyarakat sedunia ini, juga merupakan 
suatu ihwal metafisika yang cukup selaras 
dengan realita pula. Kalau begitu, kiranya dapat 
juga diasumsikan bahwa ilmu dan iman dapat 
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saling melengkapi dan memperkaya khazanah 
yang berlandaskan penalaran dan konsistensi, 
dengan tetap dijaga otonomi metode kerja 
masing-masing, yang sudah dapat cukup 
mantap itu. 
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Penulis mengucapkan terima kasih atas 
dukungan finansial Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas 
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Abstrak 
 

Kemajuan industri dan pertumbuhan penduduk dunia di abad ke-21 ini mengakibatkan pertumbuhan 
permintaan energi yang eksponensial. Namun, biaya dan keramahan lingkungan dari pembangkit energy 
konvensional saat ini juga masih terbilang buruk. Pembangkitan energi alternatif yang murah, massal, dan 
ramah lingkungan adalah pembangkit energi tenaga nuklir. Permasalahan dari pembangkitan energi tenaga 
nuklir saat ini adalah ukuran reaktor nuklir yang besar dan kompleks, Capital Investment (CI) yang besar, 
serta utilitasnya yang terbatas. Solusinya adalah membuat reaktor nuklir bermoda Fast Breeder, bekerja 
dengan tekanan dan suhu yang tinggi pada siklus termal Brayton untuk efisiensi termal yang lebih tinggi, 
berdimensi kecil, dapat diangkut oleh moda transportasi seperti kereta api, dan memiliki desain modular. Kita 
menggunakan SRAC untuk mensimulasikan reaktor modular berspektrum cepat dan berpendingin gas yang 
beroperasi pada suhu tinggi untuk optimasi keluaran dan karakteristik inti reaktor, serta menggunakan 
material ringan untuk mencapai massa reaktor yang lebih rendah. Hasil menunjukkan bahwa reaktor 
tersebut dapat dibuat dengan masa isi ulang reaktor selama 15 tahun, dengan keluaran 220 MW termal atau 
112.3233425 MW elektrik, dengan dimensi reaktor sebesar 3.9 meter untuk panjang dan lebar, serta 9.2 
meter untuk tinggi reaktor, dan kandungan U-235 dalam bahan bakar sebesar 6.25 %, pada massa total 
reaktor sebesar 293.23 ton. 
 
Kata Kunci: Gas Cooled Nuclear Fast Reactor, Modular Nuclear Reactor, Mobile Reactor. 
 
 
 
Pendahuluan 
 

V.Dostal, A.K Rivai, dan M. Takahashi 
dalam A rail transportable lead-bismuth cooled 
reactor [2] mengajukan reaktor nuklir yang 
modular dan dapat diangkut secara mudah dan 
utuh. Idenya, reaktor nuklir dapat dioperasikan 
seperti tabung gas LPG. Reaktor yang sudah 
habis bahan bakarnya dapat ditukar dengan 
reaktor yang berbahan bakar baru. Atau reaktor 
yang rusak dapat ditukar dengan reaktor yang 
baru, dan reaktor yang rusak dapat dibawa ke 
bengkel untuk perbaikan.  

 
Adapun karakteristik dan spesifikasi reaktor 

yang dihasilkan sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Karakteristik dan spesifikasi reaktor 
nuklir yang diajukan pada A rail transportable 
lead-bismuth cooled reactor. 
 

Karakteristik Spesifikasi 

Daya Termal (MWt) 50 

Daya Elektrik (MWe) 15 (Siklus Rankine 
dengan efisiensi 

termal 33%) 

Rentang antar waktu 
isi ulang bahan bakar 

15 (tahun) 

Fuel Enrichment of Pu 11% internal, 13 % 
ekstrenal. 

Bahan Bakar Plutonium Nitrida 

Coolant Pb-Bi 

Cladding dan Struktur SUS 430 

Diameter 
Reaktor//Tinggi 
Reaktor (m) 

3//3.85 

Suhu Input 350 

Suhu Output 366 

Massa Reaktor 300 ton 

 
Namun, reaktor ini masih memiliki banyak 

kelemahan. Antara lain, effisiensi konversi termal 
yang rendah, coolant yang digunakan adalah 
logam cair Pb-Bi, fuel enrichment yang tinggi, 
serta utilitas yang terbatas. Adapun penelitian ini 
bertujuan mengoptimasi desain di atas dengan 
menanggulangi kelemahan-kelemahan yang 
ditemui. 
Teori 
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Secara teoritis, effisiensi konversi termal 

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan suhu 
keluaran reaktor. Untuk mencapai suhu tinggi 
dan konversi termal dengan optimal, digunakan 
siklus Brayton dengan Coolant gas Helium, gas 
mulia yang inert. Coolant ini digunakan karena 
memiliki cross section yang rendah, tahan 
irradiasi, serta fase yang tetap di segala tingkat 
suhu kerja reaktor. 

Effisiensi konsumsi bahan bakar dapat 
ditingkatkan dengan konsep Reaktor FBR. 
Reaktor FBR memiliki rasio konversi energi yang 
lebih tinggi untuk setiap gram bahan bakar nuklir 
daripada reaktor biasa. Hal ini membantu 
pengecilan fuel enrichment dan perpanjangan 
waktu refueling reaktor. 

Untuk reflektor digunakan Berillium. 
Berillium memiliki massa jenis yang rendah 
namun memiliki tingkat kekakuan yang tinggi [8], 
membuat material ini dapat digunakan dalam 
struktur bejana yang ringan. Berillium memiliki 
tingkat neutron scattering [4], membuatnya 
menjadi material yang dapat bekerja dengan 
baik sebagai reflektor neutron. 

Untuk shielding digunakan Boron Karbida 
(B4C). Berillium memiliki massa jenis yang 
sangat rendah dan memiliki kekuatan dan 
ketahanan material yang mendekati intan [9], 
membuatnya sangat baik untuk menjadi bahan 
struktur bejana reaktor yang kuat dan ringan. 
Ditambah dengan tingkat neutron absorption nya 
yang sangat tinggi [4], material ini merupakan 
material shielding yang ideal (ringan dan kuat). 

Kemudian untuk material bejana reaktor 
nuklir umumnya digunakan baja, khususnya baja 
jenis SAE 316. Namun karena pertimbangan 
penghematan massa, digunakan logam titanium. 
Untuk bejana reaktor ini digunakan titanium 
Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI or Grade 5 ELI).  

Sistem komputasi yang digunakan untuk 
simulasi konsep reaktor ini adalah SRAC. SRAC 
adalah sistem simulasi neutronik pada reaktor 
yang cukup komprehensif. Dilengkapi oleh 
database JENDL yang sangat lengkap tentang 
berbagai jenis material dan penggunaan nya 
yang sudah teruji [10], Adapun model kalkulasi 
reaktor yang dilakukan dengan SRAC adalah 
CITATION.  

 
Hasil dan Diskusi 

 
Pada simulasi ini, hasil optimal simulasi 

teras didapatkan dengan enrichment 6.25% dan 
suhu coolant pada 1000oC. Geometri yang 
digunakan adalah Square cylinder divided by 
concentric annuli, dengan jari-jari bahan bakar 
0.8 cm, jari-jari cladding 0,9 cm, dan panjang sisi 
cell 2 cm. Daya reaktor ditetapkan pada 220 

MWth. Average Density Power yang didapatkan 
adalah 35.8089 W/cc  

Dimensi inti reaktor yang didapat adalah 
panjang 3,6 m, lebar 3.6m, dan tinggi 5,2 m. 
Adapun ketebalan reflektor atap dan alas 
masing-masing 40 cm. Ketebalan shielding atap 
dan alas masing-masing 100 cm. Ketebalan 
reflektor samping 40 cm dan ketebalan shielding 
samping 60 cm. Tinggi bahan bakar 120 cm dan 
lebarnya 80cm. Bentuk susunan dari mesh-mesh 
tersebut sama seperti pada gambar 1 dan 2. 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 

1 1 1 1 2 2 3 3 3 

1 1 1 1 2 2 3 3 3 

1 1 1 1 2 2 3 3 3 

1 1 1 1 2 2 3 3 3 

 
Gambar 1. Gambar penampang 1/8 reaktor, 
dengan ujung kiri bawah adalah pusat reaktor. 
Mesh 1 adalah mesh bahan bakar, mesh 2 
adalah reflektor, dan mesh 3 adalah shielding. 
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Gambar 2. Gambar inti secara aksial. Mesh 1 
adalah mesh bahan bakar, mesh 2 adalah 
reflektor, dan mesh 3 adalah shielding. 
 

 
 
Grafik 1. Perubahan Berbagai Material Fisil dan 
non Fisil Terhadap Waktu (Absis x dalam satuan 
hari, Absis y dalam satuan 1024 Partikel/cc) 
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Grafik 3. Perubahan Densitas Neutron Terhadap 
Mesh Planar (Absis x merupakan mesh (dari 
pusat ke tepi), absis y dalam satuan neutron/cc 
dalam skala logaritmik) 
 

 
 
Grafik 4. Perubahan Densitas Neutron Terhadap 
Mesh Planar (Absis x merupakan mesh (dari 
pusat ke tepi), absis y dalam satuan neutron/cc 
dalam skala logaritmik) 
 

 
 
Grafik 5. Perubahan Kinf Terhadap Waktu (Absis 
x dalam satuan hari) 
 
Tabel 2. Spesifikasi Reaktor hasil simulasi. 
 

Jenis Reaktor High Temperature GCFR 

Dimensi Total Panjang 3.9 m, Lebar 3.9 

m, Tinggi 9.3 m. 

Kapasitas Elektrik 112.3233425 MWe 

Kapasitas Termal 220.0101376 MWth 

Coolant Hellium  

Core outlet 

temperature 

1000 0C 

Core input 
temperature 

350.0562 OC 
 

Siklus 

Termodinamika 

Brayton Cycle 

Fuel Material U235-U-238 

Fuel Enrichment 6.25 %  

Rentang antar 

waktu isi ulang 

bahan bakar 

15 tahun 

Bobot Reaktor 293.23 ton 

 
Dapat dilihat bahwa reaktor hasil simulasi diatas 
memiliki keunggulan sbb: 

1. Reaktor ini lebih ringan dan lebih kecil 

dimensinya 

2. Efisiensi konversi energi yang tinggi  

3. Dapat bekerja dengan bahan bakar yang 

persentase fisilnya rendah. 

4. Dapat digunakan pada berbagai mesin 

berbasis uap yang sudah dikenal 

industri.  

5. Memiliki Fuel Cycle yang lebih lama.  

6. Dapat memproduksi Bahan Bakar Nuklir 

baru (Pu-239 sebesar 5%) 

7. Limbah nuklir tak terdaur ulang yang 

dihasilkan sangat sedikit. 

8. Tahan lama akibat minimnya korosi 

akibat coolant. 

9. Keluaran daya reaktor jauh lebih besar. 

Kesimpulan 
 
Hasil simulasi menunjukkan feasibilitas desain 
reaktor di atas dan memiliki karakteristik seperti 
pada tabel 1. Mobilitas dan multifungsi dari 
reaktor ini, ditambah daya yang dihasilkan cukup 
besar, serta rentang antar waktu isi ulang bahan 
bakar yang cukup lama membuat reaktor ini 
ideal untuk menyediakan energi di daerah yang 
grid-nya terpisah satu sama lain, dan dapat 
diangkut oleh kereta api. 
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Abstrak 

Sensor cahaya berupa fotoresistor atau Light Dependent Resistor (LDR) dapat dipergunakan sebagai 
sensor warna untuk mendeteksi nilai uang. LDR digunakan sebagai penangkap pantulan gelombang cahaya 
Red, Gren, Blue (RGB) yang dipancarkan oleh Light Emitting Diode (LED). Semakin besar intensitas cahaya 
yang ditangkap oleh LDR, semakin kecil nilai resistansi LDR. Besar kecilnya nilai resitansi LDR berpengaruh 
pada besar kecilnya nilai tegangan keluaran. Hasil pembacaan sensor warna adalah berupa data tegangan 
keluaran. Untuk setiap nilai uang, data tegangan keluaran dicatat dan dibuat bahasa pemrogramannya, dan 
dikembalikan lagi dalam bentuk keluaran berupa besar nilai uang.  

Kata-kata kunci: LDR, LED RGB, sensor warna, nilai uang. 

Pendahuluan 

Setiap warna tersusun atas warna dasar. 
Untuk cahaya, warna dasar penyusunnya adalah 
merah, hijau, dan biru atau lebih dikenal dengan 
istilah Red, Gren, Blue (RGB) [1]. Alat 
pendeteksi warna berdasarkan warna dasar 
RGB dapat dibuat dengan memanfaatkan LED 
sebagai sumber cahaya dan LDR sebagai 
penangkap pantulan cahaya yang dipancarkan 
LED [2]. Ulwi [2]  menyimpulkan bahwa sensor 
warna menggunakan LDR berfungsi dengan baik 
untuk mendeteksi warna. Ini berarti, LDR 
sebagai sensor cahaya dapat dipergunakan 
sebagai sensor warna. 

Setiap mata uang memiliki corak warna 
tertentu, termasuk mata uang rupiah. Masing-
masing mata uang rupiah memiliki corak warna 
yang berbeda. Ada yang memiliki corak warna 
merah, biru, hijau, abu-abu, dan corak warna 
lainnya (Gambar 1). Perbedaan corak warna 
tersebut tentu dihasilkan dari perbedaan 
kombinasi warna dasar RGB yang berbeda. 
 

.  
Gambar 1. Corak warna mata uang rupiah. 
 
Perbedaan kombinasi warna dasar RGB pada 
uang menyebabkan perbedaan hasil pembacaan 

sensor berupa nilai tegangan keluaran. Oleh 
karena itu, sensor warna menggunakan LDR 
dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi nilai uang 
berdasarkan perbedaan tegangan keluaran dari 
kombinasi warna dasar RGB pada masing-
masing nilai uang. 

Teori 

LED superbright RGB digunakan pada 
rangkaian sensor warna sebagai alat yang dapat 
memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru 
secara bergilir. Pada penelitian ini, LED 
superbright RGB yang  digunakan adalah LED 
berdiameter 5 mm dengan 4 buah kaki. Kaki 
LED terdiri dari red cathode (katoda merah), 
common anode, green cathode (katoda hijau), 
dan blue cathode (katoda biru) [5]. 
 

 
Gambar 2. LED superbright RGB 5 mm [5]. 
 

Cahaya yang dipancarkan LED akan 
mengalami pemantulan ketika cahaya tersebut 
mengenai objek berupa uang dan cahaya hasil 
pemantulan akan ditangkap oleh LDR.  

LDR merupakan jenis resistor yang nilai 
resistansinya dapat berubah. Perubahan nilai 
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resistansi pada LDR tergantung dari bahan yang 
digunakan serta kekuatan cahaya yang 
mengenai LDR. LDR terdiri dari sebuah piringan 
bahan semikonduktor dengan dua buah 
elektroda pada permukaannya (Tim elektronika, 
2013). Bahan yang paling umum untuk fabrikasi 
LDR adalah sulfide (I), kadmium (CdS), dan 
selenide kadmium (CdSe) [4].   

 
Gambar  3. (a) Konstruksi LDR, dan (b) Simbol 
LDR [5]. 
 

Besar kecilnya intensitas cahaya yang 
terpantul bergantung pada warna dasar objek 
pemantul, yaitu uang. Mata uang yang dominan 
dengan warna dasar merah akan menghasilkan 
nilai resistansi yang kecil jika dikenai cahaya 
LED warna merah. Mata uang yang dominan 
dengan warna dasar biru akan menghasilkan 
nilai resistansi yang kecil jika dikenai cahaya 
LED warna biru, begitupun untuk mata uang 
yang dominan dengan warna dasar hijau.  

Nilai resistansi LDR yang berubah-ubah akan 

mempengaruhi nilai tegangan keluaran  outV . 

outV  merupakan tegangan keluaran hasil 

pembagian antara tegangan pada LDR dengan 
tegangan pada resistor (R). 
 

 
 
Gambar  4. Rangkaian LDR [5]. 
 

Nilai 
outV  dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan berikut 

.LDR
out in

LDR

R
V V

R R



          (1) 

Berdasarkan persamaan 1, semakin kecil 
nilai resistansi pada LDR, semakin kecil pula 
nilai tegangan keluaran. Sebaliknya, semakin 
besar nilai resistansi pada LDR, semakin besar 
nilai tegangan keluaran. Nilai tegangan keluaran 
akan berbeda-beda bergantung pada corak 
warna dasar RGB dari objek pemantul, yaitu 
uang.  Perbedaan nilai tegangan keluaran inilah 
yang dimanfaatkan untuk menentukan nilai 
uang. 

Arduino Uno dipergunakan menerjemahkan 
hasil pembacaan sensor berupa tegangan 
keluaran untuk setiap pecahan uang.  Arduino 
memiliki semua yang dibutuhkan sebagai 
mikrokontroller, cukup sambungkan arduino 
dengan komputer menggunakan kabel Universal 
Serial Bus (USB). Pada penelitian ini, 
pengkondisian sinyal untuk pembacaan 
tegangan keluaran diatur dalam rentang 0 
sampai dengan 5 volt untuk setiap objek uang. 
 

 
 
Gambar  5. Arduino ATmega 328. 
 

Arduino merupakan mikrokontroler dengan 
basis ATmega 328. Alat ini memiliki 14 input 
atau output  digital pin, 6 input analog, 
16 MHz ceramic resonator, sambungan USB, 
jack atau colokan power, header ICSP, dan 
sebuah tombol reset [2].  

Penelitian ini menggunakan satu buah LDR, 
empat buah potensiometer, dan satu buah LED 
superbright RGB 5 mm, yang dirangkai 
sedemikian menjadi sensor warna (Gambar 7). 

1R , 2R , dan 3R  merupakan potensiometer 

yang dihubungkan secara paralel. 
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Gambar 6. Skematik rangkaian sensor warna. 
 

Prinsip kerja dari sensor warna adalah LED 
memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru 
secara bergilir pada objek pemantul berupa 
uang. Cahaya hasil pemantulan akan  ditangkap 
oleh LDR. Cahaya yang ditangkap LDR 
kemudian diterjemahkan oleh arduino uno dalam 
bentuk angka-angka bit tegangan keluaran untuk 
masing-masing warna dasar merah, hijau, dan 
biru yang ditampilkan pada serial monitor. 
Angka-angka bit tegangan keluaran kemudian 
dikonversi dalam bentuk angka-angka tegangan 
potensial. 

Prosedur pemanfaatan sensor warna untuk 
menentukan nilai uang dapat dilihat pada bagan 
berikut. 

 

 
 
Gambar 7. Bagan cara kerja alat. 
 

Setelah melakukan pemindaian terhadap 
sampel uang dan membuat bahasa 
pemrogramannya, sensor warna kemudian 
diujikan terhadap beberapa uang lain diluar 

sampel. Hasil pemindaian berupa tulisan 
“seratus ribu rupiah” pada layar komputer untuk 
pemindaian uang pecahan seratus ribu. 
Bertuliskan “lima ribu rupiah” untuk pemindaian 
uang pecahan lima ribu, dan seterusnya. 

Hasil dan diskusi 

Pada penelitan ini, uang kertas yang 
dipersiapkan terdiri dari uang kertas dengan 
pecahan seratus ribu rupiah, lima puluh ribu 
rupiah, dua puluh ribu rupiah, sepuluh ribu 
rupiah, lima ribu rupiah, dua ribu rupiah, dan 
seribu rupiah.  

Dari hasil percobaan terhadap beberapa 
uang kertas uji, diperoleh nilai tegangan 
keluaran masing-masing warna dasar RGB 
untuk beberapa uang kertas yang diuji. 
Tabel 1.  Tegangan keluaran setiap pecahan 
uang. 
 

Nilai Tegangan (volt) 

Uang R G B 

Rp. 100.000 2.96 2.00 2.47 

Rp. 50.000 1.98 2.07 2.69 

Rp. 20.000 1.67 1.70 2.07 

Rp. 10.000 2.43 2.04 2.54 

Rp. 5.000 2.54 1.86 2.16 

Rp. 2.000 2.21 1.90 2.23 

Rp. 1.000 3.08 2.82 3.09 

Batas toleransi, 0.196  

 
Dari hasil penelitian, pemanfaatan sensor 

warna untuk menentukan nilai uang berfungsi 
cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan cukup 
baiknya kinerja sensor warna ketika 
dipergunakan untuk mendeteksi nilai uang 
lainnya (diluar uang sampel percobaan). 

Terdapat beberapa kendala yang 
menyebabkan sensor warna bekerja kurang baik 
sebagai pendeteksi nilai uang, diantaranya :  
1. Terdapat mata uang yang memiliki corak 

warna sama, yaitu uang pecahan Rp. 
20.000,00 dan uang pecahan Rp. 1.000,00. 
Hal ini menyebabkan hasil tegangan keluaran 
untuk kedua nilai uang tersebut tidak jauh 
berbeda yang berakibat pada sulitnya 
penentuan nilai tegangan keluaran yang akan 
dituliskan dalam bahasa pemrograman untuk 
masing-masing nilai uang tersebut. 

2. Kualitas warna dari uang yang mulai 
memudar (uang lusuh, uang lucek). Hal ini 
menyebabkan nilai tegangan keluaran RGB 
berbeda antara uang baru dan uang lusuh, 
padahal memiliki nilai uang yang sama. 

 Sampel Uang 

Pemindaian Mata Uang 

Menggunakan Sensor Warna 

Pencatatan nilai 
out

V  RGB, 

masing-masing sampel uang 

Pembuatan Bahasa 

Pemrograman / Koding 

Pembacaan 
out

V  pada Serial 

Monitor 
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3. Corak warna yang berbeda pada satu nilai 
uang menyebabkan sensor warna hanya 
dapat dipergunakan untuk pemindaian pada 
bagian tengah uang. 

Kesimpulan 

Sensor warna berdasarkan warna dasar RGB 
menggunakan LDR dapat dimanfaatkan untuk 
menentukan nilai mata uang. Dari hasil 
pemindaian terhadap beberapa nilai mata uang, 
sensor warna berfungsi dengan baik untuk 
menentukan nilai uang.  

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut 
dengan keluaran berupa bunyi dari nilai uang. 
Hal ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang 
memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan 
untuk mengetahui nilai uang. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa SMP N 1 Cisarua, Bandung Barat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut perlu 
dilakukan suatu pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Aptitude Treatment 
Interaction (ATI). Model pembelajran Aptitude Treatment Interaction (ATI) merupakan suatu konsep atau 
pendekatan pembelajaran (treatment) yang efektif digunakan setiap individu berdasarkan pada level 
kemampuan masing-masing. Subjek penelitian ini dilakukan terhadap kelas VIII-B SMP N 1 Cisarua yang 
terdiri dari 44 orang. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dengan tiga 
siklus. Hasil penelitian dari ketiga siklus tersebut diperoleh sebagai berikut: nilai rata-rata pada siklus I 
adalah 57 % dengan persentase kelulusan 27.3%, nilai rata-rata pada siklus kedua adalah 69% dengan 
persentase kelulusan 54.5% dan nilai rata-rata pada siklus III adalah 83% dengan persentase kelulusan 
81.8%. Berdasarkan hasil peningkatan yang diperoleh dari ketiga siklus bahwa perlu diberikan sebuah 
treatment yang efektif sesuai level kemampuan masing-masing siswa untuk dapat mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Aptitude Treatment Interaction (ATI) dapat meningkatkan kemampuan  pemecahan masalah matematis  
siswa SMP. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction (ATI), Kemampuan Pemecahan Masalah 
matematis 

 

Pendahuluan 

Matematika merupakan salah satu mata 
pelajaran yang penting di sekolah karena masuk 
dalam materi ujian nasional (UN). Matematika 
mempunyai beberapa indikator kemampuan 
matematis salah satunya adalah kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa. 
Kemampuan pemecahan masalah matematis 
merupakan kemampuan matematis yang penting 
untuk dilatih karena dapat membentuk proses 
berpikir kritis dan meningkatkan kreatifitas siswa         
(Barry et al., 2010)[1]. Lebih lanjut, proses 
berpikir kritis yang dilatih dapat membantu siswa 
dalam menyelesaikan masalah matematika 
dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan 
dengan Susanto (2013) memaparkan bahwa 
kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa dapat membuka proses berpikir daya 
nalar, berpikir logis, sistematis, kitis dan 
kreatifitas siswa[2]. Akan tetapi, kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa masih 
tergolong kurang baik, karena siswa mengalami 

kesulitan dalam menjawab soal-soal matematika 
disebabkan oleh pembelajaran yang diperoleh 
bersifat individual, satu arah dan berpusat pada 
guru (Saryantono, 2013)[3].  Lebih lanjut lagi, 
Wahyuni et al., (2013) melaporkan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa tergolong 
rendah karena kurangnya latihan soal-soal 
pemecahan masalah matematika yang bersifat 
non-rutin[4]. Aktivitas peserta didik yang minim 
dalam pembelajaran membuat siswa menjadi 
kurang aktif dan  kurang merangsang semangat 
belajar siswa di dalam kelas yang dapat 
mengakibatkan prestasi belajar siswa kurang 
optimal (Setiawan et al., 2014)[5].  

Hal tersebut ditemukan pada siswa kelas VIII-
B SMP N 1 Cisarua, Kab. Bandung Barat. 
Berdasarkan hasil obervasi dan wawancara 
kepada guru bidang studi matematika kelas VIII-
B bahwa didapati nilai kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa tergolong rendah dan 
aktifitas siswa dalam proses pembelajaran 
kurang aktif. Berdasarkan uraian masalah di atas 
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maka penulis tertarik membuat penelitian 
dengan judul “Implementasi Model 
Pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 
(ATI) untuk Meningkatkan Kemampuan  
Pemecahan Masalah Matematis  Siswa SMP”. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apakah  terdapat peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 
(ATI)? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 
(ATI).  

Teori 

NCTM (2000) menjelaskan terdapat lima 
indikator kemampuan matematis siswa yaitu 
kemampuan komunikasi, penalaran, koneksi, 
representasi dan pemacahan masalah[6]. Salah 
satu kemampuan matematis yang diukur dalam 
penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa. Kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa memiliki 
empat langkah-langkah dalam menyelesaikan 
masalah (Polya, 1985)[7] yaitu (1) memahami 
masalah, (2) merencanakan solusi, (3) 
melaksanakan rencana atau perhitungan, dan  
(4) memeriksa kembali. 

Untuk meningkatkan Kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa dapat 
digunakan dengan penerapan model 
pembelajaran yang  mendorong aktivitas dan 
menumbuhkan semangat belajar siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah 
matematika. Penerapan model pembelajaran 
yang cocok dengan kemampuan masing-masing 
siswa juga dapat mengoptimalkan prestasi 
belajar (Syafruddin, 2005)[8]. Model 
pembelajaran yang memiliki ciri khas penerapan 
treatment sesuai dengan kemampuan masing-
masing siswa adalah model pembelajaran 
Aptitude Treatment Interaction (ATI).  

Model pembelajaran Aptitude Treatment 
Interaction (ATI) merupakan suatu pembelajaran 
dengan perlakuan (treatment) yang efektif 
digunakan pada setiap individu yang memiliki 
kemampuan berbeda-beda, (Syafruddin, 2005). 
Model pembelajaran Aptitude Treatment 
Interaction (ATI) memiliki langkah-langkah yang 
sesuai dengan kemampuan masing-masing 
siswa (Syafruddin, 2005) yaitu (1) melakukan 
aptitude testing (tes kemampuan awal) untuk 
mengetahui kemampuan awal masing-masing 
siswa atau kemampuan awal siswa juga dapat 
diperoleh dari data nilai-nilai siswa yang tersedia 
pada guru bidang studi tersebut,  (2) membagi 
kelompok berdasarkan kemampuan masing-

masing siswa (tinggi, sedang, dan rendah), (3) 
memberikan treatment kepada setiap kelompok 
(tinggi, sedang dan rendah) dalam 
pembelajaran, (4) siswa dalam kelompok tinggi 
akan diberikan treatment belajar mandiri (self 
learning) dengan menggunakan modul-modul 
dan buku-buku yang relevan, (5) siswa dalam 
kelompok sedang dan rendah akan diberikan 
treatment dengan pembelajaran regular seperti 
biasanya dalam hal ini scientific learning, (6) 
khusus siswa dalam kelompok rendah akan 
diberikan special treatment berupa re-teaching 
dan tutorial.  

Metode 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
sebanyak 3 siklus.   Setiap siklus akan dilakukan 
tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP N 1 Cisarua, Kab. 
Bandung Barat. Subjek penelitian dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII-B sejumlah 
44 orang yang terdiri dari 23 orang siswa laki-laki 
dan 21 orang siswa perempuan.  

Intrumen penelitian yang dilakukan selama 
pembelajaran adalah berupa (1) rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), (2) lembar 
kerja siswa (LKS), (3) tes kemampuan 
pemecahan masalah, dan (4) rubrik tes 
kemampuan pemecahan masalah. Intrumen 
penelitian yang dilakukan melalui tahap diskusi 
dan bimbingan bersama pembimbing penelitian. 
Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi 
tahap persiapan, pelaksanaan, pengolahan data 
dan penarikan kesimpulan. 

Data hasil pembelajaran yang diperoleh 
setiap siklusnya akan dikumpulkan dan diolah. 
Untuk melakukan perhitungan data pada setiap 
siklus (dalam hal ini 3 siklus) dilakukan dengan 
menggunakan rumus Mean atau rata-rata 
(Sudjana, 2008)[9] berikut ini: 

 
ix

x
n




  

Ket: 

 x   = Nilai rata-rata 

ix  = Jumlah nilai seluruh subjek  penelitian 

n  = Banyaknya subjek penelitian 

Untuk menghitung persentase nilai kelulusan 
dari setiap siklus (dalam hal ini 3 siklus) di atas 
nilai KKM (sebesar 70%) akan dilakukan dengan 
menggunakan rumus berikut ini: 
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Banyaknya siswa lulus KKM
100%

Banyaknya Subjek Penelitian
P     

 

Ket: 
P  = Persentase kelulusan 

 
Hasil dan Diskusi 

Hasil penelitian yang telah dilakukan 
sebanyak 3 siklus dirangkumkan pada tabel1   

 
Tabel 1. Rata-rata Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematis Siswa 
 

Siklus N Mean 
Std. 

Deviasi 
Persentase 
Kelulusan 

I 44 57% 1,5185 27,3% 

II 44 69% 1,2241 54,5% 

III 44 83% 1,1118 81,8% 

 
     Berdasarkan pada tabel 1 di atas bahwa nilai 
rata-rata kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa  pada siklus I sebesar 57% 
dengan persentase kelulusan sebesar 27.3% 
dan standar deviasi (simpangan baku) sebesar 
1,51856. Sehingga dengan demikian nilai rata-
rata kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa pada siklus I masih tergolong 
kurang baik dan masih beragam walaupun relatif 
kecil.  

Nilai rata-rata kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa pada siklus II sebesar 
69% dengan persentase kelulusan sebesar 
54,5% dan standar deviasi sebesar 1,2241. 
Sehingga dengan demikian nilai rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa pada siklus II tergolong cukup baik dan 
mengalami peningkatan sebesar 12% dari siklus 
I dan masih beragam walaupun relative kecil. 

Nilai rata-rata kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa pada siklus III sebesar 
83% dengan persentase kelulusan sebesar 
81,8% dan standar deviasi sebesar 1,11187. 
Sehingga dengan demikian nilai rata-rata 
kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa pada siklus II tergolong tinggi dan 
mengalami peningkatan sebesar 14% dari siklus 
II dan masih beragam walaupun relatif kecil. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
(1) kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran Aptitude Treatment Interaction 
(ATI) mengalami peningkatan selama 3 siklus 

yang diberikan. Peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa dari siklus 
I ke siklus II sebesar 12% sedangkan 
peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa dari siklus II ke siklus III 
sebesar 14%, (2) Persentase kelulusan siswa 
dalam memecahkan masalah matematis juga 
mengalami peningkatan sebesar 27,2% dari 
siklus I ke siklus II dan sebesar 27,3% dari siklus 
II ke siklus III. Dengan demikian implementasi 
model pembelajaran Aptitude Treatment 
Interaction (ATI) mempunyai potensi yang baik 
dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa. 
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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian mengenai deteksi anomali pada data temporal TEC yang berasosiasi dengan dua 
gempa terkini di Indonesia yakni gempa Sumatera Selatan (101.37o, -4.44o), 12 September 2007, M 8.5 dan 
Sumatera Utara (93.063o, 2.327o), 11 April 2012, M 8.6 dengan menggunakan metode nu-SVR. Hasil 
penelitian memperlihatkan bahwa metode ini cukup akurat mengenali pola anomali yang berasal dari 
aktivitas heliogeomagnetik dan gempa bumi. Dalam penelitian ini juga dianalisis pola distribusi anomali 
sepanjang garis lintang relatif terhadap titik koordinat referensi. Dari hasil analisis tersebut diperoleh pola 
yang sama dengan yang terdeteksi menjelang gempa Aceh, 26 Desember 2004. Walaupun demikian, pola-
pola ini perlu dibandingkan dengan pola anomali yang terdeteksi pada gempa lainnya. Dengan demikian 
dapat diperoleh fitur yang lebih lengkap untuk proses klasifikasi dan prediksi gempa bumi. 

Kata-kata kunci: Seismo-Ionospheric, pola anomali, nu-SVR, Total Electron Content 

 

Pendahuluan 

Dewasa ini telah banyak penelitian yang 
membuktikan adanya keterkaitan antara aktivitas 
gempa bumi dengan variabilitas parameter fisis 
di ionosfer. Penelitian-penelitian tersebut 
mencoba mencari anomali di ionosfer yang 
dapat dijadikan sebagai pratanda gempa bumi. 
Beberapa diantaranya dapat dilihatnya misalnya 
dalam penelitian yang dilakukan oleh Pulinets et 
al. [1], Akhoondzadeh [2], Zhu et al. [3], He et al. 
[4], dan Pulinets and Davidenko [5]. Menurut 
Perevalova et al. [6], magnitud gempa minimum 
yang dapat mempengaruhi parameter fisis di 
ionosfer adalah sebesar 6,5. Namun, hasil yang 
bertolakbelakang diperoleh oleh Afraimovich et 
al. [7], dimana setelah menganalisis gempa 
Hector Mine menyimpulkan bahwa variabilitas 
yang terjadi di ionosfer tidak berhubungan 
dengan adanya aktivitas gempa bumi. Anomali 
yang terjadi lebih berhubungan dengan waktu 
lokal dan variabilitas di lapisan magnetosfer. Hal 
yang sama juga disimpulkan oleh Masci [8] 
setelah mempelajari kembali hasil penelitian Kon 
et al. [9]. Setelah meneliti gempa Wenchuan, 
Pulinets et al. [10] menegaskan bahwa anomali 
yang terjadi di ionosfer tidak diragukan lagi 
berasal dari aktivitas gempa bumi. Sedangkan 
Pattisahusiwa et al. [11] mendapati anomali yang 
tidak berkaitan dengan aktivitas 
heliogeomagnetic dan terlokalisasi di sekitar 
episenter menjelang terjadinya gempa utama. 
Anomali tersebut terdistribusi dalam rentang 
±7,5o relatif terhadap episenter sepanjang garis 
lintang dengan puncak amplitudo anomali 

berada di titik GIM terdekat dengan pusat 
gempa. 

Penelitian ini difokuskan pada pendeteksian 
anomali data temporal TEC yang muncul 
menjelang terjadinya gempa utam. Disamping 
itu, diamati pula pola distribusi anomali 
sepanjang garis lintang yang terbentuk akibat 
adanya gangguan heliogeomagnetic, aktivitas 
gempa bumi, ataupun kesalahan prediksi oleh 
metode yang digunakan. 

Data dan Metode 

Berdasarkan data gempa yang diambil dari 
United States Geophysical Survey (USGS), 
diperoleh dua buah data gempa terbesar dan 
terkini di Indonesia dalam kurun waktu 2003-
2013 sebagaimana ditunjukan pada tabel 1. 

Tabel 1. Data gempa besar terkini di Indonesia. 

Waktu Lat Lon Mag Tempat 

2007-09-12 
11:10 UTC 

-4.44 101.37 8.5 southern 
Sumatra 

 
2012-04-11 
08:38 UTC 

2.327 93.063 8.6 off the 
west 

coast of 
northern 
Sumatra 

Data Kp index dari Space Physics Data 
Resource (SPIDR) digunakan sebagai 
parameter untuk menentukan keadaan aktivitas 
heliogeomagnetik. Perubahan pada nilai Kp 
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index ini mengindikasikan adanya peningkatan 
atau penurunan aktivitas di luar bumi (khususnya 
aktivitas matahari) yang mengganggu keadaan 
medan magnet bumi dan secara tidak langsung 
akan mengakibatkan perubahan pada lapisan 
ionosfer. Gangguan yang diakibatkan oleh kedua 
aktivitas ini di lapisan ionosfer akan dianalisis 
melalui anomali yang terdeteksi pada data TEC. 
Data TEC sendiri diekstrak dari Global 
Ionospheric Map (GIM) dan disediakan oleh 
International GNSS Service Central Bureau 
(IGSCB). Data TEC dan Kp index selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode nu-
Support Vector Regression (nu-SVR). Untuk 
penjelasan detail mengenai metode nu-SVR 
dapat merujuk ke Schölkopf et al. [12] dan 
Kromanis and Kripakaran [13]. Penelitian ini 
menggunakan library LIBSVM [14] dan 
dijalankan dengan bantuan program Matlab 
R2013a. 

Metode pembelajaran yang dipakai dalam 
penelitian ini menggunakan usulan 
Pattisahusiwa et al. [11]. Namun, anomali yang 
terdeteksi hanya akan dikategorikan dalam 2 
jenis yakni (1) anomali global sebagai efek 
variabilitas di lapisan magnetosfer bumi akibat 
perubahan aktivitas heliogeomagnetik, dan (2) 
anomali non-global yang dapat diakibatkan baik 
oleh aktivitas seismik maupun kesalahan 
prediksi metode nu-SVR. Masing-masing jenis 
anomali tersebut kemudian dianalisis pola 
distribusinya sepanjang garis lintang yang 
melalui titik koordinat referensi. Titik koordinat 
referensi diambil sebagai jarak Euclidean 
terdekat titik ekstrapolasi GIM ke episenter. Titik 
koordinat referensi untuk gempa Sumatera 
Selatan dan Sumatera Utara berturut-turut 
adalah (100o, -5o) dan (95o, 2.5o). 

Hasil dan diskusi 

Hasil prediksi metode terhadap data TEC 
yang berkaitan dengan gempa Sumatera 
Selatan tidak mendeteksi adanya anomali global 
(gambar 1a). Hal ini diakibatkan oleh anomali-
anomali yang terdeteksi tersebut terjadi ketika 
aktivitas heliogeomagnetic dalam keadaan quiet. 
Walaupun nilai Kp index pada h-11, h-10, h-6, 
dan h-5 menunjukan level moderat (gambar 1b), 
namun tidak menyebabkan adanya variabilitas 
yang signifikan pada data TEC. Sedangkan pada 
gempa Sumatera Utara terdeteksi 1 buah 
anomali global pada h-6 yang berasosiasi 
dengan peningkatan aktivitas di lapisan 
magnetosfer pada waktu tersebut. 

Dari data anomali pada masing-masing 
gempa, selanjutnya dianalisis pola distribusi 
anomali tersebut sepanjang garis lintang. Pada 
pola distribusi anomali global (gambar 3), terlihat 
bahwa deltaY (amplitudo gangguan) meningkat 

pada kedua sisi titik referensi. Pola anomali ini 
jelas tidak memperlihatkan sifat terlokalisasi di 
sekitar episenter gempa. 

Sedangkan pola anomali non-global secara 
umum terdiri dari tiga buah pola sebagaimana 
diperlihatkan pada gambar 4. Dari ketiga pola 
hanya pola pada gambar 4c yang 
memperlihatkan sifat terlokalisasi. Pola 
terlokalisasi ini dapat diamati dari amplitudo 
gangguan dimana puncak maksimumnya 
terletak pada titik terdekat dengan epicenter dan 
menurun seiring bertambahnya jarak dari pusat 
gempa. Pola ini serupa dengan distribusi 
anomali yang terdeteksi menjelang gempa Aceh 
tahun 2004 [11]. 

Terdapat beberapa jenis pola yang serupa 
dengan gambar 4a. Secara umum, pola 
gangguan meningkat kearah salah satu sisi dari 
episenter baik ke arah utara maupun ke arah 
selatan. Sedangkan pola pada gambar 4b dapat 
juga terjadi hanya pada satu titik. Dengan 
demikian, khusus untuk pola tersebut dapat 
dikategorikan sebagai anomali yang berasal dari 
kesalahan prediksi metode. 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 1. (a) Anomali yang terdeteksi pada 
gempa Sumatera Selatan (data TEC (), 
anomali non-global ()); (b) Kp index 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2. (a) Anomali yang terdeteksi pada 
gempa Sumatera Utara (data TEC (), anomali 
global (), anomali non-global ()); (b) Kp index 

 

Gambar 3. Pola anomali global pada gempa 
Sumatera Utara. 

Pola anomali yang terdeteksi pada kedua 
gempa ini perlu dianalisis lebih lanjut terkait 
dengan efek gempa-gempa bumi lainnya yang 
terjadi menjelang gempa utama disekitar 

episenter. Dari data USGS, terdapat beberapa 
gempa besar yang terjadi terutama menjelang 
gempa bumi utama (main shock) Sumatera 
Utara. Sehingga secara tidak langsung akan ikut 
mempengaruhi hasil deteksi anomali. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Gambar 4. Pola anomali non-global yang 
terdeteksi menjelang gempa Sumatera Utara (a) 
h-0, (b) h-13, (c) h-4. 
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Kesimpulan 

Metode nu-SVR cukup baik mendeteksi 
variabilitas data TEC ionosfer akibat adanya 
gangguan baik yang berasal dari aktivitas 
heliogeomagnetic maupun gempa bumi. 
Variabilitas yang terjadi di ionosfer hanya akan 
terdeteksi sebagai anomali jika terdapat 
pengaruh yang cukup signifikan pada data TEC. 
Pola-pola anomali yang terdeteksi ini selanjutnya 
dapat dilengkapi dengan meninjau gempa-
gempa yang lain sehingga dapat diekstrak pola 
serupa untuk proses klasifikasi dan prediksi 
gempa bumi. 
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Abstrak 

Tarif Dasar Listrik (TDL) yang terus berfluktuasi mengharuskan adanya manajemen penggunaan daya listrik 
secara efektif. Penelitian-penelitian yang dilakukan beberapa tahun terakhir mengusulkan pemanfaatan 
sensor sebagai solusi otomatisasi penggunaan peralatan listrik. Masalah yang dihadapi kemudian adalah 
adanya keterbatasan jumlah pin Arduino khususnya Arduino Uno dalam mengontrol rangkaian sensor dan 
peralatan listrik yang digunakan. Sebagai solusinya, dalam penelitian ini diusulkan pemanfaatan jaringan 
Arduino untuk manajemen dan otomatisasi pengontrolan daya listrik secara masal. Masing-masing ruangan 
dikontrol oleh sebuah Arduino dan dihubungkan ke komputer yang bertindak sebagai server jaringan. Hasil 
pembacaan sensor diteruskan oleh Arduino ke komputer untuk diolah dan dikembalikan lagi dalam bentuk 
perintah untuk mematikan atau menghidupkan peralatan listrik dengan mengubah tegangan pada relay. 
Rekaman penggunaan daya listrik masing-masing ruangan kemudian disimpan dalam database SQLite dan 
dapat digunakan untuk evaluasi pemakaian daya listrik bulanan. 

Kata-kata kunci: Rangkaian sensor, jaringan Arduino, data logger 

Pendahuluan 

Tarif Dasar Listrik (TDL) yang terus 
berfluktuasi mengharuskan adanya manajemen 
penggunaan daya listrik yang efektif. Penelitian-
penelitian yang dilakukan beberapa tahun 
terakhir mengusulkan pemanfaatan sensor 
sebagai solusi otomatisasi penggunaan 
peralatan listrik. Rahayu dan Thalib [1] 
mengusulkan penggunaan sensor cahaya dan 
hujan dalam mengontrol penggunaan lampu, 
kipas, dan jendela. Amini dan Farabi [2] 
menggunakan metode penjadwalan untuk 
otomatisasi penggunaan lampu. Sedangkan 
Khoswanto et al. [3] mengontrol penggunaan AC 
dengan menggunakan sensor yang dapat 
menghitung jumlah orang yang masuk dan 
keluar ruangan. Adapun Oesnawi dan 
Hermawan [4] mengusulkan penggunaan sensor 
dan jaringan Arduino yang terintegrasi secara 
nirkabel. Dari berbagai usulan tersebut, masih 
terdapat beberapa kelemahan yakni (1) 
walaupun jaringan Arduino yang diusulkan oleh 
Oesnawi dan Hermawan [4] diklaim low cost, 
namun pada kenyataannya masih membutuhkan 
biaya yang cukup besar dikarenakan masing-
masing peralatan listrik dikontrol oleh satu buah 
Arduino; dan (2) logika yang ditangani langsung 
oleh Arduino akan cukup sulit untuk dimodifikasi 
dalam sistem yang cukup besar. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, kami 
mengusulkan penggunaan jaringan Arduino 
yang low cost, dimana satu buah Arduino 
digunakan untuk mengontrol beberapa buah 
peralatan sekaligus. Maksimal peralatan listrik 

yang dapat ditangani adalah sebanyak jumlah 
pin Arduino. Arduino-Arduino tersebut 
dihubungkan ke sebuah komputer yang 
bertindak sebagai server. Logika penanganan 
peralatan listrik akan ditangani sepenuhnya oleh 
server tersebut. 

Teori dan Eksperimen 

Salah satu physical computing platform yang 
cukup digemari belakangan ini adalah Arduino 
yang berbasis mikrokontroler dan bersifat open 
source. Arduino dapat dipakai untuk menangani 
input dari berbagai jenis sensor maupun 
mengontrol berbagai jenis peralatan listrik. Salah 
satu kelebihan Arduino adalah dapat digunakan 
secara independen (standalone) ataupun 
dikontrol melalui software yang dijalankan di 
komputer [5]. 

Skema rancang bangun sistem jaringan 
Arduino yang diusulkan dapat dilihat pada 
gambar 1. Secara umum komponen-komponen 
utama sistem ini terdiri dari (1) komputer yang 
bertindak sebagai server dan dilengkapi dengan 
perangkat lunak untuk menangani jaringan 
arduino, (2) Arduino sebagai pengontrol 
rangkaian sensor, (3) saklar sebagai input untuk 
menentukan apakah ruangan sedang dipakai 
atau tidak. Penggunaan saklar ini identik dengan 
power lock system di hotel. (4) rangkaian sensor 
misalnya Light Dependent Resistor (LDR), 
LM35, atau yang lainnya, (5) Rangkaian listrik 
yang akan dikontrol. Masing-masing rangkaian 
listrik akan dikontrol melalui relay. Agar tidak 
terjadi tumpang tindih data, masing-masing 
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Arduino akan diberi identitas (ID) yang unik 
melalui kode program yang tersimpan pada 
memory Arduino. ID ini selanjutnya akan dipakai 
untuk proses autentikasi ketika dihubungkan ke 
server. Arduino yang telah diregistrasi kemudian 
disimpan dalam database. 

 

Gambar 1. Skema rangkaian dan jaringan 
Arduino. 

Dalam penelitian ini, skema relasi database 
yang digunakan pada perangkat lunak dapat 
dilihat pada gambar 2. Database terdiri dari tiga 
buah tabel yakni tabel arduino, perangkat, dan 
rekap. Tabel arduino digunakan untuk 
menyimpan data ID arduino. Sedangkan data 
beban yang dikontrol disimpan dalam tabel 
perangkat. Adapun tabel rekap digunakan untuk 
menyimpan hasil rekapitulasi penggunaan beban 
masing-masing ruangan. 

 

Gambar 2. Entity relationship diagram (ERD) 
database yang digunakan 

Cara kerja sistem ini dapat dijelaskan melalui 
sequence diagram sebagaimana tampak pada 
gambar 3 berikut. Ketika Arduino dihubungkan 
ke komputer (gambar 4), software akan meminta 
ID arduino dan dicek ke dalam database. Jika ID 
belum terdaftar, maka Arduino tersebut harus 
diregistrasi dengan memasukan jumlah 
perangkat listrik yang ditangani (gambar 5). Jika 
telah diregistrasi, software akan mengirim 
perintah untuk memulai proses pembacaan input 
dari rangkaian sensor. Data sensor akan 

diteruskan oleh Arduino ke komputer untuk 
selanjutnya diolah. 

 

Gambar 3. Sequence diagram. 

 

Gambar 4. Tampilan untuk menambahkan 
arduino yang terkoneksi ke software. 

 

Gambar 5. Proses registrasi 

Jika dibutuhkan untuk menghidupkan/mematikan 
perangkat listrik, maka akan ditambahkan data 
pemakaian beban tersebut ke dalam database. 
Selanjutnya server akan mengirim command ke 
arduino untuk menghidupkan/mematikan 
perangkat listrik tersebut. Command tersebut 
kemudian diinterpretasi oleh Arduino untuk 
memperoleh nilai port perangkat listrik yang 
sesuai. Beberapa contoh hasil rekapitulasi 
pemakaian beban listrik diperlihatkan pada 
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gambar 6. Data ini selanjutnya dapat digunakan 
untuk menghitung data pemakaian beban 
masing-masing ruangan per bulan untuk 
dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

 

Gambar 6. Tampilan program utama. 

 

Hasil dan diskusi 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem 
yang dibangun bekerja dengan baik. Namun, 
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 
ketika mengadopsi sistem ini. Pertama, 
rangkaian saklar pada gambar 1 akan 
menghasilkan fluktuasi nilai potensial yang 
diterima oleh Arduino terutama ketika saklar 
dalam keadaan off. Terdapat dua metode untuk 
menangani fluktuasi ini, (1) saklar dihubungkan 
dengan pin analog (dalam penelitian ini 
digunakan pin A0). Saklar akan dianggap dalam 
keadaan on jika nilai potensial yang diterima 
bernilai 1023 dan sebaliknya akan dianggap 
dalam keadaan off. Hal ini dikarenakan ketika 
saklar dalam keadaan off, nilai potensial yang 
diterima akan berfluktuasi dalam rentang 
dibawah 1023. (2) Sumber tegangan VCC 
diparalelkan dengan ground dan diserikan 
dengan pin A0. Dengan demikian, ketika saklar 
dalam keadaan off, nilai potensial yang diterima 
oleh Arduino adalah nilai tegangan ground 
sehingga tidak akan berfluktuasi. Solusi yang 
lebih baik adalah dengan menggunakan sensor 
gerak sebagai pengganti saklar tersebut. 

Kedua, dikarenakan posisi sensor LDR 
berada dalam ruangan, maka ketika intensitas di 
dalam ruangan yang diterima oleh LDR kurang 
dari batas yang ditetapkan dan kemudian lampu 
dinyalakan, intensitas yang diterima oleh LDR 
otomatis akan naik seketika dan lampu akan 
dinyalakan kembali. Hal ini tentu saja tidak 
sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 
mengatasi hal tersebut, diusulkan dua cara (1) 
dengan menggunakan sensor LDR yang lain 
sebagai kontrol dan ditempatkan di ruangan 
yang terpisah, dimana lampu hanya akan 
dimatikan jika nilai intensitas di dalam ruangan 
lebih tinggi dari nilai intensitas kontrol atau (2) 
lampu hanya akan dimatikan jika nilai sensor 

lebih dari nilai intensitas cahaya maksimum di 
dalam ruangan ketika tidak ada cahaya 
tambahan. Nilai maksimum ini dapat diperoleh 
dari data intensitas cahaya yang diterima oleh 
sensor ketika lampu dinyalakan pada malam 
hari. Batasan nilai maksimum dapat bernilai lebih 
tinggi disesuaikan dengan kondisi ruangan yang 
dikontrol. 

Selain itu terdapat beberapa hal yang dapat 
dimodifikasi dari sistem ini, (1) sistem yang 
dikontrol oleh server (komputer) memungkinkan 
untuk dikontrol dari jauh melalui jaringan 
internet. Pengontrolan jarak jauh ini dapat 
melalui e-mail, messenger, sms, ataupun melalui 
web. Hal ini dimungkinkan dengan memodifikasi 
software yang terdapat di server agar dapat 
menangani protokol-protokol tersebut tanpa 
harus mengubah kode program yang telah 
dimasukan ke dalam memory arduino. (2) agar 
dapat mengontrol ruangan yang letaknya jauh 
dari ruangan server, kabel USB yang digunakan 
untuk menghubungkan Arduino dengan 
komputer dapat diganti dengan jaringan nirkabel. 

Kesimpulan 

Sistem yang diusulkan telah berhasil 
diimplementasikan dan menunjukan performa 
yang baik. Fleksibilitas sistem sebagai tujuan 
utama penelitian ini memungkinkan sistem ini 
dapat diadopsi ke dalam sistem yang lebih besar 
dengan hanya memodifikasi software yang 
terdapat di server. Walaupun demikian, fluktuasi 
tegangan input yang berasal dari saklar dapat 
mengakibatkan kesalahan logika dalam 
mengontrol penggunaan daya listrik. Oleh 
karena itu, disarankan untuk digantikan dengan 
rangkaian sensor yang dapat mendeteksi 
aktivitas di dalam ruangan. 
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Abstrak 

Tujuan utama radioterapi adalah penyinaran sebesar-besarnya pada volume target dan seminimal mungkin 
radiasi yang diserap oleh jaringan sehat. Salah satu cara mencapai tujuan ini adalah dengan pembentukan 
berkas radiasi yaitu dengan Multileaf Collimator (MLC). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi 
pengaruh transmisi terhadap perhitungan dosis pada Prism TPS secara sederhana. Transmisi MLC dapat 
diinvestigasi dengan mengukur dosis di kedalaman dmax saat daun MLC tertutup dengan field size 0.6 x 40 
cm2  dan terbuka dengan field size 10 x 10 cm2 pada SSD 100 cm, selanjutnya dilakukan perbandingan 
antara keduanya dan  dilihat distribusi dosisnya pada grafik profil. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa 
variasi pengambilan data yaitu variasi energi, variasi field size, variasi kedalaman profil dan variasi monitor 
unit. Berdasarkan perhitungan dosis yang telah dilakukan menggunakan softwere Prism diperoleh bahwa 
transmisi MLC pada Prism ditentukan oleh  energi, field size, kedalaman profil dan jumlah monitor unit yang 
diberikan.   
 
Kata kunci: Multileaf Collimator, Transmisi 

Pendahuluan 

Kanker merupakan penyakit mematikan yang 
disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan 
tubuh yang tidak normal. Berdasarkan data 
Globocan, International Agency for Research on 
Cancer tahun 2012, terdapat 299.7 ribu kasus 
kanker baru di Indonesia, dengan angka 
kematian sebesar 194.5 ribu jiwa [1]. 
Peningkatan angka penderita kanker, membuat 
metode pengobatan kanker pun terus 
berkembang, salah satunya adalah radioterapi. 
Radioterapi merupakan pengobatan dengan 
menggunakan radiasi pengion berenergi tinggi, 
yaitu 6 - 24 MV.  

 
Salah satu aspek dasar yang mempengaruhi 

kualitas berkas radiasi yang digunakan dalam 
treatment adalah teknik pembentukan field dan 
jumlah berkas yang digunakan. Keakuratan 
pembentukan field dari berkas yang disesuaikan 
dengan bentuk target volume dibutuhkan untuk 
mengurangi volume jaringan sehat yang ikut 
teradiasi. Selain itu, digunakan juga multiple 
beam atau berkas ganda sehingga dosis yang 
diserap oleh jaringan sehat dapat dikurangi [2]. 
Pada radioterapi konvensional, pembentukan 
field dari beam diatur secara rectangular dengan 
menggunakan berkas berupa single beam dari 
satu sampai empat arah dengan pengaturan 
yang cukup sederhana [3]. Pembentukan field 
pada radioterapi konformal diatur dengan 
menggunakan Multileaf Collimator (MLC). MLC 
adalah suatu komponen mekanik yang 
terintegrasi dengan kepala Linear Accelerator 
(Linac terdiri dari sejumlah blok kolimator 
(lembaran) yang dapat dikendalikan secara 

otomatis menggunakan sistem komputerisasi 
dan saling bebas satu sama lain sehingga dapat 
menghasilkan medan/ bidang dalam berbagai 
bentuk [4]. Perhitungan dosis MLC akan 
mempengaruhi  RTPS (Radiotherapy Treatment 
Planning System) salah satunya Prism sebagai 
RTPS non komersial. Oleh karena itu perlu 
dilakukan investigasi transmisi MLC pada Prism. 

Eksperimen 

Simulasi investigasi transmisi dijalankan 
dengan mesin Philips SL20 pada Prism TPS 
yang terdiri dari 40 pasang daun. Daun MLC 
bergerak searah sumbu x. Pada penelitian ini 
dilakukan variasi energi, monitor unit, kedalaman 
profil, dan variasi field size. Setiap variasi 
dilakukan perbandingan antara dosis pada saat 
daun MLC memblok berkas radiasi dan pada 
saat daun MLC terbuka yang dilihat pada grafik 
profil dosis. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk 
menginvestigasi pengaruh transmisi secara  
sederhana dapat dilakukan dengan cara 
mengukur dosis pada kedalaman dmax dan SSD 
100 cm. Field size yang digunakan adalah 10 x 
10 cm2. Dua penyinaran dilakukan yaitu pada 
saat bukaan lapangan 10 x 10 cm2 yang 
didefenisikan oleh MLC dan saat daun MLC 
ditutup sehingga dapat memblok berkas foton. 
Transmisi yang melalui daun dapat diperkirakan 
sebagai persentase [5]:  

              %.100(%) xT
D
D

open

blocked            (1) 
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Dimana  dan  merepresentasikan 

profil dosis yang melewati lapangan ketika diblok 
dan dibuka.   
 

Desain water phantom yang digunakan 
berdimensi 20 x 20 x 20 cm3 seperti yang 
ditunjukkan oleh gambar  1 di bawah ini:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1.  Desain water phantom 

Kotak bergaris biru adalah salah satu slice water 
phantom pada koordinat z=0. Dan y=1.5 
merupakan kedalaman pengamatan dosis dari 
permukaan water phantom. Titik-titik biru pada 
y= 1.5. Pada Prism dilakukan design contour 
dengan bantuan penggunaan add point dengan 
titik-titik -10.10, 10.10, 10.-10, dan -10.-10. 
Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 di 
bawah ini:  

 
 
 
 

 

 

 

Gambar 2.  Desain water phantom pada Prism 

Titik pengamatan profil dosis searah sumbu x 
pada Prism dibuat sebanyak 41 titik pada z =0. 
Pada jarak antara permukaan water phantom 
dengan kedalaman 1.5 cm, titik yang dibuat dari 
ujung kiri adalah x = -10  y = 8.5, sampai ujung 
kanan x=10, y=8.5 dengan rentang 0.5. 

Pada saat MLC tertutup digunakan field size 
0.6x40 cm2 dan saat MLC terbuka field size yang 
digunakan adalah 10x10 cm2. Rancangan desain 
field size dapat dilihat pada gambar 3 di bawah 
ini:  

 

 

 

 

Gambar 3.  Rancangan desain field size 

Secara umum posisi daun dalam keadaan 
terbuka dan tertutup pada Prism dapat dilihat  
pada gambar 4 di bawah ini:  

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Desain field size pada Prism 

Pada gambar di atas, dilakukan pengaturan 
leaf  MLC pada bagian kiri dan kanan portal 
editor sehingga dapat membentuk field size 
sesuai dengan yang diinginkan. 

Hasil dan diskusi 

Perhitungan dosis pada variasi energi foton 
dilakukan pada dua jenis energi  foton yaitu 6 
MV dan 18 MV. Grafik perbandingan  antara 
kedua energi saat MLC terbuka dapat dilihat  
pada gambar 5 (a) dan pada saat MLC tertutup 
pada gambar 5 (b) berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

(a)                                (b) 
Gambar 5.  Profil dosis energi 6 MV dan 18 MV 

(a) MLC terbuka (b) MLC tertutup 
 
Berdasarkan gambar 5 diatas, dapat dilihat 

bahwa pada kedalaman 1.5 cm di bawah 
permukaan water phantom saat daun MLC 
terbuka dengan field size 10 x 10 cm2 dan 
tertutup dengan field size  0.6 x 10 cm2, foton 
dengan energi 6 MV mempunyai puncak dosis 
yang lebih tinggi dari pada energi 18 MV. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketika foton melewati 
sebuah materi, semakin lama energinya semakin 
berkurang. Foton dengan energi tinggi tidak 
diserap ditempat namun fluence energi 
berkurang sesuai kedalaman. Pada energi 6 MV, 
dosis sudah mencapai maksimum pada 
kedalaman 1.5 sedangkan untuk energi 18 MV 
pada kedalaman tersebut dosis belum mencapai 
maksimum. Hal ini lah yang menyebabkan 
puncak energi 6 MV lebih tinggi dari pada 18 
MV.  
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Transmisi yang diperoleh berdasarkan plot 
titik pengamatan searah dengan gerak daun 
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Transmisi variasi energi 

Koordinat 
Titik Amat  

Transmisi 
(%) 

Transmisi 
(%) 

x y z 6 MV 18 MV 

-10 1.5 0 86.84 52.5 

-5 1.5 0 26.61 21.87 

-5 1.5 0 4.12 5.13 

-2 1.5 0 2.73 2.04 

2 1.5 0 2.73 2.04 

4.5 1.5 0 4.12 5.13 

5 1.5 0 26.61 21.87 

10 1.5 0 86.84 52.5 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 
semakin besar energi maka akan semakin kecil 
transmisi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan 
oleh energi tinggi mempunyai jangkauan 
kedalaman yang lebih panjang dari energi 
rendah karena faktor built up. Sehingga 
kontaminasi elektron menjadi tinggi dan 
kedalaman maksimal bergeser ke arah yang 
lebih dalam.  

Perhitungan dosis pada variasi field size 
dilakukan pada empat variasi saat MLC terbuka 
yaitu 5 x 5 cm2, 10 x 10 cm2, 15 x 15 cm2 dan  
20 x 20 cm2. Sedangkan pada saat MLC tertutup 
field size yang digunakan adalah sama untuk 
setiap variasi yaitu 0.6 x 40 cm2.  Hasil 
perhitungan  dosisnya dapat dilihat pada gambar 
6 di bawah ini:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 6  Profil dosis variasi field size 
 

Berdasarkan hasil perhitungan dosis pada 
dan saat MLC tertutup, dapat  dilihat bahwa laju 
dosis pada beam axis akan meningkat seiring 
dengan meningkatnya field size. Hal ini 
dikarenakan semakin besar field size  maka 
kontribusi hamburan foton terhadap dosis 
serapnya juga akan semakin besar. Adapun nilai 
transmisi pada y=1.5 dan z=0 yang didapatkan 
terlihat pada tabel 2  berikut: 
 

Tabel 2 Transmisi variasi field size. 
 

x fs 5x5 fs 10x10 fs 15x15 fs 20x20 

-10 113.79 86.84 70.21 27.5 

-5 113.79 26.61 2.64 2.59 

-4.5 113.79 4.12 2.64 2.59 

-2 3.9 2.73 2.63 2.6 

2 3.9 2.73 2.63 2.6 

4.5 113.79 4.12 2.64 2.59 

5 113.79 26.61 2.64 2.59 

10 113.79 86.84 70.21 27.5 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 
semakin besar ukuran field size maka semakin 
kecil transmisinya. Hal ini dikarenakan 
perbandingan dosis saat MLC tertutup yang 
sama untuk semua field size dengan dosis yang 
berbanding lurus dengan pertambahan ukuran 
field size.  

Pada kasus variasi kedalaman profil, 
divariasikan kedalaman 0, 0.5, 1.5, dan 20 cm. 
Hasil perhitungan dosis pada variasi kedalaman 
profil dapat dilihat pada gambar 7 berikut:  

 

 

 
 
 
 

Gambar 7  Profil dosis variasi kedalaman 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat 
bahwa dari kedalaman 0 sampai 0.5 dosis 
mengalami kenaikan dan mencapai maksimum 
pada kedalaman 1.5 cm dan pada kedalaman 20 
cm terjadi penurunan dosis. Hal ini sesuai 
dengan teori bahwa energi 6 MV mencapai dosis 
maksimal pada kedalaman 1.5 dan setelah itu 
dosis mengalami penurunan seiring dengan 
bertambahnya kedalaman.  Adapun nilai 
transmisi pada variasi y dan z=0 yang 
didapatkan terlihat pada tabel 3  berikut: 
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Tabel 3 Transmisi variasi kedalaman. 
 

x 0 0.5 1.5 20 

-10 0 0 86.8 0 

-5 0 18.3 26.6 4 

-4.5 0 3.42 41.2 3.8 

-2 0 2.1 2.7 3.6 

2 0 2.1 2.7 3.6 

4.5 0 3.42 41.2 3.8 

5 0 18.3 26.6 4 

10 0 0 86.8 0 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, 
transmisi secara umum semakin besar hingga 
mencapai kedalaman 1.5 cm dan mengalami 
penurunan seiring dengan bertambahnya 
kedalaman. Hal ini dikarenakan perbandingan 
dosis saat MLC tertutup dan terbuka juga 
mengalami fluktuasi yang sama. 
 

Pada kasus selanjutnya dilakukan variasi 
monitor unit yaitu 50 MU, 100 MU, 250 MU, 500 
MU, 1000 MU. Hasil perhitungan dosis pada dua 
diantara variasi monitor unit dapat dilihat pada 
gambar  8 di bawah ini: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Gambar 8.  Profil dosis variasi MU 

 
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

semakin besar monitor unit yang diberikan maka 
semakin besar dosis yang bisa diserap pada 
suatu kedalaman. Laju dosis untuk linear 
accelerator adalah 1 cGy/MU. Adapun nilai 
transmisi pada variasi ini adalah  sebagai 
berikut:  
 
Tabel 4 Transmisi variasi kedalaman 
 

x 50 MU 1000 MU 

-10 89.47 86.7 

-5 27.41 26.76 

-4.5 4.25 4.16 

-2 2.82 2.76 

2 2.82 2.76 

4.5 4.25 4.16 

5 27.4 26.76 

10 89.47 86.7 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 
semakin besar monitor unit yang dihasilkan, 
maka semakin kecil transmisinya. Hal ini 
dikarenakan dosis pada saat MLC ditutup juga 
semakin besar.  

Kesimpulan 

Transmisi MLC dipengaruhi oleh energi 
foton, field size, kedalaman profil dan jumlah 
monitor unit yang diberikan. Semakin tinggi 
energi foton semakin kecil transmisi yang 
dihasilkan. Semakin besar  ukuran field size 
semakin besar dosis yang diterima oleh water 
phantom dan semakin kecil transmisi MLC. Jika 
ukuran field size diperbesar dua kali lipat maka 
faktor transmisinya berkurang sebesar  23,68 %- 
68.33 % untuk bagian tepi water phantom dan 
30 %-47,6 % untuk bagian tengahnya. Transmisi 
juga ditentukan oleh kedalaman profil dosis 
dimana dosis meningkat sampai kedalaman 1.5 
cm kemudian kembali menurun seiring dengan 
bertambahnya kedalaman. Dan semakin besar 
monitor unit yang digunakan maka semakin kecil 
transmisi MLC.   

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu termasuk 
bantuan dana penelitian BOPTN FMIPA ITB. 
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Abstrak 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran dalam lingkup MIPA yang merupakan ilmu yang penting untuk 
dipelajari. Dalam Fisika dapat ditemukan keterkaitan konsep Fisika dengan beberapa disiplin ilmu lainnya. Di 
bangku sekolah, Fisika menjadi salah satu pelajaran yang tidak disukai oleh para siswa, salah satu 
penyebabnya adalah guru yang hanya mengajarkan rumus tanpa memberitahu aplikasi apa yang dapat kita 
buat dengan konsep-konsep Fisika yang sudah dipelajari. Salah satu konsep Fisika yang dipelajari dan 
dilihat aplikasinya adalah konsep tentang kemagnetan. Konsep tentang kemagnetan dapat digunakan dalam 
survey panas bumi menggunakan metode magnetik. Metode magnetik merupakan salah satu metode dalam 
bidang geoFisika yang sering digunakan dalam eksplorasi geofisik. Metode ini didasarkan pada perbedaan 
tingkat magnetisasi suatu material karena induksi dari medan magnet bumi. Dalam metode magnetik ini 
akan dilihat bagaimanakah nilai variasi medan magnetik di suatu lokasi, dimana variasi medan magnetik ini 
diakibatkan karena terdapat struktur-struktur mineral pada batuan-batuan yang berada dekat dengan 
permukaan tanah. Nilai medan magnetik ini diperoleh dengan pengukuran menggunakan alat yang disebut 
Proton Precession Magnetometer. Dalam melakukan survey magnetik ini akan diperoleh data medan 
magnet di beberapa titik lokasi yang kemudian dikoreksi dengan koreksi harian dan koreksi IGRF untuk 
menghilangkan pengaruh-pengaruh regional. Setelah dilakukan koreksi maka akan diperoleh nilai anomali 
medan magnet yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pendugaan struktur geologi bawah 
permukaan untuk mengetahui anomali magnetik lokasi tersebut. Melalui pembahasan tentang metode 
magnetik ini, diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman kepada siswa tentang manfaat dari 
konsep-konsep Fisika yang dapat diaplikasikan. 

Kata-kata kunci: metode magnetik, eksplorasi geofisika, anomali medan magnet 

Pendahuluan 

Panas bumi merupakan sumber energi 
alternatif terbarukan yang saat ini sedang 
banyak dikembangkan pada beberapa wilayah di 
Indonesia. Energi ini terdapat pada batuan-
batuan yang tersebar di bawah permukaan 
tanah.  Negara Indonesia memiliki beberapa 
potensi energi panas bumi yang tersebar dari 
pulau Sumatera hingga Nusa Tenggara. 
Beberapa wilayah di Indonesia telah 
memanfaatkan atau mengeksplorasi energi 
panas bumi sebagai pembangkit listrik. Suatu 
area lapangan panas bumi dianggap layak untuk 
dijadikan sebagai pembangkit listrik, setelah 
melalui  tahap-tahap  penelitian dan pengkajian. 
Salah satu bidang keilmuan yang sering 
mengkaji mengenai eksplorasi panas bumi 
adalah bidang geofisika. Dalam bidang geofisika, 
metode magnetik sering digunakan sebagai 
survey awal. Metode ini didasarkan pada variasi 
nilai medan magnetik. Variasi medan magnet ini 
diakibatkan karena terdapat struktur-struktur 
mineral pada batuan-batuan yang berada dekat 
dengan permukaan tanah, dimana mineral-

mineral pada batuan tersebut memiliki nilai 
suseptibilitas yang berbeda-beda [1]. Melalui 
survey magnetik ini dapat diketahui struktur-
struktur mineral yang terkandung pada batuan 
sehingga dapat melokalisir daerah anomali 
magnetik rendah, anomali magnetik rendah 
berkaitan dengan manifestasi panas bumi di 
daerah tersebut [2]. Dalam pembelajaran 
aplikasi dari konsep-konsep Fisika dalam 
hubungannya dengan potensi alam masih jarang 
dikemas menjadi suatu sajian materi yang bisa 
menarik minat siswa.  

Siswa menganggap Fisika merupakan 
pelajaran yang hanya dipenuhi dengan rumus, 
tanpa melihat adanya aplikasi nyata terhadap 
konsep serta rumus-rumus yang mereka pelajari. 
Namun pada kenyataannya penerapan konsep-
konsep Fisika banyak diaplikasikan dalam 
kehidupan kita, salah satunya mencari daerah 
yang memiliki potesi panas bumi. Siswa lebih 
menyenangi yang dipelajarinya jika ada 
kaitannya dengan apa yang sehari-hari dapat 
mereka temui dan manfaatkan. Salah satu 
upaya yang dilakukan adalah dengan 
memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan 
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konsep Fisika yang berhubungan dengan alam 
yakni pendeteksian lokasi panas bumi 
menggunakan metode magnetik.  

Teori 

Dalam penjelasan mengenai aplikasi metode 
magnetik untuk pendeteksian lokasi panas bumi, 
ada konsep-konsep Fisika yang perlu diketahui 
oleh para siswa antara lain 

 Gaya Magnetik 

Coulomb melakukan eksperimen dan 
menetapkan bahwa gaya antar ujung-ujung 
sebuah magnet berbanding terbalik dengan 
kuadrat jarak pisahnya. Eksperimen Coulomb ini 
kemudian dikenal dengan Gaya magnetik yang 

disimbolkan dengan F


, yang dikenal dengan 
Hukum Coulomb. 

r
r

pp
F ˆ

1
2

21





   (1) 

 Medan Magnet 

Medan magnet disimbolkan dengan   H


  
dan didefenisikan sebagai gaya magnet per 
satuan kuat kutub  
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   (2) 

 Intensitas Magnetisasi  

Sebuah benda yang diletakkan dalam daerah 
bermedan magnet akan termagnetisasi karena 
proses induksi. Intensitas magnetisasi 
didefenisikan sebagai tingkat kemmapuan untuk 
meyearahkan momen-momen dipol magnet. 

r
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V

m
M ˆ

V
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.             (3) 

 Suseptibilitas Magnetik  

Adanya variasi medan magnet yang terukur 
disebabkan karena adanya sifat kemagnetan 
pada batuan yang berbeda-beda. Besarnya 
suseptibilits tergantung banyaknya mineral yang 
bersifat magnetik dari batuan. Suseptibilitas 
merupakan parameter dari batuan. 

HkM


 . (4) 

 Induksi Magnetik 

Induksi magnetik B


adalah medan total 
termasuk efek magnetisasi. Suatu bahan yang 

ditepatkan dalam daerah bermedan magnet H


 
maka bahan tersebut akan menghasilkan medan 
magnet sendiri. 
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 Magnetisme Batuan 

Material-material yang ada di bumi, 
semuanya memiliki sifat magnetik. Setiap atom 
berperilaku sebagai dipol hal ini disebabkan oleh 
spin dari elektron dan juga karena lintasan orbit 
elektron disekitar inti atom. Ditinjau dari sifat 
kemagnetannya pada umumnya terbagi dalam 
kelompok-kelompok yaitu diamagnetisme, 
paramagnetisme, ferromagnetisme. 

 Medan Magnet Bumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medan magnet bumi terkarakterisasi oleh 
parameter fisis atau disebut juga elemen medan 
magnet bumi. Parameter fisis tersebut meliputi 
deklinasi (D), inklinasi (I), intensitas horizontal 
(H) dan medan magnet total (E). 

Diperoleh hubungan 

F2 = H2 + Z2 = X2 + Y2 + Z2          (6) 

dimana  

    H = F cos I; Z = F sin I; I = Z/H 

    X = H cos D; Y = H sin D; tan D = Y/X 

 Prinsip Kerja Proton Precession 
Magnetometer 

 

 

 

 

 

 

 

Proton Precession Magnetometer terdiri dari 
sebuat tabung silinder yang berisi dengan cairan 
yang kaya atom hidrogen contohnya air. Tabung 

 

Gambar 2. Cara kerja Proton Precession 
Magnetometer [4] 

 

 

Gambar 1. Elemen medan magnet bumi [3] 
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ini dililiti dengan kumparan yang berfungsi untuk 
menghasilkan medan magnet. Apabila tidak 
dipengaruhi oleh medan magnet luar, maka 
medan magnet pada alat tersebut akan searah 
dengan medan magnet bumi, namun apabila 
ada pengaruh dari medan magnet luar, maka 
akan searah dengan medan magnet baru dan 
apabila dihilangkan medan magnet luar tersebut 
maka momen-momen magnetiknya kembali 
searah dengan medan magnet bumi. Medan 
magnet yang diukur oleh alat tersebut pada titik 
pengamatan masih dipengaruhi oleh medan 
magnet bumi dan juga medan magnet luar 
seperti pengaruh dari badai magnetik, oleh 
karena itu perlu dilakukan beberapa koreksi 
terhadap data magnetik tersebut sebelum diolah 
lebih lanjut. 

 Koreksi Data Magnetik 

Koreksi harian merupakan koreksi terhadap 
penyimpangan data magnetik bumi untuk 
menghilangkan pengaruh dari medan magnet 
luar terhadap data pengukuran. 

harianobservasi HHH


 .               (7) 

Koreksi IGRF merupakan koreksi terhadap 
data magnetik di lapangan terhadap medan 
magnet utama bumi, medan magnet luar dan 
medan anomali. Koreksi IGRF dihitung dengan 
mengurangkan nilai IGRF terhadap nilai medan 
magnet total yang telah dihitung koreksi 
hariannya untuk setiap titik pengukuran. 

IGRFharianobservasi HHHH


 . (8) 

 Pengolahan Data Menggunakan Metode 
Poligon Talwani 

Salah satu teknik interpretasi data magnetik 

adalah dengan menggunakan metode poligon 

Talwani, yakni metode untuk meghitung 

besarnya anomali magnetik sebuah silinder 

poligon bersisi-n di bawah permukaan. 

Digunakan Metode Talwani Forward Modeling 

2D (pemodelan ke depan), yaitu dengan terlebih 

dahulu membuat bentuk dua dimensi dari benda 

anomali di bawah permukaan berdasarkan 

medan magnet pengamatan, medan magnet 

teori (IGRF) dan medan magnet harian dan akan 

diperoleh nilai anomalinya dengan perumusan 

Talwani. model tersebut dianggap mewakili 

kondisi bawah permukaan. 

Hasil dan diskusi 

Dalam penelitian ini jumlah siswa yang 
menjadi sampel berjumah 35 siswa. Sebelum 
dijelaskan mengenai teori-teori magnetik dan 
aplikasinya, untuk menarik minat siswa  

diberikan beberapa pertanyaan pendahuluan 
yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
minat siswa terhadap Fisika dan pengetahuan 
mereka tentang aplikasi dari konsep dan teori 
Fisika dalam kehidupan. Pertanyaan 
pendahuluan yang diajukan kepada siswa terdiri 
dari 6 pertanyaan dimana pertanyaan tersebut 
secara garis besar menanyakan mengenai 
bagaimana tanggapan mereka mengenai Fisika: 
1) apakah mereka menyenangi pelajaran Fisika, 
2) apakah mereka sering merasa penasaran 
terhadap  kejadian atau fenomena alam yang 
terjadi di sekitar mereka, 3) apakah Fisika 
merupakan pelajaran yang sulit dan 
membosankan, 4) apakah jurusan yang akan 
dipilih setelah mereka lulus dari bangku SMA, 5) 
apakah ada yang berniat untuk mengambil 
jurusan Fisika, 6) apa sajakah penerapan dari 
hukum-hukum Fisika dalam kehidupan manusia 
yang kalian ketahui. 

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan, 
jawaban dari para siswa beragam dan mayoritas 
jawaban terhadap pertanyaan di atas 97% siswa 
menjawab Fisika adalah pelajaran yang sulit dan 
membosankan, dan dari 35 orang siswa tersebut 
hanya ada 1 siswa yang berminat untuk 
melanjutkan pendidikan di jurusan Fisika. 
Setelah dilakukan diskusi dengan para siswa 
mereka menjelaskan bahwa mereka tidak 
mengetahui apa manfaat dari belajar Fisika, 
mereka belajar Fisika hanya untuk mengejar 
nilai. Setelah memperoleh nilai yang tinggi maka 
tidak ada hal lain yang mereka peroleh. 
Walaupun banyak dari mereka yang tidak 
senang dan merasa bahwa Fisika merupakan 
pelajaran yang sulit, namun hal tersebut tidak 
membuat para siswa menjadi tidak tertarik 
dengan materi yang kami sampaikan. 

Penjelasan mengenai aplikasi metode 
magnetik kepada para siswa mendapat 
tanggapan yang baik, banyak pertanyaan-
pertanyaan yang mereka ajukan terkait dengan 
apa yang telah dijelaskan. Mereka cukup tertarik 
karena yang disampaikan oleh kami adalah 
aplikasi nyata dari konsep-konsep Fisika yang 
mereka pelajari, dalam hal ini metode magnetik 
yang ada kaitannya terhadap lingkungan yakni 
mencari potensi panas bumi. Dalam 
pembelajaran Fisika hendaknya para siswa 
diajak terlebih dahulu untuk mengamati 
fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar 
mereka  barulah kemudian diajak untuk 
memecahkan fenomena tersebut dengan 
konsep-konsep Fisika dimana matematika akan 
menjadi jembatan dalam pemecahan masalah 
sehingga dapat dinyatakan secara kuantitatif 
tidak hanya sebatas pada kualitatif saja. 

 Melalui kegiatan ini diharapkan dapat sedikit 
memberi pemahaman kepada para siswa 
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mengenai Fisika bahwa mempelajari Fisika tidak 
hanya menghafalkan rumus dan mencari rumus 
mana yang cocok untuk menyelesaikan soal-
soal Fisika. Banyak manfaat dan aplikasi nyata 
konsep-konsep Fisika yang bermanfaat dalam 
menjelaskan fenomena-fenomena alam yang 
terjadi di sekitar kita. Salah satu penerapan 
konsep Fisika yakni dalam bidang kemagnetan 
sebagai survey untuk memperoleh informasi 
awal guna pemetaan struktur bawah permukaan 
tanah pada daerah panas bumi. 

Kesimpulan 

Kegiatan-kegiatan seperti ini sangat 
bermanfaat bagi siswa dimana melalui kegiatan 
ini dapat menambah wawasan para siswa 
mengenai Fisika dan aplikasinya dalam 
hubungannya dengan lingkungan sekitar 
sehingga pola pikir siswa dapat berubah bahwa 
belajar Fisika itu menarik selalu berhubungan 
dengan alam, banyak fenomena-fenomena alam 
dapat dibahas dengan tinjauan konsep-onsep 
Fisika tidak hanya berhadapan dengan rumus-
rumus. Secara tidak langsung hal ini dapat 
menumbuhkan minat siswa untuk belajar Fisika 
dan menumbuhkan berpikir kritis para siswa 
terhadap fenomena-fenomena Fisika yang 
terjadi di sekitar mereka, serta meningkatkan 
minat mereka untuk melanjutkan studi di bidang 
Fisika. 

Berikut ini beberapa gambar kegiatan yang 
dilakukan di SMA 

 

Gambar 3. Foto bersama kepala sekolah dan 
siswa – siswa SMA Negeri 2 Lembata. 

 

 

Gambar 4. Foto saat penjelasan materi di 
dalm kelas XI IPA 
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Abstrak 

Panas bumi adalah salah satu energi yang terbarui yang jumlahnya cukup besar di dunia, khususnya di 
Indonesia, terdapat potensi energi 27.140 MW dimana yang diolah baru 4% dari total potensi energi yang 
ada. Dengan banyaknya potensi energi panas bumi ini, belum dibarengi dengan jumlah sumber daya 
manusia yang bisa mengeksplorasi panas bumi. Kebutuhan sumber daya manusia ini, dapat dipenuhi 
dengan melakukan pembelajaran fisika yang senantiasa menghubungankan dengan kehidupan sehari-hari 
khususnya geofisika yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Dalam geofisika dipelajari cara 
eksplorasi panas bumi, diantaranya dengan metode geolistrik khususnya metode wenner yang digunakan 
untuk melihat nilai tahanan jenis dari lapisan tanah dan dengan menginjeksikan arus ke permukaan bawah 
bumi kemudian mengukur nilai beda potensial listrik dan arus listrik dan dicari nilai tahanan jenisnya. 
Pengenalan metode geolistrik ini di sekolah menengah atas menarik untuk dilakukan karena sangat 
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menarik minat siswa untuk mengekplorasi sumber 
daya alam yang ada di sekitar lingkungan dimana siswa tinggal. Dari pengenalan metode ekplorasi panas 
bumi sejak sekolah menengah diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang mau dan mampu 
untuk melakukan eksplorasi panas bumi di Indonesia. 

Kata-kata kunci: Panas bumi, metode geolistrik, metode wenner, tahanan jenis, pembelajaran fisika 

 

Pendahuluan 

Kebutuhan energi selalu menjadi topik 
perbincangan yang menarik saat ini, salah 
satunya kebutuhan energi listkrik. Di Indonesia, 
energi listrik sebagian besar masih dihasilkan 
oleh energi fosil, yang merupakan sumber energi 
yang tidak terbarui. Sejak 1 Juli 2014, terjadi 
kenaikan tarif dasar energi listrik di Indonesia 
karena meningkatnya harga minyak dunia, yang 
merupakan bahan bakar dari sebagian besar 
pembangkit listrik di Indonesia. [1] Indonesia 
memiliki sumber panas bumi 27.140 MW tetapi 
baru 4% yang sudah dikelolah energinya.[2] 
Untuk itu panas bumi bisa dijadikan energi 
alternatif dalam memenuhi kebutuhan listrik di 
Indonesia. Potensi panas bumi di Indonesia 
yang cukup banyak, haruslah disertai dengan 
adanya sumber daya manusia yang memadai 
juga. Geolistrik adalah salah satu metode dalam 
geofisika yang merupakan salah satu bagian dari 
penyelidikan estimasi panas bumi. Metode 
geolistrik terbagi menjadi beberapa bagian juga, 
dimana salah satunya adalah metode geolistrik 
tahanan jenis. Metode geolistrik tahanan jenis 
sangat berhubungan dengan fisika, khususnya 
dengan topik kelistrikan, sehingga metode 
geolistrik tahanan jenis dalam penentuan daerah 
panas bumi dapat menjadi contoh penerapan 

hukum-hukum fisika dalam kehidupan sehari-
hari. Untuk itu dilakukan suatu kegiatan 
memasyarakatkan fisika, khususnya metode 
geolistrik ini untuk menarik minat siswa atau 
mahasiswa dalam mengelola potensi alam yang 
ada di Indonesia. 

Metode geolistrik adalah salah satu metode 
yang menggunakan sifat kelistrikan dari bumi. 
Dimana material penyusun bumi memiliki 
perbedaan tahanan jenis dan konduktivitas. 
Pada prinsipnya, metode geolistrik ini 
menggunakan nilai tahanan jenis bumi untuk 
menentukan ada tidaknya reservoir panas bumi 
di suatu daerah.  

Teori 

Dalam kegiatan memasyarakatkan fisika 
akan dijelaskan penerapan fisika dalam 
penentukan daerah potensi panas bumi dengan 
metode geolistrik tahanan jenis, sehingga perlu 
dijelaskan tentang metode geolistrik tahanan 
jenis ini. Metode geolistrik tahanan jenis muncul 
karena material bumi dianggap memiliki sifat 
resistif seperti resistor yang berarti setiap 
material penyusun bumi memiliki kemampuan 
yang berbeda dalam menghantarkan arus listrik. 
Metode geolistrik tahanan jenis digunakan dalam 
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mencari reservoir panas bumi dan 
mengekplorasi air tanah.[3]  

Metode geolistrik tahanan jenis dilakukan 
dengan cara menginjeksikan arus listrik ke tanah 
melalui dua elektroda arus dan dua elektroda 
potensial yang pengukur perbedaan beda 
potensial. [4] 

Ada beberapa hukum yang mendasari 
metode geolistrik ini, yaitu Hukum Ohm, Teori 
Potensial. 

 

Hukum Ohm 

Menurut Hukum Ohm [5]: 

 IRV   (1) 

Dimana V adalah beda potensial (Volt), I 
adalah arus listrik (Ampere) dan R adalah 
hambatan (Ohm). Selain itu, diketahui nilai 
hambatan pada suatu penghantar, 

 
A

L
R   (2) 

Dengan L adalah panjang penghantar 
(meter), A adalah luas penampang penghantar 
(meter2),   adalah tahanan jenis (ohm meter). 

Nilai tahanan jenis inilah yang akan menentukan 
reservoir panas bumi. 

 

Teori Potensial 

Jika dianggap medium yang akan dialiri arus 
listrik bersifat homogen, maka didapatkan [5] 

 21
VV   (3) 

Dianggap tidak ada arus yang masuk dan 
keluar juga saat arus diinjeksikan ke dalam 
bumi. 

 

Tahanan Jenis 

Dalam menentukan ada tidaknya reservoir 
panas bumi di dalam tanah perlu diketahui nilai 
konduktivitas atau nilai tahanan jenis dari 
material penyusun tanah. Jika terdapat nilai 
tahanan jenis yang kecil, maka nilai 
konduktivitas tanah tinggi. Selain itu, ada 
tidaknya reservoir panas bumi di dalam tanah 
terlihat dari nilai tahanan jenis yang kecil. 

 

Tabel 1. Daftar tahanan jenis bahan penyusun 
bumi [6] 

Material Tahanan jenis (ohm 

meter) 

Chalcopyte 1.2 X 10-5 – 3 X 10-1 
Pyrite 2.9 X 10-5 – 1,5 

Pyrrhotite 7.5 X 10-5 – 5 X 10-1 
Galena 3 X 10-5 – 3 X 10-2 

Sphalerite 1,5 X 107 
Oxides  

Hematite 3,5 X 10-3 - 107 
Limonite 103 - 107 

Magnetite 5 X 10-5 – 5,7 X 10 
Quartz 3 X 102 – 106 

Rock Salt 3 X 10 – 1013 
Anthracite 10-3 – 2 X 105 

Lignite 9 – 2 X 102 
  

Granite 3 X 102 – 106 
Granite (weathered) 3 X 10 – 5 X102 

Syenite 102 –106 
Diorite 104 – 105 
Gabbro 103 – 106 
Basalt 10 – 1,3 X 106 

Schists (calcareus and 
mica) 

20 – 104 

Schist (graphite) 10 – 102 
Slates 6 X 102 – 4 X107 
Marble 102 – 2,5 X108 

Consolidated shales 20 – 2 X103 
Conglomerates 2 X 103 – 104 

Sandstones 1 – 7,4 X108 
Limestones 5 X 10 – 107 

Dolomite 3,5 X 102 – 5 X103 
Marls 3 – 7 X10 
Clays 1 – 102 

Alluvium and sand 10  – 8 X102 
Moraine 10  –  5 X102 

Sherwood sandstone 100 – 400 
Soil (40% clay) 8 
Soil (20% clay) 33 

Top soil 250 – 1700 
London clay 4 – 20 

Lias clay 10 – 15 
Boulder clay 15 – 35 

Clay (very dry) 50 – 150 
Mercia mudstone 20 – 60 

Coal measures clay 50 
Middle coal measures >100 

Chalk 50 – 150 
Coke 0,2 – 8 

Gravel (dry) 1400 
Gravel (saturated) 100 
Quaternary/Recent 

sands 
50 – 100 

Ash 4 
Colliery spoil 10 – 20 

Pulverised fuel ash 50 – 100 
Laterite 800 – 1500 

Lateritic soil 120 - 750 
Dry and sandy soil 80 - 1050 

Sand clay /clayey sand 30 - 215 
Sand and gravel 30 - 225 

Unsaturated landfill 30 -100 
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Saturated landfill 15 -30 
Acid peat waters 100 
Acid mine waters 20 

Rainfall runoff 20 - 100 
Landfill runoff < 10 - 50 

Glacier ice (temperate) 2 X 106 – 1,2 X108 
Glacier ice (polar) 5 X 104 – 3 X105 

Permafrost 103 – >104 

 

Konfigurasi Wenner 

Dalam metode geolistrik tahanan jenis yang 
menggunakan elektroda dalam meninjeksikan 
arus listrik ke bumi, diketahui beberapa 
konfigurasi dalam penyusunan elektroda. Salah 
satunya konfigurasi Wenner. 

 

 

Gambar 7. Konfigurasi Wenner [5] 

Dimana A dan B adalah posisi elektroda arus 
injeksi sedangkan C dan D adalah posisi 
elektroda yang akan mengukur beda potensial. 
Untuk menentukan beda potensial digunakan  
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Kemudian untuk menentukan tahanan jenis 
digunakan persamaaan 
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Untuk konfigurasi wenner tahanan jenis 
ditentukan dengan persamaan, 
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Hasil dan diskusi 

Dalam kegiatan memasyarakatkan fisika ini 
terlihat bahwa sebagian besar siswa SMA tidak 
menyenangi fisika. Berdasarkan tes awal 
dengan pertanyaan, diketahui lebih dari 90% 
menganggap fisika sulit dan membosankan. 
Banyak yang menganggap fisika hanya dipelajari 

disekolah saja dan tidak banyak yang 
mengetahui manfaat mengetahui fisika dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk itu saat tim akan 
mempresentasikan tentang materi penentuan 
estimasi panas bumi di suatu daerah dengan 
fisika siswa cukup tertarik. 

Setelah dilakukan presentasi tentang metode 
geofisika yaitu geolistrik tahanan jenis dalam 
menentukan daerah panas bumi, siswa dapat 
melihat hubungan fisika yang dipelajari di 
sekolah, khususnya kelistrikan dapat digunakan 
dalam mempelajari fenomena yang ada di 
sekitar lingkungan tempat tinggal siswa, terlebih 
di daerah Nusa Tenggara Timur yang diketahui 
sebagai daerah potensi panas bumi. Siswa 
terlihat tertarik dengan intensitas pertanyaan 
yang cukup banyak. 

Dokumentasi kegiatan – kegiatan tersebut 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 2. Foto mempresentasikan metode 
geolistrik di UNIKA WIdya  

Di SMA Negeri 2  Nubatukan juga dilakukan 
presentasi metode geofisika dalam 
pembelajaran fisika. 
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Gambar 3 Foto dengan siswa SMA Negeri 2 Lembata 

 

Gambar 4. Foto bersama Dekan dan dosen di 
kampus Unwira. 

Kesimpulan 

Dari kegiatan yang dilakukan, diketahui 
bahwa kegiatan memasyarakatkan fisika melalui 
pembelajaran fisika yang aplikatif seperti 
memasyarakatkan metode geolistrik ini cukup 
menarik siswa dan mahasiswa, terlihat dari 
respon mahasiswa dalam menanggapi 
presentasi yang disampaikan. Sehingga 
diharapkan suatu saat akan semakin banyak 
sumber daya manusia yang kompeten dalam 
mengolah sumber daya alam di Indonesia 
terlebih panas bumi. 
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Rancangan Sensor Photodiode untuk Pendeteksi Kemiringan 

Desyana Olenka M, Imam Wijaya, Dian Ahmad Hapidin, Hendro 

email: robiah.wijaya239@gmail.com 

 

Abstrak 

Longsor merupakan salah satu bencana yang dapat mengancam kehidupan manusia, khususnya daerah 
pegunungan. Untuk itu perlu adanya alat deteksi dini untuk memperingatkan penduduk didaerah rawan 
lonsor. Berlandaskan permasalahan itu maka dibuat rancangan alat dengan memanfaatkan sensor 
photodiode untuk mengukur kemiringan. Cara kerja sensor dengan meninjau kemiringan cairan didalam 
tabung. Dengan kemiringan cairan berubah maka tebal dari bidang yang dilalui cahaya LED akan berubah 
dan berbeda tiap kemiringanya. Perbedaan tersebut membuat intensitas cahaya yang terukur juga berbeda 
dan menyebabkan tegangan berbeda. Dengan memplot data hasil percobaan maka diperoleh grafik 
hubungan tegangan dan sudut θ. Persamaan yang diperoleh dari grafik tersebut kita gunakan untuk proses 
linearisasi sensor.  

Kata-kata kunci:  Bencana Longsor, Photodiode,LED 
 

Pendahuluan 

 
Peristiwa geologi yang merupakan bencana 

alam dan sering terjadi di wilayah Indonesia 
adalah longsor. Longsor adalah suatu gerakan 
tanah yang terjadi karena pergerakan masa 
batuan atau tanah[1]. Bencana longsor dapat 
dihindari. Salah satunya dengan mengetahui 
perubahan fisis kondisi tanah. Perubahan fisis 
antara lain curah hujan, pergeseran tanah, strain 
tanah dan kemiringan tanah/lereng[2].  

Kemiringan Lereng merupakan ukuran 
kemiringan lahan relative terhadap bidang datar 
yang secara umum dinyatakan dalam persen 
derajat. Kecuraman lereng,panjang lereng dan 
bentuk lereng akan mempenga ruhi besarnya 
erosi dan aliran permukaan. Klasifikasi suatu 
bidang tanah termasuk datar apabila memiliki 
kemiringan 0-8%. Landai bila memilik kemiringan 
>8-15 %. Termasuk agak curam bila kemiringan 
nya >15-25%. Dan termasuk curam atau sangat 
curam jika kemiringannya >25-45% atau lebih 
dari 45 %[3]. Kemiringan tanah dapat 
mengindikasi kan terjaninya longsor, sehingga 
perlu adanya suatu sensor yang dapat mengukur 
kemiringan. Untuk itu dalam penelitian ini kami 
mencoba meman faatkan Photodiode dan LED 
untuk sensor kemiringan. Sensor yang dibangun 
menggunakan prinsip perubahan resistansi 
terhadap kemiringan bidang. Dengan rancangan 
alat yang sederhana dan effisien serta murah 
bertujuan agar dapat mengukur kemiringan 
suatu bidang tanah. Serta pengembangan lebih 
jauh lagi dapat dimanfaatkan sebagai sensor 
pende teksi longsor  

 

Teori 

Sensor kemiringan 

Terdapat berbagai macam sensor 
kemiringan. Misalnya Force Balance Tilt sensor. 
Biasa digunakan dalam mengukur kemiringan 
dan inclinometer. Prinsip nya sebuah pendulum 
terletak diantara detector. Saat permukaan 
mengalami kemiringan karena gaya 
grafitasi,posisi massa terderteksi oleh sensor 
posisi.  

 

gambar 1. Force balance tilt sensor 

Contoh tipe sensor kemiringan yang lain adalah 
Sensor kemiringan elektrolit dan capacitiv 
memanfaatkan cairan elektrolit yang diletakkan 
diantara elektroda positif dan elektroda negatif. 
Ketika elektroda terendam cairan merata sinyal 
output yang terukur sama. Ketika cairan diantara 
elektroda tidak seimbang dengan sudut rotasi 
maka tegangan output yang terukur berbeda dn 
mendeteksi kemiringan. Sedangkan untuk sesor 
capasitifKetika geometri kapasitor berubah salah 
satu kapasitansi turun dan salah satunya akan 
naik. Keuntungan dari sensor ini kinerja 

 PIVOT 

Pendulum          LED 

Detector  
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unggul.Tidak mudah berpengaruh perubahan 
suhu. Namun kekurangannya adalah biaya 
tinggi. 

Photodiode  

Photodiode adalah sensor cahaya semikon 
duktor yang dapat mengubah besaran cahaya 
menjadi besaran listrik. Sensor ini merupa- kan 
sebuah diode dengan sambungan p-n yang 
dipengaruhi cahaya tampak, ultra ungu sampai 
dengan sinar-x. Karena photodiode terbuat dari 
semikonduktor p-n junction maka cahaya yang 
diserap oleh photodiode akan mengakibatkan 
terjadinya pergeseran foton yang akan 
menghasilkan pasangan electron-hole dikedua 
sisi dari sambungan[4]. Ketika elektron-elektron 
yang dihasilkan itu masuk ke pita konduksi maka 
elektron-elektron itu akan mengalir kea rah 
positif sumber tegangan sedangkan hole yang 
dihasilkan mengalir ke arah negatif sumber 
tegangan sehingga arus akan mengalir di dalam 
rangkaian. 

  
gambar 2. Simbol photodiode 

Besarnya pasangan elektron ataupun hole yang 
dihasilkan tergantung dari besarnya intensitas 
cahaya yang diserap oleh photodioda. Dengan 
demikian perubahan intensitas cahaya yang 
mengenai photodioda akan merubah resistansi 
nya[5].Perubahan intensitas cahaya akibat 
perbedaan panjang lintasan cahaya ketika 
bidang miring digunakan untuk merubah 
resistansi dari photodioda. Kemudian dengan 
menggunakan rangkaian pembagi tegangan 
sederhana, perubahan resistansi photodioda 
dapat dikonversi menjadi perubahan tegangan. 
Dengan demikian akan diperoleh tegangan 
output sensor sebagai fungsi dari kemiringan.  
 
 
Light-Emitting Diode (LED)  
 
Dioda cahaya atau lebih dikenal dengan sebutan 
LED (light-emitting diode) adalah semikonduktor 
yang memancarkan cahaya monokromatik yang 
tidak koheren ketika diberi tegangan maju. 
Gejala ini termasuk bentuk elektroluminisensi. 
Warna yang dihasilkan bergantung dari bahan 
semikonduktor yang dipakai, dan bisa juga 
ultraviolet dekat atau inframerah dekat.  
LED menyala jika diberikan tegangan yang 
cukup untuk memicu diode persambungan, 
biasanya nilainya adalah 1,5 V LED tersebut 
juga harus dialiri arus listrik yang cukup untuk 
menyalakan LED tersebut,biasanya sebesar 
10mA. LED merupakan komponen yang dapat 

mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan 
temuan lain setelah diode. Strukturnya sama 
dengan diode, tetapi belakangan ditemukan 
bahwa elektron yang menerjang sambungan P-N 
juga melepaskan energy berupa energy panas 
dan energy cahaya[4] . LED dengan cahaya 
monokro matiknya memiliki keunggulan 
kekuatan yang besar dari cahaya putih ketika 
warna yang spesifik diperlukan. Tidak seperti 
cahaya putih LED tidak membutuhkan lapisan 
atau diffuser yang banyak mengabsorbsi cahaya 
yang dikeluarkan. Cahaya LED mempunyai sifat 
warna tertentu,dan tersedia pada range warna 
yang lebar [4].  

 

gambar 3. Simbol dan fisik LED 
 
LED yang digunakan untuk penerima sensor 
adalah dari jenis superbrigh 5mm. Kelebihannya 
adalah memiliki intensitas dan focus yang lebih 
baik daripada LED biasa. Sedangkan untuk 
keperluan indicator digunakan LED kecil biasa 
3mm.  
 
 
Rangkaian Sensor  
 
Pada rancangan sensor ini, sistem dirangkai 
sebagai berikut :  
 

 
 

gambar 4.Rangkaian sensor berbasis 
Photodioda 

 
Hukum Lambert-Beer  
 
Sensor ini mengukur sudut kemiringan suatu 
permukaan dengan memanfaatkan peristiwa 
absorbansi cahaya ketika melewati larutan. 
Absorbandi adalah penyerapan 76egati dari 
foton ketika melewati bahan sehingga 
intensitasnya berkurang. Misalkan I0 adalah 
intensitas awal cahaya sebelum melewati bahan 
dan I adalah intensitas cahaya setelah melewati 
bahan, maka hubungan antara A (absorbansi) 
dan kedua intensitas adalah:  
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Kemudian absorbansi dapat di nyatakan 
dalam hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-
Beer menyatakan bahwa besarnya serapan (A) 
proporsional dengan besarnya konsentrasi (c) 
dan lebar bahan penyerap (l) dari zat uji. Secara 
matematis Hukum Lambert-Beer dinyatakan 
dengan persamaan  

 0
10log

I
A lc

I
    (2) 

ε (epsilon) dalam persamaan ini disebut dengan 
koefisien absorpsi molar. Dari persamaan (2) 
maka intensitas ahir I dapat dinyatakan dengan 
persamaan : 
 
 
                                       (3) 
Pada persamaan (3) kita menggunakan nilai dan 
c konstan, karena larutan didalam tabung tidak 
berubah, sehingga yang mempengaruhi 
intensitas yang diterima oleh Photodiode hanya 
ketebalan larutan yang ditembus oleh cahaya. 
 

 
Metode 

 
Perancanangan Perangkat  
Sensor terdiri dari silinder yang berisi cairan 
elektrolit setengah penuh. Kemudian di 
dalamnya dimasukkan elektroda . Jika di kedua 
elektroda terdapat beda potensial maka arus 
akan mengalir dari katoda (kutub positif) ke 
anoda (kutub 77egative). Elektroda yang dipakai 
dapat berupa konduktor dari logam, akantetapi 
karena resistansi dari konduktor logam kecil, 
maka dipilih bahan elektroda dari karbon 
komposit yang memiliki resistansi cukup besar. 
Karbon komposit adalah campuran dari karbon 
(arang) dengan tanah liat sehingga resistansinya 
bergantung pada komposisi campurannya. 
Karbon komposit dapat dijumpai pada kehidupan 
sehari-hari , salah satunya yaitu di dalam pensil. 
Sensor ini memanfaatkan sifat dari cairan yaitu 
permukaannya selalu datar (horizontal) 
bagaimanapun posisi wadahnya. Sensor yang 
dibangun memanfaatkan perubahan panjang 
bahan penyerap (l) untuk merubah intensitas 
akhir (I). Berikut gambar skema dari sensor: 

 
 

gambar 5. Skema alat 

Sensor ini menggunakan larutan berwarna seba 
gai bahan penyerap intensitas cahaya yang 
melaluinya. Sumber cahaya yang digunakan 
berasal dari LED Super Bright yang di tanam di 
dasar sensor dan receiver cahaya nya adalah 
photodioda yang ditempatkan tepat di atas LED. 
Prinsip kerjanya sebagai berikut:  
 

 
 

gambar 6. Prinsip kerja alat 
 

Sinar monokromatik dari LED akan melewati 
larutan berwarna dan di terima oleh photodioda. 
Ketika bidang dalam keadaan miring, panjang 
lintasan cahaya melewati larutan akan berubah. 
Seperti pada gambar diatas, kemiringan sensor 
akan menyebabkan panjang lintasan bahan lebih 
kecil sehingga absorbansi nya lebih kecil. 
Dengan demikian intensitas cahaya setelah 
melewati bahan akan berbeda bergantung 
kemiringan sensor, dalam gambar diatas I2 > I1 
> I0.Perubahan intensitas cahaya akibat 
perbedaan panjang lintasan cahaya ketika 
bidang miring digunakan untuk merubah 
resistansi dari photodioda. Kemudian dengan 
menggu nakan rangkaian pembagi tegangan 
sederhana, perubahan resistansi photodioda 
dapat dikonversi menjadi perubahan tegangan. 
Dengan demikian akan diperoleh tegangan 
output sensor sebagai fungsi dari kemiringan. 
 
 
Hasil Karakterisasi  

Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan 
diperoleh fungsi transfer hubungan antara 
tegangan dengan kemiringan sebagai berikut : 

 
gambar 7.Grafik fitting dengan matlab 

Dengan menggunakan Matlab dilakukan Fitting 
terhadap grafik hubungan tegangan dan 

0 10 lc

finalI I x 
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kemiringan sehingga diperoleh persamaan 
fungsi transfer sebagai berikut : 
 
 
                                          
                                          dengan 
 
     (4) 
 
Dari persamaan (4) dan gambar 5 diketahui 
bahwa fungsi transfer untuk sensor ini tidaklah 
linier, untuk itu perlu proses linierisasi dari fungsi 
transfer tersebut. Proses linearisasi dilakukan 
dengan memplot hubungaantara Ln V dengan   
α 2sehingga diperoleh :  
 

 
gambar 8. Plot grafik data linier 

Dengan memfiting grafik diatas dengan mathlab 
maka diperoleh persamaan : 
 
 
 
dengan                                                             (5) 
 
Karakteristik sensor ini sebagai berikut :  
1. Tegangan in (Vin) adalah 6-12 V dengan arus 
lebih  

2. Kecil dari 1 Ampere  

3. Tegangan Output dari sensor 0.481-0.517 Volt  

4. Sudut Kemiringan maksimum 70 °  
 
 
Diskusi  
 
Dari pengukuran tegangan keluaran (Vout) yang 
telah dilakukan diperoleh beberapa noise yang 
diakibatkan dari rancangan sensor yang telah 
didesain. Kendala tersebut diantaranya 
pembuatan tabung yang kurang hitam sempurna 
sehingga mengakibatkan adanya pemantulan 
dari cahaya LED secara acak dan mengakibat 
kan Intensitas yang diterima oleh Photodiode 
berubah-ubah. Oleh karena itu real sinyal output 
dari tegangan keluaran selalu berubah-ubah. 
Untuk mengatasi hal itu perlu rancangan sensor 
yang dinding permukaannya dibuat hitam 
sempurna sehingga dapat menyerap cahaya 
yang terpantul dari air. Rangkaian dari sensor 
sederhana dan murah. Sensitivitas terhadap 

perubahan kemiringan tinggi. Linierisasi 
mudah,dapat dilakukan dengan bantuan 
software dan tahan terhadap suhu ekstrimum 
karena tabung dibuat adiabatik. 
 
 
Kesimpulan  
 
Dari percobaan yang telah dilakukan. Ranca 
ngan sensor yang memanfaatkan Photodiode 
dan LED meski banyak kendala yang harus 
diatasi, secara signifikan dapat mendeteksi 
kemiringan suatu permukaan. Untuk mendeteksi 
deformasi pada daerah rawan longsor perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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Pengamatan Efek Kacang Brazil Dua Dimensi dan Analisa Transfer 
Energinya dengan OpenCV yang telah Terstandarkan Prosedurnya 

Dimas Praja Purwa Aji, Siti Nurul Khotimah, dan Sparisoma Viridi 

Email: dmspraja2105@gmail.com 

 

Abstrak 

Efek Kacang Brasil (atau disingkat dengan EKB) 2-D, suatu fenomena di mana intruder yang pada awalnya 
terletak di dalam dan terlingkupi oleh granular bed, akan perlahan bergerak naik ke atas, dapat diamati 
menggunakan kamera dengan gambar tiap saatnya diolah menggunakan pustaka OpenCV yang 
distandarkan prosedurnya sehingga dapat diperoleh posisi intruder tiap saatnya. Bed butiran dari bahan 
ketumbar yang dianggap berbentuk bola dan intruder berbentuk cakram dengan diameter 3.75 cm, massa 
intruder sekitar 3.97 g, partikel bed mengisi sekitar 60 % dari tinggi wadah (tinggi medium butiran ~ 12.7 
cm). Teramati bahwa energi yang digunakan oleh intruder untuk naik ke atas yaitu dalam mengatasi energi 
potensial sistem dan dari energi kinetik intruder sistem tersebut dihasilkan besarnya hanya sekitar 0.1 % dari 
total energi yang diberikan dari vibrator. 

Kata-kata kunci: Efek Kacang Brasil, Material Butiran, Transfer Energi 

 

Pendahuluan 

EKB merupakan fenomena pada material 
butiran yang terjadi ketika terdapat campuran 
dua atau lebih jenis butiran yang berbeda ukuran 
diberi getaran, maka campuran butiran tersebut 
akan memisah dengan butiran yang berukuran 
lebih besar biasa disebut intruder yang pada 
awalnya terletak di dalam dan terlingkupi oleh 
material butiran yang lebih kecil biasa disebut 
granular bed, akan secara perlahan bergerak 
naik ke atas [1]. Fenomena EKB tersebut 
disebabkan oleh beragam faktor, antara lain 
adalah karena adanya void filling dan konveksi 
[2,3]. Intruder membutuhkan waktu untuk 
bergerak naik ke atas, waktu yang dibutuhkan 
tersebut disebut dengan waktu apung. Lamanya 
waktu apung akan bergantung pada rasio massa 
jenis, jenis intruder dan partikel bed [4], gerakan 
udara di antara sela-sela partikel bed [5], 
kedalaman awal intruder dalam bed butiran [6], 
gesekan yang terjadi antara partikel bed dan 
intruder [7], dan frekuensi vibrasi [8-10]. 

Dalam percobaan untuk EKB 3-D, umumnya 
lebih sulit dilakukan pengamatan terhadap posisi 
tiap saat dari intrudernya dibandingkan dengan 
percobaan EKB 2-D. Oleh karena itu, percobaan 
yang dilakukan kali ini merupakan percobaan 
EKB 2-D. Salah satu cara yang dapat dilakukan 
untuk mengamati EKB 2-D tersebut adalah 
menggunakan Open CV. Dalam percobaan yang 
dilakukan menggunakan Open CV, intruder yang 
berbentuk lingkaran dideteksi dengan fungsi 
deteksi lingkaran Hough Circle Transform. 
Namun, dalam prakteknya seringkali masih 

terdapat permasalahan dalam kebenaran proses 
deteksinya dikarenakan belum begitu pahamnya 
proses deteksi yang dilakukan oleh fungsi 
tersebut. Dikarenakan hal tersebut, makalah ini 
akan mencoba menjelaskan mengenai 
penyusunan prosedur percobaan EKB 2-D 
menggunakan Open CV agar dapat 
memudahkan bagi yang ingin mengamati 
percobaan EKB 2-D menggunakan Open CV ke 
depannya. 

Teori 

Pendeteksian lingkaran dengan fungsi Hough 
Circle Transform pada Open CV, bergantung 
pada deteksi tepi yang merupakan perbedaan 
nilai skala warna dari gambar. Kemudian, dari 
tepi yang terdeteksi tersebut digunakan 
perhitungan menggunakan persamaan lingkaran 
untuk mempertimbangkan tepi-tepi tersebut 
merupakan tepi dari sebuah lingkaran atau 
bukan [11]. 

Pusat massa dari sistem dapat ditentukan 
dengan menggunakan persamaan 

 





n

nn

pm
m

r m
  r , (1) 

di mana persamaan (1) menceritakan bahwa 

posisi pusat massa sistem pmr  yang terdiri dari 

N jumlah obyek dalam sistem, merupakan 
penjumlahan total antara massa obyek ke-n atau 

nm yang dikalikan posisi pusat massa obyek ke-
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n atau nr  kemudian dibagi dengan jumlah total 

massa obyek. Indeks n berjalan dari 1 sampai N. 

Energi potensial sistem merupakan perkalian 
antara massa sistem dengan percepatan 
gravitasi dan ketinggian relatif pusat massa 
sistem terhadap bumi. Dalam pergerakan 
intruder untuk mencapai ke atas terdapat nilai 
besaran energi kinetik intruder yang besarnya 
merupakan setengah dari perkalian antara 
massa intruder dan kecepatan gerak tiap 
waktunya dikuadratkan.   

Sedangkan energi yang dapat diberikan oleh 
sumber getaran besarnya dapat ditentukan dari 
persamaan 

 t
R

V
PtE

2

 , (2) 

Persamaan (2) menunjukan bahwa energi E dari 
sumber getaran merupakan perkalian antara 
daya P dan waktu t. Di mana daya P merupakan 
tegangan listrik yang diberikan V dikuadratkan 
dibagi dengan hambatan total sumber getaran R. 

Prosedur Percobaan 

Alur prosedur percobaan yang diajukan untuk 
distandarisasikan dalam percobaan EKB 2-D 
menggunakan Open CV digambarkan dalam 
Gambar 1.  

 

Hasil dan diskusi 

Percobaan yang telah dilakukan 
menggunakan bed butiran dari bahan ketumbar 
yang dianggap berbentuk bola dan intruder 
berbentuk cakram dengan diameter 3.75 cm, 
massa intruder sekitar 3.97 g, partikel bed 
mengisi sekitar 60 % dari tinggi wadah 
berukuran 21 × 14 × 0,4 cm (tinggi medium 
butiran ~ 12.7 cm). Dengan menggunakan 
prosedur percobaan dalam Gambar 1 akan 
teramati seperti dalam Gambar 2(B) sedangkan 
jika tanpa menggunakan prosedur percobaan 
dalam Gambar 1 dapat teramati seperti dalam 
Gambar 2(A) 

 

Gambar 1. Diagram alir prosedur percobaan 
yang digunakan dalam percobaan EKB 2-D 
menggunakan Open CV. 

 

 

Gambar 2. (A) Hasil deteksi lingkaran dengan 
Open CV tanpa menggunakan prosedur 
percobaan. (B) Hasil deteksi lingkaran dengan 
Open CV dengan menggunakan prosedur 
percobaan. 
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Dari hasil deteksi lingkaran yang digunakan 
dengan Open CV, didapatkan data posisi pusat 
massa tiap saat dari intruder yang kemudian 
dapat digunakan untuk menentukan posisi pusat 
massa sistem menggunakan persamaan (1). 
Dalam percobaan yang dilakukan adalah dalam 
rentang frekuensi vibrasi 23-26 Hz dengan 
kenaikan 0,5 Hz dan amplitudo sebesar 9,6 Vpp.  

 

Gambar 3. Perubahan posisi pusat massa 
sistem ypm terhadap xpm untuk berbagai frekuensi 
getar 23-26 Hz dengan amplitudo tegangan 
getar 9,6 Vpp. 

Energi potensial sistem dari percobaan bisa 
didapatkan menggunakan hasil ketinggian posisi 
pusat massa sistem relatif terhadap bumi yang 
dikalikan dengan massa sistem dan percepatan 
gravitasi sebesar 9,78 m/s2.  

 

Gambar 4. Perubahan nilai energi potensial 
gravitasi sistem tiap waktunya untuk berbagai 
frekuensi getar 23-26 Hz dengan amplitudo 
tegangan getar 9,6 Vpp. 

Kemudian, energi kinetik intruder untuk 
mencapai ke atas didapatkan dari percobaan 
sebagaimana disajikan dalam Gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Perubahan nilai energi kinetik 
intruder tiap waktunya untuk berbagai frekuensi 
getar 23-26 Hz dengan amplitudo tegangan 
getar 9,6 Vpp. 

Sedangkan nilai energi yang dapat diberikan 
oleh sumber getaran dengan tegangan yang 
diberikan sebesar 9,6 Vpp ditampilkan dalam 
Gambar 6.  

 

Gambar 6. Kerja maksimum vibrator yang dapat 
ditransfer ke dalam sistem granular tiap 
waktunya untuk berbagai frekuensi getar 23-26 
Hz dengan amplitudo tegangan getar 9,6 Vpp. 

Dalam Gambar 2 dapat dilihat perbandingan 
hasil antara percobaan yang menggunakan 
prosedur percobaan dalam Gambar 1 dan yang 
tidak. Pada gambar 2(A) terlihat lingkaran-
lingkaran selain intruder yang terdeteksi 
menggunakan Open CV adalah akibat dari 
pencahayaan yang kurang baik dan perbedaan 
warna yang kurang tepat antara latar dan 
intruder yang akan dideteksi, di mana dengan 
menggunakan prosedur percobaan dalam 
Gambar 1 dapat dihilangkan pada bagian tahap 
eksperimen berikut pengambilan data video 
dengan mengatur pencahayaan dan latar yang 
digunakan. Selain itu, dapat juga dihilangkan 
dengan menggunakan prosedur percobaan 
dalam Gambar 1 dengan mengatur lingkaran 
yang ditampilkan sebagai hasil dengan 
memperhatikan kondisi dan membatasinya 
secara fisis. 

Dari Gambar 6, 5, dan 4 dapat dilihat bahwa 
besarnya energi yang ditransfer dari sumber 
getaran jauh lebih besar dibandingkan dengan 
energi potensial sistem dan energi kinetik 
intruder. Besarnya energi yang ditransfer dari 
sumber getaran ke sistem untuk menaikkan 
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intruder hanya sekitar 0,06-0,28 % jika diamati 
dari energi potensial sistem dan energi kinetik 
intruder saja. Itu berarti, sisa energi yang 
diberikan oleh sumber getaran untuk menaikkan 
intruder bisa saja diubah menjadi energi lain 
seperti bunyi, panas ataupun energi kinetik yang 
digunakan oleh granular bed namun besarnya 
tersebut belum dapat ditentukan dalam 
percobaan ini. 

Kesimpulan 

Besar energi yang ditransfer dari sumber 
getaran ke sistem granular untuk menaikkan 
intruder dalam EKB 2-D hanya sekitar 0,1 % saja 
yang menjadi energi kinetik maupun untuk 
mengatasi energi potensial sistem. Prosedur 
percobaan yang digunakan sudah dapat 
memperlihatkan EKB 2-D dengan baik namun 
dalam percobaan yang telah dilakukan belum 
dapat menentukan keseluruhan perubahan 
energi yang ditransfer dari sumber getaran untuk 
menaikkan intruder dalam EKB 2-D. 

Ucapan terima kasih 

Sosialisasi penelitian ini didukung oleh RIK 
ITB tahun 2014 dengan Nomor kontrak 914/AL-
J/DIPA/PN/SPK/2014. 
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Diagnosis Kesulitan-kesulitan Siswa dalam Konsep Gerak dan Gaya  
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa terhadap materi hukum Gerak dan 
Gaya pada saat siswa pelajari di kelas X yang menjadi konsep prasyarat di kelas XI untuk materi yang sama 
dengan memperhitungkan efek gesekan. Penelitian ini merupakan studi pendahuluan untuk mendiagnosis 
kesulitan belajar siswa dalam konsep Gerak dan Gaya. Alat pengumpul data yang digunakan berupa tes 
diagnostik berbentuk uraian yang mencakup materi-materi essensial dalam mempelajari hukum Gerak dan 
Gaya. Hasil tes menunjukkan siswa mengalami kesulitan dalam hal; 1) menggambar diagram gaya yang 
bekerja pada benda, 2) menerapkan konsep umum untuk menyelesaiakan persoalan hukum Gerak dan 
Gaya yang kondisinya berbeda dengan contoh yang biasa siswa terima di kelas ( misalnya gaya membentuk 
sudut tertentu dengan perpindahan), dan 3) memproyeksikan gaya. Hasil angket menunjukkan 
pembelajaran yang biasa siswa lakukan belum sepenuhnya memfasilitasi dalam penguasaan konsep.   

Keywords: Diagnosis, kesulitan-kesulitan, konsep gerak dan gaya, survey 

Pendahuluan 

Hakikat pembelajaran IPA adalah proses, 
produk dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran 
IPA di sekolah tidak hanya mementingkan 
penguasaan fisika terhadap fakta konsep dan 
teori IPA (sebagai produk) tetapi yang lebih 
penting adalah siswa mengerti proses 
bagaimana fakta dan teori-teori tersebut 
ditemukan. Dengan kata lain siswa harus 
mendapat pengalaman langsung dan 
menemukan sendiri proses tersebut [1]. 

Tetapi kadang siswa lebih memilih 
menggunakan startegi berbasis rumus daripada 
mengikuti proses pembelajaran ilmiah dalam 
membentuk pemahaman  konsepnya. Hal ini 
berdampak pada konsep yang mereka peroleh 
kadang tidak bisa bertahan lama. Artinya 
konsistensi konsepsi ilmiah siswa masih kurang. 
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 
konsepsi awal siswa baik untuk konsep-
konsepyang telah dipelajari (sebagai apersepsi) 
ataupun terhadap materi yang akan diajarkan 
( konsepsi awal). Fakta di SMAN 6  Bandung 
menunjukkan bahwa siswa kelas XI mengalami 
kesulitan dalam mempelajari hukum Newton. 
Padahal materi yang akan mereka pelajari 
adalah  konsep gerak dan gaya. Tambahannya 
untuk kelas XI adalah adanya pengaruh gesekan 
yang tidak diabaikan. Tetapi untuk mengetahui 
secara akurat bagian-bagian dari konsep mana 
saja yang masih dirasa sulit oleh siswa. Untuk 
tujuan ini, maka perlu upaya untuk mendiagnosis 
kesulitan-kesulitan siswa.  

 

Teori 

Pentingnya mengetahui kesulitan siswa ini 
karena akan dijadikan pijakan oleh guru dalam 
menentukan treatment yang tepat untuk 
mengatasinya. Pemahaman siswa terhadap 
suatu konsep sering disebut dengan istilah 
konsepsi. Beberapa alasan yang mendasari 
pentingnya mengidentifikasi konsepsi siswa 
diantaranya (a) konsepsi awal siswa sering tidak 
sesuai dengan konsepsi ilmiah para ilmuwan. 
Konsepsi ini sering disebut sebagai konsepsi 
awal siswa [2]. Hal ini mungkin disebabkan 
karena kurang lengkapnya informasi yang siswa 
peroleh, (b) Konsepsi awal siswa dapat 
mempengaruhi, membantu dan mernghambat 
pemahaman konsep Fisika siswa bahkan dapat 
memunculkan sumber kesulitan baru [3]. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian survey. Artinya dalam 
penelitian ini hanya meninjau kondisi yang ada di 
lapangan dan menggambarkan kondisinya tanpa 
memberikan treatment atau perlakuan 
tertentu.Hasil penelitian ini menggambarkan 
bagaiamana kemampuan siswa dalam 
memahami konsep gerak dan gaya yang telah 
mereka pelajari di kelas X.   

Hasil dan diskusi 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 
beberapa hasil sebagai berikut. 

1. Hampir seluruh siswa ( 89,47 %)  dapat 
menyelesaikan soal-soal yang terkait 
penerapan hukum Newton untuk soal-soal 

mailto:dsaepuzaman@upi.edu
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yang sifatnya umum dan sebelumnya sudah 
diajarkan oleh guru. Hal ini berdasarkan data 
bahwa 34 dari 38 siswa menjawab benar soal 
nomor 1 dalam tes diagnostik. Soal nomor 1 
sebagai berikut. 

 

 

 

 

Balok A massanya 20 kg ditarik dengan gaya 
mendatar F= 200N bidang datar licin seperti 
gambar maka setelah 10 detik balok telah 
berpindah sejauh… m 

Ketika dilakukan wawancara pada guru dan 
siswa, memang untuk tipe soal seperti ini siswa 
sudah terbiasa dan guru pun biasa memberikan 
soal-soal tipe seperti ini. Sehingga pengulangan 
materi atau repetisi materi cukup berbekas pada 
kognitif siswa. Tetapi ada juga siswa tidak bisa 
menjawab soal ini karena lupa konsepnya. Untuk 
kasus ini menunjukkan bahwa siswa tidak 
paham dengan konsep gerak dan gaya, hanya 
terkesan menghapal. 

2. Sebagian besar siswa masih mengalami 
kesulitan dalam menggambarkan diagram 
gaya yang bekerja pada benda, terutama 
untuk benda yang berada pada bidang yang 
tidak mendatar, misalnya bidang miring. 
Hanya sekitar 19 dari 38 siswa yang bisa 
menjawab benar. Beberapa konsepsi yang 
keliru yang dialami oleh siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada 
peti tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan terbanyak ketika memproyeksi suatu 
gaya pada bidang x dan y. Untuk sistem benda 
ini, proyeksi berat  itu ke sumbu x menjadi  
 (w sin α)  dan ke sumbu y adalah (w cos α) , 
dengan α adalah sudut antara bidang miring 
dengan lantai. Secara umum proyeksi yang 
benar digambarkan sebagai berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal ini terjadi karena siswa belum sepenuhnya 
mengerti dengan konsep proyeksi gaya. 
Wawancara nonformal dengan beberapa siswa, 
mereka berpendapat bahwa setiap ada gaya 
yang tidak mendatar, maka harus diproyeksikan  
ke sumbu x menjadi  ( gaya x sin α) dan ke 
sumbu y menjadi ( gaya x cos α). Hal ini 
berdampak pada gaya dorong F pada gambar 
diproyeksikan kembali padahal sebenarnya sdah 
dalam sumbu x.Karena penetuan sumbu 
koordinat x adalah sejajar bidang miring.  
 Untuk mengurangi miskonsepsi ini, maka siswa 
harus benar-benar dilatihkan dan diberi 
pemahaman yang mendasar terkait prinsip 
proyeksi. Salah satu alternatife dengan 
pengenalan rumus phytagoras untuk segitiga 
siku-siku, yang sudah mereka pelajari di 
matematika.  

3.  Menerapkan konsep umum untuk 
menyelesaiakan persoalan hukum Gerak dan 
Gaya yang kondisinya berbeda dengan contoh 
yang biasa siswa terima di kelas ( misalnya gaya 
membentuk sudut tertentu dengan perpindahan. 
Kesalahan paling dominan seperti ditunjukkan 
gambar berikut.  

 

 

 

 

 

a. Gambarkan diagram gaya dengan tanda 

panah yang merepresentasikan gaya 

yang bekerja pada balok kayu tersebut 

dan berikan label (nama) pada setiap 

tanda panah yang digambarkan! 

Gambarkan pula arah percepatannya 

dengan tanda panah!  

b. Balok kayu bermassa 5 kg, ditarik dengan 
gaya sebesar 30 N, dengan membentuk 

A 

F 

F 

w 

w sin α w cos α 

F 

θ 
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sudut sebesar 60º dari horizontal. 
Hitunglah besar percepatan yang dialami 
balok kayu jika gaya gesekan dengan 
lantai sebesar 4 N 

 

Dalam menjawab bagian a) secara umum 
banyak siswa yang menjawab benar, tetapi ada 
juga beberap siswa jawabannya keliru dalam 
memproyeksi gaya F dalam sumbu x menjadi F 
sin θ dan dalam y menjadi F cos  θ. Padahal 
untuk kasus ini seharusnya dalam sumbu x  
adalah F cos  θ dan dalam sumbu y adalah F sin 
θ.  Siswa masih kesulitan dengan cara proyeksi, 
sehingga semua kasus hamper dipandang sama 
ketika gayanya tidak mendatar.  
Untuk bagian b), 55,53 % menjawab keliru, 
secara umum kekeliruannya bisa digambarkan 
sebagai berikut.  

 

 

Dalam menerapkan hukum II Newton siswa 

langsung saja memasukan nilai F yang 

diketahui, tanpa mempedulikan apakah gaya F 

mana  yang searah percepatan. Seharusnya 

hanya F searah sumbu x lah yang 

mengahasilkan percepatan. Jadi seharusnya 

jawaban siswa :  

 

 

 

 

 
 

Adanya miskonsepsi ini, bisa jadi karena 

beberpa faktor. Diantaranya metode 

pembelajaran yang biasa dilakukan kurang 

mampu memfasilitasi siswa untuk memahami 

konsep gerak dan gaya. Siswa cenderung 

hanya menghafal rumus-rumus hukum Newton. 

Sehingga siswa kesulitan ketika harus 

menyelesaikan persoalan gaya yang sistemnya 

agak berbeda dengan contoh soal yang biasa 

diberikan di kelas.  

Faktor lain yang mempengaruhi adanya 

miskonsepsi ini adalah siswa kurang begitu 

minat terhadap pelajaran fisika. Hal ini 

terungkap dari wawancara dengan siswa yang 

menyatakan bahwa mereka tidak menyukai 

pelajaran fisika karena sulit dan berat harus 

menghapal rumus-rumus.  

 

Sebagai upaya perbaikan hasil belajar, perlu 

diupayakan solusi atau pembelajaran yang 

benar-benar mampu mefasilitasi pemahaman 

konsep siswa dan mampu meningkatkan minat 

siswa terhadap fisika. Salah satu alternatif 

adalah pembelajaran yang berbasis CELS 

(Combination Experiment Laboratory by 

Simulation). CELS adalah metode 

berekperimen (berpraktikum) yang memadukan 

antara eksperimen yang bersifat inkuiri dengan 

multimedia interaktif berbasis animasi, simulasi, 

dan video sebagai pendahuluan dalam 

memandu siswa SMA berekperimen di 

laboratorium IPA SMA. 

Bereksperimen sangat diperlukan dalam upaya 

penanaman konsep pada siswa, sedangkan 

multimedia , selain untuk meningkatkan minat 

siswa pada fisika, tetapi untuk mengahadirkan 

fenomena /visualisasi atau kondisi yang 

memang tidak bias dihadirkan secara nyata.  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengilahan dan 
pembahasan data dapat disimpulkan bahwa 1) 
Siswa cukup bisa menyelesaiakan soal-soal 
yang tipe soalnya pernah diajarkan oleh kelals 2) 
menggambar diagram gaya yang bekerja pada 
benda/ memproyeksikan gaya,dan  3) 
menerapkan konsep umum untuk 
menyelesaiakan persoalan hukum Gerak dan 
Gaya yang kondisinya berbeda dengan contoh 
yang biasa siswa terima di kelas ( misalnya gaya 
membentuk sudut tertentu dengan 
perpindahan).Selain karena pembelajaran yang 
kurang menfasilitasi pemahaman konsep siswa, 
minat siswa terhadp fisika masih kurang. 
Pembelajaran yang berbasis CELS bisa 
dijadikan sebagai alternative dalam upaya 
memperbaiki hasil belajar siswa.  
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Abstrak 

Buah jeruk purut (Citrus hystrix) sejak dulu kala sudah digunakan oleh masyarakat di Indonesia sebagai 
rempah-rempah dan bermanfaat untuk mengobati penyakit. Bagian yang sering digunakan adalah buahnya 
(air perasan maupun kulitnya) dengan salah satu manfaatnya digunakan untuk kulit yang bersisik serta 
mengelupas atau luka agar tidak terjadi infeksi karena bakteri. Kulit yang bersisik dan mengelupas atau luka 
merupakan salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia Coli. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui sifat dari anti bakteri kulit jeruk purut (Citrus hystrix) terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia 
Coli secara in vitro. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen laboratorium secara Posttest-Only 
Control Design yang akan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Advent 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efek anti bakteri dari kulit jeruk purut memiliki daya hambat 
terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia Coli yang diberikan perlakuan minyak atsiri. Jadi, dengan efek 
anti bakteri minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan dengan cepat. 

Kata-kata kunci: Anti bakteri, Minyak atsiri, Kulit jeruk purut,  Escherichia Coli. 

 

Pendahuluan 

Buah jeruk purut (Citrus hystrix) sejak dulu 
kala sudah digunakan oleh masyarakat di 
Indonesia sebagai rempah-rempah dan 
bermanfaat untuk mengobati penyakit seperti: 
influenza, panas dalam, kulit yang bersisik atau 
luka, berketombe. Di Indonesia tumbuhan jeruk 
purut ini banyak ditanam masyarakat di 
pekarangan rumah mereka. Tetapi di lingkungan 
masyarakat pedalaman mereka masih 
mempercayai khasiat dari buah jeruk purut ini 
dari pada obat-obatan. Namun sejauh ini sifat 
anti bakteri dari kulit buah tersebut belum 
banyak diketahui oleh masyarakat karena 
dibuang dengan sia-sia. Oleh karena itu nilai 
ekonomi di pasar buah tersebut terbatas tanpa 
adanya pengetahuan untuk mengolahnya. 
Oliveira et al (2009) telah menguji kandungan 
minyak atsiri yang terdapat pada tanaman 
oregano (Origanum Vulgare) dan marjoram 
(Origanum Majorana L). Objek penelitian dengan 
menggunakan bakteri Staphylococcus Aureus, 
S. Koagulase Negatif, Enterobacter spp., 
Proteus spp., Acinetobacter spp., Klebsiella spp 
diisolasi dari pasien konjungtivitis. Devi et al 
(2010)  telah menguji kandungan minyak atsiri 
pada cengkeh yang  mempunyai efek anti 
bakteri sebagai objek penelitian bakteri 
Salmonella typhi. Shagufta et al (2010) telah 
menguji kandungan minyak atsiri sifat yang 
mempunyai anti bakteri dari kunyit (Curcumae 
Domesticae Rhizoma) sebagai objek penelitian 4 
strain bakteri Subtilis, Basilus Macerans, Basilus 
Licheniformis dan Azotobakter. Miyake dan 
Hiramitsu (2011) telah mengisolasi sifat anti 

bakteri dari buah kulit jeruk lemon (Citrus Limon) 
yang memberikan efek anti bakteri untuk 
menghasilkan obat terhadap mulut (karies gigi) 
yang terinfeksi bakteri Streptococcus Mutan. 

 
Kandungan yang terdapat pada kulit buah 

jeruk purut adalah saponin, tannin 1%, steroid 
triterpenoid, dan minyak atsiri yang mengandung 
sitrat 2-2,5% v/b (Kurniawati, 2010). Zat yang 
paling terbanyak terdapat di buah jeruk purut 
adalah minyak atsiri yang mempunyai efek 
sebagai anti bakteri. Berdasarkan hasil 
penelitian  di atas bahwa minyak atsiri kulit jeruk 
purut berperan dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan melakukan uji 
daya hambat kulit jeruk purut terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia Coli secara in 
vitro. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui daya hambat ekstrak minyak 
atsiri kulit jeruk purut (Citrus hystrix) terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia Coli secara in 
vitro.  

Metode 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
mikrobiologi Fakultas MIPA Universitas Advent 
Indonesia pada bulan Oktober 2014. Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen 
laboratorium dengan desain Postest Only Group 
Design. Variabel adalah minyak atsiri yang 
diekstrak dari kulit jeruk purut dengan 
menggunakan berbagai konsentrasi yaitu: 0,012, 
0,050, 0,075 dan bakteri Escherichia Coli.  Alat 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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Inkubator, Timbangan digital, Evaporator, 
ekstraktor, cotton bud, Alat tulis, buku catatan, 
Mistar, kamera, Pisau, Talenan, penyaring, 
Cawan petri, kompor gas, pengaduk, pinset, 
kertas cakram, tabung reaksi. Bahan yang 
digunakan adalah minyak atsiri kulit jeruk purut, 
nutrien agar, biakan murni Escherichia Coli, 
HCL/NAOH, air secukupnya, Akuades. Data dari 
hasil penelitian ini diukur menggunakan mistar 
dalam pengukurannya dari berbagai konsentrasi 
untuk menentukan besar/luas dari hasil 
penelitian tersebut. 

Hasil dan diskusi 

 

Gambar 1. Hasil uji daya hambat ekstrak 
minyak atsiri kulit jeruk purut (Citrus hystrix) 
terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia Coli.  

Gambar 1. Menunjukkan hasil dari  minyak 
atsiri yang memiliki efek anti bakteri dengan 
menggunakan konsentrasi 0,012 terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia Coli. 
Selanjutnya diameternya diukur menggunakan 
mistar untuk mengetahui luas dari efek 
pemberian ekstrak minyak atsiri kulit jeruk purut. 

 

 

Gambar 2. Hasil uji daya hambat ekstrak 
minyak atsiri kulit jeruk purut (Citrus hystrix) 
terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia Coli. 

Gambar 2. Menunjukkan hasil dari minyak 
atsiri yang memiliki efek anti bakteri dengan 
menggunakan konsentrasi 0,050 terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia Coli. 
Perbedaan antara gambar 1 dan 2 bisa dilihat 
dari pengukuran besar diameter yang lebih luas 
dari konsentrasi yang berbeda diberikan pada 
masing-masing pada reagen yang ditumbuhi 
oleh bakteri Escherichia Coli. 

 

Gambar 3. Hasil uji daya hambat ekstrak 
minyak atsiri kulit jeruk purut (Citrus hystrix) 
terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia Coli.  

Gambar 3. Menunjukkan hasil dari minyak 
atsiri yang memiliki efek anti bakteri dengan 
menggunakan konsentrasi 0,075 terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia Coli. 
Perbedaan terlihat jelas dari besar diameter 
yang diberikan dengan konsentrasi berbeda-

S1 

S3 

S2 

S2 
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beda menunjukkan semakin tinggi kosentrasi 
membuat adanya efek anti bakteri yang lebih 
efektif sehingga diameter semakin besar 
ditunjukkan dengan gambar 1 dengan 
konsentrasi 0,012 , gambar 2 dengan 
konsentrasi 0,050 , dan gambar 3 dengan 
konsentrasi 0,075. Semakin besar diameter dari 
masing-masing konsentrasi sudah dapat 
menyimpulkan bahwa daya hambat 
pertumbuhan bakterinya baik. 

Setelah dilakukan penelitian, hasil yang 
didapatkan menunjukkan bahwa ekstrak minyak 
atsiri kulit jeruk purut sangat efektif dalam 
menghambat pertumbuhan terhadap bakteri 
Escherichia Coli, hal itu dapat dilihat dengan 
adanya lingkaran berwarna bening bebas 
pertumbuhan bakteri disekitar kertas cakram 
pada reagen  setelah dibiarkan selama 18-24 
jam dengan suhu 37°C didalam inkubator dan 
tidak terdapat pertumbuhan bakteri Escherichia 
Coli disekitar kertas cakram yang diberikan 
ekstrak minyak atsiri kulit jeruk purut. 

Penelitian uji daya hambat dari ekstra 
minyak atsiri kulit jeruk purut terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia Coli 
menunjukkan bahwa ekstrak minyak atsiri kulit 
jeruk purut dengan konsentrasi 0,012, 0,050 dan 
0,075 dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
Escherichia Coli secara efektif. Hal ini 
menunjukkan karena  adanya zat senyawa aktif 
anti bakteri yang terdapat dalam kulit jeruk purut 
yang mempunyai  kandungan kimia yang 
terdapat didalam minyak atsiri, diantaranya 
adalah fenol yang bersifat sebagai anti bakteri, 
yang mungkin dapat menghambat pertumbuhan 
terhadap bakteri Escherichia Coli. 

     Sifat anti bakteri yang dimiliki oleh zat fenol 
bekerja dengan cara mendenaturasikan protein 
dan merusak membran sitoplasma sel. 
Ketidakstabilan yang terdapat pada dinding sel 
dan membran sitoplasma bakteri menyebabkan 
fungsi permeabilitas selektif, fungsi 
pengangkutan aktif, pengendalian susunan 
protein sel bakteri terganggu. Gangguan 
integritas sitoplasma berakibat pada lolosnya 
makromolekul, dan ion dari sel. Sel bakteri 
kehilangan bentuknya sehingga menjadi  lisis. 
Persenyawaan fenolat bersifat bakteriostatik 
atau bakterisid tergantung dari konsentrasinya. 

      Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan bahwa didapatkan hipotesis dari 
penelitian ini diterima karena terdapat daya 
hambat ekstrak minyak atsiri kulit jeruk purut 
terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia Coli 
yang sangat efektif pada saat pemberian dengan 
konsentrasi yang berbeda-beda yaitu: 0,012, 
0,050 dan 0,075. 

Kesimpulan 

Suatu ekstrak berbahan alami yang telah 
berhasil diekstrak dan diteliti. Ekstrak minyak 
atsiri kulit jeruk purut  yang dihasilkan memiliki 
efek anti bakteri yang sangat baik dan cepat 
dalam menghambat pertumbuhan bakteri 
Escherichia Coli. Minyak atsiri kulit jeruk purut 
yang diberikan pada reagen yang ditumbuhi 
bakteri Escherichia Coli memiliki diameter yang 
berbeda-beda pada konsentrasi 0,012, 0,050, 
dan 0,075 karena semakin tinggi kosentrasi 
ekstrak minyak atsiri kulit jeruk purut yang 
diberikan semakin cepat terjadinya 
penghambatan pertumbuhan bakteri Escherichia 
Coli dan diameter juga semakin luas. 

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
dosen pembimbing atas bimbingannya untuk 
menyelesaikan penelitian ini, berterima kasih 
kepada Dekan Fakultas MIPA  atas dukungan 
dalam peminjaman tempat penelitian  pada 
penelitian ini dan teman-teman atas 
dukungannya dalam memberikan dukungan 
keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis 
juga berterima kasih kepada  dosen Fakultas 
MIPA atas diskusinya yang bermanfaat dalam 
penelitian dan penyelesaian paper ini. 

Referensi 

[1] Sinaga, S. R., Subakir, S., & Wahyudi, F. 
2012. Uji Banding Efektivitas Perasan Jeruk 
Purut (Citrus Hystrix Dc) Dengan Zinc 
Pyrithione 1% Terhadap Pertumbuhan 
Pityrosporum ovale Pada Penderita 
Berketombe (Doctoral dissertation, Fakultas 
Kedokteran). 

[2] Kurniawati, N. 2010. Sehat & Cantik Alami 
Berkat: Khasiat Bumbu Dapur. Bandung: 
Tim Redaksi Qanita. 

[3] Oliveira, J. L. T. M. D., Diniz, M. D. F. M., 
Lima, E. D. O., Souza, E. L. D., Trajano, V. 
N., & Santos, B. H. C. 2009. Effectiveness 
of Origanum vulgare L. and Origanum 
majorana L. essential oils in inhibiting the 
growth of bacterial strains isolated from the 
patients with conjunctivitis. Brazilian 
Archives of Biology and Technology, 52(1), 
45-50. 

[4] Devi, K. P., Nisha, S. A., Sakthivel, R., & 
Pandian, S. K. 2010. Eugenol (an essential 
oil of clove) acts as an antibacterial agent 
against< i> Salmonella typhi</i> by 
disrupting the cellular membrane. Journal of 
ethnopharmacology, 130(1), 107-115. 

[5] N, Shagufta., Jabeen, S., Ilyas, S., 
Manzoor, F., Aslam, F., & Ali, A. (2010). 
Antibacterial activity of Curcuma longa 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 90  

varieties against different strains of 
bacteria. Pak. J. Bot, 42(1), 455-462. 

[6] Miyake, Y., & Hiramitsu, M. 2011. Isolation 
and extraction of antimicrobial  

   substances against oral bacteria from        
lemon peel. Journal of food science and 
technology, 48(5), 635-639. 

[7] Kurniawati, N. 2010. Sehat & Cantik Alami 
Berkat: Khasiat Bumbu Dapur. Bandung: 
Tim Redaksi Qanita. 

[8] Razak, A., Djamal, A., & Revilla, G. 2013. 
Uji Daya Hambat Air Perasan Buah Jeruk 
Nipis (Citrus aurantifolia s.) Terhadap 
Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus 
Aureus Secara In Vitro. Jurnal Kesehatan 
Andalas, 2(1). 

 
Ester Ria Tuahmi Saragih* 
Faculty of Nursing 
Universitas Advent Indonesia 
Ester.saragih27@gmail.com 

 
Untung Sudharmono 
Faculty of Nursing 
Universitas Advent Indonesia 
Usudharmono@ymail.com 

 
*Corresponding author 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 91  

Sensor Photodiode sebagai Pengukur Molaritas Larutan CuSO4.5H2O  
Berbasis Arduino MEGA 2560 

Fauzia Puspa Lestari, Gina Hanifah Rahmi, Atut Reni Septiana, dan Hendro  

 

Email: fauzia.lestari@s.itb.ac.id 

 

Abstrak 

Molaritas suatu larutan sangat penting diketahui karena memiliki pengaruh terhadap sifat fisisnya. Selain itu, 
dalam berbagai kebutuhan, informasi molaritas suatu larutan harus diketahui untuk mendapatkan komposisi 
senyawa yang sesuai. Nilai molaritas bisa diketahui dengan menghitung jumlah mol material terlarut dibagi 
volume larutan. Namun, apabila terdapat suatu larutan yang ingin diketahui molaritasnya, cara perhitungan 
nilai molaritas tersebut tidak dapat digunakan. Dengan menggunakan spektrometer, diketahui bahwa 
molaritas larutan CuSO4.5H2O mempengaruhi intensitas sinar inframerah yang ditransmisikan oleh larutan 
tersebut. Oleh karena itu dirancang sebuah alat ukur molaritas larutan CuSO4.5H2O  menggunakan sensor 
photodiode. Berdasarkan prinsip ini, alat tidak dapat menggunakan kalibrasi yang sama untuk semua jenis 
larutan. Pada penelitian ini kami menggunakan larutan CuSO4.5H2O. Larutan ini dipilih karena berwarna biru 
sehingga dapat terlihat jelas oleh mata perbedaan molaritasnya. Sinar inframerah dengan intensitas tertentu 
dilewatkan pada wadah yang berisi larutan CuSO4.5H2O. Intensitas sinar setelah melewati larutan diterima 
oleh photodiode. Variasi nilai molaritas akan menghasilkan variasi nilai intensitas yang diterima photodiode 
sehingga mengubah beda potensial pada photodiode. Dari hubungan kemolaran dan beda potensial ini 
didapatkan fungsi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan nilai molaritas larutan 
CuSO4.5H2O. Selanjutnya, digunakan mikrocontroller arduino Mega 2560 untuk menampilkan hasil 
pengukuran di komputer. 

Kata-kata kunci: Molaritas larutan CuSO4.5H2O, intensitas sinar infra merah, sensor photodiode, arduino 
mega 2560, dan labview. 

Pendahuluan 

Molaritas menyatakan jumlah mol material 
terlarut dalam satu liter pelarut [1]. Nilai molaritas 
larutan sangat penting diketahui agar memiliki 
komposisi yang tepat dalam reaksi.  Molaritas 
atau konsentrasi dapat dihitung menggunakan 
persamaan dibawah ini: 

V

n
M                                   (1) 

Persamaan (1) hanya bisa digunakan ketika 
diketahui jumlah mol terlarut (n) dan volume 
larutan (V) . Larutan CuSO4.5H2O memiliki 
banyak manfaat yaitu sebagai herbisida, 
fungisida dan pestisida, reagen analisis, dan 
sintesis organik. Bila larutan CuSO4.5H2O yang 
telah dibuat ingin diketahui molaritasnya maka 
diperlukan alat yang dapat secara langsung 
mengukur molaritas larutan tersebut. 

Alat pengukur konsentrasi suatu larutan 
dapat dirancang dengan menggunakan sensor 
photodiode seperti yang telah dilakukan oleh 
Nike [2] dan Sofi’i [3]. Alat tersebut 
menggunakan prinsip perubahan intensitas 
transmisi suatu cahaya yang dilewatkan pada 
larutan dengan konsentrasi tertentu. Oleh karena 

itu pada penelitian ini dibuat alat ukur molaritas 
larutan CuSO4.5H2O menggunakan sensor 
photodiode berbasis Mikrokontoler Arduiono 
Mega 2560 dan LabView sebagai program 
display. 

Metode Eksperimen 

 

Gambar  1.  Blok diagram metode eksperimen 

Secara umum, alur eksperimen yang 
dilakukan sesuai dengan diagram pada Gambar 
1. Mula-mula dilakukan uji spektrum intensitas 
inframerah yang melewati larutan dengan 
berbagai molaritas. Kemudian didesain 
rangkaian alat yang mencakup sensor, 
pengkondisian sinyal, sistem interface dan 
display pada komputer. Kalibrasi dilakukan 
setelah rangkaian pengkodisian sinyal selesai. 
Dari hasil kalibrasi diperoleh fungsi transfer dari 
tegangan terhadap molaritas larutan yang diuji. 
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Fungsi transfer tersebut digunakan untuk 
menyempurnakan sistem tampilan pada 
komputer seperti yang ditunjukkan pada gambar 
2.  

 

Gambar 2.  Blok Diagram Rangkaian 
Instrumentasi 

 

 

Gambar 3. Rangkaian sensor dan pengolah 
sinyal 

Gambar 3. merupakan rangkaian 
instrumentasi yang dibuat. L1 merupakan LED 
inframerah sebagai sumber cahaya yang 
dilewatkan pada larutan. Cahaya yang 
ditransmisikan dideteksi oleh photodiode D1. 
Tegangan dari D1 diolah terlebih dahulu agar 
tegangan output sesuai dengan mikrokontroler 
arduino.  

U1, U2, dan U3 adalah Op-Amp LM741. U1 
dirangkai sebagai buffer atau penyangga. 
Fungsinya agar tegangan dari sensor tidak 
mengalami jatuh tegangan akibat rangkaian 
dibelakangnya. Besarnya penguatan U2 dapat 
diubah dengan mengatur nilai hambatan resistor 
variabel Z1. Output dari U2 diatur agar bernilai -1 
Volt  untuk larutan 1 Molar.  

Input yang bisa diterima Arduino adalah 0 
hingga 5 Volt. Sedangkan output dari U2 bernilai 
negatif. Maka dari itu, dipasang penguat 
inverting dengan penguatan 5 menggunakan U3. 

Semua sinyal yang diolah pada rangkaian ini 
merupakan tegangan DC. Sinyal AC yang 
masuk merupakan noise yang harus dibuang. 
Maka dari itu dipasang kapasitor C1, C2, dan C3 
sebagai bypass yang membuang sinyal AC ke 
ground [4]. 

Untuk mendapatkan fungsi transfer, 
dilakukan pengukuran tegangan output dari 

larutan CuSO4.5H2O dengan molaritas 0 hingga 
1 Molar. Fungsi transfer yang telah diperoleh 
dimasukkan ke dalam program LabView untuk 
menampilkan nilai molaritas larutan CuSO4.5H2O 
pada komputer. 

Hasil dan diskusi 

Pengujian spektrum cahaya yang ditransmisikan 
inframerah melalui larutan CuSO4.5H2O diuji 
menggunakan spektrometer. Gambar 3. 
menunjukkan spektrum cahaya inframerah yang 
ditransmisikan setelah melewati larutan 
CuSO4.5H2O dengan berbagai molaritas. Dari 
Gambar 4. terlihat bahwa larutan CuSO4.5H2O 
dengan molaritas yang berbeda mempengaruhi 
intensitas cahaya yang dilewatkan. Semakin 
pekat konsentrasi larutan CuSO4.5H2O, semakin 
kecil intensitas yang diteruskan. 

 

Gambar 4. Hasil uji spektrum cahaya transmisi 
setelah melewati berbagai molaritas. 

 

Gambar 5. Rangkaian instrumentasi untuk 
mengukur molaritas larutan 

Gambar 5. menampilkan alat pengukur 
molaritas yang telah dibuat. Sampel larutan 
dimasukkan ke dalam suatu wadah plastik yang 
kemudian diletakan pada kotak hitam, kemudian 
ditutup. Sensor photodiode dan sumber cahaya 
inframerah telah dipasang berhadapan pada 
lokasi yang tetap pada kotak hitam tersebut.  
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 Terdapat dua buah port pada rangkaian 
tersebut yang harus dihubungkan pada arduino, 
yaitu pada pin +5V dan ground.  

 Sinyal keluaran dari rangkaian 
dihubungkan pada salah satu pin analog input 
pada arduino. 

 Hasil pengukuran tegangan output 
larutan CuSO4.5H2O pada berbagai molaritas 
ditunjukkan pada Gambar 6. Dari grafik pada 
Gambar 6. dibagi menjadi tiga daerah linier 
dengan fungsi transfer yang berbeda. Daerah 
pertama berada pada molaritas 0-0.1M dengan 

fungsi transfer 1.05.17  VM dan tingkat 

kepercayaan 97%. Daerah kedua berada pada 
molaritas 0.1-0.35M dengan fungsi transfer 

11.005.0  VM  dan tingkat kepercayaan 

93%. Daerah ketiga berada pada molaritas 0.4 
hingga 1 molar dengan fungsi transfer 

62.886.0  VM dan tingkat kepercayaan 

83%. 

Pada daerah I diperoleh grafik yang terlalu 
tegak. Perbedaan besarnya tegangan pada 
molaritas yang berbeda tidak terlalu besar. Hal 
ini disebabkan intensitas cahaya yang diteruskan 
larutan terlalu besar. Sebaliknya, pada daerah III 
intensitas cahaya yang dilewatkan sangat kecil. 
Daerah II merupakan rentang daerah 
pengukuran yang ideal dengan error yang cukup 
kecil yakni 7%. 

Untuk membuat daerah I menjadi daerah 
yang baik untuk pengukuran, intensitas 
inframerah yang diberikan harus diperkecil 
dengan cara memperbesar nilai hambatan R1. 
Sedangkan untuk daerah III, hambatan R1 harus 
diperkecil. 

 

Gambar 6. Fungsi transfer molaritas terhadap 
tegangan output. 

Gambar 7. menunjukkan tampilan program 
pengukuran larutan CuSO4.5H2O yang dibuat 
menggunakan LabView 2011. Input yang harus 
dimasukkan user adalah tipe arduino yang 
digunakan, port USB yang terhubung pada 

arduino dan pin analog yang dihubungkan pada 
rangkaian alat ukur molaritas. 

 

 

Gambar 7. Display pengukuran molaritas larutan 
CuSO4.5H2O dengan LabView 

 

Gambar 8. Flowchart Program LabView untuk 
Menampilkan Molaritas 

 

Output yang ditampilkan yaitu tegangan 
yang terukur arduino dan molaritas hasil 
perhitungan berdasarkan fungsi transfer. 
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Ditampilkan pula ilustrasi warna larutan 
berdasarkan molaritas.  

Flowchart program yang digunakan untuk 
membuat tampilan tersebut ditunjukkan pada 
gambar 8. 

Kesimpulan 

Interval daerah kerja efektif dari alat ukur 
molaritas  larutan CuSO4.5H20 yang telah  
dibuat berada pada rentang 0.1-0.4 M dengan 
akurasi 93%. 
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Abstrak 

Eksperimen fenomena Efek Kacang Brazil pseudo-2D berhasil dilakukan. Pada eksperimen ini digunakan 
manik-manik sebagai granular bed dengan ukuran massa 0,0108 gram dan diameter 2,95 mm. Design box / 

wadah granular bed pseudo-2D dibuat dengan menggunakan akrilik dengan spesifikasi p =21 cm, l =14 cm 

dan t =0,4 cm (ketebalan celah wadah). Pengambilan data dilakukan dengan menentukan jarak yang 

ditempuh satu buah granular bed dari satu posisi ke posisi yang lain kemudian dibagi dengan waktu 
tempuhnya. Perpindahan yang dipilih adalah perpindahan sumbu y. Data kecepatan rata-rata granular bed 
disajikan dalam grafik terhadap frekuensi. Berdasarkan data eksperimen nilai kecepatan granular bed 
memiliki tren menurun seiring dengan bertambahnya frekuensi. Kecepatan granular bed kanan dan kiri 
intruder tidak selalu sama dan mempengaruhi pergerakan intruder. Intruder akan cenderung bergerak 
kearah granular bed yang lebih cepat, hal ini sesuai dengan prinsip Bernouli. Efek elektrostatik yang muncul 
akibat gesekan antara manik-manik dan akrilik pada saat eksperimen dapat dihilangkan dengan metode 
penguapan granular bed.   

Kata-kata kunci: Efek Kacang Brazil, Konveksi, Granular Material, Pseudo-2D 

Pendahuluan 

Sengaja maupun tidak kita sering berinteraksi 
dengan granular material seperti pasir, bubuk, 
biji-bijian dan lain-lain [1]. Sifat granular material 
yang menarik untuk diamati, apabila diberikan 
getaran maka akan muncul beberapa fenomena 
diantaranya kompaksi [2-3], konveksi [4], 
perkolasi [5]. Apabila beberapa jenis campuran 
granular material yang berada dalam suatu 
wadah diberikan getaran maka akan terjadi 
pemisahan campuran. Pemisahan ini akan tetap 
terjadi meskipun beberapa jenis granular 
material tersebut memiliki ukuran yang sama 
dan berbeda kerapatannya [6]. Fenomena ini 
kemudian lazim disebut efek kacang brazil (EKB) 
[7].  

Penelitian mengenai konveksi granular 
pernah dilakukan dengan beberapa metode 
diantaranya dengan menggunakan analisis video 
dan MRI (Magnetic Resonance Imaging) [6]. 
Penelitian lain yang dilakukan [8] yaitu 
menentukan hubungan kecepatan aliran 
granular bed terhadap   , dimana nilai 

merupakan perbandingan percepatan yang 
dialami oleh sistem terhadap percepatan 
gravitasi bumi.  

 
g

a
  (1) 

  

Berdasarkan parameter tersebut didapatkan 
hasil nilai kecepatan granular bed berbanding 
lurus dengan nilai  . 

Eksperimen 

Eksperimen ini dibuat dengan desain pseudo-
2D. Wadah granular bed dibuat dengan akrilik 
yang memiliki tebal 0,4 cm. Wadah dibuat 

dengan ukuran panjang ( p =21 cm), lebar ( l =14 

cm) dan t =0,4 cm (ketebalan celah wadah). 

Granular bed yang digunakan adalah manik-
manik dengan lebar diameter diameter 2,95 mm 
dan massa 0,0108 gram skema dan hasil 
pembuatan alat ditunjukkan pada gambar 1. dan 
gambar 2.  

Sebagai penggetar digunakan speaker Curve 
8 Ohm Model 30H120SRW38B ukuran 8 inch 
dengan daya maksimum 350 Watt dan untuk 
penguat sinyal digunakan Amplifier Eco model 
AB-22. Sinyal sinusoidal didapatkan dari aplikasi 
gratis generatosaur.1.0.0.2. Sedangkan untuk 
menentukan nilai tegangan peak to peak yang 
masuk pada speaker digunakan osiloskop. Nilai 
tegangan peak to peak dibuat tetap 10 volt, hal 
ini dilakukan karena tinjauan utama dari 
eksperimen ini adalah pengaruh perubahan 
frekuensi terhadap kecepatan aliran granular 
bed.  
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Gambar 1. Desain Percobaan Efek Kacang 
Brazil pseudo-2D. 

 

 

Gambar 2. Alat eksperimen pengamatan aliran 
konveksi pada efek kacang brazil pseudo-2D. 

 

Eksperimen dilakukan dengan melakukan 
variasi frekuensi dari 17-22. Pengambilan data 
dilakukan dengan mengambil gambar dari posisi 
awal dan akhir dari granular bed yang diamat. 
Pengambilan posisi yang diukur adalah posisi 
granular bed pada sumbu vertikal seperti 
ditunjukkan pada gambar 3. Pengambilan 
gambar menggunakan kamera digital Canon 
Ixus 125 HS 16,1 MP. Kecepatan granular bed di 
masing-masing frekuensi dihitung dengan 
persamaan  

 
t

yy
v




 12  (2) 

 

Gambar 3. Teknik pengambilan data posisi pada 
granular bed yang dipilih.  

Pada eksperimen penggunaan akrilik dan 
manik-manik yang digetarkan ternyata 
menimbulkan efek elektrostatik. Sehingga efek 
ini membuat gaya tarik menarik atau tolak 

menolak antara manik-manik dengan akrilik. 
Efek ini dapat mempengaruhi kecepatan aliran 
granular bed [9]. Efek ini dapat dihilangkan 
dengan cara memberikan uap air kepada 
granular bed seperti ditunjukkan gambar 4. 
Penguapan ini membuat granular bed 
terbungkus oleh uap air sehingga perpindahan 
elektron yang menjadi penyebab efek 
elektrostatik tidak terjadi. Penguapan dalam 
eksperimen ini dilakukan secara manual dengan 
menempatkan granular bed dalam sebuah 
penyaring kemudian meletakkannya diatas uap 
air yang timbul dari air yang dipanaskan dengan 
pemanas air.  

 

Gambar 4. Skema Teknik Menghilangkan Efek 
Elektrostatik.  

Hasil dan diskusi 

Hasil dari eksperimen ini berupa data 
perpindahan granular bed pada arah sumbu-y 
dan waktu tempuh dari perpindahan tersebut. 
Masing-masing  frekuensi ditentukan satu buah 
granular bed di sebelah kanan intruder, satu 
buah granular bed di sebelah kiri intruder dan 
pada intruder sendiri. Dengan menggunakan  
persamaan (2) data hasil eksperimen dapat 
dibuat dalam bentuk tabel 1. 

 

Tabel 1. Data kecepatan intruder dan granular 
bed pada masing-masing frekuensi. 

Frekuensi 
(Hz) 

Kecepatan 
Intruder 
(cm/s) 

Kecepatan 
Granular 
bed kiri 

(cm/s) 

Kecepatan 
Granular 

bed kanan 

(cm/s) 

17 0.21164 0.493827 0.846561 

18 0.104575 0.405229 0.901961 

19 0.126263 0.542929 0.517677 

20 0.035273 0.26455 0.146972 

21 0.045351 0.249433 0.287226 

22 0.018067 0.176152 0.176152 

Untuk melihat pola kecenderungan 
kecepatan granular bed terhadap frekuensi 
dapat dibuat grafik yang menunjukkan hubungan 
tersebut, yaitu grafik kecepatan terhadap 
frekuensi seperti ditunjukkan pada gambar 5.  
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Gambar 5. Grafik kecepatan aliran Bed terhadap 
Frekuensi. 

 

Gambar 6. Grafik kecepatan aliran Bed terhadap 
  pada percobaan [8]. 

Berdasarkan gambar 5. dan gambar 6.  hasil 
dari eksperimen ini memiliki pola grafik yang 
seakan-akan berkebalikan. Namun sebenarnya 
mendapatkan hasil yang sama, hanya saja yang 
menjadi parameter pada percobaan ini adalah 
frekuensi sedangkan pada gambar 6. yang 
menjadi parameter adalah  , artinya semakin 
tinggi frekuensi nilai   semakin menurun 
sehingga kecepatan aliran butiran semakin 
menurun pula. Berdasarkan hasil eksperimen ini 
dapat dikatakan bahwa dengan teknik 
penghentian sementara penggetaran untuk 
mendapatkan gambar posisi granular bed 
dengan selang waktu tertentu dibandingkan 
apabila dilakukan perekaman secara terus 
menerus mendapatkan hasil yang sama. 
Sehingga untuk percobaan berikutnya dapat 
dipilih teknik perekaman atau pengambilan 
gambar dengan menghentikan penggetaran 
untuk sementara waktu. Nilai   pada 
eksperimen ini memiliki peran yang cukup besar. 
Dikarenakan nilai   merupakan representasi 
energi yang diberikan kepada granular bed.  

Pada pengamatan eksperimen pergerakan 
intruder ternyata tidak lurus vertikal akan tetapi 
terkadang bergerak miring. Tingkat kemiringan 
pergerakan intruder kemungkinan dipengaruhi 
oleh besar kecepatan aliran granular bed. 
Semakin cepat granular bed mengalir maka 
semakin miring pergerakan intruder. Hal ini 
memenuhi prinsip Bernoulli dimana suatu daerah 
yang memiliki kecepatan tinggi akan memiliki 
tekanan yang rendah. Sehingga daerah dengan 
kecepatan tinggi akan membuat intruder 
bergerak menuju tempat bertekanan rendah 
tersebut.  

Fenomena efek elektrostatik yang muncul 
pada eksperimen dapat dihilangkan dengan 
melakukan penguapan granular bed. Teknik 
penguapan granular bed untuk menghilangkan 
efek elektrostatik ini sangat efektif. Hal ini 
dibuktikan dengan melakukan penggetaran terus 
menerus maupun dengan jeda selama lebih dari 
12 jam efek elektrostatik tetap tidak muncul. Hal 
ini kemungkinan karena ukuran box akrilik yang 
tipis sehingga meminimalisir celah yang dapat 
membuat uap air keluar lagi.  

Kesimpulan 

Eksperimen ini menunjukkan bahwa 
kecepatan granular bed dipengaruhi oleh 
besarnya frekuensi yang diberikan pada 
penggetar. Semakin besar frekuensi maka 
kecepatan granular bed semakin kecil. Teknik 
penghentian sementara penggetaran untuk 
mendapatkan gambar posisi granular bed 
memberikan hasil yang sama dengan melakukan 
perekaman terus menerus pergerakan granular 
bed. Kecepatan granular bed di sebelah kanan 
dan kiri intruder tidak selalu sama dan selalu 
lebih besar dibandingkan kecepatan intruder. 
Kemiringan pergerakan intruder dipengaruhi oleh 
besar kecepatan aliran granular bed pada 
daerah kanan atau kiri intruder. Efek elektrostatik 
yang timbul dapat dihilangkan dengan teknik 
penguapan granular bed.  

Ucapan terima kasih 

Penelitian ini didukung oleh RIK ITB tahun 
2014 dengan Nomor kontrak 914/AL-
J/DIPA/PN/SPK/2014. 
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Abstrak 

Pembelajaran fisika menekankan pentingnya eksperimen. Eksperimen dalam pembelajaran fisika adalah 
bagian dari proses pencarian dan penemuan oleh siswa melalui metode ilmiah. Pentingnya eksperimen ini 
tidak menjadikan pembelajaran fisika menyediakan eksperimen yang mencukupi. Proses pembelajaran fisika 
yang sulit dan padat serta persiapan yang terbatas menjadi hambatan dalam proses eksperimen. Pada 
makalah ini dirancang alat eksperimen sederhana pada gerak parabola menggunakan alat yang mudah 
dicari di kelas. Alat eksperimen ini terdiri dari busur derajat kayu untuk papan, jangka kayu untuk papan, 
penghisap timah, dan kelereng. Eksperimen gerak parabola dipilih karena eksperimen ini cukup sederhana 
namun banyak terjadi kesulitan saat menganalisis. Analisis yang dilakukan pada eksperimen ini adalah 
dengan memanfaatkan software video tracker. Masalah yang dihadapi dari eksperimen dan pemanfaatan 
video tracker adalah proses perekaman jejak yang tidak tercakup sehingga untuk mendekatkan konsep 
dibuat simulasi menggunakan Visual Basic. Simulasi dibuat secara numerik dan analitik sebagai 
perbandingan dari lintasan yang direkam video tracker saat eksperimen. Hasil eksperimen yang dilakukan 
adalah saat peluru ditembakkan tidak diketahui kecepatan awal peluru sehingga dilakukan perhitungan dan 
didapatkan kecepatan awal kelereng saat ditembakkan adalah sebesar 4,65 m/s. Berdasarkan kecepatan 
awal yang didapat, simulasi numerik dan analitik dijalankan. Kesimpulan dari pembuatan alat sederhana ini 
adalah alat sederhana sudah sesuai dengan lintasan simulasi numerik dan analitik namun dengan 
perbaikan. 

Kata-kata kunci: Alat Eksperimen Sederhana, Simulasi, VBA - Excel, Gerak Parabola, Metode Euler 

 

Pendahuluan 

Pembelajaran Fisika tidak terlepas dari 
eksperimen pembelajaran. Eksperimen adalah 
salah satu cara ilmu dapat berkembang. 
Sehingga di sekolah selayaknya dilakukan 
eksperimen sebagai cara transfer ilmu di kelas. 
Namun salah satu temuan yang didapat, 
ternyata eksperimen di SMP Negeri di 
Pekanbaru mengalami hambatan untuk 
melakukan eksperimen. Faktor yang 
menghambat adalah fasilitas lab dan 
kemampuan guru. Persepsi sebagian besar guru 
IPA bahwa materi pelajaran cukup padat dan 
praktikum sulit dilaksanakan menjadikan mereka 
enggan melaksanakan praktikum. Kurangnya 
peralatan, tidak tersedianya laboran, serta 
pemakaian laboratorium bersama untuk banyak 
kelas, merupakan salah satu penyebab 
rendahnya intensitas praktikum dalam 
pembelajaran IPA fisika di SMP Negeri 
Pekanbaru [1].  

Berdasarkan temuan diatas, maka dibuatlah 
alat eksperimen yang cukup mudah untuk dibuat 
serta mudah dicari sehingga tidak merepotkan. 
Untuk menguji alat yang dibuat, dibuatlah 
simulasi pembelajaran mengenai gerak parabola 
menggunakan excel dan Visual Basic Aplication. 

Harapannya, dengan membandingkan data pada 
eksperimen dengan data simulasi kita bisa 
menguji validitas hasil eksperimen. 

Teori dan Metode 

Gerak parabola adalah gerak sebuah benda 
melintasi lintasan parabola. Gerak parabola 
merupakan gerak yang memadukan kecepatan 
pada sumbu x (Gerak lurus beraturan) dan pada 
sumbu y (gerak lurus berubah beraturan).  

 

Gambar 1. Lintasan gerak pada Gerak Parabola. 

Persamaan gerak parabola menurut hukum 
Newton adalah 

 
gy

x







 0
  (1) 

Berdasarkan persamaan (1) diatas, didapatkan 
solusi gerak parabola secara analitik  
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Simulasi dibuat menggunakan dua metode, 
numerik dan analitik. Metode analitik adalah 
acuan dari metode numerik dan eksperimen. 
Semakin mendekati analitik, maka eksperimen 
dan metode numerik bisa dianggap sudah baik. 

Simulasi metode analitik dibangun dari 
koding perulangan perhitungan menggunakan 
solusi analitik persamaan (2). Perhitungan 
dilakukan setiap 0.01 detik. Alur program dapat 
dilihat pada flowchart Gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Flowchart simulasi analitik. 

Simulasi metode numerik dibangun dari 
persamaan euler dengan persamaan umumnya 
adalah 

 
h

aa ii 
 1  (3) 

dengan Φ  adalah kemiringan atau gradien 
fungsi dan h adalah lebar jarak atau pias. Pada 
kasus ini, gradien fungsi kecepatan adalah 
percepatan dan gradien fungsi perpindahan 
adalah kecepatan, sehingga didapat persamaan 
secara numerik sesuai dengan persamaan (4) 
berikut 
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Besar nilai h (lebar pias) adalah waktu yang 
ditempuh partikel sampai mencapai tanah dibagi 
dengan jumlah iterasi atau perulangan (n). Besar 
n adalah sebanyak iterasi yang ingin dibuat. 
Setelah didapatkan persamaan numerik maka 
dibuat programnya dengan flowchart pada 
Gambar 3 berikut 

. 

Gambar 3. Flowchart simulasi numerik. 

Metode eksperimen dimulai dengan merakit 
alat eksperimen dari alat yang mudah didapat. 
Alat eksperimen gerak parabola ini terbuat dari 
busur derajat kayu, penggaris, jangka kayu, dan 
penghisap timah. Parabola yang digunakan 
menggunakan kelereng. Semua alat tersebut 
dirakit seperti pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Alat eksperimen gerak parabola. 
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Eksperimen yang dilakukan adalah 
menembakkan kelereng dari penghisap timah 
dengan acuan sudut dari busur derajat. 
Pengukuran dilakukan dengan merekam lintasan 
kelereng. Analisis dari perubahan posisi 
menggunakan software “Video Tracker” untuk 
mengamati jejak lintasan dari kelereng yang 
ditembakkan. Tampilan software “Video Tracker” 
adalah sesuai dengan Gambar 5 berikut 

 

Gambar 5. Tampilan software “Video Tracker” 

Data yang diambil dari eksperimen adalah 
variasi sudut yang ditembakkan tiap sepuluh 
derajat dengan variasi sudut antara 30° - 70°. 
Jejak rekam diambil mulai dari kelereng 
ditembakkan sampai mencapai tanah atau 
menumbuk dinding pada Gambar 6.  

Hasil dan diskusi 

Hasil eksperimen adalah berupa lintasan 
yang dibuat dengan merekam jejak kelereng 
menggunakan Tracker. Jejak rekam ini berupa 
titik pada Gambar 6 berikut. Jejak tersebut 
terekam sebagai posisi dengan membuat acuan 
panjang dan posisi sumbu sebelumnya.  

 

Gambar 6. Lintasan kelereng yang direkam 
dengan program video tracker. 

Penghisap timah tidak bisa menentukan 
besar kecepatan awal sehingga hanya bisa 
ditentukan secara tidak langsung melalui grafik 

hubungan antara kecepatan sumbu – x dengan 
sudut tembak.  

Berdasarkan Persamaan (1), kita cari 
hubungan antara kecepatan sumbu – x terhadap 

sudut cos α sehingga nantinya didapatkan besar 

vo. Hubungan dari besaran tersebut adalah 

 cos0vvx   

sehingga didapat hubungan kemiringan adalah 
besar kecepatan awal dari kelereng tersebut. 

 

Gambar 7. Grafik hubungan kecepatan kelereng 
pada sumbu – x (cm/s) terhadap sudut tembak 

cos α. 

Berdasarkan perhitungan grafik didapat 
kecepatan awal sebesar 4,65 m/s sehingga 
dapat dibuat simulasi secara analitik dan 
numerik pada masing – masing lintasan menjadi 

 

 

a 

 

b 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 102  

 

c 

 

d 

 

e 

Gambar 8. Grafik perbandingan lintasan 
eksperimen (biru), numerik (kuning), dan analitik 
(hijau) untuk sudut tembak 70 (a), 60 (b), 50 (c), 
40 (d), dan 30 (e) derajat. 

Berdasarkan Gambar 8a sampai dengan 
Gambar 8e diatas, didapatkan lintasan parabola 
secara eksperimen terhadap lintasan numerik 
dan analitik sudah cukup mendekati meskipun 
belum sempurna. 

Program numerik yang dibuat bergantung 
pada jumlah iterasi yang berhubungan dengan 
lebar pias. Jumlah iterasi (n) menunjukkan 
seberapa banyak perhitungan dilakukan. Pada 
program berikut jumlah iterasi diberikan 
sebanyak 100 buah. Iterasi dibuat banyak 
supaya hasil perhitungan bisa mendekati analitik 
sebaik mungkin. 

Bila merujuk pada alat ukur yang dibuat, 
maka eksperimen ini harus diperbaiki lagi. 
Permasalahan yang dimiliki adalah alat perekam 
kurang peka dalam mengamati sehingga 
lintasannya sulit untuk direkam pada saat 
eksperimen. Alat eksperimen sendiri juga bisa 
diperbaiki menjadi lebih baik. Salah satunya 

adalah penghisap timah dan kelereng ditentukan 
dahulu nilai pasti kecepatan awal. Kemudian 
dibuat alas sehingga pelontar lebih stabil saat 
ditembakkan. 

Simulasi numerik dibandingkan dengan 
analitik sudah cukup mendekati. Simulasi 
numerik dibuat dengan menggunakan 100 pias. 
Lintasan numerik akan menyamai lintasan 
analitik bila jumlah pias ditambah.  

Kesimpulan 

Alat eksperimen bekerja cukup baik namun 
perlu diperbaiki sehingga didapat data yang lebih 
baik. Simulasi yang dibuat secara analitik sudah 
cukup mewakili gerak parabola. Simulasi secara 
numerik sudah menunjukkan lintasan gerak 
parabola dengan akurat. 

Saran yang bisa digunakan untuk 
menentukan kecepatan awal adalah dengan 
mengukur terlebih dahulu kecepatan awal 
masing-masing penyedot timah sebelum 
eksperimen supaya memudahkan dalam 
pengukuran. 
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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui miskonsepsi yang dialami siswa pada konsep usaha dan energi 
dan tingkat miskonsepsi siswa setelah setelah diterapkan pembelajaran kooperatif menggunkakan simulasi 
komputer. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada penelitian ini digunakan metode penelitian quasi 
experiment. Penelitian ini dilakukan pada salah satu kelas XI IPA di salah satu SMAN Kota Bandung yang 
dipilih berdasarkan purposive sampling. Alat pengumpul data miskonsepsi yang digunakan berupa tes 
pilihan ganda berjumlah 15 soal yang disertai tingkat keyakinan menjawab atau Certainly of Response Index 
(CRI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung mengalami miskonsepsi pada konsep usaha 
positif dan usaha negatif, usaha total oleh gaya konservatif dan gaya non konservatif, serta hukum 
konservasi energi mekanik. Rata-rata persentase miskonsepsi siswa pada topik usaha dan energi setelah 
pembelajaran kooperatif menggunakan simulasi komputer  sebesar 23,66%. 
 
Kata Kunci : Miskonsepsi, Pembelajaran Kooperatif, Simulasi Komputer 
 

Pendahuluan 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat 
miskonsepsi siswa pada mata pelajaran fisika 
cukup tinggi padahal salah satu tuntutan 
terhadap siswa setelah pembelajaran fisika 
adalah siswa diharapkan dapat menguasai 
konsep-konsep fisika yang sesuai dengan 
pengertian ilmiah (DEPDIKNAS, 2007) [1].  
Topik Usaha dan Energi merupakan salah satu 
topik yang kompleks karena konsep-konsep di 
dalamnya saling berkaitan, sehingga besar 
kemungkinan adanya miskonsepsi pada topik ini. 
Penelitian Khasanah (2010) di salah satu SMA 
menunjukkan tingkat miskonsepsi topik Usaha 
dan Energi mencapai 71,62% [2]. Penelitian 
Sahrul Saehana dan Haeruddin (2006) 
menunjukkan bahwa dalam upaya meminimalisir 
miskonsepsi, pembelajaran kooperatif dengan 
simulasi komputer lebih baik dari pembelajaran 
kooperatif tanpa menggunakan simulasi 
komputer [3]. 

Terkait dengan studi literatur di atas, telah 
dilakukan penelitian miskonsepsi topik usaha 
dan energi siswa kelas XI dengan menggunakan 
teknik CRI setelah mereka melakukan 
pembelajaran kooperatif menggunakan simulasi 
komputer. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengungkap miskonsepsi apa saja yang dialami 
siswa pada topik usaha dan energi serta melihat 
tingkat miskonsepsi tersebut. 

Teori 

Miskonsepsi merupakan suatu konsep yang 
tidak sesuai dengan padangan ilmiah yang 
dikemukakan para ahli. Faktor penyebab 
miskonsepsi salah satunya adalah metode 
mengajar yang hanya berisi ceramah sehingga 
salah satu cara mengatasi miskonsepsi adalah 
guru menggunakan metode mengajar yang 
variatif dan memberi kesempatan siswa untuk 
megungkapkan miskonsepsinya[4].  

Fisika mengandung banyak konsep abstrak. 
Kehadiran multimedia pembelajaran berupa 
simulasi komputer  dapat memperjelas konsep 
abstrak sehingga dapat menekan tingkat 
miskonsepsi. Dalam simulasi komputer itu, siswa 
dapat memanipulasi, mengumpulkan, dan 
menganalisis data untuk selanjutnya menarik 
sebuah kesimpulan. Bila data yang ditemukan 
siswa pada simulasi berbeda dengan yang 
mereka pikirkan, siswa akan mengalami konflik 
dalam pikirannya. Konflik pemikiran yang 
berulang-ulang ini akan menghasilkan 
perubahan konsep dalam diri siswa [4]. 

Metode diskusi di antara teman sangat 
membantu siswa untuk mengembangkan dan 
memeriksa kembali konsep dan pengetahuan 
yang telah mereka konstruksikan dengan 
membandingkannya dengan konsep teman-
teman lain. Pembelajaran kooperatif 
menggunakan simulasi komputer dapat 
memfasilitasi siswa untuk mengungkapkan 
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miskonsepsinya dan memperjelas konsep 
abstrak yang menimbulkan miskonsepsi [4].  

Salah satu cara untuk mengidentifkasi 
miskonsepsi adalah teknik Certainly of 
Response Index (CRI). CRI biasanya 
berdasarkan pada suatu skala, seperti skala 
enam [5]. Pada penelitian ini digunakan skala 
enam (0-5). 0 menunjukkan tingkat keyakinan 
terendah (100% menebak), 5 menunjukkan 
tingkat keyakinan tertinggi (100% yakin). 

Jawaban siswa memiliki empat kemungkinan. 
Dari keempat kemungkinan tersebut, salah 
satunya menunjukkan miskonsepsi. Ketentuan 
untuk setiap kemungkinan disajikan pada tabel 
1. 

Tabel 1. Kombinasi CRI dan Jawaban Siswa 

 

Metode  
Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian quasi experiment dan desain 
penelitian one-shot case study yang 
menunjukkan adanya pemberian perlakuan pada 
suatu kelompok kemudian diuji satu kali untuk 
melihat dampak dari perlakuan yang telah 
diberikan [6]. Sampel penelitian adalah salah 
satu kelas XI IPA di salah satu SMAN Kota 
Bandung.  

Alat pengumpul data kuantitatif yang 
digunakan berupa tes pilihan ganda  sebanyak 
15 soal untuk mengukur miskonsepsi yang 
dilengkapi skala CRI. Alat pengumpul data 
kualitatif yang digunakan adalah instrumen 
observasi keterlaksanaan pembelajaran dan 
angket penilaian siswa terhadap simulasi 
komputer yang digunakan dan tanggapan siswa 
terhadap pembelajaran kooperatif menggunakan 
simulasi komputer. 

Hasil dan diskusi 

Data Tes  
Jawaban siswa saat tes dikelompokkan ke 

dalam empat kriteria, yaitu paham konsep, lucky 
guess, miskonsepsi, dan tidak tahu konsep. 
Persentase jawaban siswa untuk masing-masing 
kategori disajikan pada grafik 1. 

 

Grafik 1. Persentase Masing-masing Kriteria 
Jawaban Data Tes 

Sejumlah 15 soal yang diujikan dikelompokkan 
ke dalam empat konsep yang miskonsepsi. 
Rata-rata persentase untuk masing-masing 
kelompok miskonsepsi disajikan pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Rata-rata Persentase Miskonsepsi Tiap 

Konsep 

No. 
Soal 

Konsep Rata-rata 
Persentase 

(%) 

1, 7, 
11, 13, 
14, 15 

Hukum 
konservasi 
energi mekanik 

20,97 

2, 8, 9, 
10, 12 

Hubungan 
energi 
potensial, 
energi kinetik, 
dan energi 
mekanik. 

18,71 

3, 4 

Gaya 
konservatif dan 
gaya non 
konservatif 

30,64 

5, 6 
Usaha positif 
dan usaha 
negatif 

37,10 

Soal nomor 1, 7, 11, 13, 14, dan 15 terkait 
konsep hukum konservasi energi mekanik. Soal 
nomor 1 menjaring miskonsepsi siswa terkait 
pengaruh massa terhadap kelajuan benda yang 
jatuh bebas. Sebagian siswa yang miskonsepsi 
menganggap benda yang massanya lebih besar 
lebih cepat sampai ke tanah, sebagian yang lain 
berpendapat benda yang lebih ringan akan 
sampai ke tanah lebih dulu karena 
percepatannya lebih besar. Siswa yang 
miskonsepsi dengan menganggap benda yang 
massanya lebih besar lebih cepat sampai ke 
tanah beralasan hal itu terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Soal 11 menampilkan kasus sebuah kereta 
luncur yang akan melintasi beberapa ketinggian 
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yang berbeda. Soal 14 menampilkan kasus 
sebuah benda jatuh yang energi potensial 
awalnya sudah diketahui. Siswa ditanya energi 
mekanik di ketinggian tertentu bila pada sistem 
berlaku hukum konservasi energi mekanik. 
Miskonsepsi yang ditemukan adalah semakin 
dekat suatu partikel ke permukaan bumi (energi 
potensial berkurang) energi mekanik partikel 
tersebut berkurang, baik sebesar perubahan 
energi potensial maupun sama dengan energi 
potensial pada posisi tersebut,  meskipun gaya 
yang bekerja pada suatu partikel hanya gaya 
konservatif. 

Soal 7, 13, dan 15 menjaring miskonsepsi 
pengaruh lintasan terhadap usaha yang 
dilakukan gaya konservatif pada sistem yang 
memenuhi hukum konservasi energi mekanik. 
Siswa miskonsepsi dengan menganggap 
semakin sulit atau semakin panjang suatu 
lintasan untuk dilalui, usaha yang dilakukan oleh 
gaya konservatif semakin besar. Pada soal 7 
siswa menganggap usaha yang dilakukan gaya 
konservatif lebih besar pada lintasan yang lebih 
curam. Pada soal 15 siswa menganggap usaha 
yang dilakukan gaya konservatif lebih besar 
pada lintasan yang sudut elevasinya lebih besar.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
penelitian Singh (2003). Pada kasus dua benda 
jatuh, siswa fokus pada berat kedua objek. Pada 
kasus peluru yang ditembakkan  siswa terkecoh 
dengan  sudut elevasi masin-masng peluru. 
Pada kasus benda meluncur di berbagai 
lintasan, siswa terlalu fokus pada bentuk lintasan 
[7].  

Soal 2, 8, 9, 10, dan 12 terkait konsep 
hubungan energi potensial, energi kinetik, dan 
energi mekanik saat dipengaruhi maupun tidak 
dipengaruhi oleh  gaya non konservatif. Pada 
sistem yang dipengaruhi gaya non konservatif 
siswa miskonsepsi dengan menganggap usaha 
oleh gaya gesek tidak memengaruhi energi 
kinetik suatu partikel, bahkan usaha oleh gaya 
gesek menambah energi kinetik partikel.  

Soal 3 dan 4 menjaring miskonsepsi terkait 
usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif dan 
gaya non konservatif. Siswa tertukar antara 
keduanya. Siswa berkonsepsi usaha total oleh 
gaya non konservatif pada lintasan tertutup 
adalah nol sedangkan usaha total oleh gaya 
konservatif pada lintasan tertutup tidak nol. 
Siswa mengalami miskonsepsi meskipun sudah 
belajar bahwa usaha total oleh gaya konservatif, 
salah satunya gaya gravitasi bumi, untuk 
menempuh lintasan tertutup adalah nol. Siswa 
juga miskonsepsi dengan menganggap usaha 
oleh suatu gaya pada suatu partikel dipengaruhi 
usaha oleh gaya lain yang bekerja pada partikel 
tersebut. 

Soal nomor 5 dan 6 menjaring miskonsepsi 
usaha positif dan usaha negatif. Mereka 

berkonsepsi suatu usaha positif jika 
perpindahannya ke kanan atau ke atas dan 
usaha negatif jika perpindahannya ke kiri atau ke 
bawah. Siswa memang terbiasa dengan aturan 
vektor yang menyatakan nilai positif jika 
bergerak ke kanan atau ke atas. 

Data Observasi 
Keterlaksanaan pembelajaran kooperatif 
menggunakan simulasi komputer selama 
penelitian mencapai 81,93% dan sesuai dengan 
tahapan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
Artinya, pembelajaran yang berlangsung 
memang pembelajaran kooperatif menggunakan 
simulasi komputer.  

Data Angket 
Data angket menunjukkan bahwa aspek 

efek pembelajaran dan desain teknis dinilai baik 
oleh siswa sedangkan aspek komunikasi dinilai 
cukup oleh siswa. Dengan rata-rata dari ketiga 
aspek mencapai 81% yang diinterpretasikan 
masuk kriteria baik maka dapat disimpulkan 
bahwa simulasi komputer yang digunakan sudah 
baik. 

Terkait tanggapan siswa terhadap 
pembelajaran kooperatif menggunkan simulasi 
komputer, sebagian besar (93,54%) siswa 
menganggap penggunaan simulasi komputer 
dalam pembelajaran sangat menyenangkan dan 
meminta pembelajaran serupa dilakukan pada 
bab lain. Namun beberapa siswa  
menganggapnya tidak menyenangkan dengan 
alasan membosankan karena melihat tampilan 
yang sama berulang-ulang. Mereka juga 
menganggap pembelajaran kooperatif 
menggunakan simulasi komputer menghabiskan 
banyak waktu sehingga dapat mengurangi waktu 
pembelajaran untuk materi lain. 

 
Kesimpulan 

1. Rata-rata miskonsepsi pada konsep usaha 
positif dan usaha negatif mencapai 37,10% 
yag meliputi konsepsi siswa bahwa usaha 
positif dan usaha negatif tergantung pada 
arah perpindahan partikel.  

2. Rata-rata miskonsepsi pada konsep gaya 
konservatif dan gaya non konservatif 
mencapai 30,64% yang meliputi konsepsi 
siswa usaha total yang dilakukan oleh gaya 
konservatif maupun gaya non konservatif 
pada suatu lintasan tertutup tidak mungkin 
sama dengan nol.  

3. Rata-rata miskonsepsi pada konsep 
hubungan energi potensial, energi kinetik, 
dan energi mekanik mencapai 18,71% yang 
meliputi: energi potensial gravitasi suatu 
patikel di ketinggian sebelum jatuh lebih 
kecil dari energi kinetik partikel saat  
menumbuk tanah; energi mekanik suatu 
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partikel selalu berkurang jika energi 
potensial gravitasinya beerkurang; energi 
kinetik bertambah selama benda bergerak 
ke atas.  

4. Rata-rata miskonsepsi pada konsep hukum 
konservasi energi mekanik mencapai 
20,97% yang meliputi: kelajuan partikel jatuh 
bebas dipengaruhi massa partikel tersebut; 
usaha oleh gaya konservatif untuk 
memindahkan suatu partikel dari suatu 
ketinggian ke ketinggian tertentu dan energi 
kinetik akhir partikel yang dipindahkan 
tersebut tergantung pada bentuk lintasan.  

5. Rata-rata persentase miskonsepsi siswa 
pada topik usaha dan energi setelah 
pembelajaran kooperatif tipe NHT 
menggunakan simulasi komputer  sebesar 
23,66%. 

Referensi 

[1] DEPDIKNAS. (2007). Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan. Jakarta: DEPDIKNAS 

[2] Khasanah, N. (2010). Penggunaan 
Pendekatan Konflik Kognitif untuk 
Remediasi Miskonsepsi Pembelajaran 
Usaha dan Energi (Studi Kasus di MAN I 
Madiun Kelas XI IPA Semester I Tahun 
Ajaran 2008/2009). Tesis, Sekolah 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 

[3] Saehana & Haerudin. (2006). 
Pengembangan Simulasi Komputer dalam 
Model Pembelajaran Kooperatif untuk 
Meminimalisir Miskonsepsi Fisika pada 
Siswa SMA di Kota Palu. Prosiding 
Pertemuan ilmiah XXV HFI Jateng & DIY, 
hlm. 286-290. 

[4] Suparno, P. (2010). Miskonsepsi & 
Perubahan Konsep dalam Pendidikan 
Fisika. Jakarta: Gramedia. 

[5] Liliawati, W. (2009). Profil Miskonsepsi 
IPBA di SMA dengan Menggunakan CRI 
(Certainly of Response Index). Artikel HAI. 

[6] Nasution, S. (2009). Metode Research 
(Penenlitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara. 

[7] Singh, C & Schuun, C. (2009). Connecting 
Three Pivotal Concepts in K-12 Science 
State Standard and Maps of Conceptual 
Growth to Research in Physics Education. 
Journal of Physics Teacher Education 
Online, 5 (2), hlm. 16-42. 

 
Hilda Aini Nugraha* 
Jurusan Pendidikan Fisika 
Universitas Pendidikan Indonesia 
hilda_aini_nugraha.kuliah@yahoo.com 

Ida Kaniawati 
Jurusan Pendidikan Fisika 
Universitas Pendidikan Indonesia 

idakaniawati@yahoo.com 

Endi Suhendi 
Jurusan Pendidikan Fisika 
Universitas Pendidikan Indonesia 
endis@upi.edu 

*Corresponding author 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 107  

Transparansi Optik Lapisan Transparan Komposit Nanopartikel 
ZnO/Carboxymethyl Cellulose (CMC) pada Temperatur 200oC 

 

Horasdia Saragih 

 
Email: horas@unai.edu 

 

Abstrak 

Komposit nanopartikel ZnO/carboxymethyl Cellulose (CMC) yang bersifat transparan dan fleksibel telah 
berhasil difabrikasi. Beragam konsentrasi kandungan nanopartikel ZnO, telah digunakan. Tujuan dibuatnya 
komposit ini adalah untuk digunakan sebagai subtrat dan sekaligus sebagai dielektrik gerbang pada 
pembuatan devais elektronika fleksibel dan transparan. Agar peran tersebut efektif maka stabilitas 
transparansi optiknya pada temperatur yang tinggi (~ 150oC) harus tinggi karena pemrosesan divais 
elektronika umumnya sampai pada temperatur 150oC. Transparansi optik lapisan komposit nanopartikel 
ZnO/CMC telah diukur pada temperatur sampai 200oC. Pengukuran telah dilakukan terhadap komposit 
dengan kandungan nanopartikel ZnO yang beragam (4-19%). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
transparansi optik lapisan komposit sangat tinggi meskipun pada komposit telah dilakukan pemanasan 
sampai pada temperatur 200oC selama 60 menit. Lapisan dengan konsentrasi nanopartikel ZnO dari 4-19% 
menunjukkan transparansi optik di atas 80%. 

 

Kata-kata kunci: Transparansi optik, komposit, nanopartikel ZnO/CMC. 

 

Pendahuluan 

Divais elektronika yang bersifat fleksibel dan 
sekaligus transparan memberikan banyak 
keuntungan [1]. Divais yang fleksibel mudah 
perawatannya, mobilitasnya tinggi dan mudah 
pengemasannya. Bersifat transparan 
memberikan elegansi yang tinggi. Divais yang 
fleksibel dapat digulung sehingga ruang 
pengemasannya pun menjadi kecil. Dengan sifat 
seperti itu divais elektronika fleksibel lebih efisien 
dan efektif penggunaannya.  

Saat ini divais elektronika yang kita miliki 
masih bersifat getas sehingga mudah pecah 
terutama ketika mengalami benturan. Oleh 
karena itu biaya perawatan dan mobilisasinya 
sangat tinggi sehingga mobilitasnya rendah. 
Pengemasannya pun membutuhkan volume 
yang relatif besar dengan tingkat kehati-hatian 
yang tinggi. Secara keseluruhan menggunakan 
divais yang getas seperti itu menjadi tidak efisien 
dan efektif. 

Untuk tujuan menghasilkan divais elektronika 
yang felksibel dan transparan sebagaimana 
dimaksud di atas, penggunaan material berbasis 
cellulose yaitu carboxymethyl cellulose (CMC) 
sangat menjanjikan [2]. Material CMC memiliki 
fleksibilitas yang tinggi, transparansi optik yang 

tinggi dan memiliki stabilitas termal yang tinggi 
pula. Sifat mekaniknya sangat baik. Oleh karena 
itu CMC adalah suatu pilihan yang baik untuk 
dijadikan sebagai bahan dielektrik dan sekaligus 
sebagai substrat pada pembuatan divais 
elektronika fleksibel dan transparan.  

Untuk lebih mengoptimalkan fungsinya 
sebagai suatu bahan dielektrik, suatu proses 
rekayasa terhadap dielektrisitasnya perlu 
dilakukan. Namun proses ini diharapkan tidak 
mengurangi sifat transparansi optiknya. 
Umumnya cara yang dilakukan untuk 
merekayasa dielektrik suatu material adalah 
dengan mengkompositkannya dengan suatu 
material logam oksida [2]. Pada penelitian ini hal 
tersebut telah dilakukan. Material CMC telah 
dikompositkan dengan nanopartikel ZnO. Ragam 
konsentrasi nanopartikel ZnO telah digunakan. 
Komposit yang dihasilkan dicetak dalam bentuk 
lapisan tipis. Setelah dikompositkan, perubahan 
karakteristiknya, seperti pengaruh pemanasan 
dan pengaruh konsentrasi nanopartikel ZnO 
yang dilibatkan terhadap sifat transparansi 
optiknya, telah diinvestigasi.  

Pada paper ini, proses fabrikasi komposit 
nanopartikel ZnO/CMC dan karakteristik 
transparansi optiknya sebagai pengaruh 
pemanasan sampai pada temperatur 200oC 
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selama 60 menit dan pengaruh ragam 
konsentrasi nanopartikel ZnO yang dilibatkan, 
diterangkan.   

Eksperimen 

Komposit nanopartikel ZnO/CMC difabrikasi 
dengan menggunakan bahan: serbuk ZnCl2 
(99,9%, Merck), serbuk NaOH (99%, Merck), 
dan serbuk CMC (99%, Merck). Di-water (H2O) 
dan ethanol (99%, Merck) digunakan sebagai 
pelarut. Seluruh bahan-bahan ini digunakan 
langsung tanpa dilakukan purifikasi tambahan.  

Serbuk ZnCl2 dan serbuk NaOH dilarutkan ke 
dalam pelarut ethanol pada konsentrasi masing-
masing: 10 mM dan 16 mM. Sementara serbuk 
CMC dilarutkan ke dalam di-water pada 
konsentrasi 2g/30mL. Proses pelarutan masing-
masing bahan dilakukan di dalam suatu gelas 
beaker bervolume 250 mL dengan cara diaduk 
berbantuan magnetic stirrer. Proses pengadukan 
masing-masing larutan bahan terus dilakukan 
sampai diperoleh suatu larutan dengan warna 
yang bening. 

Larutan ZnCl2 selanjutnya dicampur ke dalam 
larutan CMC dengan cara meneteskannya 
secara perlahan dan teratur. Ketika larutan ZnCl2 
diteteskan ke dalam larutan CMC, larutan CMC 
secara terus menerus diaduk dengan 
berbantuan magnetic stirrer. Proses penetesan 
dan proses pengadukan ini harus dikendalikan 
sedemikian rupa sehingga gumpalan tidak terjadi 
pada hasil campuran larutan. Hasil campuran 
larutan haruslah menunjukkan keadaan warna 
yang bening. 

Setelah campuran larutan ZnCl2 dan larutan 
CMC diperoleh, selanjutnya larutan NaOH 
dicampur ke dalamnya. Pencampuran juga 
dilakukan dengan cara diteteskan seiring 
dilakukan pengadukan secara terus menerus 
dengan berbantuan magnetic stirrer. 
Sebagaimana dengan teknik sebelumnya, 
proses pencampurannya harus dilakukan secara 
hati-hati agar pada campuran tidak terjadi 
pembentukan gumpalan. Hasil campuran ketiga 
larutan ini haruslah juga menunjukkan keadaan 
warna yang bening.  

Untuk menghasilkan komposit dengan 
konsentrasi nanopartikel ZnO yang berbeda-
beda, cara yang dilakukan adalah dengan 
memvariasikan besar volume masing-masing 
larutan yang akan dicampurkan. Pada penelitian 
ini untuk memperoleh komposit dengan 
konsentrasi nanopartikel ZnO sebesar 5%, 9%, 
14% dan 19%, volume larutan ZnCl2, volume 
larutan NaOH dan volume larutan CMC yang 
dicampurkan masing-masing adalah 3 mL:3 
mL:30 mL; 6 mL:6 mL:30 mL; 9 mL:9 mL:30 mL; 
dan 12 mL:12 mL:30 mL. 

Ketika campuran ketiga larutan telah 
diperoleh (dengan warna yang bening) dengan 
masing-masing konsentrasinya, selanjutnya hasil 
campuran ini dicetak dalam bentuk lapisan yang 
tipis dengan cara menuangkannya secara 
perlahan sehingga membentuk suatu lapisan 
cair di atas suatu permukaan petri disk. Untuk 
menguapkan kandungan air yang terdapat di 
dalam campuran larutan dan untuk 
menumbuhkan nanopartikel ZnO di dalam 
campuran sehingga terbentuk komposit 
nanopartikel ZnO/CMC, lembaran cair tersebut 
selanjutnya dipanaskan dengan cara radiasi 
pada temperatur 100oC selama 30 menit. Ketika 
seluruh kandungan air telah menguap dari 
lembaran cair tersebut, maka suatu lembaran 
tipis (lapisan) komposit nanopartikel ZnO/CMC 
yang fleksibel dan transparan, diperoleh. 

Beberapa teknik karakterisasi digunakan 
untuk mempelajari sifat-sifat fisis lapisan 
komposit yang dihasilkan. UV-Vis 
spectrophotometer BOECO S-26 digunakan 
untuk mengkarakterisasi sifat absorbans optik 
lapisan komposit, UV-Vis spectrophotometer HP 
8452 Diode Array digunakan untuk 
mengkarakterisasi sifat transmitansnya dan 
thermogravimetric (TGA) Shimadzu TGA 50 
analyzer digunakan untuk menginvestigasi sifat 
termal lapisan. 

 

Hasi dan Diskusi 

Komposit nanopartikel ZnO/CMC dalam 
bentuk lapisan tipis yang dihasilkan pada 
penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1. Secara 
kasat mata lapisan yang dihasilkan sangat 
transparan. Selain itu lapisan tersebut juga 
sangat fleksibel.  

 

Gambar 1. Komposit nanopartikel ZnO/CMC 
dalam bentuk lapisan tipis. Lapisan sangat 
fleksibel dan transparan. 
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Respon absorbans optik lapisan komposit 
yang memiliki konsentrasi nanopartikel ZnO 
yang berbeda-beda pada panjang gelombang 
300-450 nm yang diukur dengan menggunakan 
alat UV-Vis spectrophotometer Boeco S-26 
Germany, ditunjukkan pada gambar 2. 
Konsentrasi nanopartikel ZnO yang terkandung 
di dalam setiap lapisan diinvestigasi melalui 
pengukuran persen berat menggunakan teknik 
thermogravimetric (TGA) (gambar tidak 
ditunjukkan) dengan alat Shimadzu TGA 50 
Analyzer yang diperlengkapi dengan sel 
platinum. Dengan teknik pengolahan 
sebagaimana diuraikan pada bagian eksperimen 
di atas diperoleh lapisan komposit dengan 
ragam konsentrasi nanopartikel ZnO masing-
masing: 5%, 9%, 14% dan 19%.  

 

 

Gambar 2. Absorbans optik lapisan komposit 
nanopartikel ZnO/CMC dengan konsentrasi 
nanopartikel ZnO yang berbeda-beda. 

Merujuk kepada hasil yang ditunjukkan pada 
gambar 2 terlihat bahwa semakin besar 
konsentrasi nanopartikel ZnO di dalam komposit, 
makin tinggi pula absorbans optiknya pada 
panjang gelombang di bawah 350 nm (di daerah 
spektrum ultraviolet). Sementara lapisan yang 
tidak mengandung nanopartikel ZnO (hanya 
CMC), absorbansnya tidak berarti di rentang 
spektrum tersebut. Hal ini adalah wajar sebagai 
konsekwensi dari hadirnya dan meningkatnya 
konsentrasi nanopartikel ZnO di dalam lapisan 
komposit. 

Dengan menggunakan respon absorbans 
optik pada gambar 2, ukuran rata-rata diameter 
nanopartikel ZnO yang tumbuh di dalam 

komposit dapat dihitung melalui persamaan 1 
[3]: 
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dimana r adalah jari-jari rata-rata nanopartikel 

ZnO dan p adalah panjang gelombang dimana 
puncak eksitonik terjadi. 

 
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

persamaan 1 di atas diperoleh bahwa rata-rata 
diameter nanopartikel ZnO yang tumbuh di 
dalam seluruh lapisan adalah disekitar 3,62 nm.  

Selanjutnya pengaruh pemanasan terhadap 
sifat transparansi lapisan komposit, diinvestigasi. 
Ke empat lapisan yang mengandung 
nanopartikel ZnO: 5%, 9%, 14% dan 19% 
dipanaskan sampai ke temparatur 200oC selama 
60 menit. Setelah pemanasan dilakukan, respon 
transmitans optik setiap lapisan diukur pada 
rentang panjang gelombang 200-1100 nm 
dengan menggunakan alat UV-Vis 
spectrophotometer HP 8452 Diode Array. 
Hasilnya ditunjukkan pada gambar 3. 

Dari hasil yang diperoleh sebagaimana 
diperlihatkan pada gambar 3, menunjukkan 
bahwa transparansi optik seluruh lapisan pada 
panjang gelombang 450-1100 nm berada di atas 
80%. Dalam kasus ini transmitans lapisan tidak 
mungkin dapat mencapai 100% karena indeks 
bias lapisan berbeda atau lebih besar dari indeks 
bias udara. Oleh karena perbedaan indeks bias 
ini maka terjadi peristiwa refleksi oleh 
permukaan lapisan ketika cahaya (gelombang 
elektromagnetik) tepat saat akan memasukinya. 
Hal ini ditunjukkan secara jelas melalui 
persamaan 2 dan 3 [4]: 
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    % 1 100%T R     (3) 

di mana R adalah reflektans, T adalah 
transmitans, na adalah indeks bias udara, dan nm 
adalah indeks bias material lapisan komposit.  
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Gambar 3. Transmitans optik lapisan komposit 
nanopartikel ZnO/CMC yang mengandung 
nanopartikel ZnO: 5%, 9%, 14% dan 19% 
setelah dipanaskan pada temperatur 200oC 
selama 60 menit pada rentang panjang 
gelombang 200-1100 nm. 

 

Dari hasil yang diperoleh ini, seperti 
ditunjukkan pada gambar 3, bahwa pemanasan 
komposit sampai ke temperatur 200oC selama 
60 menit tidak menjatuhkan transparansinya di 
bawah 80%. Artinya, persen transparansi ini 
masih sangat tinggi untuk suatu material 
transparan. Dengan demikian pemanasan 
sampai ke temperatur 200oC dapat dilakukan 
terhadap lapisan komposit pada saat 
pengolahannya untuk menjadi suatu divais 
elektronika, misalnya ketika lapisan logam 
transparan dideposisi di atasnya yang umumnya 
membutuhkan pemanasan di sekitar 150oC, 
tanpa kawatir merusak sifat transparansinya.  

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini suatu komposit 
nanopartikel ZnO/CMC telah diperoleh. 
Komposit yang dihasilkan bersifat fleksibel dan 
transparan. Empat ragam konsentrasi 
nanopartikel ZnO di dalam komposit, telah 
dilibatkan. Komposit dengan keempat ragam 
konsentrasi nanopartikel ZnO ini telah diukur 
sifat transparansinya setelah dipanaskan sampai 
ke tempartur 200oC selama 60 menit. Dari hasil 
pengukuran transmitansnya, lapisan komposit 

memiliki sifat transparansi rata-rata di atas 80% 
meskipun telah dipanaskan. Dari hasil yang 
diperoleh ini menunjukkan bahwa komposit 
nanopartikel ZnO/CMC memiliki potensi untuk 
digunakan sebagai bahan baku dalam 
pembuatan dielektrik gerbang dan sekaligus 
sebagai substrat pada pembuatan divais 
elektronika yang transparan di masa mendatang 
karena memiliki stabilitas termal yang sangat 
baik. 

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada DP2M-DIKTI Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia atas 
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Abstrak 

Kebakaran merupakan salah satu kejadian yang seringkali terjadi dan sangat merugikan secara materi 
bahkan menimbulkan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Mengacu pada data bencana dari Geospasial 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selama tiga tahun terakhir (2011,2012,dan 2013) terjadi sekitar 
509 kasus kebakaran yang terjadi dengan jumlah korban meninggal dunia 39 orang dan puluhan ribu 
kehilangan tempat tinggal. Kebakaran yang terjadi hampir 80% disebabkan oleh hubungan arus pendek 
listrik. Oleh sebab itu, suatu sistem pencegahan dini terjadinya kebakaran sangat dibutuhkan. Hal ini 
diupayakan agar saat terjadi hubungan arus pendek dan munculnya api dapat diketahui sedini mungkin 
sehingga kebakaran dapat dicegah. Melalui Research Based Learning  (RBL), dirancang suatu alat 
pendeteksi kebakaran menggunakan sensor api (flame sensor) berbasis mikrokontroler Arduino. Detektor 
kebakaran ini dipasang flame sensor kemudian akan mengirim data ke Arduino, Arduino memberikan sinyal 
kebakaran yang dihubungkan ke alarm kebakaran berupa sound menggunakan buzzer. 

Kata-kata kunci : Sensor Api, Detektor Kebakaran, dan Arduino

Pendahuluan 

Hubungan arus pendek listrik merupakan 
penyebab utama dari peristiwa kebakaran. 
Peristiwa kebakaran ini menimbulkan banyak 
korban jiwa. Sepanjang tahun 2011, 2012, dan 
2013 jumlah korban meninggal dunia 39 orang 
dan puluhan ribu kehilangan tempat tinggal [1]. 
Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu 
pencegahan untuk mengatasi kebakaran ini. 
Beragam detektor sudah dirancang untuk 
mencegah hal ini. Detektor kebakaran pertama 
berhasil dibuat di Amerika Serikat oleh Willian 
Channing pada tahun 1941 [2]. Selanjutnya 
perkembangan detektor kebakaran terus terjadi. 
Umumnya detektor kebakaran yang sering 
digunakan adalah berupa sensor suhu dan 
sensor asap [3]. Fatimah, dkk telah melakukan 
penelitian serupa dengan menggunakan sensor 
suhu LM35 [4], namun detektor ini hanya 
mendeteksi perubahan suhu yang bisa berasal 
dari lingkungan sekitar yang bukan dari api. 
Penelitian lain dilakukan oleh Winarto 
menggunakan sensor suhu dan sensor asap 
secara bersamaan [5]. Detektor ini hanya 
bekerja apabila mendeteksi perubahan suhu dan 
adanya asap, namun tidak mendeteksi adanya 
api secara langsung. 

Berdasaarkan studi literatur yang dilakukan 
dirancang suatu detektor menggunakan sensor 
api (Flame sensor). Sensor ini bekerja pada 
interval panjang gelombang  tertentu yang 
merupakan panjang gelombang api sehingga 
detektor mampu mendeteksi api secara 

langsung. Detektor ini mampu mendeteksi api 
bahkan dalam intensitas yang kecil seperti api 
yang dihasilkan oleh hubungan pendek arus 
listrik. 

Berbagai perkembangan detektor kebakaran 
yang sering digunakan adalah sensor pendeteksi 
suhu ataupun asap dan sangat sedikit yang 
mengembangkan detektor kebakaran 
menggunakan sensor api. Oleh karena itu 
penulis akan membahas detektor kebakaran 
menggunakan sensor api  berbasis 
mikrokontroler Arduino. Dimana pada sensor api 
telah terdapat modul sehingga penulis hanya 
akan membahas karakterisasi alat. 

Teori 

Detektor api merupakan sensor yang 
digunakan mendeteksi api. Detektor ini bereaksi 
lebih cepat dari pada detektor asap atau panas. 
Detektor ini mampu mendeteksi api secara dini 
sebelum api membesar dan terjadi kebakaran. 
Detektor ini dapat mendeteksi keberadaan sinar 
infra merah yang dihasilkan oleh api, dimana 
mampu mendeteksi panjang gelombang sekitar 
760 nm sampai dengan 1100 nm.  

Sensor yang digunakan adalah Flame 
sensor. Flame sensor merupakan alat instrumen 
berupa sensor yang dapat mendeteksi nilai 
intensitas dan frekuensi api dalam proses 
pembakaran. Flame sensor digunakan untuk 
mendeteksi api bukan panas. 
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Gambar 1. Spektrum panjang gelombang 
Infrared [6]. 

Sensor api dapat digunakan untuk 
mendeteksi api atau panjang gelombang 760 nm 
sampai dengan 1100 nm. Sensor ini mampu 
beroperasi pada interval suhu -250 C sampai 850 
C, dengan tegangan  suplai 5 V dan interval 
jarak deteksi 5 cm  sampai dengan 100cm [7]. 

 

Gambar 2. Sensor api (flame sensor) 

Pengolahan sinyal dari flame sensor ini 
menggunakan mikrokontroler Arduino. Arduino 
memiliki kelebihan dibandingkan mikrokontroler 
biasa, seperti sudah terdapat loader sehingga 
bisa langsung di upload dari PC [8].  

 

Gambar 3. Arduino Uno R3 

Pada detektor ini menggunakan keluaran berupa 
suara menggunakan buzzer. Pada saat 
terdeteksi adanya api buzzer akan 
mengeluarkan bunyi alarm. 

 

Gambar 4. Buzzer 

Diagram  alir  detektor ini  adalah  bentuk  
diagram alir  hubungan  sensor  api terhadap 
peralatan keluaran berupa buzzer. Diagram alir 
sistem detektor dapat dilihat pada Gambar 5 
berikut 

 

Gambar 5. Diagram alir detektor api 

Pada proses pengambilan data dilakukan 
beberapa kali pengukuran menggunaan detektor 
kebakaran ini. Dengan asumsi sumber api  yang 
kecil, lilin menjadi sumber api yang digunakan 
pada proses pengambilan data. Pada proses ini 
dilakukan dengan memvariasikan jarak sumber 
api dengan detektor mulai dari 5 cm – 130 cm.  

 

Gambar 6. Alat detektor api 
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Tabel 1. Variasi tegangan terhadap jarak 

No Jarak (cm) Tegangan (Volt) 

1 5 0,080 

2 10 0,085 

3 15 0,095 

4 20 0,100 

5 25 0,105 

6 30 0,105 

7 35 0,105 

8 40 0,105 

9 45 0,110 

10 50 0,115 

11 55 0,115 

12 60 0,130 

13 65 0,130 

14 70 0,130 

15 75 0,135 

16 80 0,140 

17 85 0,150 

18 90 0,155 

19 95 0,205 

20 100 0,285 

21 105 0,850 

22 110 0,880 

23 115 0,920 

24 120 0,970 

25 125 1,270 

26 130 1,270 

Dari tabel didapatkan bahwa tegangan 
keluaran dari detektor api rendah, saat 
mendeteksi api yaitu rentang 0,080 V sampai 
0,285 V. Pada saat jarak sumber api diatas 100 
cm tegangan langsung naik menjadi 0,850. 
Kenaikan ini cukup drastis dibandingkan dengan 
kenaikan pada data sebelumnya. Tegangan 
keluaran pada detektor api mengalami kenaikan 
secara linear seiring bertambahnya jarak antara 
detektor dengan sumber api. Buzzer sebagai 
keluaran berbunyi saat sensor mendeteksi 
adanya api dalam interval jarak 5 - 100 cm. Hal 
ini sesuai dengan karakterisasi dari sensor api. 

Untuk mengukur panjang gelombang api 
yang digunakan pada percobaan digunakan 
spektrometer. Dari pengukuran diperoleh hasil 
panjang gelombang api yang diperlihatkan pada 
grafik berikut 

 

Gambar 8. Interval Panjang Gelombang Api 
dengan Spektrometer 

Berdasarkan data dari Spektrometer terlihat 
bahwa panjang gelombang api berkisar antara 
400 nm – 1100 nm. Dengan panjang gelombang 
sebesar ini mampu ditangkap dan dideteksi oleh 
sensor api sehingga adanya api yang sangat 
kecil dapat diketahui demi mencegahnya 
peristiwa kebakaran. 

Kesimpulan 

Detektor kebakaran menggunakan sensor api 
efektif digunakan untuk mendeteksi adanya api 
yang ditimbulkan akibat hubungan pendek arus 
listrik. Api memancarkan gelombang dengan 
rentang 400 nm – 1100 nm dan merupakan 
interval panjang gelombang kerja dari sensor api 
antara 760 nm – 1100 nm. Adanya api 
menyebabkan tegangan keluaran dari detektor 
api kecil dan tegangan keluaran menjadi besar 
jika tidak ada api. 

Untuk rencana pengembangan penelitian 
kedepannya, detektor api ini bisa dihubungkan 
dengan aktuator berupa kran solenoid yang 
terhubung dengan tabung gas CO2 sehingga api 
yang terdeteksi bisa secara otomatis 
dipadamkan. Detektor yang terintegrasi dengan 
sistem operasi perangkat Android juga menjadi 
sebuah rencana pengembangan alat ini 
kedepannya, sehingga adanya api yang 
terdeteksi bisa langsung diketahui melalui 
perangkat Android. 
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Abstrak 

Model untuk mengaitkan antara hasil pertandingan futsal dengan kemampuan teknik para pemain futsal 

disajikan dalam tulisan ini. Sumber data adalah adalah pertandingan antara Tim Futsal Putri ITB melawan 

Tim Futsal Putri UPI C dan Tim Futsal Putri ITB melawan Tim Futsal Putri UNPAD. Masing- masing 

pertandingan berlangsung selama 2 × 25 menit bersih untuk ITB melawan UPI C dan 2 x 20 menit bersih 

untuk ITB melawan UNPAD, kedua pertandingan berlangsung dalam hari yang berbeda. Dalam 

pertandingan yang diamati ini pemain yang ditandingkan masing-masing tim berjumlah lima pemain dan satu 

diantaranya kiper. Pergantian pemain dapat dilakukan setiap saat dan jumlah pergantiannya tidak dibatasi. 

Kemampuan individu pemain berada pada kelas kemampuan yang sama. Data durasi tiap pemain dalam 

petandingan direkap-ulang dari hasil video yang merekam pertandingan. Dari pertandingan babak pertama 

dan kedua didapat perbedaan skor akhir antara Tim Futsal Putri ITB melawan Tim Futsal Putri UPI C dan 

Tim Futsal Putri ITB melawan Tim Futsal Putri UNPAD, sehingga untuk sementara dapat disimpulkan ada 

pengaruh kemampuan teknik seorang pemain terhadap hasil pertandingan. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana suatu tim dapat memenangkan permainan berdasarkan historis kemampuan teknik 

tiap pemain yang dimainkan. 

Kata-kata kunci: analisis pertandingan futsal, kemampuan historis pemain, model matematika 

 

Pendahuluan 

Futsal merupakan salah satu olahraga 
permainan popularitasnya naik secara signifikan 
beberapa tahun ini [1]. Dalam menganalisis 
suatu pertandingan sebenarnya yang kita 
lakukan adalah memperhatikan kecenderungan 
tingkah dari obyek, dalam hal ini tim yang 
bertanding, selama pertandingan berlangsung 
terhadap hasil akhir pertandingan, dalam hal ini 
tim yang bertanding. Dufour (1993) menyatakan 
bahwa tujuan utama dalam analisis elemen 
teknik dalam pertandingan sepakbola adalah 
untuk menghubungkan elemen teknik permainan 
dengan skor pertandingan [2]. Menurut 
Schroeter dan Bauersfeld, suatu prestasi 
ditentukan oleh faktor eksternal yang meliputi 
sarana, prasarana, dan sistem pertandingan  
dan faktor internal yang meliputi kemampuan 
teknik, pemahaman taktik, kemampuan fisik, 
mental, dan psikologis atlet. Namun, dari faktor- 
faktor tersebut yang paling mudah diamati 
adalah faktor teknik. Menurut FIFA dalam laman 
resminya, teknik dasar futsal antara lain 
dribbling, shooting, passing, dan controlling. 

Berdasarkan studi diatas, kami menganalisis 

faktor teknik namun membatasinya hanya 

dribbling, shooting, dan passing, dalam 

pertandingan futsal dengan melihat hasil skor 

pertandingan dan mencocokkannya ke dalam 

suatu model Prediksi Gol dengan Pembobotan. 

Bobot ketiga teknik tersebut kemudian akan 

ditentukan dalam model agar hasil pertandingan 

memiliki suatu nilai kecocokan tertentu terhadap 

model prediksi. Kemudian, kami telah melakukan 

pengamatan dalam dua pertandingan berbeda 

antara Tim Putri ITB melawan UPI C dan Tim 

Putri ITB melawan UNPAD dan hasil 

pertandingannya dianalisis dan dicocokkan 

terhadap Model Prediksi Gol dengan 

Pembobotan. Sehingga keluaran dari penelitian 

ini adalah bobot teknik dalam model dan berapa 

besar kebenaran atau kecocokan prediksi 

menggunakan model dibandingkan dengan hasil 

sebenarnya. 

Teori 

Model Prediksi Gol dengan Pembobotan 

adalah model yang menggunakan data nilai 

kemampuan teknik dari historis pemain untuk 

memprediksi apakah suatu tim dapat 
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memenangkan pertandingan dengan suatu 

bobot teknik yang belum diketahui nilainya untuk 

kemudian model ini dicocokkan dengan hasil 

pertandingan sebenarnya. 

Terdapat dua tim futsal yang masing-masing 

beranggotakan N1 dan N2 pemain. Setiap 

pemain memiliki nilai kemampuan. Kemampuan 

setiap pemain dapat dibedakan antara passing 

P, shooting S, dan dribbling D yang masing-

masing diberi lambang Sp, Ss, dan Sd. Untuk tiap 

pemain i kemampuannya dihitung dengan cara 

ScScScS
i

ss

i

dd

i

pp

i

player
                          (1) 

dengan cp , cd , cs adalah koefesien kemampuan 

yang nilainya ternormalisasi 

   1 ccc sdp
                          (2) 

dan berlaku sama untuk seluruh pemain dan 

kedua tim yang bertanding.  

Bila saat suatu waktu t = tk gol tercipta maka nilai 

kemampuan tim menjadi 

                       



N ki

i

i

playerTim SS
,

1                   

(7) 

di mana Ni,k hanya melibatkan pemain yang 

bertanding dalam rentang waktu antara dua gol 

berurutan, yaitu pada saat tk-1 < t < tk. Prediksi 

gol ke k menggunakan untuk kedua tim, misal 

tim A dan tim B 
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kATim
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signp
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(8) 

di mana nilai +1 berarti tim j unggul atas tim j+1, 

nilai -1 berarti sebaliknya, nilai 0 berarti seri. 

Fungsi sign(x) berarti 

             

















.0,1

,0,0

,0,1
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x

x

x

xsign                      (5) 

Persentase kebenaran atau kecocokan model ini 

adalah jumlah benar prediksi dibagi jumlah total 

gol yang tercipta dalam pertandingan. 

 

Hasil dan diskusi 

Bagian Pertandingan yang diamati adalah 

pertandingan antara Tim ITB melawan UPI C 

dan ITB melawan UNPAD. Kemampuan teknik 

pemain didapat dari data historis lalu dipetakan 

dari yang terendah skala 0 sampai tertinggi skala 

5. Kemudian sebelum gol terjadi kemampuan 

pemain yang berada dilapangan dijumlah dan 

dikurangi jumlah kemampuan pemain lawan.  

Untuk pertandingan ITB melawan UPI skor 
akhir 3-6, sedangkan ITB melawan UNPAD skor 
akhir 0-4. Berikut ini adalah tabel hasil kedua 
pertandingan. 

Tabel 1. Hasil pertandingan ITB melawan UPI 
dan ITB melawan UNPAD 

 

k  SS
kUPI

T

kITB

T
sign

,,
   SS

kUNPAD

T

kITB

T
sign

,,
  

1 1 -1 
2 -1 -1 

3 -1 -1 

4 1 -1 

5 -1  
6 
7 
8 
9 

1 
-1 
-1 
-1 

 

 

Tabel 2. Selisih Kemampuan Historis 
sebelum gol ITB dan UPI 

SS
kUPI

d

kITB

d

,,
  SS

kUPI

p

kITB

p

,,
  

SS
kUPI

c

kITB

c

,,
  

-1 0 4 
0 -1 5 

0 2 0 

2 0 1 
-3 -4 -1 
-1 
-2 
-2 
0 

1 
0 
-2 
2 

-1 
1 
0 
-2 

Tabel 2. Selisih Kemampuan Historis 
sebelum gol ITB dan UNPAD 

SS
kUNPAD

d

kITB

d

,,
  SS

kUNPAD

p

kITB

p

,,
  

SS
kUNPADI

c

kITB

c

,,
  

0 1 -1 
-6 1 -6 

-4 1 -5 

-4 1 -6 

 

Dari data diatas kemudian kami menentukan 
bobot cp , cd ,dan cs agar sesuai dengan hasil 
sebenarnya. Data diolah untuk mendapatkan 
bobot teknik tersebut, dengan menggunakan 
data pertandingan ITB melawan UPI, didapatkan 
bahwa persentase maksimum kecocokan atau 
kebenaran model prediksi dengan hasil 
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sebenarnya adalah sebesar 77.8 % yakni dari 
sembilan gol hanya tujuh yang sesuai prediksi. 
Dari persentase ini didapatkan kombinasi bobot 
cp , cd ,dan cs yang beragam. Kombinasi tersebut 
dapat dilihat dalam grafik berikut. 

 

Gambar 1. ruang parameter model dengan 

kecocokan 77.8% 

Sedangkan untuk pertandingan antara ITB dan 

UNPAD, dalam menentukan bobot agar prediksi 

model cocok dengan hasil pertandingan 

didapatkan kombinasi bobot sehingga model 

seratus persen cocok dengan hasil 

pertandingan. Kombinasi tersebut dapat dilihat 

dalam grafik. 

 

Gambar 2. ruang parameter model dengan 

kecocokan 100% 

 

Kesimpulan 

Kecocokan model prediksi dengan kedua 
pertandingan memiliki perbedaan. Model ini 
terlihat menarik untuk pertandingan ITB 
melawan UPI karena walaupun menggunakan 
model prediksi, didalamnya masih terdapat 
faktor keberuntungan untuk memprediksi 
kemenangan karena kecocokannya hanya 
77.8%. Sedangkan untuk pertandingan ITB 
melawan UNPAD model ini dapat cocok dengan 
menggunakan suatu kombinasi bobot tertentu. 
Karena hasil yang berbeda ini, model belum 
cocok untuk prediksi semua pertandingan. 
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Abstrak 

Referensi ketinggian geodesi atau datum vertikal dibagi atas referensi berbasis Mean Sea Level (MSL) dan 
referensi berbasis geoid. Permasalahan dalam pendefinisian datum vertikal berbasis MSL adalah sulitnya 
mengumpulkan data yang tidak terputus dalam kurun waktu 18,6 tahun dan keharusan untuk melakukan 
pengadaan titik-titik kontrol yang tersebar secara merata di seluruh wilayah. Pendefinisian referensi 
ketinggian berbasis geoid lebih efektif dibanding MSL, karena geoid merupakan bidang yang dapat 
memberikan informasi referensi ketinggian secara kontinyu di seluruh wilayah. Geoid merupakan salah satu 
bidang ekuipotensial gayaberat yang didekati oleh kedudukan MSL. Geoid dimodelkan dengan 
menggunakan data pengukuran gayaberat di permukaan bumi yang digabungkan dengan data topografi dan 
data geoid global yang diperoleh dari satelit. Pada penelitian ini, gayaberat relatif diukur menggunakan 
gravimeter relatif Scintrex CG-5 yang memiliki ketelitian 5 microgals. Pengukuran dilakukan di 98  lokasi 
yang tersebar secara merata di Kota Semarang dan sekitarnya pada September hingga Oktober 2014. Data 
hasil ukuran tersebut selanjutnya direduksi hingga mendapatkan data anomali gayaberat Free Air. Data lain 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data koefisien harmonic bola EGM2008 (Earth Gravitational  
Model tahun 2008) dengan  derajat 360 dan 2190, serta data topografi dari SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) dengan kerapatan 90 m..  Perhitungan dilakukan dengan teknik Remove-Compute-
Restore pada perangkat lunak Gravsoft. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa  geoid yang terkontribusi 
oleh Model Geopotensial Global dengan derajat 2190 memberikan hasil yang sedikit lebih akurat disbanding  
relative saman waktu Mei 2012 hingga Oktober 2012 di Kota Semarang bagian bawah terjadi kenaikan 
elevasi geoid sebesar 1 mm hingga 7 mm. Verifikasi pada titik uji independen didapat perbedaan rata-rata 
terhadap geoid geometrik sebesar 0,386 m untuk model geoid lokal yang terkontribusi EGM2008 derajat 360 
dan 0,372 m untuk model geoid lokal yang terkontribusi EGM2008 derajat 2190.  Setelah dilakukan datum 
shifting secara sederhana diperoleh  selisih dengan geoid geometrik sebesar 0,079 m untuk model geoid 
lokal yang terkontribusi EGM2008 derajat 360 dan 0,067 m untuk model geoid lokal yang terkontribusi 
EGM2008 derajat 2190. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa ketelitian geoid gravimetrik yang 
didapat pada penelitian ini cukup memadai untuk keperluan praktis, namun masih memerlukan peningkatan 
akurasi jika digunakan untuk keperluan ilmiah. 

 
 

Kata-kata kunci: Referensi ketinggian, Muka laut rata-rata, Gayaberat, Remove-Compute-Restore, Geoid 

Pendahuluan 

Pengukuran Referensi Ketinggian atau  
Kerangka Vertikal Orde 1 dan Orde 2 di Pulau 
Jawa  dilakukan pada tahun 1980 hingga 1987 
yang terikat pada hasil estimasi Mean Sea Level 
(MSL) di Tanjung Priok, Jakarta dan di Tanjung 
Perak, Surabaya [1]. Referensi Ketinggian 
direalisasikan dalam bentuk Tanda Tinggi 
Geodesi (TTG) yang tersebar dengan kerapatan 
tertentu agar memudahkan kegiatan-kegiatan 
survey dan pemetaan.  Banyak TTG di Pulau 
Jawa telah hilang dan mengalami kerusakan 
yang disebabkan oleh aktivitas sosial ekonomi 
dan deformasi alami. Kerusakan titik ikat 
mengakibatkan pengukuran tinggi dari satu titik 
kontrol ke titik kontrol lainnya menghasilkan nilai 

yang tidak konsisten, dan secara tidak langsung 
mempersulit upaya perapatan jaring kontrol 
vertikal dan kegiatan survey pemetaan lainnya 
[Wolf, 2006].   

Penurunan tanah yang terjadi di Kota 
Semarang menyebabkan perubahan elevasi dari 
TTG, terutama di Kota Semarang bagian utara 
[2]. Kondisi ini mengakibatkan setiap kegiatan 
survey pemetaan dan monitoring elevasi  yang 
menuntut ketelitian tinggi harus mengacu pada 
TTG yang dianggap stabil, yaitu TTG449 yang 
berada sekitar 25 km dari garis pantai.  

Salah satu kelemahan pengukuran tinggi 
dengan sipat datar yang menjadikan metode ini 
membutuhkan waktu pengukuran yang lama. 
Kelemahan inilah yang dihilangkan oleh GNSS 
(Global Navigation Satellite System) yang 
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menawarkan kemudahan pengukuran di segala 
tempat yang terbuka (sky  visibility) dan di 
segala cuaca [3]. Konversi tinggi geodetik yang 
didapat dari GNSS menjadi tinggi orthometrik 
dilakukan dengan mengaplikasikan nilai undulasi 
geoid yang diperoleh dari pengukuran gravity 
atau gayaberat. Penelitian ini bertujuan untuk 
meneliti bagaimana ketelitian dari pemodelan 
geoid sebagai referensi ketinggian geodesi di 
Kota Semarang dengan mengkombinasikan nilai 
hasil pengukuran gayaberat relatif dengan model 
geopotensial global dengan koefisien harmonic 
bola berderajat 360 dan derajat 2190. 

Teori 

Referensi ketinggian geodesi atau datum 
vertikal dibagi atas referensi berbasis Mean Sea 
Level (MSL) dan referensi berbasis geoid [4]. 
Pengamatan pasang surut digunakan untuk 
mendefinisikan muka laut rata-rata atau MSL. 
Adapun pengamatan gayaberat digunakan untuk 
memodelkan geoid sebagai bidang ekuipotensial 
yang berhimpit dengan MSL global.  

Geoid digunakan di geodesi sebagai 
permukaan referensi untuk mengukur ketinggian 
dan kedalaman [5].  Pada metode gravimetrik, 
nilai undulasi geoid dihitung dari data gayaberat 
terestris yang dikombinasikan model 
geopotensial global, serta efek dari topografi. 
Adapun pada metode geometrik, nilai undulasi 
geoid dihitung dari data ketinggian geodetik dari 
pengukuran GNSS   dengan ketinggian dari 
pengukuran sipat datar (tinggi orthometrik).  

Geoid gravimetrik dimodelkan berdasarkan 
nilai anomaly free air. Anomali free air adalah 
selisih gayaberat di bidang ekuipotensial fisik 
dengan bidang ekuipotensial geometrik atau 
teoritis. Nilai gayaberat di bidang ekuipotensial 
fisik diperoleh dengan melakukan reduksi free 
air, sementara nilai gayaberat di bidang 
ekuipotensial teoritis dihitung menurut jenis 
elliposoid referensi yang dipilih. 

Prosedur teknik remove-restore dalam 
penentuan geoid adalah sebagai berikut [6]: 

1) Menghilangkan (remove) pengaruh anomali 
gayaberat dari model geopotensial global di 
dalam anomali gayaberat terestris 
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2) Gridding anomali gayaberat residu 
menggunakan metode Krigging untuk 
mendapatkan anomali gayaberat grid             

( GRIDg ) 

3) Menghitung jarak Stokes 
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4) Menghitung fungsi Stokes 

  



 cos.51

2
sin.6

2
sin

1










S      











2
sin

2
sinln.cos.3

2 
             (4) 

5) Menghitung anomali potensial 
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6) Menghitung Undulasi grid  ( GRIDN ) dengan 

rumus Bruns 
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7) Mengembalikan efek massa (restore) 
dengan memasukkan undulasi dari fungsi 
harmonik ke dalam perhitungan undulasi 
definitif 
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Hasil dan diskusi 

Pengukuran gayaberat terestris dilakukan di 
98 lokasi pada 25 September 2014 hingga 2 
Oktober 2014 dengan kerapatan dua hingga tiga 
kilometer yang mencakup seluruh wilayah 
admisnistratif Kota Semarang, seperti tampak 
pada Gambar 1.  Jaring gayaberat diikatkan 
pada stasiun gayaberat di Gedung Geofisika 
Universitas Diponegoro yang telah diukur 
sebelumnya menggunakan gravimeter absolut 
Scintrex A-10. Adapun sebagai titik untuk 
mengontrol drift alat adalah tugu KKOP 16 yang 
terletak di Taman Gajah Mungkur Kota 
Semarang.  

 
Gambar 8. Peta jaring pengukuran Gayaberat 
relatif Kota Semarang dan sekitarnya  
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Model Geopotensial Global (MGG) yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
EGM2008. Untuk melihat pengaruh derajat 
polinomial MGG, maka penelitian ini 
memodelkan kontribusi MGG dengan derajat 
360 dan derajat 2190. Perhitungan.dilakukan 
pada software Gravsoft   untuk wilayah yang 
dibatasi oleh 6,6 LS hingga 7,4 LS dan 110 BT 
hingga 110,8 BT.  

Secara visual, kontur geoid yang 
diperoleh dari penggunaan EGM2008 derajat 
360 dan 2190 relatif sama, seperti tampak pada 
Gambar 2 dan Gambar 3. Perhitungan dengan 
menggunakan EGM2008 dengan polinom 
derajat 2190 menghasilkan undulasi geoid Kota 
Semarang yang berkisar antara 25.7 m hingga 
26,4 meter di atas bidang ellipsoid referensi. 
Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa  undulasi 
geoid di Kota Semarang di bagian atas lebih 
besar daripada Kota Semarang bagian bawah.  

 
Gambar 2. Peta geoid terkontribusi EGM2008 
dengan koefisien harmonik derajat 360 

 

 
Gambar 3. Peta geoid terkontribusi EGM2008 
dengan koefisien harmonik derajat 2190 

Jika membandingkan Gambar 2 dan Gambar 
3, maka perbedaan yang cukup signifikan 
ditemui di daerah sekitar Gunung Ungaran yang 
berada di sebelah selatan dari Kota Semarang.  
Aplikasi polinom derajat 2190 mampu 
memetakan undulasi geoid  rinci di sekitar 
Gunung Ungaran secara lebih rinci. Perbedaan 
undulasi geoid yang mengaplikasikan EGM2008 
derajat 360 dan 2190 berkisar antara -5 cm 
hingga 10 cm, seperti ditunjukkan oleh Gambar 
4.  

 
Gambar 4. Peta selisih geoid terkontribusi 
EGM2008 dengan koefisien harmonik            
derajat 360 dan derajat 2190 

 Akurasi geoid gravimetrik terkontribusi 
MGG derajat 360 dan 2190, notasi Ngra360 dan 
Ngra2190, diuji terhadap undulasi geoid 
geometric (Ngeo).  Pada Gambar 5 terlihat 
bahwa undulasi geoid gravimetric cenderung 
bergradasi sesuai dengan gradasi elevasi dari 
TTG449 hingga TTG446. Pada titik uji 
independen, dijumpai selisih yang cukup besar 
antara geoid gravimetric dan geoid geometric, 
seperti tampak pada Gambar 6.  

 

Gambar 5. Perbandingan undulasi geoid 
gravimetrik dan geoid geometrik pada titik 
pengukuran gayaberat 

Gambar 6. Perbandingan undulasi geoid 
gravimetrik dan geoid geometrik pada titik uji 
independent 
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Kemungkinan terjadi perbedaan antara muka 
laut rata-rata Pulau Jawa dengan muka laut rata-
rata di Kota Semarang.  Pada kasus ini, seluruh 
nilai undulasi gravimetric dikoreksi dengan nilai 
0.386 m untuk model terkontribusi EGM2008 
derajat 360 dan nilai 0.372 m untuk model 
terkontribusi EGM2008 derajat 2190. Proses 
datum shifting  yang dilakukan pada model geoid 
gravimetric memberikan hasil yang lebih baik, 
seperti pada Gambar 7 dan Gambar 8. 

 

 

Gambar 7. Perbandingan undulasi geoid 
gravimetrik setelah datum shifting dan geoid 
geometrik pada titik pengukuran gayaberat 

 

Gambar 8. Perbandingan undulasi geoid 
gravimetrik setelah datum shifting dan geoid 
geometrik pada titik uji independent 

Kesimpulan 

1) Simpangan baku geoid di titik pengukuran 
gayaberat untuk model geoid lokal yang 
terkontribusi EGM2008 derajat 360 dan 
derajat 2190 secara berturut-turut adalah ± 
0,227 m dan ± 0,229 m.  

2) Datum shifting secara sederhana dengan 
mengaplikasikan nilai rerata selisih geoid 
geometrik dan gravimetrik  mampu 
memperbaiki akurasi. Akurasi geoid 
geometrik rata-rata di titik uji independen  
menjadi 0,079 m untuk model geoid 
terkontribusi EGM2008 derajat 360 dan 
0,067 m untuk derajat 2190. 
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Efektivitas Ekstrak Air Daun Binahong (Anredera Cordifolia (Tenore) 
Steenis) Terhadap Pertumbuhan Bakteri  Escherichia Coli 

Marisca F. Rehatta dan Untung Sudharmono 

Email: ikaino@ymail.com 

Abstrak 

Pemberian konsentrasi ekstak air daun binahong untuk menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia Coli 
(E-Coli) telah dilakukan. Zat aktif dalam daun binahong mampu memberikan efek penghambat terhadap 
pertumbuhan bakteri E-Coli. Dalam penggunaannya, ekstrak air daun binahong diberikan dalam bentuk 
serbuk dengan tiga konsentrasi yang berbeda (0,22g/2cc aquades; 0,47g/2cc aquades dan 0,89g/2cc 
aquades). Besar diameter perluasan daerah perlakuan didapat dalam 1 hari perlakuan. Setelah 1 hari 
perlakuan, terlihat perubahan diameter pada media agar daerah perlakuan. Dari pemberian ekstak air daun 
binahong, ditemukan konsentrasi 0.47g/2cc aquades ekstrak air daun binahong mimiliki hasil yang baik Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak air daun binahong memiliki efek antibakteri. 

Kata-kata kunci: efektivitas, Ekstrak air daun binahong, bakteri Escherichia Coli (E-Coli) 

Pendahuluan 

Beragam tumbuh-tumbuhan di indonesia 
mempunyai sifat antibakteri [1-3]. Salah satunya 
daun binahong. Binahong adalah tumbuhan 
dengan species Anredera cordifolia (Tenore) 
Steenis yang mempunyai ciri khas yaitu daunnya 
yang berbentuk jantung. Klasifikasi daun 
binahong sebagai berikut: Kingdom plantae; 
Superdivisi Spermatophyta; Divisi 
Magnoliophyta; Kelas Magnoliopsida; Ordo 
Caryophynales; Family Basellaceae; Genus 
Anredera juss; Spesies Anredera cordifolia 
(Tenore) Steenis [4]. Binahong tumbuh subur di 
Indonesia dan mudah didapat dengan harga 
yang relatif murah. Keunggulan binahong adalah 
mudah diperbanyak secara vegetative dengan 
akar rimpang. Dari akar rimpang tua yang 
dipotong dan ditanam, binahong mulai tumbuh 2-
3 pekan pasca tanam [4]. Binahong banyak 
digunakan sebagai tanaman hias, namun tanpa 
disadari tanaman ini banyak mempunyai khasiat 
untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit 
seperti, maag kronis, gagal ginjal, hipertensi, 
diabetes,  dan lain sebagainya [5]. Dalam hal 
penggunaannya sebagai bahan herbal 
penyembuh berbagai jenis penyakit ini, peran 
daun binahong tidak terlepas dari sifatnya yang 
sangat efektif sebagai anti bakteri disamping 
peran yang lainnya. Di lain pihak, masih juga 
secara tradisional, daun binahong sering 
digunakan masyarakat sebagai media 
penyimpan ikan dan berbagai jenis makanan 
yang lain di berbagai daerah di Indonesia untuk 
menghindari terjadinya pembusukan [6].  

     

Gambar 1. Daun binahong  

Pada penelitian ini bakteri E-Coli telah 
digunakan sebagai objek untuk menguji aktivitas 
antibakteri dari daun binahong. Torez et al, 2010 
menyatakan di United Stated kasus E-Coli  
mengakibatkan terjadinya penyakit Urinary Tract 
Infections (UTI). 12-50% kasus E-Coli 
dikarenakan infeksi nasokomial dan 4% karena 
penyakit diare. Sebailknya, di negara-negara 
tropis 40% penyebab utama infeksi E-Coli 
adalah diare [7]. Denpasar Indonesia, kasus 
diare  tahun 2008 tercatat 17.732 orang dan di 
tahun 2009 sebanyak 16.349 orang [8].  Di 
Bandar Lampung tahun 2014 Sarah et al telah 
meneliti pencemaran sumber air bersih rumah 
tangga yang terkontaminasi bakteri koliform. 
91.66% terkontaminasi oleh bakteri E-Coli [9]. 
Penyebaran infeksi oleh bakteri E-Coli dapat 
menyebabkan terjadinya sindrom hemorrhagic 
colitis dan Hemolitic Uremic Syndrome [10]. 

Berdasarkan tingginya kasus yang 
disebabkan oleh bakteri E-Coli seperti yang telah 
diuraikan diatas, maka dibutuhkan suatu zat 
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yang efektif untuk menghambat aktivitas bakteri 
E-Coli. 

Eksperimen 

Alat dan bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah inkubator, kompor, panci, 
waterbath, gelas beaker, pinset, cawan petri, 
kertas bulat, cutton but, kantong kain, baki 
plastik, oven, batang pengaduk, penggaris, 
kamera, aquades, nutrient agar dan daun 
binahong. Adapun daun binahong yang 
digunakan diperoleh dari Kampung Mokla, 
Kelurahan Cihanjuang Rahayu, Kecamatan 
Parongpong, Bandung. Ekstrak air daun 
binahong yang di buat dalam penelitian ini 
berbentuk serbuk dan digunakan sebagai 
prekusor yang dilarutkan dalam aquades.  

         

 

Gambar 2. Bagan proses pembuatan ekstrak air 
daun binahong. 

       

Gambar 3. Hasil ekstraksi daun binahong dalam 
bentuk serbuk. 

 Aktivitas antibakteri ekstrak air daun 
binahong diuji dengan metode difusi 
menggunakan suspensi bakteri E-Coli pada 
media agar. Cotton bud digunakan untuk 
menyebarkan bakteri pada media setelah 
dicelupkan ke dalam suspensi E-Coli. Bakteri 
disebarkan dengan metode garis pada media 
agar di petri dish steril. Kertas bulat direndam 
dan diaduk dengan batang pengaduk dalam 
ragam cairan konsentrasi ekstrak air daun 
binahong dengan konsentrasi yang berbeda dan 
di bagi dalam 3 kelompok di petri dish (Gambar 
4 dan 5). Ekstrak air daun binahong pada media 
E-Coli diinkubasi dengan temperatur 37ºC 
selama 24 jam. 

       

Gambar 4. Proses pengadukan konsentrasi. 
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Gambar 5. Kertas bulat pada media agar yang 
telah ditumbuhi bakteri E-Coli sebelum 
diinkubasi. 

Aktivitas antibakteri diuji dengan menggunakan 
zona hambat E-Coli. Zona hambat merupakan 
area persebaran dari pertumbuhan 
mikroorganisme. Zona hambat diukur 
menggunakan penggaris dalam skala milimeter 
(mm). 

Hasil dan diskusi 

Aktivitas antibakteri dari eksrak air daun 
binahong pada strain E-Coli sebagai media uji 
diinvestigasi dengan menggunakan penggaris 
untuk mengetahui zona hambatnya. Pada tabel 
1 disajikan besar diameter zona hambat sebagai 
hasil uji antibakteri dengan metode difusi. 

Aktivitas antibakteri diketahui melalui 
pengukuran zona hambat pada hasil 
eksperimen. Hasil pengukuran menunjukkan 
adanya perbedaan daya hambat dari ketiga 
konsentrasi yang diberikan. Dari hasil 
pengukuran ditemukan zona hambat konsentrasi 
0,47g/2cc aquades memiliki daya hambat yang 
kuat dibandingkan konsentasi 0,22g/2cc 
aquades dan 0,89g/2cc aquades. Hal ini 
menunjukkan bahwa konsentrasi 0,47g/2cc 
aquades mempunyai sifat antibakteri yang baik 
dikarenakan tingkat kelarutan antara serbuk 
ekstrak air daun binahong 0,47g/2cc aquades 
sangat merata sehingga menghasilkan 
terbentuknya zona hambat seperti gambar.  

Tabel 1. Hasil pengukuran zona hambat ekstrak 
air daun binahong pada strain E-Coli. 

 
Konsentrasi 

Zona 
Hambat 

(mm) 

0,22g/2cc 0 

0,47g/2cc 20 

0,89g/2cc 10 

   

      

Gambar 4. (S-1) Zona hambat antibakteri tidak 
terbentuk pada ekstrak air daun binahong pada 
strain E-Coli dengan konsentrasi 0,22g/2cc 
aquades dan kertas bulat telah ditumbuhi 
bakteri. 

      

Gambar 5. (S-2) Zona hambat antibakteri 
ekstrak air daun binahong pada strain E-Coli 
dengan konsentrasi 0,47g/2cc aquades 
terbentuk dengan gambar bayangan lingkaran 
kecoklatan di luar kertas bulat yang berwana 
kehitaman.  

      

Gambar 6. (S-3) Zona hambat antibakteri 
ekstrak air daun binahong pada strain E-Coli 
dengan konsentrasi 0,89g/2cc aquades 
terbentuk dengan gambar bayangan lingkaran 
kecoklatan di luar kertas bulat berwarna hitam. 

Aktivitas antibakteri yang terjadi diduga 
karena binahong mengandung zat antibakteri 
seperti alkaloid, polifenol, flavonoid, asam 
oleanolik dan saponin [5,6,10]. Salikin et al, 2014 
melaporkan Alkaloid dalam binahong diduga 
mampu sebagai antibakteri dengan mekanisme 
mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 
pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel 
tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 
kematian sel. Polifenol memiliki sifat antibakteri 
dengan cara merusak dinding sel dari bakteri. 
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Saponin dalam binahong mempunyai 
kemampuan sebagai antiseptik dan pembersih 
yang berfungsi membunuh dan mencegah 
pertumbuhan dari mikroorganisme 

Mekanisme antibakteri flavonoid berikatan 
dengan protein melalui ikatan hydrogen 
sehingga mengakibatkan struktur protein 
menjadi rusak, kestabilan dinding dan membran 
sel terganggu dan akhirnya bakteri mengalami 
lilis [11]. Asam oleanolik termasuk triterpenoid 
yang merupakan sumber antioksidan dari 
tanaman binahong. Asam oleanolik berperan 
penting dalam mencegah masuknya racun ke 
dalam sel dengan cara meningkatkan 
pertahanan sel. Selain itu kandungan nitrit 
oksida di asam oleanolik berfungsi sebagai 
toksin untuk membunuh bakteri [5]. 

Kesimpulan 

Penggunaan ekstrak air daun binahong 
dalam bentuk serbuk sebagai antibakteri telah 
diuji pada strain E-Coli dengan metode difusi. 
Pemberian tiga konsentrasi yang berbeda dari 
ekstrak air daun binahong telah digunakan. Dari 
hasil pengukuran zona hambat yang dilakukan 
sebagai hasil aktivitas antibakteri menunjukkan 
konsentrasi 0,47g/2cc aquades ekstrak air daun 
binahong mempunyai sifat antibakteri yang baik. 
Hal ini menunjukkan daun binahong mempunyai 
efek antibakteri. 
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Abstrak 

Dalam perkuliahan listrik magnet khususnya topik muatan listrik dan hukum Coulomb, proses pembelajaran 
umumnya dilakukan dengan metode penyampaian informasi satu arah dari dosen kepada mahasiswa. Hal 
ini membuat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran sangat kurang yang mengakibatkan mahasiswa 
kurang mengoptimalkan potensinya sehingga prestasi belajarnyapun tidak memuaskan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw terhadap penguasaan 
konsep mahasiswa dan tanggapan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Desain one 
group pretest-postest digunakan untuk mengetahui perubahan penguasaan konsep mahasiswa yang 
menjadi kelas penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan penguasaan konsep mahasiswa 
dengan nilai gain yang dinormalisasi (n-gain) sebesar 0,57 dan tanggapan yang sangat positif dari 
mahasiswa. Dari kuesioner dan angket, diketahui semua mahasiswa (100%) menyenangi pembelajaran 
kooperatif jigsaw, mahasiswa termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 
terdorong untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan terkait muatan listrik dan hukum Coulomb 
yang dimunculkan dalam pembelajaran. 

 

Kata-kata kunci: penguasaan konsep, kooperatif jigsaw, listrik magnet 

 

Pendahuluan 

Kegiatan utama dalam proses pendidikan di 
lembaga pendidikan formal adalah proses 
belajar mengajar [1]. Berhasil atau gagalnya 
pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung 
pada proses belajar dan mengajar yang dialami 
peserta didik dan pendidik [2].  

Dalam perkuliahan listrik magnet, 
berdasarkan observasi yang telah dilakukan 
diperoleh informasi, yaitu proses pembelajaran 
didominasi dengan metode ceramah satu arah 
sehingga mahasiswa kurang terlibat dalam 
proses pembelajaran, ini diperkuat dengan isian 
angket mahasiswa yang memberikan respon 
negatif terhadap proses pembelajaran. Hal ini 
tentu saja berdampak pada prestasi belajar 
mahasiswa, seperti yang terlihat dari hasil ujian 
yang masih banyak di bawah nilai kriteria 
ketuntasan minimum. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, disepakati pembelajaran 
akan dilakukan dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model 
pembelajaran ini memiliki kelebihan 
dibandingkan model kooperatif tipe lainnya, 
diantaranya setiap peserta didik dituntut 
pertanggung jawaban untuk menguasai materi 

tertentu sebagai tim ahli, dan kemudian 
menyampaikan materinya masing-masing 
kepada teman-temannya yang mendapatkan 
materi yang berbeda, sehingga satu sama lain 
saling melengkapi pengetahuan. Model 
pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan 
salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 
mendorong peserta didik aktif dan saling 
membantu dalam menguasai materi pelajaran 
untuk mencapai prestasi yang maksimal [3], 
membantu peserta didik mengembangkan 
kemampuan berpikir dan pemecahan masalah, 
memperkaya pengalaman dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dikerjakan secara kelompok, 
menjadi pebelajar otonom dan mandiri [4], serta 
dapat meningkatkan prestasi belajar dan melatih 
keterampilan berpikir kritis peserta didik  [4], [5].  

Teori 

Pembelajaran kooperatif merupakan model 
pembelajaran yang didalamnya terdapat kerja 
sama kelompok peserta didik untuk mencapai 
tujuan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh 
Johnson & Johnson (1994); 

“Cooperative learning adalah 
mengelompokan peserta didik kedalam 
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suatu kelompok kecil agar peserta didik 
dapat bekerja sama dengan kemampuan 
maksimal yang mereka miliki dan 
mempelajari satu sama lain dalam 
kelompok tersebut” [6]. 

Stahl (1994) menyatakan bahwa dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif, 
memungkinkan peserta didik meraih 
keberhasilan dalam belajar, disamping itu 
pembelajaran kooperatif juga dapat melatih 
peserta didik untuk memiliki keterampilan, baik 
keterampilan berfikir (thinking skill) maupun 
keterampilan sosial  (social skill) seperti 
keterampilan untuk mengemukakan pendapat, 
menerima saran dan masukan dari orang lain, 
bekerjasama, rasa setia kawan, dan mengurangi 
timbulnya perilaku menyimpang dalam 
kehidupan kelas [6]. Selanjutnya Sharan (1990) 
mengemukakan bahwa peserta didik yang 
belajar menggunakan metode kooperatif akan 
memiliki motivasi yang tinggi karena didorong 
dan didukung dari teman sebaya [6], sehingga 
diharapkan dengan pembelajaran seperti ini 
peserta didik dapat lebih menguasai konsep-
konsep yang dipelajarinya.  

Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 
merupakan salah satu tipe pembelajaran 
kooperatif yang mendorong peserta didik aktif 
dan saling membantu dalam menguasai materi 
ajar untuk mencapai prestasi yang maksimal. 
Pada kegiatan ini keterlibatan pendidik dalam 
proses belajar mengajar semakin berkurang, 
karena proses pembelajaran didominasi 
kegiatan diskusi antara peserta didik. Langkah-
langkah dalam proses pembelajaran kooperatif 
jigsaw yang dilakukan ialah pembentukan 
kelompok belajar (kelompok awal), stimulasi 
(rangsangan) dengan mengungkapkan dan 
menunjukkan permasalahan dalam kehidupan 
sehari-hari, perumusan masalah, pembentukan 
dan diskusi kelompok ahli yang berasal dari 
perwakilan kelompok awal yang diberi tanggung 
jawab untuk menguasai materi yang sama, 
setelah diskusi kelompok ahli selesai masing-
masing anggota kembali ke kelompok awal dan 
melakukan diskusi semua materi ajar, verifikasi 
hasil diskusi melalui presentasi perwakilan 
kelompok, dan generalisasi berupa penguatan 
dari pendidik.   

Pengelompokkan mahasiswa (sample 
penelitian) dalam model pembelajaran Jigsaw 
dideskripsikan pada gambar 1. 
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Gambar 1. Pengelompokkan mahasiswa dalam 
pembelajaran Jigsaw 

Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa jurusan pendidikan Fisika yang 
mengontrak mata kuliah listrik magnet yaitu 
sebanyak 42 mahasiswa, dengan desain 
penelitian one group pretes – postes.  

Tabel 1. Desain penelitian one group pretes – 
postes [7].  

Pretest Treatment Postest 

T X T 

 
Penguasaan konsep mahasiswa tentang 

Hukum Coulomb dan muatan listrik diperoleh 
dari hasil tes menggunakan instrumen tes essai 
yang telah divalidasi.  

Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe 
Jigsaw dalam meningkatkan penguasaan 
konsep diperoleh melalui analisis gain yang 
dinormalisasi dari skor pretes dan postes 
menggunakan persamaan berikut [8]: 

 

Ti - SI

TiT
  g f                   (1)  

 
Dengan <g> menunjukkan perubahan skor yang 
dinormalisasi, Tf menunjukkan skor postes, Ti 
menujukkan skor pretes, dan SI merupakan skor 
ideal/skor maksimum yang dapat dicapai. 

Tanggapan siswa terhadap proses 
pembelajaran diperoleh melalui angket dan 
kuesioner. 

Hasil dan diskusi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
diperoleh data penguasaan konsep mahasiswa 
sebelum dan setelah diberi treatment serta 
peningkatan penguasaan konsep seperti 
ditunjukkan gambar 2.  
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Gambar 2. Hasil tes penguasaan konsep 

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa 
terdapat peningkatan penguasaan konsep 
dengan rata-rata peningkatan 40,15. Untuk 
mengetahui tingkat efektifitas model 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, bisa dilihat 
dari nilai gain yang dinormalisasi seperti 
ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. n-gain hasil tes penguasaan konsep 

Rerata 
pretes 

Rerata 
Postes 

n-Gain 

30,56 70,72 0,57 

Nilai gain penguasaan konsep yang telah 
dinormalisasi ialah sebesar 0,57, dan 
berdasarkan pengkategorian yang dikemukakan 
oleh Hake [8], nilai n-gain tersebut termasuk 
kategori sedang. Jadi, dapat dikatakan bahwa 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang telah 
dilakukan cukup efektif untuk meningkatkan 
penguasaan konsep mahasiswa pada materi 
ajar hukum Coulomb dan muatan listrik.  

Dilihat dari skor penguasaan konsep setelah 
pembelajaran, pencapain penguasaan konsep 
mahasiswa berada pada skor 70,72. Hasil ini 
sudah melewati nilai ketuntasan minimum 
perkuliahan yang telah ditetapkan walaupun  
belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini 
diprediksi terjadi karena mahasiswa belum 
terbiasa dengan pembelajaran kooperatif tipe 
jigsaw, sehingga perlu dilakukan pembelajaran 
serupa untuk materi ajar lainnya. Meskipun 
demikian, dilihat dari angket dan kuesioner 
tanggapan mahasiswa terhadap proses 
pembelajaran, semua mahasiswa menyatakan 
menyenangi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, 
seperti terlihat pada tabel 3. 

 

 

 

Tabel 3. Persentase angket tanggapan 
mahasiswa terhadap pembelajaran 

Pernyataan  Ya (%) Tidak (%) 

1 100 0 

2 100 0 

3 96 4 

4 20 80 

5 96 4 

6 100 0 

7 100 0 

8 100 0 

Keterangan pernyataan: 1). Saya menyukai 
pembelajaran yang baru ini (kooperatif tipe 
jigsaw), 2). Saya senang jika pembelajaran 
diawali dengan permasalahan dalam kehidupan 
sehari-hari yang menuntut untuk dipecahkan, 3).  
Pembelajaran yang dilakukan memberikan 
dorongan pada saya untuk belajar dan berpikir 
kritis, 4). Pembelajaran yang baru ini membuat 
saya pusing dan stress, 5). Pembelajaran yang 
baru ini memberi kesempatan kepada saya 
untuk menemukan sendiri konsep yang sedang 
dipelajari, 6). Saya senang bekerja dan 
berdiskusi dalam kelompok, 7). Diskusi 
kelompok ahli membantu saya memahami 
konsep yang sedang dipelajari, dan 8). Diskusi 
kelompok awal membuat pengetahuan, 
pemahaman dan penguasaan konsep saya 
bertambah 

Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa hampir  
semua pernyataan ditanggapi dengan positif. 
Tanggapan negatif muncul pada penyataan 
nomor 4 yaitu sebanyak 20% mahasiswa 
merasa tertekan dan stress dengan 
pembelajaran yang dilakukan. Hasil penelusuran 
terhadap alasan yang dikemukanan oleh 
mahasiswa-mahasiswa tersebut, diperoleh 
informasi bahwa perasaan tertekan dan stress 
muncul bukan karena pembelajaran yang tidak 
menyenangkan melainkan karena teknis 
pelaksanaannya yaitu kurangnya waktu yang 
diberikan untuk menyelesaikan masalah yang 
diberikan. Pernyataan yang lain mendapatkan 
pernyataan yang sangat positif, hal ini karena 
proses pembelajaran yang dilakukan 
memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk saling berdiskusi, 
menyampaikan pendapatnya dan saling 
menjelaskan materi ajar yang menjadi tanggung 
jawab masing-masing anggota kelompok. 

Dari kuesioner tanggapan mahasiswa 
terhadap sikap pendidik (dosen) selama 
pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.  
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Tabel 4. Hasil kuesioner penilaian mahasiswa 
terhadap pendidik (dosen) dan pembelajaran  

Aspek 
yang dinilai  

Penilaian 
(1 - 9) 

1 8,1 

2 8,2 

3 7,1 

4 7,5 

5 8,4 

6 7,8 

7 7,7 

8 8,1 

Rata-rata 7,8 

Keterangan aspek yang dinilai: 1). 
Pendekatan dan metode pembelajaran, 2). 
Media dan alat pembelajaran, 3). Sumber belajar 
(buku teks, referensi, lingkungan, masyarakat, 
media massa, dll), 4). Manajemen/ pengelolaan 
kelas, 5). Antusiasme dan motivasi mengajar, 6). 
Penciptaan iklim belajar, 7). Pengembangan 
karakter mahasiswa (sikap dan perilaku yang 
baik), dan 8). Kemampuan berkomunikasi. 

Rata-rata penilaian mahasiswa berdasarkan 
tabel 4 ialah 7,8 dari rentang nilai 1 sampai 9. 
Hal ini menunjukkan tanggapan yang positif 
mahasiswa bukan hanya terhadap proses 
pembelajaran tetapi juga pada kegiatan dan 
aktivitas pendidik (dosen) selama pembelajaran, 
seperti terlihat pada nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. 
Penilaian terbesar terdapat pada aspek no 5 
yaitu antusiasme dan motivasi mengajar, yang 
berarti bahwa pendidik (dosen) pun merasa 
nyaman mengajar dengan menggunakan model 
kooperatif jigsaw. Penilaian terkecil terdapat 
pada aspek nomor 3 yaitu sumber belajar yang 
digunakan, hal ini terjadi karena selama 
pembelajaran sumber belajar terbatas pada 
buku yang biasa digunakan dalam perkuliahan 
ditambah beberapa hand out, sehingga 
kedepannya diperlukan akses yang lebih luas, 
seperti akses internet atau berbagai ebook yang 
relevan.  

Kesimpulan 

Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 
cukup efektif untuk meningkatkan penguasaan 
konsep mahasiswa pada pokok bahasan hukum 
Coulomb dan muatan listrik dengan nilai gain 
ternormalisasi sebesar 0.57. Selain itu proses 
pembelajaran yang telah dilakukan 
mendapatkan tanggapan dan penilaian yang 
sangat positif dari mahasiswa, terlihat dari 
semua mahasiswa menyatakan menyenangi 
pembelajaran kooperatif jigsaw. 
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Abstrak 

Telah dirancang suatu sistem cooling pad berbasis Arduino yang dapat diatur kecepatan putar kipasnya 
sehingga penggunaan daya baterai notebook menjadi lebih efisien. Metode yang digunakan dalam paper ini 
adalah kecepatan putar motor DC cooling pad dikontrol oleh sensor LM35 yang dihubungkan ke Arduino 
sebagai sistem pengolah sinyal. Sensor LM35 digunakan sebagai sensor suhu notebook, sinyal PWM 
berfungsi untuk mengontrol putaran kipas serta notebook digunakan untuk menampilkan kecepatan putar 
kipas dan nilai PWM. Suhu notebook disensor oleh LM35 lalu diolah oleh Arduino sehingga menghasilkan 
sinyal PWM. Sinyal PWM akan mengontrol kecepatan putar cooling pad yang digerakkan oleh motor DC 
dengan menyalurkan tegangan masukan yang bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan 
cooling pad dapat dikontrol sesuai suhu notebook sehingga penggunaan daya baterai notebook menjadi 
lebih efisien. Perubahan suhu notebook direpresentasikan oleh perubahan tegangan berdasarkan lebar 
pulsa PWM yang timbul. Penelitian ini masih merupakan kajian awal sehingga terbuka lebar kesempatan 
untuk melakukan inovasi lebih jauh lagi. 
 

Kata-kata kunci: Cooling Pad, Motor DC, Sinyal PWM, Sensor LM35, Arduino 

 

Pendahuluan 

Panas yang berlebihan akibat pengoperasian 
mesin dapat merusak komponen notebook. 
Cooling pad dipergunakan untuk menghantarkan 
udara dan membantu kipas notebook dalam 
mendinginkan suhu notebook tersebut. Cooling 
pad perlu dirancang sedemikian rupa dengan 
menitikberatkan pada proses mengendalikan 
kecepatan putar cooling pad [1]. Permasalahan 
yang menarik untuk dikaji dari cooling pad ini 
adalah bagaimana cara mengendalikan 
kecepatan putarnya sesuai suhu notebook agar 
pemakaian daya baterai notebook menjadi lebih 
efisien. Salah satu cara mengendalikan 
kecepatan putar cooling pad ini adalah dengan 
menggunakan Arduino. Arduino merupakan 
keluarga mikrokontroller yang terdiri atas tiga 
jenis yaitu Mega 2560, Uno, dan Nano [2]. 
Dengan kit Arduino, kita  bisa menulis program 
untuk mengontrol suatu sistem dengan 
membaca dan menulis sinyal analog/digital. Oleh 
sebab itu diperlukan beberapa sensor analog 
terhubung ke Arduino untuk membaca sinyal 
analog dan Analog Digital Converter (ADC) akan 
mengkonversi sinyal tersebut menjadi sinyal 
digital [3]. Motor DC adalah jenis motor yang 
sering digunakan yang salah satu cara 
pengaturan kecepatan putarannya adalah 
dengan mengubah tegangan masukannya [4]. 
Kecepatan putar motor listrik dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti tegangan, beban dan lain-
lain. Proses pengendalian kecepatan ini 
diperoleh dengan perubahan tegangan atau arus 
pada motor DC [3]. Pengaturan kecepatan 
putaran motor DC memegang peranan penting 
dalam motor arus searah karena motor arus 
searah mempunyai karakteristik kopel yang 
menguntungkan [4].  

Cooling pad yang banyak ditemui sekarang 
memiliki kecepatan putar yang konstan dan 
tinggi sehingga penggunakan daya baterai 
notebook menjadi tidak efisien. Penelitian ini 
akan melakukan kajian awal pengontrolan 
kecepatan putar sistem cooling pad berdasarkan 
temperatur notebook dengan menggunakan 
Arduino. Sensor LM35 akan mengontrol 
temperatur notebook yang kemudian diolah oleh 
Arduino untuk menghasilkan sinyal PWM. Sinyal 
PWM akan mengontrol kecepatan putar cooling 
pad dalam bentuk perubahan tegangan. 

Teori 

Sensor Suhu LM35 

Sensor suhu LM35 adalah komponen 
elektronika yang berfungsi mengubah besaran 
suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk 
tegangan. LM35 memiliki output berupa 
tegangan analog dan memiliki jangkauan 
pengukuran -550C hingga +1500C. Tegangan 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 132  

outputnya adalah 10mV/0C yang berarti sensor 
akan melakukan penginderaan setiap perubahan 
suhu 10C akan menunjukkan tegangan 10 mV 
[2]. Tegangan output dihubungkan dengan 
Arduino dan akan diubah menjadi sinyal PWM. 

Motor DC 

Motor DC merupakan jenis motor yang 
menggunakan tegangan searah sebagai sumber 
tenaganya. Kecepatan motor DC dapat 
dikendalikan dengan mengubah tegangan yang 
diberikan. Motor DC modern sering dikendalikan 
oleh sistem elektronika daya dengan 
menghambat arus yang masuk ke motor dan 
mematikan siklus yang memiliki tegangan 
rendah yang efektif [5]. Motor DC dapat diatur 
kecepatannya berdasarkan persamaan: [6] 

 

 
k

RIV
N aa
 . (1) 

Persamaan (1) menyatakan bahwa kecepatan 
putar motor (N) dipengaruhi oleh tegangan 
terminal motor (V), arus jangkar (Ia), hambatan 
jangkar (Ra), konstanta k dan banyaknya fluks 
(Φ). Dalam kasus pengendalian kecepatan putar 
motor, tegangan terminal motor (V) merupakan 
variabel yang dapat diatur untuk menghasilkan 
putaran yang diinginkan [6]. 

Arduino 

Arduino merupakan kit elektronik pengendali 
mikro yang bersifat open source dan secara fisik 
merupakan mikrokontroler. Arduino didesain 
untuk dihubungkan dengan sensor yang akan 
memberikan informasi keadaan obyek atau 
lingkungan di sekitarnya dan mengolahnya untuk 
menghasilkan suatu output [2]. Informasi  lebih 
lengkap tentang Arduino mikrokontroller dapat 
dibaca di [7]. Arduino akan mengolah data suhu 
notebook dan menghasilkan output dalam 
bentuk sinyal PWM. 

 

Gambar 1. Board Arduino Uno 

Sinyal PWM 

PWM (Pulse Width Modulation) adalah 
sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang 
dinyatakan dengan pulsa dalam suatu perioda 
untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang 
berbeda. Sinyal PWM pada umumnya memiliki 
amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, 
namun memiliki lebar pulsa yang bervariasi [1]. 

Teknik PWM digunakan untuk menggerakkan 
dan mengontrol kecepatan motor DC. Kontroler 
ini dimodelkan dalam model komputer [8]. 

 

Gambar 2. Tegangan Rata-Rata Sinyal PWM 

Metode 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu cooling pad dengan kecepatan putar 2000-
6000 rpm, notebook Aspire One 10,1”, Arduino 
Uno ATmega328 5 volt, sensor suhu LM35, 
kabel penghubung, kabel USB, resistor dan 
transistor sebagai penguat tegangan. 

Perancangan alur kerja berawal dari 
notebook dengan suhu tertentu dideteksi oleh 
sensor suhu yang menghasilkan output 
tegangan DC. Kemudian tegangan ini diolah 
oleh Arduino Uno yang hasilnya berupa sinyal 
PWM dan sinyal PWM ini menjadi tegangan 
input yang mengatur kecepatan putar cooling 
pad. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Sistem (atas) dan 
Rancangan Rangkaian (bawah) 

Hasil dan diskusi 

Setelah semua alat terpasang dengan benar 
dan dihubungkan ke program Arduino, diamati 
nilai ADC (suhu notebook) dan nilai sinyal PWM 
(tegangan) yang muncul di layar notebook. 

Sensor Suhu 

Arduino Uno 

Notebook 

Cooling Pad 
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Hasil data pengamatan ditunjukkan pada 
tabel berikut ini. 

Tabel 1. Nilai ADC (suhu notebook) dan nilai 
sinyal PWM (Tegangan) yang dihasilkan 
Arduino. 

No 
Nilai 

ADC (0C) 
Nilai PWM 

(volt) 

1 28,32 9 

2 33,20 24 

3 27,83 6 

4 33,20 24 

5 29,79 12 

6 28,81 9 

7 35,16 30 

8 31,25 18 

9 30,27 15 

10 26,86 3 

11 32,23 21 

12 22,95 -9 

13 26,37 3 

14 28,32 9 

15 26,86 3 

16 31,74 18 

17 36,13 33 

18 28,81 9 

19 30,76 15 

20 32,71 21 

21 35,64 30 

22 29,79 12 

23 28,81 9 

24 27,83 6 

25 35,16 30 

 

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara nilai ADC 
(temperatur notebook) terhadap nilai sinyal PWM 
(tegangan) yang dihasilkan Arduino. 

Berdasarkan gambar 4 terlihat bahwa 
hubungan antara temperatur dengan tegangan 
adalah berbanding lurus, jika temperatur 
semakin besar maka tegangan juga akan 
semakin besar. Hal ini sesuai dengan hubungan 
antara temperatur dengan tegangan yang 

diharapkan. Sehingga input temperatur dari 
panas notebook akan diubah menjadi output 
tegangan yang digunakan untuk memutar 
cooling pad. Sinyal PWM atau pulsa yang 
terbentuk akan bergantung kepada input dan 
output tegangan yang dihasilkan, jika input 
temperatur bernilai kecil maka output tegangan 
yang dihasilkan juga akan kecil sehingga lebar 
pulsa yang terbentuk juga kecil dan tegangan 
yang dapat diloloskan akan semakin kecil. Ketika 
input temperatur bernilai besar dan tegangan 
output juga besar maka lebar pulsa akan 
semakin besar dan tidak terlalu rapat sehingga 
tegangan yang diloloskan akan lebih besar dan 
kecepatan putar cooling pad juga akan semakin 
cepat. 

Pengaturan nilai tegangan dapat dilakukan 
pada program dalam mikrokontroler Arduino, 
dalam hal ini jika nilai input suhu 25oC setara 
dengan nilai tegangan output 0 mV, dan jika nilai 
input suhu 100oC maka akan setara dengan 
tegangan output 225 mV. Adapun pembagian 
batas-batas untuk masing-masing nilai input 
suhu dan output suhu itu dilakukan oleh 
mikrokontroler yang ada pada Arduino.  

Kesimpulan 

Telah berhasil dibuat rancangan sebuah 
sistem alat pengendali kecepatan putar cooling 
pad  berbasis Arduino sehingga penggunaan 
daya notebook menjadi lebih efisien 
dibandingkan dengan penggunaan cooling pad 
pada keadaan tanpa sistem pengendali. Oleh 
karena masih sebatas kajian awal, disarankan 
untuk melakukan inovasi lebih jauh lagi sehingga 
bisa dibuat cooling pad yang ekonomis dan 
bekerja lebih optimal. 

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Dr. Hendro, MS selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan masukan dan arahan hingga 
penelitian kajian awal ini bisa diwujudkan. 
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Abstrak 
 

Dewasa ini cukup banyak masyarakat yang menderita cacat fisik. Salah satunya adalah mengalami 
ketidakmampuan untuk melihat, yang sering dinamai dengan istilah tunanetra. Alat bantu yang umumnya di 
gunakan sebagai alat bantu bagi para tunanetra adalah tongkat. Secara umum belum ada inovasi 
terbarukan yang bisa mempermudah para tunanetra dalam bergerak. Penelitian ini bertujuan merancang 
sebuah sistem baru yang dirancang khusus untuk para tunanetra yang diberi nama yaitu SST (Sistem Sonar 
Tunanetra). SST di rancang menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jarak dari tempat para 
tunanetra berada. Sensor ultrasonik adalah alat elektronika yang kemampuannya bisa mengubah dari energi 
listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik, melalui gelombang ultrasonik ini 
para tunanetra bisa mendeteksi jarak di sekitarnya. Perangkat ini  dilengkapi dengan mikrokontroler sebagai 
prosesornya. Disamping itu, SST juga dilengkapi dengan buzzer yang akan berbunyi saat sensor 
berdekatan dengan objek lain. Pengujian keakurantan perangkat SST dalam mengukur jarak dilakukan 
dengan cara mencari error dari 2 jenis kondisi pengukuran. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rata-rata 
error untuk semua pengukuran adalah 2,965 % Jadi, dapat disimpulkan bahwa perangkat ini cukup efektif 
untuk digunakan oleh para penderita tunanetra. 
 
Kata-kata kunci: SST, tunetra, buzzer, mitrokontroler 

Pendahuluan 

Cacat fisik adalah salah satu hal yang tidak 
bisa dihindari oleh manusia. Salah satu cacat 
fisik dari sekian banyak adalah tunanetra. 
Tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tidak dapat 
melihat atau buta [1].  Maka, penderita tunanetra 
adalah orang yang memiliki ketidakmampuan 
untuk melihat.  

Pada umumnya penderita tunanetra 
menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk 
bergerak dan memetakan lokasi. Makalah ini 
memperkenalkan solusi baru bagi penderita 
tunanetra yaitu Sistem Sonar Tunanetra (SST). 
SST merupakan sebuah perangkat yang 
dirancang khusus menggunakan sensor 
ultrasonik. Sensor ini akan berperan sebagai 
sistem sonar untuk memetakan lokasi. Respon 
dari sensor ini berupa bunyi yang menggunakan 
buzzer sebagai sumbernya. Pengujian tingkat 
keefektifan perangkat SST dilakukan dengan 
melihat besar error pengukuran terhadap dua 
kondisi yaitu dengan pembatas dinding dan 
pembatas berupa orang.  

Teori 

Sensor ultrasonik PING paralaks mampu 
mendeteksi objek dari rentang jarak 3 cm hingga 

300 cm [2]. Sensor ini bekerja dengan cara 
mentransmisikan sinyal ultrasonik dengan 
frekuensi 40 kHz dan menerima pantulannya [2]. 
Prinsip kerja dari sensor  PING seperti Gambar 1 
di bawah ini, 

 

Gambar 1. Prinsip kerja sensor PING [3] 

Sensor PING akan memulai pengiriman 
sinyal (gelombang ultrasonik) ketika 
mikrokontroller memberikan pulsa trigger (pulsa 
high), maka sensor PING akan mulai 
memancarkan gelombang ultrasonik. Diagram 
waktu modul PING terlihat pada Gambar 2 
dibawah ini, 
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Gambar 2. Diagram waktu modul PING [3] 

 Pulsa high dari mikrokontroller akan 
diberikan selama  selama 5 µs dan gelombang 
ultrasonik akan dipancarkan selama 200 µs. 
Sinyal ini akan merambat di udara dengan 
kecepatan berkisar 344,4 m/s. Jika sinyal ini 
mengenai sebuah objek maka ia akan 
dipantulkan kembali ke sensor PING. Selama 
proses menunggu pantulan, PING akan terus 
mentransmisikan sinyal ultrasonik, namun ketika 
sinyal pantul diterima, maka PING akan berhenti 
mentransmisikan pulsa (low). Sehingga lebar 
pulsa tersebut bisa mewakili jarak antara sensor 
PING dengan objek yang tengah dideteksi. 
Dengan cara mengkonversi lebar pulsa ini maka 
jarak sebenarnya akan diperoleh. Perhitungan 
untuk mencari jarak sebenarnya adalah, 

2

)(0344.0* cmPulsaLebar
Jarak   (1)          

Persamaan (1) menjelaskan bahwa jarak yang 
diperoleh hanya ditentukan oleh lebar pulsa dan 
kecepatan penjalaran. 

SST adalah perangkat yang memanfaatkan 
prinsip kerja dari sensor PING sebagai alat 
bantu bagi tunanetra. SST dipasang pada 
sarung tangan sehingga dengan mengarahkan 
tangan kesuatu objek dalam rentang jarak 
tertentu buzzer akan mengeluarkan bunyi 
sebagai bentuk sistem sonar. Keefekrifan dari 
perangkat SST diuji dengan cara menentukan 
error alat yang dirumuskan melalui persamaan 
(2), 

2

aSebenanrnyDatanPerhitungaData
error


  (2)     

Pengujian error ini dilakukan terhadap dua 
jenis kondisi, pertama yaitu pembatas berupa 
dinding dan yang kedua adalah pembatas 
berupa orang. Pengukuran untuk masing-masing 
kondisi dilakukan untuk 30 buah data, untuk 
masing-masing data dilakukan 5 kali 
pengukuran, sehingga diperoleh jumlah data 
total yang diperoleh 300 buah data. Semua data 
ini akan diolah sehingga didapatkan error rata-
rata. Semakin kecil error rata-rata maka alat 
akan dinilai semakin efektif, begitupun 
sebaliknya.  

Hasil dan diskusi 

Pengujian kelayakan alat ini dilakukan 
dengan cara menghitung error dari perangkat 
SST. Percobaan pertama yaitu dengan 
melakukan error dengan pembatas berupa 
dinding dan kondisi kedua dilakukan dengan 
pembatas adalah manusia. Maka hasil dari 
percobaan ini diperoleh sebagai berikut, 

Tabel 1. Data yang diperoleh dari sensor PING 
dengan pembatas dinding. 

No. 

Jarak Jarak (PING) (cm) 
rata-
rata 

error 

Meteran 
(cm) 

1 2 3 4 5 % 

1 300 296 295 296 295 296 295,6 1,47 

2 290 285 285 285 285 285 285 1,72 

3 280 276 275 275 275 275 275,2 1,71 

4 270 265 265 265 265 265 265 1,85 

5 260 255 255 255 255 255 255 1,92 

6 250 246 246 246 246 246 246 1,6 

7 240 235 235 235 235 235 235 2,08 

8 230 226 226 226 226 226 226 1,74 

9 220 216 217 217 217 218 217 1,36 

10 210 205 206 205 205 206 205,4 2,19 

11 200 196 196 196 196 196 196 2 

12 190 186 186 186 186 186 186 2,11 

13 180 176 176 176 176 176 176 2,22 

14 170 166 166 166 166 166 166 2,35 

15 160 157 156 157 157 157 156,8 2 

16 150 147 147 147 147 147 147 2 

17 140 137 137 137 137 137 137 2,14 

18 130 127 127 127 127 127 127 2,31 

19 120 117 117 117 117 117 117 2,5 

20 110 108 107 108 107 107 107,4 2,36 

21 100 97 97 97 97 97 97 3 

22 90 87 88 87 88 88 87,6 2,67 

23 80 77 78 77 77 77 77,2 3,5 

24 70 68 68 67 68 68 67,8 3,14 

25 60 58 58 58 58 58 58 3,33 

26 50 49 48 48 48 48 48,2 3,6 

27 40 38 39 39 39 39 38,8 3 

28 30 29 28 29 29 29 28,8 4 

29 20 19 18 18 18 18 18,2 9 

30 10 9 9 9 9 9 9 10 

rata-rata 2,83 

Tabel 1 di atas memperlihatkan hasil 
pengukuran terhadap variasi jarak dengan 
pembatas dinding, disini terlihat bahwa error 
yang di hasilkan cukup kecil yaitu 2,83%.  
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Tabel 2. Data yang diperoleh dari sensor PING 
dengan pembatas orang 

No. 

Jarak Jarak (PING) (cm) 
rata-
rata 

error 

Meteran 
(cm) 

1 2 3 4 5 % 

1 300 297 298 297 296 297 297 1 

2 290 289 288 286 287 286 287,2 0,97 

3 280 277 278 276 276 278 277 1,07 

4 270 264 265 266 265 266 265,2 1,78 

5 260 257 256 256 257 257 256,6 1,31 

6 250 247 246 246 247 247 246,6 1,36 

7 240 236 239 235 236 235 236,2 1,58 

8 230 225 224 225 225 226 225 2,17 

9 220 215 215 215 215 214 214,8 2,36 

10 210 209 210 212 211 206 209,6 0,19 

11 200 194 196 195 197 197 195,8 2,1 

12 190 186 186 185 186 186 185,8 2,21 

13 180 177 178 176 176 178 177 1,67 

14 170 166 166 167 167 168 166,8 1,88 

15 160 158 158 157 157 158 157,6 1,5 

16 150 149 146 149 148 146 147,6 1,6 

17 140 136 135 138 138 139 137,2 2 

18 130 128 127 129 128 128 128 1,54 

19 120 118 120 119 119 119 119 0,83 

20 110 108 110 109 107 107 108,2 1,64 

21 100 96 97 98 104 98 98,6 1,4 

22 90 86 87 90 88 85 87,2 3,11 

23 80 77 79 74 75 82 77,4 3,25 

24 70 67 67 68 68 68 67,6 3,43 

25 60 56 56 56 56 56 56 6,67 

26 50 47 47 48 47 47 47,2 5,6 

27 40 37 37 39 37 37 37,4 6,5 

28 30 27 27 26 29 27 27,2 9,33 

29 20 19 18 18 17 17 17,8 11 

30 10 9 9 9 9 8 8,8 12 

rata-rata 3,1 

Tabel 2 di atas memperlihatkan hasil 
pengukuran terhadap variasi jarak dengan 
pembatas orang. Terlihat bahwa error yang di 
hasilkan cukup kecil yaitu 3,1%. Ini menunjukkan 
bahwa pengukuran dengan menggunakan 
sensor PING parallaks cukup akurat dalam 
mendefinisikan jarak. 

Perbandingan data yang diperoleh dari 
pengukuran menggunakan sensor PING dengan  

pengukuran menggunakan meteran terlihat pada 
Gambar 1 dan Gambar 2 di bawah ini, 
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Gambar 3. Plot grafik antara data 
menggunakan sensor PING dengan data asli 
terhadap dinding 
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Gambar 1. Plot grafik antara data 
menggunakan sensor PING dengan data asli 
terhadap orang. 

Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4 terlihat 
bahwa selisih dari data ekperimen dengan 
sebenarnya sangat kecil. Sehingga kedua grafik 
terlihat saling berhimpitan. Kedua Grafik ini 
mampu merepresentasikan keefektifan yang 
cukup baik dari sensor PING. 

Untuk error rata-rata dari kedua pengukuran 
bisa didapatkan berdasarkan Tabel 3 dibawah 
ini, 

Tabel 3. Rata-rata error sensor PING 

Dinding (error) (%)  Orang (error) (%)   Rata-rata Error (%) 

2,83 3,1 2,965 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata 
dari error untuk semua pengukuran adalah 
2,965 %. Error yang cukup rendah dibandingkan 
dengan standar error yang diizinkan.  
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Kesimpulan 

Telah dibuat perangkat Sistem Sonar 
Tunanetra (SST) sebagai alat bantu memetakan 
lokasi. Perangkat ini memiliki nilai error rata-rata 
semua pengukuran adalah 2,965 %,  sehingg 
cukup efektif untuk digunakan oleh para 
penderita tunanetra 

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih Bapak 
Hendro atas bimbingannya, sehingga penulis 
bisa menyelesaikan kegiatan ilmiah ini.  
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Abstrak 

Telah dilakukan pengukuran geolistrik tahanan jenis dengan menggunakan konfigurasi Wenner di kawah 
baru gunungapi Papandayan, Garut, Jawa Barat. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengetahui nilai 
tahanan jenis dari kawah baru gunungapi Papandayan. Instrumen yang digunakan adalah GeoRes 
Multichannel. Pengukuran dilakukan terhadap 3 lintasan, dimana lintasan 1 dan 2 panjangnya 150 m 
sedangkan lintasan 3 panjangnya 450 m dan jarak antar elektroda adalah 10 m. Parameter yang diukur 
adalah kuat arus listrik (I), beda potensial (v) dan spasi elektroda sedangkan parameter yang dihitung adalah 
tahanan jenis (ρ), dan kedalaman (h). Data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan merupakan 
nilai tahanan jenis semu kemudian diolah menggunakan software Res2dinv dengan inversi Least Square 
untuk mendapatkan nilai tahanan jenis yang sebenarnya. Dari pengukuran yang telah dilakukan, diperoleh 
nilai tahanan jenis dari kawah baru gunungapi Papandayan bersifat konsisten dimana semakin bertambah 
kedalaman, nilai tahanan jenis yang diperoleh.semakin besar. 

Kata-kata kunci: geolistrik, tahanan jenis, konfigurasi Wenner, gunungapi Papandayan, Res2dinv 

Pendahuluan 

Pengukuran geolistrik tahanan jenis telah 
banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah 
Teguh Setiawan [1] yang telah melakukan 
penelitian dengan metode geolistrik tahanan 
jenis di daerah Porong, Sidoarjo untuk 
mendapatkan bidang patahan. Dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa 
terdapat patahan dangkal akibat adanya 
amblesan lumpur Sidoarjo dimana kondisi 
kestabilan tanah/kekuatan batuan di daerah 
penelitian sangat rendah dengan jenis penyusun 
tanah/batuannya adalah kerikil, pasir, lempung 
dan serpih. Lean Wijaya [2] melakukan 
pengukuran Geolistrik di wilayah Ngringo, 
Karanganyar untuk mengidentifikasi pencemaran 
air tanah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 
nilai persebaran pencemaran air tanah di desa 
Ngringo tidak merata, pencemaran terjadi akibat 
rembesan pencemaran dari sungai pada daerah 
dengan radius kurang dari 1 km dari sungai. Elvi 
Novia S [3] telah melakukan pengukuran 
geolistrik tahanan jenis menggunakan 
konfigurasi Wenner di kampus air tawar 
Universitas Negeri Padang (UNP) dimana dari 
hasil penelitian diperoleh jenis batuan pada 
keempat lintasan pengukuran diperkirakan 
Groundwater, Clay, Sandstones, Alluvium dan 
Sands. 

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, 
maka penulis melakukan pengukuran geolistrik 
tahanan jenis konfigurasi Wenner di kawah baru 
gunungapi Papandayan untuk mengetahui 
sebaran nilai resistivitas di sekitar area kawah 
baru tersebut. 

Teori dan Metode 

Jika bumi diasumsikan bersifat sebagai 
medium homogen yang memiliki harga tahanan 
jenis ρ diinjeksikan arus sebesar I, maka arus 
akan mengalir secara radial seperti terlihat pada 
Gambar 1: 

 

Gambar 1. Distribusi Arus pada Bumi sebagai 
Medium Homogen [4]  

Arus di permukaan bumi mengalir ke segala 
arah dan membuat permukaan seperti bola. 
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Udara yang memiliki tahanan jenis yang sangat 
besar (tak hingga) mengakibatkan arus tidak 
mengalir ke udara, Apabila dilihat dari 
permukaan bumi distribusi arusnya setengah 
bola. 

Kelistrikan batuan merupakan respon yang 
diberikan oleh batuan apabila arus dialirkan 
kepadanya. Respon yang diberikan itu 
sebanding dengan harga tahanan jenis yang 
dimiliki oleh batuan tersebut. Tahanan jenis 
merupakan derajat kemudahan atau kesulitan 
suatu material dalam menghantarkan arus listrik. 
Berdasarkan kemampuannya dalam 
menghantarkan arus listrik, material 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu: konduktor, 
semikonduktor dan isolator. Batuan adalah 
material yang mempunyai daya hantar listrik dan 
harga tahanan jenis tertentu. 

Tabel 1. Tahanan Jenis Batuan Sedimen [4] 

Batuan Tahanan Jenis 
(Ωm) 

Consolidated shales 
(serpihan gabungan) 

Argillites 
Konglomerat 

Batu pasir 
Batu gamping 

Dolomite 
Unconsolidated wet 
clay (lempung basah 

tidak gabungan) 
Marls 

Lempung 
Alluvium dan pasir 

Oil sands 

20 - 2×103 
 

10 - 8×102 
2×103 – 104 
1 – 6,4×108 

50 – 107 
 

3,5×102 - 5×103 
 

20 
3 – 70 
1 – 100 
10 – 800 
4 – 800 

 

Metoda geolistrik merupakan metoda 
geofisika yang digunakan untuk mengetahui 
kondisi atau struktur geologi di bawah 
permukaan bumi dengan cara mempelajari sifat 
aliran listrik di dalam bumi. Metoda geolistrik 
tahanan jenis mempelajari sifat tahanan jenis 
listrik pada lapisan batuan di bawah permukaan 
bumi. 

Metoda ini menggunakan dua elektroda arus 
dan dua elektroda potensial. Arus listrik dialirkan 
ke bawah permukaan bumi melalui dua 
elektroda arus, kemudian beda potensial listrik 
yang terjadi diukur melalui dua elektroda 
potensial. Tahanan jenis batuan di bawah 
permukaan bumi dapat dihitung dari hasil 
pengukuran arus dan beda potensial listrik 
tersebut.  

Konfigurasi Wenner merupakan salah satu 
konfigurasi yang sering digunakan dalam 
eksplorasi geolistrik dengan susunan jarak antar 

elektroda sama panjang seperti terlihat pada 
Gambar 2. 

 

Gambar 2. Rangkaian elektroda pada 
konfigurasi Wenner. [5] 

Dalam hal ini elektroda-elektroda, baik arus 
maupun potensial diletakkan secara simetris 
terhadap titik sounding. Jarak antar elektroda 
arus tiga kali jarak antar elektroda potensial. Jadi 
jika jarak masing-masing potensial terhadap titik 
sounding adalah a/2 maka jarak masing-masing 
elektroda arus terhadap titik sounding adalah 
3a/2. 

Keunggulan Metode Geolistrik tahanan jenis 
konfigurasi Wenner diantaranya adalah resolusi 
vertikalnya bagus, sensitif terhadap perubahan 
lateral pada daerah yang inhomogenitasnya 
tinggi dan sering digunakan untuk interpretasi. 
Konfigurasi Wenner memiliki sinyal terkuat 
karena faktor geometrinya paling sederhana 
diantara konfigurasi lain dan mempermudah 
pengukuran di lapangan karena arus yang 
digunakan untuk konfigurasi Wenner lebih kecil. 
Kelemahan dari konfigurasi Wenner adalah 
tingkat penetrasinya lebih dangkal dibandingkan 
dengan konfigurasi lain. Adapun rumusan 
tahanan jenis semu material bawah permukaan 
bumi untuk konfigurasi Wenner adalah 

                       I

V
aa


  2

  .              

Penelitian dilakukan pada tanggal 18 dan 19 
Oktober 2014 di kawah baru gunungapi 
Papandayan. Jumlah lintasan pengukuran 
adalah 3 lintasan dengan panjang lintasan 1 dan 
2 adalah 150 m sedangkan panjang lintasan 3 
adalah 450 m dan jarak antar elektroda adalah 
10 m. Instrumen yang digunakan adalah 
GeoRes Multichannel. Parameter yang diukur 
adalah kuat arus listrik (I), beda potensial (v) dan 
spasi elektroda sedangkan parameter yang 
dihitung adalah tahanan jenis (ρ), dan 
kedalaman (h).  
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Gambar 3. Kawah Baru Gunungapi 
Papandayan, Garut, Jabar.  

 

Adapun prosedur penelitian ini adalah: 

1. menentukan lintasan pengukuran yang 
akan dilakukan pada daerah 
pengukuran, 

2. menentukan spasi atau jarak antar 
elektroda yang akan dibuat pada 
lintasan pengukuran, 

3. mengukur lintasan pengukuran sesuai 
dengan panjang lintasan dan spasi atau 
jarak antar elektroda yang telah 
ditentukan, 

4. memasang elektroda pada setiap spasi 
elektroda yang telah ditentukan, 

5. menghubungkan kabel elektroda pada 
lintasan, 

6. memastikan kondisi aki terisi maksimal, 
7. menghubungkan aki dengan GeoRes, 
8. mengaktifkan GeoRes, 
9. memasukkan input data seperti: nama 

file, jenis pengukuran, lokasi 
pengukuran, tanggal pengukuran, jenis 
konfigurasi, panjang dan spasi lintasan, 

10. melakukan pengukuran, 
11. data yang diperoleh langsung tersimpan 

pada GeoRes. 

Hasil dan diskusi 

1. Lintasan 1 (18 Oktober 2014) 

Pengukuran di Lintasan 1 merupakan 
pengukuran dengan panjang lintasan 150 m dan 
spasi elektroda 10 m. Gambar 4 menunjukkan 
hasil pengolahan data Lintasan 1 menggunakan 
software Res2dinv dengan inversi Least Square. 

 

Gambar 4. Penampang Model 2D Lintasan 1 (18 
Oktober 2014)  

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa 
terdapat 5 lapisan kedalaman yaitu: 0-2.5 m, 2.5-
7.5m, 7.5-12.75m, 12.75-18.52m, dan 18.52-
24.88m. Nilai resistivitas yang diperoleh pada 
lintasan 1 bersifat konsisten dimana semakin 
bertambah kedalaman maka semakin tinggi nilai 
resistivitas yang didapatkan. 

2. Lintasan 2 (18 Oktober 2014) 

Pengukuran yang dilakukan pada Lintasan 2 
merupakan pengukuran dengan panjang lintasan 
150 m dan spasi elektroda 10 m. Gambar 5 
menunjukkan hasil pengolahan data Lintasan 2 
menggunakan software Res2dinv dengan inversi 
Least Square. 

 

Gambar 5. Penampang Model 2D Lintasan 2 (18 
Oktober 2014)  

Hasil yang diperoleh pada lintasan 2 terdapat 
keanehan, dimana semakin bertambah 
kedalaman, nilai resistivitasnya semakin kecil. 
Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5, pada 
lapisan atas (0-10 m) dan panjang lintasan 85-
115 m, nilai resistivitas yang diperoleh cukup 
tinggi yaitu 172 Ωm sedangkan pada lapisan 
terbawah yang bisa terdeteksi, nilai 
resistivitasnya sangat kecil yaitu 0.587 Ωm. 

3.  Lintasan 3 (19 Oktober 2014) 

Pengukuran di Lintasan 3 merupakan 
pengukuran dengan lintasan terpanjang yaitu 
450 m dengan spasi antar elektroda 10 m. 
Gambar 6 menunjukkan hasil pengolahan data 
Lintasan 3 menggunakan software Res2dinv 
dengan inversi Least Square. 

 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 142  

Gambar 6. Penampang Model 2D Lintasan 3 (19 
Oktober 2014) 

Gambar 6 merupakan hasil penampang 2D 
untuk lintasan 3. Dari hasil yang diperoleh dapat 
dilihat bahwa nilai resistivitas pada lintasan 3 
bersifat konsisten, yakni semakin bertambah 
kedalaman maka nilai resistivitas yang diperoleh 
semakin besar. Untuk line 2 pada lintasan 3, 
pada elektroda kedelapan dan kesembilan, nilai 
resistivitas yang diperoleh cukup kecil yaitu 
0.0243 Ωm yang ditandai dengan warna biru. 
Hal ini dikarenakan di lapangan, elektroda 
kedelapan dan kesembilan tersebut dipasang 
pada jurang yang dialiri oleh air sedangkan nilai 
resistivitas air sangat kecil, sehingga nilai 
resistivitas yang didapatkan cocok dengan 
keadaan di lapangan. 

Kesimpulan 

Nilai resistivitas/tahanan jenis yang diperoleh 
pada setiap lintasan bersifat konsisten dimana 
semakin bertambah kedalaman, semakin besar 
nilai resistivitas yang diperoleh (kecuali pada 
lintasan 2). Lapisan atas tiap-tiap lintasan 
pengukuran memiliki nilai resistivitas    yang 
rendah (tanahnya merupakan tanah pasir, 
lempung), hal ini didukung oleh tabel nilai 
tahanan jenis untuk berbagai macam batuan, 
dimana nilai resistivitas batuan pasir (1-100 Ωm). 
lapisan-lapisan atas tersebut memiliki nilai 
resistivitas yang rendah disebabkan lapisan 
tersebut diduga berasal dari letusan kawah 
gunungapi Papandayan pada tahun 2002. 
Sedangkan lapisan bawah lintasan pengukuran 
mempunyai nilai resistivitas yang tinggi, diduga 
berasal dari letusan sebelum tahun 2002 
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Abstrak 

Penelitian yang dilakukan pada makalah ini adalah penelitian komparatif studi, dengan sampel penelitian 
yang diambil adalah dua kelas/kelompok dari kelas XI SMAN 1 Parongpong, Bandung Barat. Pada 
Kelompok 1 mendapat perlakuan dengan model pembelajaran CUPs (Conceptual Understanding 
Procedures) berbantuan Maple, dan Kelompok 2 mendapat perlakuan dengan model pembelajaran LT 
(Learning Togehter) berbantuan Maple. Dengan materi ajar irisan kerucut. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
melihat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMA dari dua perlakuan 
yang berbeda yaitu, CUPs dan LT terhadap satu kemampuan tersebut di atas, dimana kedua model tersebut 
berbantuan Maple. Instrumen yang digunakan adalah soal kemampuan pemahaman konsep berbentuk soal 
uraian. Analisis data dengan uji beda dua rata-rata dan/atau statistik Mann-Whitney pada tingkat signifikansi 
α = 0,05 diperoleh bahwa model pembelajaran CUPs (Conceptual Understanding Procedures) berbantuan 
Maple menghasilkan peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa lebih baik 
dibandingkan dengan model pembelajaran LT (Learning Together) berbantuan Maple. Mengacu kepada 
hasil ini, disimpulkan bahwa model pembelajaran CUPs (Conceptual Understanding Procedures) berbantuan 
Maple lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 
dibanding dengan model pembelajaran LT (Learning Together) berbantuan Maple. 

Kata-kata Kunci : Model Pembelajaran CUPs, Model Pembelajaran LT, Maple, Pemahaman Konsep. 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara [1]. Dalam menempuh proses 
pendidikan, salah satu mata pelajaran yang 
harus dijejaki dalam proses pendidikan tersebut 
adalah matematika. Matematika adalah The 
Queen of Science. Oleh sebab itu matematika, 
mendasari ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Misalnya fisika, kimia, ilmu ekonomi dan ilmu 
terapan serta dalam bidang teknologi [2]. Namun 
fakta melaporkan bahwa kemampuan siswa 
Indonesia dalam bidang matematika masih 
rendah, seperti hasil penelitian yang dilaporkan 
oleh Kurniawati et. al., yaitu skor Indonesia 
dalam ranah kognitif untuk memecahkan soal 
pemahaman adalah 11% [3]. Seharusnya 
pemahaman (pemahaman konsep) matematis 

menjadi modal dalam belajar matematika karena 
didalamnya terdapat suatu pola berfikir yang 
teratur. Oleh sebab itu pemahaman konsep 
matematis siswa perlu dilatih dan ditingkatkan.  

Disisi lain pembelajaran masih banyak yang 
menggunakan model konvensional, teacher 
center dan menggunakan papan tulis saja. 
Padahal berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 
tentang Standar Proses Pendidikan untuk 
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,  salah 
satu dari 14 prinsip yang digunakan adalah 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
pembelajaran (butir ke-13). Maka diperlukan 
sebuah media pembelajaran berbasis ICT untuk 
mendukung proses belajar fisika untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar.  

Solusi yang ditawarkan adalah dua model 
pembelajar berikut dan sebuah software 
interaktif, Maple.  

Dalam makalah ini telah dilakukan dua 
perlakuan yang berbeda untuk melihat 
peningkatan yang terjadi. Perlakuan pertama 
adalah dengan model pembelajaran Conceptual 

mailto:stevanusoriza@yahoo.com
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Understanding Procedures (CUPs) berbantuan 
Maple, sedangkan perlakuan kedua dengan 
menggunakan Kooperatif Tipe Learning 
Together (LT) berbantuan Maple.  

Teori 

Pada dasarnya baik CUPs maupun LT 
merupakan suatu model belajar secara 
berkelompok (cooperative learning). Dengan 
belajar secara berkelompok maka 
memungkinkan timbulnya persepsi yang positif 
tentang apa yang dapat dilakukan siswa untuk 
mencapai keberhasilan belajar berdasarkan 
kemampuan dirinya secara individu dan andil 
dari anggota kelompok lain selama belajar 
bersama dalam kelompok. Berikut ini akan 
dijabarkan mengenai model pembelajaran 
CUPs, LT dan sebuah software yaitu Maple 
sebagai alat/media belajar. 

Model pembelajaran Conceptual 
Understanding Procedures (CUPs) adalah 
prosedur pengajaran yang dirancang untuk 
membantu mengembangkan pemahaman 
konsep siswa pada suatu pokok bahasan 
tertentu. Dan membangun pendekatan kepada 
keyakinan bahwa siswa membangun 
pemahaman mereka sendiri terhadap suatu 
konsep [1]. Dalam CUPs terdapat tiga tahap 
belajar, yaitu tahap individu, triplet, dan seluruh 
kelas. Dalam tahap triple setiap siswa belajar 
secara berkelompok, tiap kelompok terdiri dari 3 
orang. Apabila jumlah siswa dikelas tidak bisa 
dibagi 3 maka lebih baik satu kelompok terdiri 
dari 4 orang. 

Model pembelajaran Learning Together (LT) 
adalah model pembelajaran secara berkelompok 
(kooperatif) yang beranggotakan 4-6 orang, 
dimana dalam pembagian anggota kelompok 
tersebut harus memperhatikan keheterogenan. 

Dari proses pembelajaran secara kelompok 
diharapkan siswa dapat membangun 
pemahaman konsep dengan baik. Proses 
membangun konsep terjadi karena masalah 
yang ditemukan saat diskusi berlangsung. 

Maple adalah suatu perangkat lunak yang 
dipasang pada komputer (sistem komputer 
aljabar) yang mampu memberikan solusi dalam 
bentuk numerik atau simbolik. Maple diciptakan 
oleh Wateloo Maple Software (WMS) yang cikal 
bakalnya berasal dari para peneliti dari 
University of Wateloo, Canada, di tahun 1988. Di 
dalam Maple terdapat simbol, sintak, dan 
semantik mirip seperti bahasa pemrograman. 
Maple mampu menyajikan Pemrosesan simbolik 
dan visualisasi. Visualisasi persamaan 
matematika dapat disajikan dalam berbagai 
variasi grafik simulasi modeling, bahkan animasi 
[4]. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian komparatif 
studi, dengan sampel penelitian yang diambil 
secara acak (random purposive sampling). 
Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 
Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. 
Sebagai sampel penelitiannya siswa kelas XI. 
Dari sampel tersebut dipilih dua kelas sebagai 
kelompok 1 dan kelompok 2. Sebagai kelompok 
1 adalah XI MIA 2, sedangkan kelompok 2 
adalah XI MIA 1. Untuk Kelompok 1 adalah 
kelompok yang mendapat perlakuan dengan 
model pembelajaran CUPs (Conceptual 
Understanding Procedures) berbantuan Maple, 
sedangkan Kelompok 2 adalah kelompok yang 
mendapat perlakuan dengan model 
pembelajaran LT (Learning Togehter) 
berbantuan Maple. Dengan materi ajar irisan 
kerucut. Berikut ini merupakan halaman kerja 
Maple dan contoh penggunaan tools Slider 
dalam proses pembelajaran: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  

Halaman Kerja Maple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2. 

Tools Slider 

 

Tools Slider digunakan dengan cara 
menggeser nilai yang terdapat di panel A sampai 
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F untuk menentukan fokus, bentuk irisan dan 
lain-lain. 

Dalam penelitian ini dilakukan pre-tes dan 
post-tes untuk melihat peningkatan yang dicapai. 
Instrumen yang digunakan adalah soal 
kemampuan pemahaman konsep berbentuk soal 
uraian. Analisis data dengan uji beda dua rata-
rata dan/atau statistik uji-t pada tingkat 
signifikansi α = 0,005. 

Adapun yang menjadi hipotesa dalam 
penelitian ini adalah : “Tidak terdapat perbedaan 
peningkatan kemampuan pemahaman konsep 
matematis antara siswa yang memperoleh 
model pembelajaran Conceptual Understanding 
Procedures (CUPs) berbantuan Maple dan siswa 
yang memperoleh model pembelajaran 
kooperatif tipe Learning Together (LT) 
berbantuan Maple” 

 
Hasil dan Diskusi 

Setelah dilakukan treatment terhadap dua 
kelompok tersebut maka diperoleh data mentah 
yang harus diolah, dianalisis dan ditarik 
kesimpulannya. 

Berikut adalah data hasil analisanya melalui 
gain ternormalisasi: 
               Tabel 1. Analisis Gain Ternormalisasi  

   (CUPs Berbantuan Maple) 

Keterangan Gain 

Number of sample 30 

Mean 0.8964 

Median 0.8933 

Std. Deviation 0.0489 

Variance 0.0020 

Skewness 0.1200 

Kurtosis -0.7090 

Maximum 0.8048 

Minimum 0.9750 

               Tabel 2. Analisis Gain Ternormalisasi  
     (LT Berbantuan Maple) 

Keterangan Posttest 

Number of sample 29 

Mean 0.6339 

Median 0.7111 

Std. Deviation 0.2695 

Variance 0.0730 

Skewness -0.9150 

Kurtosis -0.5940 

Maximum 0.1041 

Minimum 0.9318 

Berikut ini adalah histogram untuk gain 
ternormalisasi dari kedua kelompok:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3, 

Gain kelompok 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4, 

Gain kelompok 2 

Setelah mengetahui gambaran keadaan data 
dari masing-masing kelompok melalui gain 
ternormalisasinya, maka dilanjutkan dengan uji 
normalitas. Hasil analisa dari uji normalitas 
ditampilkan dalam tabel berikut: 

         Tabel 3. 
            Hasil Uji Normalitas 

 
 

Kelom
pok 

Kolmogorov-
Smirnov 

Shapiro-Wilk 

Statis
tic 

df Sig. Statis
tic 

df Sig. 

Model 
CUPs 
with 

Maple 

0.110 30 0.20 0.956 30 0.24 

Model 
LT 

with 
Maple 

0.238 29 0.00 0.838 29 0.00 

Dari data yang ditunjukkan pada tabel di atas 
diambil hasil luaran (output) dari Shapiro-Wilk 
karena memiliki kekuatan/keakuratan yang lebih 
baik daripada Kolmogorov-Smirnov [5]. Hasil 
signifikansi dari gain ternormalisasi kelompok 
dengan model pembelajaran Conceptual 
Understanding Procedures (CUPs) berbantuan 
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Maple sebesar 0.240 sedangkan gain 

ternormalisasi kelompok dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Learning Together 
(LT) berbantuan Maple sebesar 0.000. Uji 
normalitas dengan H0 : berdistribusi normal, 
ditolak apabila signifikansi ≤ 0.005 dan tidak 
ditolak apabila signifikansi ≥ 0.05. 

Signifikansi data dari kelompok pertama 
(CUPs berbantuan Maple) adalah ≥ 0.05 yang 
berarti H0 tidak ditolak, artinya data berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan 
signifikansi data dari kelompok kedua (LT 
berbantuan Maple) adalah ≤ 0.05 yang berarti H0 
ditolak, artinya data berasal dari populasi yang 
berdistribusi tidak normal. Karena salah satu 
kelompok berdistribsi tidak normal maka 
langsung dilakukan uji beda dua rata-data 
dengan uji statistik non parametrik Mann-
Whithey (tanpa melalui uji homogenitas). 

Berikut adalah tabel uji Mann-Whitney: 
 

Tabel 4. 

Uji-t Mann-Witney 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui signifikansi satu pihak kanan 
maka, signifikansi dua pihak (2-tailed) perlu 

dibagi dua yaitu 
2

000.0
 maka signifikansinya 

adalah 0.000. Jika signifikansi 0.000 

dibandingkan dengan 05,0  maka 0.000 

lebih kecil daripada 0.05 (0.000 < 0.05) sehingga 
hipotesa yang mengatakan bahwa tidak terdapat 
perbedaan peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematis antara siswa 
yang memperoleh model pembelajaran 
Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 
berbantuan Maple dan siswa yang memperoleh 
model pembelajaran kooperatif tipe Learning 
Together (LT) berbantuan Maple ditolak. Artinya 
terdapat perbedaan peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa. 

Kesimpulan 

Dari hasil uji beda dua rata-rata ternyata 
model pembelajaran CUPs berbantuan Maple 
model CUPs berbantuan Maple lebih baik (lebih 
efektif) daripada LT berbantuan Maple. Sehingga 
model pembelajaran CUPs berbantuan Maple 

dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran 
matematika untuk meningkatkan pemahaman 
konsep. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) berbantuan simulasi komputer dalam 
meminimalisir miskonsepsi siswa pada konsep Hukum Newton. Melalui desain penelitian Nonequivalent 
Control Group Pretest-Posttest Design, penelitian ini dilakukan pada sampel dua kelas yang homogen di 
salah satu SMA Negeri Kota Bandung. Kelas eksperimen mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD 
berbantuan simulasi komputer dan kelas kontrol mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD tanpa 
bantuan simulasi komputer. Instrumen yang digunakan adalah tes diagnostik miskonsepsi dalam bentuk 
three-tier test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas miskonsepsi kelas eksperimen adalah 28,39% 
(kategori rendah) dan kelas kontrol sebesar 39,31% (kategori sedang). Uji hipotesis penelitian ini 
menggunakan uji Mann-Whitney dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kuantitas miskonsepsi siswa kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini terlihat dari signifikansi (0,001) yang lebih 
kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Sedangkan hasil perhitungan effect size-nya adalah 0,94 (kategori 
tinggi). Artinya, model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Team Achievement Division) berbantuan 
simulasi komputer berkontribusi besar dalam meminimalisir miskonsepsi siswa pada konsep Hukum Newton. 

Kata-kata kunci: STAD, simulasi komputer, miskonsepsi 

Pendahuluan 

Suparno (2013) menyebutkan bahwa 
miskonsepsi (konsep alternatif) yang terjadi 
dalam bidang fisika meliputi banyak subbidang, 
diantaranya adalah mekanika, termodinamika, 
optika, bunyi dan gelombang, listrik dan magnet, 
serta fisika modern [1]. Hasil studi literatur 
menunjukkan bahwa terjadi miskonsepsi 
sebesar 49,44% pada konsep mekanika [2], 
41,76% pada konsep Hukum Newton [3], dan 
34% pada konsep Hukum Newton [4]. Selain itu, 
hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa 
presentasi siswa yang mengalami miskonsepsi 
pada konsep Hukum Newton di salah satu SMA 
Negeri Kota Bandung adalah 48,17% (kategori 
sedang). 

Menurut Dahar (1989), konsep merupakan suatu 
dasar untuk berpikir dan melakukan proses-
proses mental yang lebih tinggi agar dapat 
merumuskan prinsp-prinsip dan generalisasi-
generalisasi [5]. Namun faktanya, di lapangan 
masih banyak siswa yang belum memahami 
konsep fisika dengan benar, bahkan beberapa 
siswa mengalami miskonsepsi. Miskonsepsi 
merupakan konsep yang tidak sesuai dengan 

pengertian ilmiah atau para pakar dalam bidang 
itu [1]. Adapun salah satu konsep fisika yang 
dimana siswa sering mengalami miskonsepsi 
adalah Hukum Newton. Gilbert dan Osborne 
menyatakan bahwa miskonsepsi dapat 
disebabkan oleh implementasi pembelajaran dan 
media yang kurang tepat. Berdasarkan hasil 
studi pendahuluan, pembelajaran yang dilakukan 
masih pasif dan tidak ada interaksi antara siswa 
dengan media pembelajaran karena beberapa 
keterbatasan. Proses pembelajaran yang 
dominan pasif tidak membantu siswa dalam 
mengurangi miskonsepsinya [6]. Padahal, 
pembelajaran yang baik adalah pembelajaran 
yang mempertimbangkan miskonsepsi siswa 
dan memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk mengonstruksi pemahamannya yang 
salah menjadi pemahaman yang benar dan 
sesuai dengan konsep para ilmuwan [7]. Salah 
satu solusi yang dapat digunakan untuk 
menanggulangi miskonsepsi adalah penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
(Student Team Achievement Division) 
berbantuan simulasi komputer.  
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Teori dan Metode 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
adalah salah satu paham konstruktivisme yang 
menekankan pada perubahan konsep siswa. Di 
dalamnya memungkinkan terjadi interaksi antara 
siswa dengan siswa dan siswa dengan 
narasumber. Artinya pembelajaran dilakukan 
secara aktif. Selain itu, dengan adanya 
tingkatan-tingkatan kelompok (divisi) di dalam 
proses pembelajaran kooperatif tipe STAD, 
semua siswa termotivasi untuk mendapatkan 
tingkat terbaik dan lebih bertanggungjawab atas 
ketercapaian pembelajaran dirinya dan teman 
sekelompoknya.   

Selama proses pembelajaran, harus ada 
interaksi langsung antara siswa dengan media 
(selain dengan siswa lain dan narasumber) [8]. 
Dalam hal ini, penggunaan media simulasi 
komputer dapat membantu siswa dalam 
mengonstruksi pemahamannya sendiri. Apabila 
fenomena yang ditunjukkan simulasi komputer 
sesuai dengan pengetahuan awal siswa, maka 
simulasi dapat menguatkan pemahaman siswa. 
Sebaliknya, apabila fenomena yang ditunjukkan 
tidak sesuai dengan pengetahuan awal siswa, 
maka simulasi dapat memunculkan konflik 
kognitif. Selain itu, media simulasi komputer 
dapat digunakan sebagai sarana alternatif dalam 
keterbatasan alat [9], kemudahan dan 
kepraktisan, dapat diulang, serta siswa dapat 
memanipulasi parameter input sesuai dengan 
nilai yang diinginkan [10]. Dengan menggunakan 
media pembelajaran, siswa mengalami 
pembelajaran seara langsung dan akan sangat 
bermanfaat dalam konstruksi pemahaman siswa 
[11].  

Metode penelitian yang digunakan adalah 
nonequivalent control group pre-test post-test 
design. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 
X MIA (Matematika Ilmu Alam) 5 dan X MIA 
(Matematika Ilmu Alam) 6 dari populasi siswa di 
salah satu SMA Negeri kota Bandung tahun 
pelajaran 2014/ 2015. Pre-test yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah bertujuan untuk 
melihat homogenitas dari kedua kelas, sehingga 
soal yang diberikan bukan dalam bentuk three-
tier test, namun dalam bentuk soal biasa pada 
umumnya. 

Identifikasi miskonsepsi dilakukan dengan 
menggunakan tes diagnostik dalam bentuk 
three-tier test seperti yang telah dikembangkan 
oleh Hasan et.al [2,12]. Jumlah keseluruhan soal 
tes adalah 15 soal. Tes diagnostik ini terdiri dari 
tiga tingkatan, yaitu pertanyaan biasa, 
pertanyaan alasan, dan pertanyaan keyakinan 
terhadap jawaban-jawaban yang telah dipilih 
pada tingkatan sebelumnya. Pada pertanyaan 
alasan, peneliti menyisipkan opsi lain berbentuk 

isian kosong (free response). Hal ini bertujuan 
untuk mengetahui miskonsepsi baru yang tidak 
terdapat pada literatur sebelumnya. Pertanyaan 
keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari dua pilihan, yaitu “Yakin” dan “Tidak 
Yakin”. Pengembangan pertanyaan keyakinan 
pada instrumen tes ini mengacu kepada 
instrumen yang dikembangkan oleh Ali Eryilmaz 
[2,12].  

Analisis jawaban siswa dilakukan dengan 
mengacu pada ketentuan yang dikembangkan 
Kaltacki dan Didis [13].  

Tabel 1. Analisis Kombinasi Jawaban pada 
Three-Tier Test. 

Tingkat 
1 

Tingkat  
2 

Tingkat 
3 

Kategori 

Benar Benar Yakin Paham 
Konsep  

Benar Benar Tidak 
Yakin 

Tidak Paham 
Konsep 

Benar Salah Tidak 
Yakin 

Salah Benar Tidak 
Yakin 

Salah Salah Tidak 
Yakin 

Salah  Benar Yakin Error 

Benar Salah Yakin 
Miskonsepsi 

Salah Salah Yakin 

Sedangkan pengkategorian persentase 
mengacu pada Tabel 2 [14]. 

Tabel 2. Kategori Persentase 

Persentase  Kategori  

0%-30% Rendah  
31%-60% Sedang 

61%-100% Tinggi 

Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji Mann-
Whitney, dikarenakan sampel terdistribusi 
normal namun homogenitas tidak terpenuhi [15]. 
Uji hipotesis ini bertujuan untuk melihat apakah 
perbedaan kuantitas miskonsepsi pada kelas 
eksperimen dan kontrol berbeda secara 
signifikan atau tidak.  

Selain pengujian hipotesis, peneliti juga 
melakukan perhitungan effect size. Tujuannya 
adalah untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi penerapan model kooperatif tipe 
STAD berbantuan simulasi komputer dalam 
meminimalisir miskonsepsi siswa pada konsep 
Hukum Newton.  

Hasil dan diskusi 

Hasil pretest uji homogenitas dari kelas 
eksperimen dan kelas kontrol menunjukkan 
bahwa kedua kelas adalah homogen. Dengan 
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demikian, kedua kelas dapat digunakan sebagai 
sample penelitian untuk mengetahui efek 
perlakuan terhadap kedua sampel.  

Sedangkan, hasil analisis jawaban post-test 
siswa dari kedua kelas ditunjukkan pada Tabel 3 
berikut. 

Tabel 3. Presentase analisis kombinasi jawaban 
siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kelas 
PK 
(%) 

TTK 
(%) 

E (%) 
MIS 
(%) 

Eksperimen 49,03 20,65 1,94 28,39 
Kontrol 32,18 26,21 2,30 39,31 

Dimana, PK = paham konsep, TTK = tidak tahu 
konsep, E = error, dan MIS = miskonsepsi. 

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa persentase 
penguasaan konsep kelas eksperimen lebih 
tinggi dibandingkan kelas kontrol. Sedangkan, 
persentase miskonsepsi kelas eksperimen lebih 
rendah daripada kelas kontrol.  

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan antara kuantitas 
miskonsepsi siswa kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh 
perbedaan treatment yang diberikan kepada 
kedua kelas. Dengan demikian, pembelajaran 
kooperatif tipe STAD berbantuan simulasi 
komputer dapat menjadi solusi dalam 
meminimalisir miskonsepsi siswa.  

Keberhasian tersebut dikarenakan, melalui 
fenomena yang ditunjukkan oleh simulasi 
komputer memungkinkan adanya 
ketidaksesuaian pengetahuan awal yang dimiliki 
siswa dengan pengetahuan baru yang 
diterimanya sehingga terjadilah perubahan 
konsep fisika siswa [10]. Ketidaksesuaian 
tersebut kemudian didiskusikan di dalam 
kelompok untuk saling membantu dalam 
memahami konsep. Dengan demikian, konflik 
kognitif yang ditemui dapat menuju perubahan 
konsep ke arah konsep yang benar. 

Pengalaman belajar yang didapatkan secara 
langsung akan sangat bermanfaat dalam 
konstruksi pemahaman siswa [9]. Dalam hal ini, 
selama proses pembelajaran harus ada interaksi 
langsung antara siswa dengan media (selain 
dengan siswa lain dan narasumber) [8]. Dan di 
dalam pembelajaran yang dilakukan siswa kelas 
eksperimen, selain mengamati demonstrasi, 
menyatakan pendapat, dan presentasi, siswa 
juga ikut berperan aktif dalam mengoperasikan 
simulasi sehingga pemahaman yang diterima 
menjadi lebih baik. Siswa di kelas eksperimen 
dapat memanipulasi parameter input sesuai 
dengan nilai yang diinginkan, mengamati gerak 
benda, menyimpulkan konsep dan 
mengonstruksi pemahamannya sendiri [5].  

Berbeda dengan siswa di kelas kontrol yang 
mengikuti pembelajaran hanya dengan 
membaca buku, melihat gambar dari buku, dan 
mengamati demonstrasi, kemudian berdiskusi. 
Kondisi demikian membuat siswa kurang tertarik 
sehingga proses diskusi terlihat monoton.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan bantuan software SPSS versi 20. 
Kategori pengujiannya adalah, jika signifikansi 
perhitungan lebih kecil daripada 0,05, maka H0 
ditolak dan H1 diterima. Begitupun sebaliknya. 
Hasil pengolahan uji Mann-Whitney ditampilkan 
pada Tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Mann-Whitney 

Test Statisticsa 

 Nilai 

Mann-Whitney U 232,500 
Wilcoxon W 667,500 
Z -3,232 
 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

,001 

Dari Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa 
signifikansinya adalah 0,001. Nilai tersebut lebih 
kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa 
H0 ditolak dan H1 diterima.  

Untuk melihat seberapa besar kontribusi 
penerapan pembelajaran kooepratif tipe STAD 
berbantuan simulasi komputer, maka dilakukan 
perhitungan effect size. Berdasarkan 
perhitungan, didapatkan bahwa nilai d (effect 
size) adalah 0,94. Nilai tersbut termasuk ke 
dalam kategori tinggi.  

Kesimpulan 

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe 
STAD berbantuan simulasi komputer dikatakan 
berhasil dalam meminimalisir miskonsepsi siswa 
pada Hukum Newton. Hal ini terlihat dari 
perbedaan kuantitas miskonsepsi siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan 
treatment. Kuantitas miskonsepsi siswa kelas 
eksperimen lebih kecil daripada kelas kontrol, 
dengan persentase miskonsepsi siswa secara 
berturut-turut yaitu 28,39% (kategori rendah) dan 
39,31% (kategori sedang). Bahkan, hasil uji 
hipotesis menunjukkan bahwa H0 ditolak dan 
hasil perhitungan effect size menunjukkan nilai 
0,94 yang berada dalam kategori tinggi. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD 
berbantuan simulasi komputer berkontribusi 
besar dalam meminimalisir miskonsepsi siswa 
pada Hukum Newton.  
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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan profil kompetensi guru 
bidang studi fisika yang mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 pada PSG Rayon 130 
Universitas Khairun. Data-data dikumpulkan melalui studi dokumentasi yakni dokumen hasil UKA dan UTN 
peserta PLPG bidang studi fisika. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil 
analisis data disimpulkan bahwa; 1) profil kompetensi guru fisika sebelum mengikuti PLPG tahun 2013 
dikategorikan rendah (25,6), 2) profil kompetensi guru fisika setelah mengikuti PLPG dikategorikan cukup 
(55,0), 3) Secara umum terjadi peningkatan kompetensi guru bidang studi fisika setelah mengikuti PLPG 
tahun 2013. 

Kata-kata kunci: Sertifikasi, UKA, UTN 

Pendahuluan 

Sertifikasi merupakan proses pemberian 
sertifikat pendidik kepada guru yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu yakni memiliki 
kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani 
dan rohani serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan pendidikan nasional yang dibarengi 
dengan peningkatan kesejahteraan yang layak 
[1].  

Tahun 2013, jumlah kuota peserta sertifikasi 
guru dalam jabatan pada Rayon 130 Universitas 
Khairun sebanyak 1609 peserta dengan rincian 
seperti pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru 
Kuota Tahun 2013 

No Kabupaten Jumlah 

1 Kab. Halmahera Tengah 91 
2 Kab. Halmahera Barat 219 
3 Kab. Halmahera Utara 198 
4 Kab. Halmahera Selatan 237 
5 Kab. Halmahera Timur 91 
6 Kab. Kepulauan Sula 267 
7 Kab. Morotai 65 
8 Kota Ternate 300 
9 Kota Tidore Kepulauan 141 

TOTAL 1609 

[2] 

Terkait bidang studi fisika, jumlah peserta 
yang mengikuti sertifikasi pada Rayon 130 
Universitas Khairun tahun 2013 adalah 
sebanyak 17 guru dengan rincian seperti pada 
Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru 
Bidang Studi Fisika Kuota Tahun 2013 

No Kabupaten Jumlah 

1 Kab. Halmahera Tengah 1 
2 Kab. Halmahera Barat 4 
3 Kab. Halmahera Timur 1 
4 Kab. Kepulauan Sula 2 
5 Kota Ternate 6 
6 Kota Tidore Kepulauan 3 

TOTAL 17 

[2] 

Mulai tahun 2012 atau tahun keenam 
sertifiksi guru dalam jabatan, dilaksanakan 
kebijakan yang cukup mendasar dalam 
penyelenggaraan sertifikasi guru yaitu Uji 
Kompetesi Awal (UKA) sebagai persyaratan bagi 
guru yang sertifikasinya mengikuti pola PLPG. 
Pada akhir PLPG dilakukan uji kompetensi yang 
meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik). 
Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap 
kompetensi profesional dan pedagogik, 
sedangkan ujian kinerja untuk mengungkap 
kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, 
dan sosial secara holistik [3]. 
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Dalam penelitian ini, uji kompetensi akhir 
yang dijadikan pembanding terhadap Uji 
Kompetensi Awal (UKA) adalah Ujian Tulis 
Nasional (UTN) yang soal ujiannya 
dikembangkan secara nasional di bawah 
koordinasi KSG. Hasil uji kompetensi ini, dapat 
dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis 
capaian kompetensi guru khususnya guru 
bidang studi fisika.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka sangat 
penting dilakukan analisis capaian kompetensi 
guru di provinsi Maluku Utara sehingga dapat 
ditelusuri secara akurat mengenai gambaran 
kompetensi guru di Maluku Utara. Gambaran 
tentang capaian komptensi tersebut, diharapkan 
para pengambil kebijakan untuk memberikan 
tindakan yang akurat dalam meningkatkan mutu 
dan kompetensi guru di Maluku Utara secara 
signifikan khususnya bagi guru bidang studi 
fisika. 

Teori 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-
undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru 
menyatakan guru adalah pendidik profesional. 
Guru yang dimaksud meliputi guru kelas, guru 
mata pelajaran, dan guru bimbingan dan 
konseling atau konselor. Guru profesional 
dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik 
yang relevan dengan mata pelajaran yang 
diampu dan menguasai kompetensi 
sebagaimana dituntut oleh Undang undang Guru 
dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik 
profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik 
yang diperoleh melalui suatu proses sistematik 
yang disebut sertifikasi [3]. 

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai 
salah satu upaya peningkatan mutu guru 
diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan pada satuan pendidikan formal 
secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang 
telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti 
sertifikasi melalui: 1) Pemberian Sertifikat 
Pendidik secara Langsung, 2) Portofolio, 3) 
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru  atau  4) 
Pendidikan Profesi Guru [3]. 

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 
merupakan salah satu pola dalam pelaksanaan 
sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 yang 
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, 
profesionalisme, dan menentukan kelulusan 
guru peserta sertifikasi [3]. 

Kompetensi guru merupakan seperangkat 
pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan 
oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalannya [4].  

Dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 
2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 
disebutkan bahwa kompetensi adalah 
seperangkat pengetahuan, keterampilan dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan 
dikuasai oleh guru atau dosen dalam 
melaksanakan keprofesionalan” [5]. Dalam 
Undang-undang tersebut dinyatakan juga bahwa 
kompetensi guru meliputi kompetensi 
kepribadian, pedagogik, professional dan 
kompetensi sosial.  

Metode 

Jenis penelitain ini merupakan penelitian 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh guru yang mengikuti PLPG pada 
sertifikasi guru tahun 2013 di provinsi maluku 
utara. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 
adalah guru bidang studi fisika di provinsi 
Maluku Utara yang mengikuti PLPG pada 
sertifikasi guru tahun 2013. Pengumpulan data 
dilakukan dengan studi dokumentasi nilai UKA 
(Uji Kompetensi awal) dan UTN (Ujian Tulis 
Nasional). Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kuantitatif.  

Hasil dan diskusi 

Profil Kompetensi Guru Bidang Studi Fisika 
Pada Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2013  

Profil Kompetensi Guru bidang studi fisika 
sebelum dan sesudah mengikuti PLPG tahun 
2013 pada Rayon 130 Universitas Khairun dapat 
ditunjukkan pada gambar 1.  

 
 

Kategori :   Sangat Rendah = 0 – 20, Rendah = 20 – 40,  
        Cukup = 40 – 60, Baik = 60 – 80, Sangat Baik = 80-100  

Gambar 2. Profil Kompetensi Guru Bidang Studi 
Fisika pada Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam 
Jabatan Tahun 2013 di Rayon 130 Unkhair 
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Berdasarkan gambar 1, secara umum 
kompetensi guru bidang studi Fisika sebelum 
mengikuti PLPG tahun 2013 dikategorikan 
rendah (25,6), sedangkan setelah mengikuti 
PLPG dikategorikan cukup (55,0). 

Dampak PLPG tahun 2013 terhadap 
Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Studi 
Fisika di Provinsi Maluku Utara 

Kompetensi guru bidang studi Fisika di 
provinsi Maluku Utara dapat ditelusuri dari skor 
UKA (Uji Kompetensi Awal) dan UTN (Ujian Tulis 
Nasional). Untuk melihat besarnya peningkatan 
kompetensi guru, kita dapat menentukan 
besarnya gain skor ternormalisasi (N-gain). 
Adapun untuk lebih jelasnya besarnya gain skor 
ternormalisasi untuk setiap guru dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

Tabel 3. Peningkatan Kompetensi Guru Fisika di 
Provinsi Maluku Utara Setelah Mengikuti PLPG 
Tahun 2013 

Guru UKA UTN N-gain Kategori 

G1 26,7 42,9 0,22 Rendah 
G2 20,0 61,4 0,52 Sedang 
G3 28,3 50,0 0,30 Sedang 
G4 36,7 60,0 0,37 Sedang 
G5 26,7 60,0 0,45 Sedang 
G6 26,7 61,4 0,47 Sedang 
G7 25,0 47,1 0,30 Sedang 
G8 26,7 62,9 0,49 Sedang 
G9 20,0 47,1 0,34 Sedang 

G10 25,0 54,3 0,39 Sedang 
G11 26,7 61,4 0,47 Sedang 
G12 35,0 58,6 0,36 Sedang 
G13 23,3 58,6 0,46 Sedang 
G14 21,7 47,1 0,33 Sedang 
G15 16,7 51,4 0,42 Sedang 
G16 26,7 50,0 0,32 Sedang 
G17 23,3 60,0 0,48 Sedang 

Rerata 25,6 55,0 0,39 Sedang 

Berdasarkan tabel 3, dapat ditunjukkan 
bahwa adanya PLPG tahun 2013 dapat 
meningkatkan kompetensi guru bidang studi 
fisika di provinsi Maluku utara. Besarnya 
peningkatan kompetensi guru fisika setelah 
mengikuti PLPG tahun 2013 dapat dikategorikan 
sedang (N-gain = 0,39).  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis 
data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 
1. Profil kompetensi guru bidang studi fisika di 

Provinsi Maluku Utara sebelum mengikuti 
PLPG pada sertifikasi guru dalam jabatan 
tahun 2013 dapat dikategorikan rendah 
(25,6).  

2. Profil kompetensi guru bidang studi fisika di 
Provinsi Maluku Utara sesudah mengikuti 
PLPG pada sertifikasi guru dalam jabatan 
tahun 2013 dapat dikategorikan cukup 
(55,0). 

3. Secara umum terjadi peningkatan 
kompetensi guru bidang studi fisika pada 
pelaksanaan PLPG tahun 2013. 
Peningkatan kompetensi tersebut dapat 
dikategorikan sedang (N-gain = 0,39) 

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
Ketua Rayon, Ketua Pelaksana dan juga Divisi 
Data PSG Rayon 130 Universitas Khairun. 

Referensi 

[1] Muslich M, Sertifikasi Guru Menuju 
Profesionalisme Pendidik, Jakarta, Bumi 
Aksara, 2007 

[2] PSG Rayon 130 Universitas Khairun, 
Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 
dalam Jabatan Tahun 2013. PSG Rayon 
130 Universitas Khairun, tidak diterbitkan 

[3] Kemdikbud, Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Pendidikan 
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu 
pendidikan, SERTIFIKASI GURU DALAM 
JABATAN TAHUN 2013 (BUKU 4) Rambu-
rambu Pelaksanaan Pendidikan dan 
Latihan Profesi Guru (PLPG), Kemdikbud. 
2013 

[4] Sarimaya Farida, Sertifikasi Guru (Apa, 
Mengapa dan Bagaimana). Bandung, 
Yrama Widya, 2009 

[5] Sagala Syaiful. Kemampuan Profesional 
Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung, 
Alfabeta, 2009 

 

Saprudin * 

Divisi Data PSG Rayon 130  
Universitas Khairun 
Saprudin_unkhair@yahoo.com 

 
 
*Corresponding author 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 154  

Simulasi Tumbukan Bola Billiard dengan Macro Visual Basic 
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Abstrak 

Banyak yang beranggapan bahwa fisika merupakan ilmu yang hanya membahas tentang rumus dan 
persamaan yang rumit. Padahal jika kita melihat sekitar, banyak konsep fisika yang dapat kita temukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan konsep-konsep tersebut dapat menciptakan suatu fenomena menarik 
ataupun dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Salah satunya dalam permainan bola 
billiard. Konsep tumbukan dapat kita temui pada permainan ini. Dengan menganggap tumbukan yang terjadi 
bersifat lenting sempurna kita dapat membuat pengaturan tertentu agar bola billiard dapat masuk ke salah 
satu lubang yang terdapat pada sisi meja. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuat simulasi 
tumbukan bola billiard dengan menggunakan Macro Visual Basic Microsoft Excel yang diawali dengan 
penyusunan materi tentang tumbukan. Kedua, membuat tampilan program yang terdiri dari CommandButton 
dan Textbox serta menuliskan program pada jendela prosedur Macro Visual Basic untuk mengaktifkan 
perintah yang ingin dilakukan. Media animasi tumbukan ini dapat memberikan simulasi gerak dan pantulan 
bola pada dinding meja billiard sesuai dengan pengaturan kecepatan dan posisi awal bola sehingga kita 
dapat mengetahui posisi dan kecepatan berapa agar bola dapat memasuki lubang pada meja. 

Kata-kata kunci: Bola Billiard, Macro Visual Basic, Microsoft Excel, Simulasi 

Pendahuluan 

Fisika sangat erat kaitannya dengan 
kehidupan manusia sehari-hari. Berbagai konsep 
fisika dapat dengan mudah ditemukan pada 
suatu kejadian. Namun kejadian tersebut kadang 
bukanlah kejadian yang dapat dibawa ke dalam 
kelas sebagai bahan pembelajaran fisika. Guru 
hanya dapat mendeskripsikan kejadian tersebut 
kepada siswa dan untuk menunjang 
pemahaman siswa, guru memerlukan suatu 
media yang digunakan sebagai media 
pembelajaran, salah satunya pemanfaatan 
media pembelajaran berbasis komputer. 

Dari berbagai kondisi dan potensi yang ada, 
pengembangan dan penerapan pembelajaran 
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 
merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan berkenaan dengan peningkatan 
kualitas pembelajaran di sekolah yaitu 
mengembangkan sistem pembelajaran yang 
berorientasi pada siswa (Children Center) dan 
memfasilitasi kebutuhan siswa akan kebutuhan 
yang menantang, aktif, kreatif, inovatif, efektif 
dan menyenangkan [1] 

Berdasarkan temuan tersebut, maka 
dibuatlah suatu simulasi yang dapat mewakili 
penerapan ilmu fisika dalam kejadian yang erat 
dengan kehidupan sehari-hari. Kejadian yang 
dijadikan simulasi adalah permainan bola billiard 
yang menampilkan tumbukan antara bola billiard 
dengan dinding meja billiard. Simulasi tersebut 

dibuat dengan menggunakan Macro Visual Basic 
yang terdapat pada Microsoft Excel. Dengan 
simulasi ini diharapkan dapat membantu guru 
dalam menjelaskan aplikasi konsep fisika dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Teori dan Metode 

Metode yang dilakukan dalam pembuatan 
program simulasi tumbukan bola billiard diawali 
dengan penyusunan konsep fisika yang 
berkaitan dengan simulasi. Konsep fisika yang 
dapat ditemukan pada simulasi adalah 
tumbukan, dan gerak lurus beraturan. 

Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum 
kekekalan momentum tetapi tidak selalu berlaku 
hukum kekekalan energi mekanik. Pada simulasi 
ini tumbukan yang terjadi diasumsikan sebagai 
tumbukan lenting sempurna (e = 1) dengan 
kecepatan konstan. 

 

Gambar 1. Lintasan gerak bola billiard pada 
meja. 
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Jika bola billiard bergerak dengan kecepatan 
awal v0, maka proyeksi kecepatan bola billiard 
dapat ditentukan dengan: 
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Dengan menggunakan hukum kekekalan 
momentum linear diperoleh persamaan [2]: 
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Kecepatan akhir (v) pada persamaan (2) 
kemudian diproyeksikan kembali menjadi  vx dan 
vy. Dengan menggunakan persamaan gerak 
lurus beraturan dapat ditentukan jarak yang 
ditempuh bola billiard, yaitu: 

 
t + vy = y

t + vx= x

y

x

0

0
 (3). 

Tahap kedua yang dilakukan adalah 
mendesain tampilan media dengan 
menggunakan icon CommandButton dan 
Textbox pada menu Developer yang terdapat 
pada toolbar Excel. CommandButton berfungsi 
sebagai tombol untuk mengaktifkan perintah, 
sedangkan Textbox digunakan untuk 
memasukkan input [3]. Penggunaan grafik juga 
diperlukan untuk menampilkan lintasan gerak 
bola pada meja. Tampilan media dapat dilihat 
pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Tampilan media 

Tahap terakhir yang dilakukan adalah 
memasukkan prosedur sebagai perintah untuk 
menggerakkan grafik yang merepresentasikan 
gerakan bola billiard pada meja. Prosedur 
tersebut dimasukkan pada jendela Macro Visual 
Basic Excel. 

Simulasi tumbukan dibuat menggunakan 
metode analitik. Simulasi analitik pada program 
ini dibangun dengan menggunakan      
persamaan (3). Perhitungan dilakukan setiap 
0.01 detik sebanyak t. Sementara t diatur 

sebanyak 1000 kali. Alur program pada simulasi 
dapat dilihat pada flowchart Gambar 3.  

 

 

Gambar 3. Flowchart simulasi 

Metode analitik merupakan metode yang 
paling memungkinkan karena banyaknya kondisi 
yang harus di-input pada program. Input pada 
program ini berupa posisi awal bola pada meja 
(x0,y0), kecepatan awal bola (v0), dan arah 
kecepatan bola (teta). Sementara output 
program berupa nilai x dan y yang ditampilkan 
melalui grafik. 

Hasil dan diskusi 

Hasil yang diperoleh dari simulasi adalah 
berupa gerakan bola biliiard melalui representasi 
grafik yang dibuat dengan menggunakan 
prosedur perintah pada jendela Macro Visual 
Basic Excel. Data yang dihasilkan berupa nilai x 
dan y selama perhitungan berlangsung. Nilai x 
dan y ini dibatasi pada rentang 0≤x≤30 dan 
0≤y≤25 agar ketika menyentuh tepi meja bola 
billiard  terlihat seperti mengalami pantulan. 
Pada peristiwa pantulan inilah terdapat konsep 
tumbukan lenting sempurna. Nilai 0 dan 25 

Textbox 

CommandButton 

grafik 
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merupakan batas minimum dan maksimum 
koordinat sumbu x. Sementara itu nilai 0 dan 35 
merupakan batas minimum dan maksimum 
koordinat sumbu y. Hasil tampilan simulasi 
setelah dijalankan dapat dilihat pada Gambar 4 
sedangkan data nilai x dan y dapat dilihat pada   
Gambar 5. 

  

Gambar 4. Lintasan bola billiard setelah program 
dijalankan. 

 

 

Gambar 5. Data nilai x dan y dalam bentuk tabel. 

Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 4, 
terlihat tampilan meja pada media memiliki 6 
lubang pada keempat titik sudut dan di tengah 
panjang meja. Seperti permainan bola billiard 
yang sebenarnya, jika bola memasuki salah satu 
lubang ini maka bola akan menghilang. Pada 
simulasi hal ini ditampilkan dengan 
menambahkan beberapa kondisi pada prosedur 
di jendela Macro Visual Basic Excel. Tampilan 
media saat bola billiard memasuki lubang dapat 
dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Tampilan lintasan bola billiard saat 
memasuki salah satu lubang. 

Bila membandingkan Gambar 4 dan    
Gambar 1, dapat kita lakukan analisis terhadap 
kecepatan bola selama program dijalankan. Saat 
input v0 dimasukkan akan langsung 
diproyeksikan menjadi v0x dan v0y sesuai dengan 
persamaan (1). Proyeksi ini kemudian diproses 
dengan menggunakan persamaan (3) sehingga 
menghasilkan lintasan bola billiard. Saat bola 
billiard mengalami pantulan, berlaku hukum 
kekekalan momentum seperti pada      
persamaan (2). Dengan v1 merupakan 
kecepatan bola billiard sebelum menumbuk tepi 
meja dan v1’ merupakan kecepatan bola billiard 
setelah menumbuk tepi meja. Jika bola billiard 
digerakkan dengan arah membentuk sudut 
terhadap sumbu x (kita beri nama teta), maka 
bola billiard akan menumbuk tepi meja dengan 
besar teta yang sama terhadap sumbu x. Begitu 
pula setelah bola billiard menumbuk tepi meja. 
Hal ini berarti teta akan bernilai sama. 

 

Gambar 7. Analisis kecepatan awal dan akhir 
bola billiard. 

Jika tumbukan yang terjadi diasumsikan 
lenting sempurna dan nilai teta pada setiap 
keadaan adalah sama, maka kita dapat 
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memperoleh solusi untuk kecepatan akhir bola 
billiard  menjadi 
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Besar v yang sama pada simulasi dapat dilihat 
dari kecepatan grafik yang relatif konstan. 

Lintasan yang ditampilkan pada media 
dibangun oleh titik-titik yang dibentuk grafik x-y. 
Banyaknya perhitungan yang dilakukan (t) 
mempengaruhi grafik tersebut. Semakin sedikit 
perhitungan yang dilakukan maka semakin besar 
jarak antar titik pada grafik lintasan. Sehingga 
dari lintasan kita dapat membedakan besar 
kecepatan bola billiard. Namun perhitungan yang 
dilakukan juga berpengaruh terhadap kinerja 
perangkat elektronik yang digunakan dalam 
memproses perintah. Hal ini berkaitan dengan 
penggunaan memory pada perangkat elektronik. 
Semakin banyak perhitungan maka semakin 
besar memory yang digunakan. Apabila 
perhitungan terlalu besar maka dapat 
menyebabkan perangkat elektronik menjadi tidak 
bekerja (not responding).  

Kesimpulan 

Simulasi yang dibuat sudah cukup mewakili 
gerak tumbukan bola dalam permainan billiard. 
Media animasi tumbukan ini dapat memberikan 
simulasi gerak dan pantulan bola pada dinding 
meja billiard sesuai dengan pengaturan 
kecepatan dan posisi awal bola sehingga kita 
dapat mengetahui posisi dan kecepatan berapa 
agar bola dapat memasuki lubang pada meja. 
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Studi Penggunaan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) 
Brain Scanner untuk Observasi Aktivitas Otak Manusia 

Siska A. Nirmala, Nita Handayani, Siti N. Khotimah, Freddy Haryanto, Warsito P. Taruno 

 

Abstrak 

Otak merupakan organ yang berfungsi mengontrol dan mengkoordinir seluruh aktivitas tubuh 
manusia. Observasi aktivitas otak dilakukan dengan melakukan pencitraan otak. Teknologi pencitraan yang 
banyak digunakan untuk observasi aktivitas otak antara lain Positron Emission Tomography (PET), 
Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), dan Electroencephalography (EEG). Salah satu alternatif 
teknik pencitraan yang aman, non-invasive dan low cost  dan sedang dikembangkan saat ini adalah 
Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT). Teknik pencitraan ini dapat mencitrakan objek secara 
volumetrik (3D) dengan menggunakan sensor kapasitansi. Prinsip dasar ECVT adalah rekonstruksi distribusi 
permitivitas dari sifat dielektrik dalam area yang ditinjau dengan memberikan medan listrik luar. Jika area 
yang ditinjau adalah otak maka digunakan ECVT brain scanner yang telah berhasil digunakan untuk 
mencitra aktivitas otak untuk respon motorik, visual, dan audio, serta deteksi abnormalitas otak seperti tumor 
dan epilepsi.  Distribusi permitivitas dari area yang ditinjau ini berdasarkan pada nilai kapasitansi pasangan 
elektroda yang terletak pada sensor yang berbentuk helm. Algoritma yang digunakan untuk  merekonstruksi 
citra ECVT antara lain Linear Back Projection, Iterative Linear Back Projection (ILBP), dan Neural Network 
Multicriterion Optimization Technique (NN-MOIRT). ECVT terdiri dari tiga perangkat utama, yaitu sensor 
berbentuk helm, sistem akuisisi data, dan perangkat komputer. Tahap-tahap pengambilan data 
menggunakan ECVT meliputi set up dan kalibrasi sensor, pengukuran pada kondisi baseline dan kondisi 
dengan stimulus dan task (proses scanning) , dan rekonstruksi citra. 
Kata kunci : ECVT, aktivitas otak, ECVT brain scanner 

Pendahuluan 

Beberapa dekade terakhir, pencitraan 
aktivitas otak merupakan topik penelitian di 
bidang neuroscience yang cukup banyak 
dilakukan. Terdapat cukup banyak teknik 
pencitraan otak yang tengah berkembang saat 
ini. Beberapa diantaranya adalah Positron 
Emission Tomography (PET), functional 
Magnetic Resonance Imaging (fMRI), dan 
Electroencephalography (EEG). Observasi 
aktivitas otak yang pernah dilakukan antara lain : 
studi fMRI tentang hubungan metabolisme otak 
dan proses kognisi [1], aktivitas otak terhadap 
respon audio menggunakan fMRI [2], observasi 
aktivitas otak manusia dan perilaku motorik 
menggunakan EEG [3]. Setiap teknik pencitraan 
memiliki keunggulan dan kelebihan masing-
masing. Citra EEG memiliki resolusi temporal 
yang baik namun resolusi spasial yang kurang 
baik. Citra fMRI dan PET memiliki resolusi 
spasial yang tinggi namun resolusi temporal 
yang kurang baik [4]. Penggabungan dua 
modalitas pun dilakukan seperti fMRI-EEG untuk 
menghasilkan citra yang lebih berkualitas. 
Kendala dalam menggunakan penggabungan 
dua modalitas ini adalah ketidakcocokan pada 
sinyal yang dihasilkan masing-masing modalitas 

Salah satu alternatif teknik pencitraan 
yang aman, non-invasive, dan murah yang 

sedang dikembangkan adalah Electrical 
Capacitance Volume Tomography (ECVT), yang 
merupakan pengembangan dari Electrical 
Capacitance Tomography (ECT). Prinsip dasar 
ECVT adalah rekonstruksi distribusi permitivitas 
dalam area yang  ditinjau. Distribusi permitivitas 
ini berdasarkan pada nilai kapasitansi pasangan 
elektroda yang terletak pada sensor [5]. ECVT 
mampu mencitrakan tubuh manusia karena di 
dalam tubuh manusia terdapat sel-sel konduktif 
(neuron) yang berfungsi untuk mengirimkan 
informasi. Potensial yang muncul akibat aktivitas 
otak akan memberikan pengaruh pada nilai 
permitivitas di sekitar bagian yang aktif tersebut 
sehingga dapat dicitrakan dengan ECVT [4]. 
Selanjutnya, ECVT untuk pencitraan otak 
disebut ECVT brain scanner. Penulisan makalah 
ini bertujuan untuk mengkaji konsep dasar yang 
digunakan dalam ECVT untuk brain scanner 
pada pencitraan aktivitas otak dengan berbagai 
stimulus. Kajian aktivitas otak yang ditinjau 
antara lain ketika diberi respon visual, motorik, 
audio, bahasa, serta abnormalitas otak pada 
epilepsi dan tumor otak. 

Dasar Teori 
Sistem Saraf dan Otak Manusia 

Pada proses penginderaan dan respon, 
otak berperan sebagai penerima dan pengolah 
informasi. Pengantar informasi dari organ ke 



 
 

ISBN 978-602-19655-7-3 159  

otak dan sebaliknya, adalah jaringan saraf. Sel 
saraf disebut juga neuron, terdiri dari badan 
neuron, dendrit, dan akson. Badan neuron 
berfungsi sebagai pusat kontrol aktivitas dalam 
saraf. Dendrit berfungsi menerima informasi 
yang datang dari neuron lainnya. Akson 
merupakan suatu serabut panjang yang 
berfungsi menghantarkan informasi ke neuron 
lainnya. Sebagian akson diselimuti oleh 
sejumlah lapisan myelin yang terbentuk dari sel 
schwann. Sel schwann berfungsi untuk 
melindungi sinyal listrik sepanjang neuron. 
Ruang antara lapisan myelin disebut nodus 
Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi untuk 
meningkatkan potensial aksi yang berjalan 
sepanjang akson. Potensial aksi merupakan 
salah satu cara neuron dalam menyalurkan 
informasi dalam satu sel neuron (interseluler). 
Potensial aksi terbentuk ketika datangnya 
stimulus menyebabkan berpindahnya ion-ion 
pada neuron. Neuron terdiri dari berbagai ion, 
terutama Na+ dan K+. Distribusi ion-ion ini tidak 
sama, bergantung pada kebutuhan energi 
pemompaan untuk memindahkan ion Na+ keluar 
sel dan K+ ke dalam sel. Dalam keadaan 
istirahat, beda potensial di dalam membran sel 
adalah -70 mV. Pada saat potensial aksi terjadi, 
potensial membran mengalami depolarisasi dari 
potensial istirahatnya berubah menjadi +40 
mV.[6]. 

Bagian otak yang teraktivasi akan memiliki 
banyak neuron yang aktif berkomunikasi. Ketika 
bagian tersebut diukur menggunakan ECVT, 
sinyal-sinyal listrik yang mengalir dalam neuron 
akan memberikan gangguan medan listrik pada 
daerah tertentu, karena itulah dengan 
menganggap otak sebagai dielektrik ECVT 
mampu memonitor aktivitas yang terjadi dalam 
otak [7]. 

Prinsip Dasar ECVT 

Prinsip dasar ECVT pada dasarnya sama 
dengan ECT, yaitu mengumpulkan data 
kapasitansi dari elektroda yang dipasang pada 
dinding di luar vessel (forward problem) dan 
merekonstruksi citra dari data pengukuran 
kapasitansi (inverse problem) [5]. Persamaan 
Poisson untuk potensial listrik ditulis dalam 
persamaan (1). 

 

),,,(),,(),,(. zyxzyxzyx              (1) 

dengan ),,( zyx adalah distribusi permitivitas, 

),,( zyx  adalah distribusi potensial dari medan 

listrik, dan ),,( zyx adalah densitas muatan.  

Nilai kapasitansi yang terukur Ci dari pasangan 

sumber dan elektroda ke-i ditentukan dengan 

mengintegrasikan persamaan Poisson. 
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dengan iV  adalah perbedaan tegangan antara 

pasangan elektroda dan iA merupakan area 

permukaan yang menutupi elektroda detektor. 

Terlihat bahwa hubungan  distribusi permitivitas 

dengan kapasitansi terukur Ci tidak linear. Untuk 

menyelesaikan persamaan (2), digunakan teknik 

linearisasi dengan menggunakan model 

sensitivitas. Bentuk linear dan diskrit dari forward 

problem ini kemudian ditulis dalam persamaan 

(3).[5] 

11 NxMxNMx GSC  ,           (3) 

dengan C adalah data kapasitansi berdimensi M 
x 1, S adalah matriks sensitivitas berdimensi M x 
N, dan G adalah vektor citra (distribusi 
permitivitas) berdimensi N x 1. N dan M secara 
berurut adalah jumlah voxel dan kombinasi 
pasangan elektroda. 

Inverse problem pada ECVT adalah 
rekonstruksi citra dari data kapasitansi, yaitu  
mencari vektor citra G. Terdapat beberapa 
algoritma rekonstruksi citra yang pernah 
digunakan pada ECVT brain scanner, antara lain 
Linear Back Projection (LBP), Iterative Linear 
Back Projection (ILBP), dan Neural Network 
Multicriterion Optimization Image Reconstruction 
Technique (NN-MOIRT). Algoritma NN-MOIRT 
menghasilkan citra yang paling baik adalah [5]. 

Sistem ECVT Brain Scanner 

Sistem ECVT brain scanner terdiri dari 
tiga perangkat utama, seperti yang ditunjukkan 
oleh gambar 1, yaitu (a) komputer, (b) sensor 
kapasitansi berupa helm, dan (c) Data 
Acquisition System (DAS). Sensor helm terdiri 
dari elektroda-elektroda yang dipasang pada 
dinding sensor. Pada suatu pengukuran, 
pasangan elektroda dapat berfungsi sebagai 
transmitter (elektroda sumber) dan receiver  
(elektroda penerima). Pengukuran tersebut 
diulang hingga semua elektroda secara 
bergiliran menjadi elektroda sumber maupun 
elektroda detektor. Dengan demikian, jumlah 
kombinasi pasangan elektroda M pada sensor 
dapat dinyatakan dalam persamaan (5). 

 

2

)1( 


nn
M  ,          (4) 

dengan n adalah jumlah elektroda. 

DAS digunakan untuk mengukur sinyal 
tegangan dan mengkonversinya menjadi data 
kapasitansi. DAS mengatur tegangan input dan 
mengukur output masing-masing pasangan 
elektroda. Data yang diperoleh DAS kemudian 
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diolah komputer menjadi nilai permitivitas 
sebelum dipetakan berdasarkan informasi 
spasial yang ada menjadi citra [4]. Gambar 1. 

ECVT brain scanner (a) komputer, (b) sensor 
helm, dan (c) DAS [4] 

Tahap Pengambilan Data 

Tahapan pengambilan data menggunakan 
ECVT brain scanner dirangkum seperti pada 
gambar 2. Sebelum digunakan, ECVT harus 
dikalibrasi terlebih dahulu untuk mengecek 
kestabilan DAS. Kalibrasi sensor dilakukan pada 
dua kondisi, yaitu untuk mengukur batas atas 

( 80air ) dan batas bawah ( )1udara . 

pengukuran. Tahapan berikutnya adalah 
scanning otak pada subjek penelitian (pasien). 
Scanning dapat dilakukan pada dua kondisi, 
yaitu kondisi relaks (tanpa stimulus) yang 
disebut juga kondisi baseline, dan kondisi 
dengan pemberian stimulus (task). Durasi waktu 
scanning diatur sesuai kebutuhan. Setelah 
mendapatkan data kapasitansi terukur, dapat 
dilakukan proses rekonstruksi citra dengan 
memilih algoritma yang sesuai.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir tahap pengambilan data 
ECVT Brain Scanner 

Diskusi 

Observasi aktivitas yang telah dilakukan 
menggunakan ECVT brain scanner antara lain 
aktivitas otak terhadap respon audio [8], visual 
[7], motorik [4], dan Bahasa [9] serta 
abnormalitas otak pada pasien epilepsi [10] dan 
tumor [11] 

Pada gambar 3 ditunjukkan hasil pengukuran 
aktivitas otak terhadap respon motorik berupa 
gerakan tangan secara real (Executed 
Movements-EM) dan gerakan tangan secara 
imajinatif (Imaging Movements-IM). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa aktivitas otak 
ketika subjek diberi task membayangkan lebih 
tinggi daripada subjek diberi task menggerakkan 
secara nyata. Hal ini terlihat pada grafik data 
kapasitansi ternormalisasi (NCP) pada gambar 3 
[4] dan hasil ini juga bersesuaian dengan hasil 
studi menggunakan fMRI [2].  

 

Gambar 3. Grafik data kapasitansi ternormalisasi 
(NCP) aktivitas otak terhadap respon motorik [4] 

Observasi aktivitas otak terhadap respon 
visual menggunakan ECVT dilakukan pada tiga 
kondisi berbeda, yaitu kondisi baseline, kondisi 
ketika diberi stimulus cahaya, dan kondisi ketika 
diberi stimulus cahaya dan sekumpulan ilustrasi 
(task). Rata-rata nilai tegangan sensor untuk 
kondisi baseline berada di bawah kondisi 
pemberian stimulus dan task[8]. 

Studi aktivitas otak terhadap respon audio 
juga dilakukan menggunakan ECVT. Respon 
audio yang diberikan adalah musik klasik, pop, 
dan rock, seperti terlihat pada Gambar 4(a) 
bahwa nilai NCP ketika mendengarkan musik 
rock lebih tinggi daripada ketika mendengarkan 
musik lainnya. Sedangkan Gambar 4(b) 
menunjukkan nilai NCP untuk otak kanan lebih 
tinggi dari pada otak kiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa mendengarkan musik merupakan 
aktivitas otak kanan [8] 

Berikutnya, untuk observasi aktivitas otak 
terhadap respon bahasa dilakukan dengan 
memberikan task membaca buku selama 10 
menit. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 
beberapa bagian otak yang aktif selama task 
diberikan. Hal ini dikarenakan membaca 
melibatkan respon neuronal yang kompleks 
pada otak. [9]  

Selain aktivitas otak pada berbagai respon 
neuronal, ECVT brain scanner juga mampu 
mencitrakan abnormalitas otak, seperti epilepsi 
[10] dan tumor otak [11]. Hasil citra ECVT 

set up dan kalibrasi 

Rekonstruksi citra 
ECVT 

Pengambilan data pada kondisi 
(proses scanning): 

1. baseline (tanpa stimulus) 
2. pemberian task dan stimulus 
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bersesuaian dengan hasil citra MRI seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 5. 
Gambar 4. (a) Diagram batang nilai NCP untuk 
musik klasik, pop, dan rock (b) Diagram batang 
nilai NCP untuk belahan otak kiri dan otak kanan 
[8] 

 
Gambar 5. Citra ECVT (kanan) dibandingkan 
dengan citra MRI (kiri) pada kasus 
epyndimoma[11] 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, ECVT brain scanner telah mampu 
mencitrakan berbagai aktivitas otak. Bagian otak 
yang aktif akan memiliki banyak neuron yang 
aktif berkomunikasi, sehingga menghasilkan 
sinyal listrik yang tinggi. Sinyal-sinyal listrik 
dalam neuron ini memberikan gangguan medan 
listrik luar dari piranti ECVT dan merubah nilai 
distribusi permitivitas dari otak. Dengan 
menganggap otak sebagai dielektrik, ECVT 
mampu mencitra aktivitas yang terjadi dalam 
otak[4]. 

Kesimpulan 
ECVT brain scanner merupakan salah satu 

teknologi neuroimaging terbaru yang sedang 
dikembangkan untuk mengobservasi aktivitas 
otak dan mendeteksi abnormalitas otak. Aktivitas 
otak yang pernah dicitra menggunakan ECVT 
brain scanner antara lain aktivitas otak terhadap 
respon motorik, visual, audio, bahasa, serta 
abnormalitas otak pada pasien epilepsi dan 
tumor otak. Hasil citranyapun menunjukkan 
kesesuaian dengan hasil pencitraan dengan 
modalitas lainnya, seperti MRI. 
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Abstrak 

Resonansi Plasmon Permukaan (Surface Plasmon Resonance), yang sering disingkat sebagai SPR, sangat 
sensitif terhadap variasi permitivitas dari lapisan dielektriknya. Dalam makalah ini, kami melaporkan hasil 
kajian untuk melihat apakah efek SPR tersebut dapat digunakan untuk membedakan derajad porositas dari 
lapisan ZnO terdoping Al (AZO). Telah dilaporkan sebelumnya bahwa nano-morfologi dari lapisan AZO 
sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dopan Al-nya. Lapisan AZO dibuat dari larutan prekursornya dengan 
menggunakan spin coating, yang kemudian diberi perlakuan termal sampai suhu 500ºC. Kadar variasi dopan 
Al dari sampel yang dibuat adalah 0, 0.5, 3 dan 5 wt%. Pengukuran spektrum SPR dari sampel tersebut 
dilakukan dengan menggunakan sistem pengukuran SPR dengan elemen pengkopel berupa prisma. Hasil 
pengukuran menunjukkan dip spektrum SPR atau kondisi resonansi yang bergantung pada variasi kadar 
dopan Al-nya. Semakin besar kadar dopan Al, resonansi SPR-nya terjadi pada panjang gelombang yang 
lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin besar kadar dopan Al maka indeks bias 
lapisan AZO menjadi semakin kecil, sebagai akibat membesarnya derajad porositas lapisan. 
 
Kata kunci : AZO, ZnO, Resonansi Plasmon Permukaaan, Surface Plasmon Resonance (SPR) 
 

Pendahuluan 

Resonansi Plasmon Permukaaan (Surface 
Plasmon Resonance), yang sering disingkat 
sebagai SPR, merupakan fenomena gelombang 
evanesen yang terjadi pada bidang batas 
dielektrik dan lapisan logam yang sangat tipis. 
Fenomena SPR pertama kali ditemukan oleh 
Wood tahun 1902 yang menemukan anomali 
ketika cahaya terpolarisasi dijatuhkan ke 
permukaan logam dengan struktur periodik 
(grating) [1,2]. Meskipun fenomena tersebut 
telah dikenal sejak lama, pemanfaatan SPR baru 
dikaji secara intensif dalam dua dasawarsa 
terakhir terkait dengan berkembangnya bidang 
interdisiplin nano-teknologi dan bio-teknologi.  

Dalam bidang bio-teknologi, misalnya, kerap 
diperlukan perangkat yang mampu mendeteksi 
dan menentukan material-material dalam jumlah 
yang sangat kecil. Peristiwa SPR menghasilkan 
gelombang evanesen yang memiliki medan 
listrik cahaya yang sangat kuat, sehingga dapat 
menghasilkan efek serapan atau flourosensi 
yang sangat besar pada voluma yang sangat 
kecil. 

Dalam makalah ini, kami melaporkan hasil 
penelitian kami yang mencoba menggunakan 
efek SPR untuk mengkaji derajad porositas dari 
lapisan mesoporos oksida logam, seperti ZnO 

dengan doping Al (AZO). Telah diketahui 
sebelumnya bahwa lapisan AZO yang dibuat 
dengan metoda sol-gel terbentuk dari partikel-
partikel berukuran nano yang saling bertumpuk, 
dengan kehadiran rongga kosong di antaranya. 
Ukuran partikel tersebut sangat bergantung pada 
kadar dopan, yang terjadi secara tidak langsung 
dengan mempengaruhi laju pertumbuhan 
partikel, menghasilkan nano-morfologi yang 
berbeda pada kadar dopan yang berbeda [3]. 
Dalam penelitian ini kami menemukan bahwa dip 
spektrum SPR muncul pada panjang gelombang 
yang berbeda bergantung pada kadar dopan Al 
dalam lapisan AZO yang diukur, yang kemudian 
kami coba pahami dengan mengkaitkannya 
pada perbedaan tetapan indeks bias akibat 
perbedaan derajad porositas. Untuk memastikan 
hal tersebut, kami membandingkan hasil 
eksperimen dengan perhitungan teoretiknya.  

Teori Dasar 

SPR adalah osilasi terkopel plasmon dan 
gelombang elektromagnetik mode TM pada 
permukaan bidang batas antara dielektrik dan 
lapisan logam yang sangat tipis, yang 
menghasilkan gelombang evanesen dengan 
medan listrik yang sangat kuat. Hubungan kurva 
dispersi, seperti diilustrasikan dalam Gambar 1, 
menggambarkan bahwa gelombang SPR tidak 
bisa terbentuk dalam jika cahaya datang dalam 
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modus penjalaran gelombang bebas. 
Pembangkitan atau eksitasi gelomabang SPR 
harus dilakukan dengan bantuan elemen 
pengkopel SPR seperti prisma atau grating.  

Pada metode pengkopel prisma, ada dua 
konfigurasi yang digunakan, yaitu konfigurasi 
Kretschmann dan konfigurasi Otto. Pada 
konfigurasi Kretschmann, lapisan metal berada 
di antara lapisan dielektrik dan prisma, 
sedangkan pada konfigurasi Otto lapisan 
dielektrik berada di antara lapisan metal dan 
prisma. Dalam kedua konfigurasi tersebut, besar 
dan posisi dip SPR sangat dipengaruhi oleh 
ketebalan lapisan dielektrik yang akan diukur itu. 
Sementara efek ketebalan lapisan metal telah 
banyak dikaji, dimana ketebalan optimumnya 
adalah sekitar 50 nm untuk lapisan emas. [4] 
Efek lapisan dielektrik masih belum banyak dikaji 
karena sering diasumsikan bahwa ketebalan 
lapisan dielektrik tersebut lebih besar dari jarak 
kedalaman gelombang Plasmon yang terbentuk.  

Dari penyelesaian persamaan Maxwell 
didapatkan kondisi resonansi SPR, yakni: 

 kx = ksp (1)  

dimana  kx =   
𝜔

𝑐
√𝜀𝑝 sinθ3  (2) 

dan  ksp =  
𝜔

𝑐
√

𝜀𝑚𝜀𝑑

𝜀𝑚+𝜀𝑑
  (3) 

dengan m dan d masing-masing adalah 
permitivitas lapisan metal dan permitivitas 
lapisan dielektriknya. Model semi-klasik untuk 
permitivitas diberikan oleh model Drude-Lorentz 
dengan persamaan sebagai berikut: 

 𝜀𝑟 = 𝜀𝑟
(𝑓)(𝜔) + 𝜀𝑟

(𝑏)(𝜔) (4) 

𝜀𝑟
(𝑓)(𝜔) berasal dari elektron bebas dengan 

 𝜀𝑟
(𝑓)(𝜔) = 1 −

Ω𝑝
2

𝜔(𝜔−𝑖Γ0)
 (5)  

dimana Ω𝑝 = √𝑓0𝜔𝑝 adalah frekuensi plasma 

yang terkait dengan transisi intraband, kekuatan 
osilator (f0) dan konstanta redaman (Γ0). 

𝜀𝑟
(𝑏)(𝜔)  berasal dari elektron terikat dengan 

 𝜀𝑟
(𝑏)(𝜔) = ∑

𝑓𝑗𝜔𝑝
2

(𝜔𝑗
2−𝜔2)+𝑖𝜔Γ𝑗

𝑘
𝑗=1  (6)  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 1. (a) Konfigurasi Kretschmann [4] 
(b) Kurva dispersi dan kondisi resonansi yang 
bisa terjadi. 

 

Metodologi eksperimen 

Lapisan emas dengan ketebalan 50 nm 
dibuat dengan metode sputtering. Preparasi 
lapisan AZO dilakukan dengan metode sol-gel. 
[3] Zinc acetate dihydrate ((Zn (CH3CO2)2).2H2O) 
0.25 M dilarutkan dalam 2-Methoxyethanol 
dengan diethanolamine (DEA), sebagai larutan 
prekursor. Larutan stok AlCl3 ditambahkan pada 
larutan prekursor tersebut dan diaduk dengan 
menggunakan magnetic stirrer selama 24 jam. 

Alumunium-doped ZnO dengan variasi dopan 
0, 0.5, 3, dan 5 wt% dideposisikan di atas 
lapisan emas dengan kecepatan spin-coating 
500 rpm selama 30 detik. Lapisan tersebut 
kemudian diberi perlakuan panas secara 
bertahap, yakni pada suhu 100ºC, 285ºC dan 
500ºC. 

Pengukuran SPR dilakukan dengan set-up 
pengukuran SPR seperti dijelaskan dalam ref. 4 
dan 5. 

Hasil dan Pembahasan 

Gambar 2(a) menunjukkan spektrum SPR dari 
lapisan tipis emas dan Gambar 2(b) 
menunjukkan spektrum SPR dari lapisan emas 
yang dilapisi AZO 3 wt%. Dari hasil spektrum 
terlihat perbedaan dip resonansi pada berbagai 
sudut datang, sesuai dengan kondisi resonansi 
yang diberikan opelh pers.(1). Posisi dip 
bergeser ke panjang gelombang lebih pendek 
dengan membesarnya sudut. Akan tetapi, 
spektrum dalam Gambar 2(b) muncul pada 
rentang panjang gelombang lebih besar. Hal 
tersebut terjadi karena perbedaan permitivitas 
dari lapisan udara dan permitivitas efektif dari 
lapisan AZO, yang membentuk lapisan dielektrik 
dalam konfigurasi Kretschmann seperti dalam 
Gambar 1(a). Pada sudut datang tertentu, 
semakin besar permitivitas lapisan dielektriknya, 

ω
 

kx 
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maka dip SPR akan muncul pada panjang 
gelombang yang lebih besar. Data perbedaan 
dip resonansi spektrum diatas ditabulasikan 
dalam Tabel I. 

Data spektrum AZO 0, 0,5 dan 5 wt% 
menunjukkan sedikit perbedaan seperti 
ditunjukkan oleh Gambar 3. Data eksperimen 
menunjukkan, pada sudut datang tertentu, 
semakin tinggi kadar dopan Alumunium, dip 
resonansi semakin bergeser ke panjang 
gelombang yang lebih kecil.  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2. (a) Spektrum SPR dari 
gelas/metal/uadara, dan (b) Spektrum SPR dari 
gelas/metal/AZO (3 wt%). 

Tabel I. Dip spektrum SPR pada Gambar 2(a) 
dan (b). 

sudut 
datang 

metal/udara metal/AZO 

45 
48 
52 
55 
58 
62 

596 
541 
520 
504 
489 
487 

784 
657 
610 
585 
570 
560 

 

Untuk memahami karakteristik pergeseran 
dip SPR ini, dari data spektrum SPR dibuatlah 
kurva dispersi SPR seperti dalam Gambar 4.(a). 
Gambar tersebut menunjukkan perbedaan kurva 
dispersi dari masing-masing sampel dengan 
kadar dopan Alumunium yang berbeda. Masing-
masing kurva dispersi tersebut ternyata dapat 
dicocokkan dengan kurva dispersi hasil 
perhitungan teoritik yang diberikan oleh 
persamaan (3), seperti yang terlihat dalam 
Gambar 4.(b). Dalam hal ini kita menganggap 
bahwa permitivitas relatif (atau indeks bias 

n=√𝜀𝑟 ) dari sampel-sampel tersebut tidak terlalu 
berubah terhadap panjang gelombang pada 
rentang pengukuran yang dilakukan, yaitu pada 
rentang 400-800 nm. Kurva dispersi tersebut 
menunjukkan bahwa permitivitas lapisan AZO 
sedikit mengecil dengan meningkatnya kadar 
dopan Alumunium, seperti ditunjukkan oleh 
Gambar 5. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa 
karena lapisan yang terbentuk sangat tipis maka 
overlapping antara lapisan dan gelombang SPR 
yang terbentuk sangatlah kecil, seperti 
diilustrasikan oleh inset dari Gambar 5. Oleh 
karena itu, indeks bias efektif dari lapisan 
tersebut akan lebih kecil dari indeks bias AZO 
yang sesungguhnya. 
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(b) 

Gambar 4.(a) Kurva dispersi hasil pengukuran, 
dan (b) Kurva dispersi untuk lapisan AZO 0.5 
wt% dan kurva dispersi hasil perhitungan 
teoretiknya. 

Kesimpulan 

Hasil pengukuran SPR menunjukkan variasi 
karakteristik spektrum SPR dari lapisan AZO 
bergantung pada kadar dopan Alumuniumnya. 
Variasi tersebut terkait dengan variasi indeks 
bias efektif lapisan yang berubah terhadap kadar 
dopan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa 
semakin tinggi kadar dopannya maka derajad 
porositas AZO semakin besar, sehingga indeks 
bias efektifnya semakin mengecil. 

Ucapan terima kasih 

Penelitian ini didukung oleh Program Riset dan 
Inovasi ITB 2014. 

 

 

Gambar 5. Grafik indeks bias efektif terhadap 
kadar dopan Alumunium (dalam wt%). 
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Pembuatan Stroboskop dengan Menggunakan LED Ultrabright Berbasis 
Mikrokontroler ATmega328 untuk Menghitung Kecepatan Rotasi Benda 

Sri Rahayu Alfitri Usna, Elsi Ariani, Ahmad Fauzi, Mairizwan, dan Hendro 

 

Abstrak 

Telah dilakukan penelitian mengenai pembuatan stroboskop sebagai penghitung kecepatan rotasi dari suatu 
benda dengan menggunakan mikrokontroler ATmega328. Stroboskop merupakan alat pengukur kecepatan 
rotasi benda yang memanfaatkan ilusi optik, dimana benda yang bergerak cepat jadi seperti bergerak lambat 
atau diam. Sumber cahaya yang digunakan pada stroboskop yaitu LED ultrabright dan benda yang akan 
dihitung kecepatan rotasinya adalah kipas angin. Untuk mengetahui kecepatan putar dari kipas angin maka 
frekuensi kedipan LED harus sama dengan frekuensi putar kipas. Kecepatan kedipan LED diatur oleh 
ATmega328 melalui potensiometer linear. Hasil dari kecepatan kedipan LED disimpan sebagai flash per 
minute (fpm). Saat LED dengan kecepatan beberapa fpm disorotkan ke kipas angin dan membuat kipas 
angin yang awalnya bergerak cepat jadi terlihat berhenti maka dapat disimpulkan bahwa fpm LED telah 
sama dengan round per minute (rpm) kipas angin. 

Kata-kata kunci: stroboskop, LED ultrabright, ATmega 328 

Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui 
benda yang bergerak ataupun diam. Benda 
bergerak artinya benda mengalami perubahan 
posisi. Menurut gerakannya ada benda yang 
bergerak translasi (lurus) dan ada juga yang 
bergerak rotasi (berputar). Kecepatan benda 
yang bergerak translasi dapat ditentukan dengan 
mudah. Sedangkan untuk benda yang bergerak 
rotasi lambat (masih bisa dilihat oleh panca 
indera) kecepatannya juga dapat ditentukan 
dengan mudah. Namun, jika gerak rotasinya 
sangat cepat maka kecepatannya menjadi sulit 
untuk dihitung. 

Di sekitar kita sering dijumpai benda yang  
bergerak rotasi. Contohnya: kipas angin, ban 
kendaraan, penggiling cabai, kincir angin dan 
lainnya. Benda-benda tersebut berputar dengan 
kecepatan yang tinggi. Nilai kecepatan dari 
benda berputar merupakan suatu parameter 
yang sering dibutuhkan untuk berbagai aplikasi. 
Keterbatasan dari penglihatan mata manusia 
membuat kecepatan benda yang berotasi sangat 
sulit untuk dihitung.  Oleh karena itu, dibutuhkan 
sebuah alat atau sensor yang dapat mendeteksi 
kecepatan rotasi benda.  

Ada beberapa alat penghitung kecepatan 
rotasi benda yang terdapat di pasaran, misalnya 
takometer. Takometer merupakan alat untuk 
mengukur kecepatan rotasi benda. Alat ini 
langsung dihubungkan dengan benda yang ingin 
diukur [1]. Hasil pengukurannya memungkinkan 
untuk diakses secara langsung [2]. Selain itu, 
juga bisa dipakai untuk mengukur kecepatan 

rotasi benda yang ditutup oleh suatu wadah. 
Namun, terdapat kekurangan dari takometer, 
yaitu pada saat pengukuran benda yang berotasi 
harus dihentikan terlebih dahulu. Adapun yang 
mempengaruhi kinerja takometer adalah 
koefisian gaya gesek antar permukaan, gaya 
gravitasi, dan beberapa faktor lainnya. 

 Selanjutnya alat pengukur kecepatan rotasi 
yang biasa digunakan adalah optokopler [3]. 
Optokopler merupakan piranti elektronik yang 
bekerja berdasarkan cahaya yang dipancarkan. 
Optokopler terdiri dari dua bagian, yaitu 
transmitter yang berfungsi sebagai pemancar 
cahaya dan receiver yang berfungsi menerima 
atau mendeteksi kehadiran cahaya. Pada 
aplikasinya optokopler memiliki kemampuan 
yang cukup teliti dalam menentukan kecepatan 
rotasi benda karena menggunakan prinsip optik. 
Kekurangannya adalah dimensi dari optokopler 
yang kecil sehingga hanya bisa mengukur 
kecepatan rotasi dari benda yang berdiameter 
kecil seperti kepingan CD. Pengukuran 
menggunakan optokopler dilakukan dengan 
menempelkan benda yang akan diukur pada 
optokopler tersebut. Kinerja optokopler ini 
dipengaruhi oleh getaran yang ditimbulkan oleh 
benda tersebut. 

Alat pengukur kecepatan rotasi benda lainnya 
yang banyak dipasarkan adalah stroboskop. 
Stroboskop yaitu alat yang memungkinkan untuk 
mengamati benda yang berotasi dengan 
memanfaatkan ilusi optik [4]. Ilusi optik yang 
dimaksud adalah membuat benda bergerak 
cepat jadi terlihat seolah-olah melambat atau 
berhenti. Stroboskop merupakan alat pengukur 
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kecepatan yang lebih canggih dan tidak 
memerlukan kontak langsung dengan benda 
yang akan dihitung kecepatan rotasinya[2]. 
Sehingga dalam pengukuran tidak perlu 
menghentikan gerak rotasi benda tersebut [5]. 

Berdasarkan ketiga alat pengukur kecepatan 
rotasi benda yang disebutkan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa yang paling effisien 
adalah stroboskop. Hal ini disebabkan dalam 
pengukuran tidak memerlukan kontak langsung 
dengan benda yang akan diukur dan dapat 
digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi 
benda yang berbeda-beda. Akan tetapi, untuk 
stroboskop yang terdapat di pasaran saat ini, 
harganya cukup mahal dan ukurannya besar. 
Oleh sebab itu, penulis ingin merancang sebuah 
stroboskop yang ukurannya lebih kecil dengan 
harga yang lebih murah dan berkualitas tidak 
kalah saing dengan stroboskop yang telah ada di 
pasaran. 

Eksperimen 

Pada  penelitian  ini  dibuat  sebuah 
stroboskop untuk  menghitung  kecepatan  rotasi 
benda. Adapun syarat benda yang dapat diukur 
kecepatan rotasinya adalah benda yang berotasi 
3600 dengan seluruh permukaannya telihat atau 
tidak dihalangi oleh benda lainnya [5]. Berikutnya 
kecepatan rotasinya konstan dan memiliki 
bagian tertentu yang menjadi acuan dalam 
pengukuran. Misalnya pada kipas angin yang 
memiliki empat daun kipas, maka ditandai satu 
daun kipas sebagai patokan dari pengukuran.  

Komponen yang digunakan dalam 
pembuatan stroboskop diantaranya LED. LED 
yang digunakan sebanyak tiga buah sebagai 
sumber cahaya stroboskop. LED merupakan 
sejenis dioda semikonduktor yang memiliki PN 
junction. Warna atau panjang gelombang yang 
dipancarakan sesuai dengan selisih pita energi 
bahan pembentuk PN junction [6]. LED yang 
digunakan adalah LED jenis ultrabright dengan 
daya 3 watt dan tegangannya berkisar antara 3,8 
V hingga 4,2 V.   

Komponen berikutnya yaitu mikrokontroler 
ATmega328. ATmega328 memiliki spesifikasi 
tegangan operasi 5 V dan tegangan input yang 
direkomendasikan antara 7-12 V. ATmega328 
terdiri dari 19 pin output dan input digital serta 6 
pin input analog. Flash memorinya mencapai 32 
KB dan kecepatan prosesnya mencapai 16 
MIPS dengan clock 16 MHz [7]. ATmega328 
merupakan mikrokontroler yang terdapat pada 
arduino. Pada penelitian ini ATmega328 
digunakan untuk mengontrol perintah kecepatan 
kedipan LED serta menampilkannnya pada 
display (LCD Karekter). Selanjutnya yaitu 
potensiometer linear sebagai pembagi tegangan 

yang masuk pada analog input untuk 
menentukan kecepatan kedipan dari LED.  

Komponen pendukung lainnya yaitu resistor, 
kapasitor, transistor, dioda dan IC7805 yang 
dapat dilihat pada skema rangkaian gambar 1. 
Untuk benda yang akan diukur kecepatan 
putarannya digunakan kipas angin. 

 

Gambar 1. Skematik rangkaian stroboskop 

Cara kerja dari rangkaian ini adalah tiga 
buah LED disusun paralel agar cahaya yang 
dihasilkan lebih terang. LED dihubungan dengan 
ATmega328 yang berfungsi menerjemahkan 
perintah melalui potensiometer. Saat 
potensiometer diputar maka terjadi perubahan 
tegangan yang masuk pada analog input, 
perubahan nilai analog input ini akan 
memerintahkan ATmega328 untuk mengatur 
frekuensi LED berkedip lebih tinggi atau lebih 
rendah.  

Pada kipas angin, salah satu daun kipas 
ditandai sebagai acuan gerakan kipas. Misalnya 
salah satu daun ditempelkan sobekan kertas 
kecil berwarna putih. Saat kipas angin berputar 
sangat kencang maka akan sangat sulit 
mendeteksi keberadaan kertas putih tersebut 
karena permukaannya terlihat sama pada semua 
sisi. Kemudian LED ultrabright dengan frekuensi 
tertentu disorotkan ke arah kipas angin. Maka 
kipas angin akan terihat seolah-olah melambat. 
Ilustrasi dari gerakan kipas angin terhadap 
cahaya dari stroboskop ini dapat dilihat pada 
gambar 2.  
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Gambar 2. Ilustrasi gerak benda yang berotasi 
3000 RPM yang disorot dengan stroboskop [5]. 

Untuk memudahkan pengukuran maka 
digunakan potensiometer agar menghasilkan 
fpm tertinggi. Saat frekuensi fpm empat kali lebih 
besar dari rpm kipas maka kertas putih yang 
tadinya jadi patokan pengukuran akan terlihat 
sebanyak empat buah dalam pengamatan mata. 
Jika fpm nya terus diperkecil maka kertas putih 
akan terlihat tiga hingga dua kali dalam satu 
kedipan. Saat fpm sama dengan rpm maka 
kertas putih akan terlihat satu buah dalam 
pengamatan. Hal ini mengindikasikan satu kali 
putaran kertas sama dengan satu kali kedipan 
LED sehingga kertas yang dijadikan acuan yang 
bergerak sangat cepat terlihat seolah-olah 
berhenti atau berada ditempat yang sama. Saat 
fpm terus diperkecil maka didapatkan lagi 
sebuah kertas patokan berada ditempat yang 
sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kipas 
angin bergerak dua kali atau tiga kali lebih cepat 
dari kedipan LED. Untuk memudahkan observasi 
maka sebuah kertas acuan yang pertama dilihat 
setelah dua buah kertas sebelumnya terlihat 
diam diambil sebagai nilai rpm sebenarnya. 

Jadi, frekuensi yang sama antara kedipan 
LED dengan kecepatan kipas angin bisa 
diketahui dengan ilusi optik yang ditunjukkan 
oleh putaran kipas angin, yaitu kipas angin yang 
awalnya bergerak cepat menjadi terlihat 
melambat dan berhenti. Jika frekuensi keduanya 
sudah sama maka dapat disimpulkan bahwa 
jumlah kedipan LED permenit (flash per minute, 
fpm) sama dengan kecepatan putaran kipas 
angin per menit (round per minute, rpm).  

Hasil yang dihitung melalui ATmega328 
kemudian ditampilkan pada LCD. LCD 
merupakan singkatan dari liquid crystal display 
yang berfungsi sebagai monitor atau layar yang 
dapat digunakan untuk menampilkan data. LCD 
juga diprogram melalui ATmega328. Pada LCD 
ditampilkan nilai dari kecepatan putar permenit 
(rpm). 

Hasil dan diskusi 

Penelitian pembuatan stroboskop dengan 
menggunakan LED ultrabright berbasis 
mikrokontroler ATmega328 untuk menghitung 
kecepatan rotasi benda telah dilakukan. 
Sebelum kipas angin dinyalakan, salah satu dari 

tiga daun kipas ditandai dengan sobekan kertas 
kecil berwarna putih sebagai acuan pengukuran. 
Saat kipas angin dinyalakan maka daun kipas 
yang ditandai tadi sudah tidak terlihat. Ketika 
LED disorot ke kipas angin, kipas angin yang 
sebelumnya bergerak sangat cepat terlihat 
melambat. Ini menyatakan bahwa stroboskop 
yang dibuat dari LED ultrabright ini dapat 
menghasilkan ilusi optik. 

 

Gamabar 4. Pengujian kecepatan rotasi benda 
melalui stroboskop ultrabright.. 

Selanjutnya dengan mengatur potensiometer, 
maka tegangan yang masuk ke LED akan 
terbagi dari 0-5 volt (0-1023 dalam angka 
binner). Waktu hidup LED diatur selama 1 ms 
dan untuk waktu padam inilah yang ditentukan 
oleh besarnya tegangan masukan yang diatur 
melalui potensiometer yang diprogram oleh 
ATmega328. Melalui pengaturan nilai tegangan 
tertentu dari flash LED, maka daun kipas yang 
ditandai tadi terlihat diam pada satu tempat. 
Sehingga kipas angin secara keseluruhan 
terlihat seolah-olah berhenti.  

Hasil eksperimen ini dapat digambarkan 
melalui grafik hubungan antara analog input 
dengan perioda flash LED yang terlihat pada 
gambar 5. Analog input merupakan nilai 
pembagi tegangan yang dihasilkan oleh 
potensiometer sedangkan perioda flash  
merupakan waktu yang dibutuhkan untuk satu 
kali gelombang (satu kali on dan satu kali off) 
kedipan cahaya LED.  
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Gambar 5. Grafik hubungan tegangan Ao (volt) 
dengan perioda (s) 

Gambar 5 menunjukkan hubungan linear 
antara analog input dengan perioda flash LED. 
Dari grafik ditunjukkan bahwa perubahan 
perioda flash bergantung pada nilai yang masuk 
pada tegangan input. Jika tegangan yang masuk 
pada analog input sangat kecil atau mendekati 
nol maka perioda flash juga akan sangat kecil, 
sehingga LED hidup dalam keadaan normal. 
Jika nilai tegangan input dinaikkan maka perioda 
flash juga ikut naik atau membesar sehingga 
terjadilah perubahan kecepatan flash per menit 
(fpm) LED.  

Berdasarkan pengujian stroboskop 
terhadap kipas angin, pada tegangan Ao tertentu 
kipas angin yang awalnya berputar sangat cepat 
terlihat seolah-olah berhenti (diam). Ketika 
peristiwa ini terjadi, LCD menunjukkan nilai 
kecepatan kipas anginnya mendekati 1363 rpm. 
Dimana kecepatan kipas angin saat itu sama 
dengan kecepatan flash LED.  

Kesimpulan 

Stroboskop sebagai alat penghitung 
kecepatan objek berputar dengan sumber 
cahaya LED ultrabright berbasis mikrokontroler 
Atmega328 telah berhasil dibuat. Dari percobaan 
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jika 
frekuensi kedipan LED sama dengan frekuensi 
putaran kipas angin, maka kipas angin yang 
bergerak sangat cepat terlihat melambat dan 
diam. Jika situasi ini terjadi maka dapat 
disimpulkan kecepatan kedipan LED sama 
dengan kecepatan putaran kipas angin. Dari 
komponen-komponen penyusunnya maka dapat 
dihasilkan stroboskop yang ukurannya lebih 
kecil. Jika ditinjau dari biaya pembuatannya 
maka dapat digolongkan cukup murah dibanding 
dengan stroboskop yang ada dipasaran. 
Stroboskop dapat bekerja dengan baik dalam 
menentukan kecepatan putar benda.  
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Abstrak 

Banyak siswa yang menganggap fisika adalah pelajaran yang rumit serta tidak menarik. Oleh karena itu 
banyak siswa – siswa SMA yang tidak tertarik meneruskan pendidikan di bidang fisika. Padahal fisika itu 
sendiri adalah ilmu yang sangat berperan dalam perkembangan teknologi dan prinsip – prinsip fisika banyak 
digunakan dalam bidang – bidang lain seperti teknik dan eksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan wawasan bagi siswa – siswa di SMA mengenai penerapan ilmu fisika dalam eksplorasi. Metode 
yang dipakai adalah metode gravitasi. Metode gravitasi didasarkan atas hukum gravitasi Newton yaitu gaya 
tarik antara benda bermassa. Secara sederhana dapat disampaikan bahwa apabila suatu benda memiliki 
kerapatan massa yang berbeda dengan daerah di sekitarnya, maka akan terjadi anomali gravitasi pada 
daerah tersebut. Seminar tersebut akan dilakukan di SMA Negri 2 Nubatukan Kabupaten Lembata. Tujuan 
setelah dilakukan seminar adalah meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran fisika. 

Kata-kata kunci: Anomali gravitasi, eksplorasi, gravitasi Newton 

Pendahuluan 

Daerah Lembata memiliki 3 gunung api aktif, 
gunung-gunung api tersebut antara lain 
Gunungapi Ilebatubara, Gunungapi Ile Werung 
dan Gunungapi Lewotolo. Gunung-gunung ini 
berpotensi menghasilkan bahan galian, misalnya 
emas di kecamatan Lebatukan, Buyasari, 
Omesuri dan Atadei serta belerang di kecamatan 
Ile Ape. Selain daerah-daerah ini, adapun 
potensi dari kabupaten Lembata yag saat ini 
sedang dikembangkan oleh pemeritah daerah, 
yakni panas bumi. Selain itu terdapat pula 
daerah yang memiliki potensi panas bumi di 
daerah Atadei, yakni di desa Atakore. Pada 
daerah ini terdapat sumber Gas Alam Karun 
Watuwawer, dimana muncul uap-uap panas dari 
dalam tanah. Kondisi ini membuat masyarakat 
sekitar menggunakannya sebagai dapur alam. 

Metode gravitasi adalah salah satu metode 
yang menggunakan prinsip gaya tarik massa. 
Massa suatu benda sangat erat kaitannya 
dengan kerapatan massa dan volume benda 
tersebut. Pada prinsipnya, apabila suatu daerah 
di bawah permukaan tanah memiliki kerapatan 
yang berbeda dengan daerah di sekitarnya, 
maka nilai percepatan gravitasi yang terukur pun 
akan berbeda. Metode ini juga pasif, artinya 
tidak ada energi yang diberikan pada tanah 
dalam pengambilan data. 

Teori 

Tujuan  utama  mempelajari  secara 
mendetail data gravitasi adalah untuk 
menyediakan pemahaman yang lebih baik 
mengenai lapisan kerak bumi. Metode gravitasi 
relatif murah, non-invasive, metode yang tidak 
merusak dan yang telah diuji pada permukaan 
bulan. Tujuan       eksplorasi       adalah       
untuk mengaitkan   variasi   dengan   perbedaan 
dalam   distribusi   kerapatan   dan   jenis 
batuan. Kunci keberhasilan metode gravitasi 
bergantung pada perbedaan kerapatan massa 
benda-benda yang menghasilkan perbedaan 

pada medan gravitasi.  1  

Beberapa penjelasan dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini 

 

 

Gambar 1. Benda yang berada di bawah 
permukaan tanah. 

 

mailto:suka.pandia@gmail.com


Prosiding Seminar Kontribusi Fisika 2014 (SKF 2014) 
17-18 November 2014, Bandung, Indonesia 

ISBN 978-602-19655-7-3 171  

Hasil Pengukuran yang akan diperoleh ketika 
diletakkan gravimeter dapat dilihat pada gambar 
di bawah ini 

 

 

Gambar  2.  Percepatan  gravitasi  pada 
beberapa titik di atas benda 

Plot Data yang akan diperoleh dari 
pengukuran dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini 

 

Gambar 3. Plot data nilai percepatan gravitasi 

Gravity meter (Gravimeter) 

Metode untuk penentuan gravitasi relatif 
adalah keseimbangan torsi seperti pada gambar 
di bawah ini 

 

Gambar 4. Skematik kesetimbangan torsi 

 

Koreksi – koreksi pada metode gravitasi 

Gravitimeter tidak langsung memberikan nilai 
gravitasi. Pembacaan alat harus dikalikan 
dengan faktor kalibrasi alat untuk menghasilkan 
nilai gravitasi pengamatan (gobs). Sebelum hasil 
survei dapat diinterpretasikan dalam geologi, 
data gravitasi harus dikoreksi dengan data-data 
umum, misalnya  permukaan  laut  (geoid), 
tujuan untuk menghilangkan efek tersebut 
hanyalah ketertarikan pada bidang deologi 
secara tidak langsung. Proses koreksi dikenal 
sebagai reduksi data gravitasi atau reduksi ke 
geoid. Perbedaan antara gobs dengan hasil dari 
International   Gravity Formula/Geodetic   
Reference   System 67 untuk lokasi yang sama, 
atau relatif terhadap stasion base local (misalnya 
yang di geologi), disebut dengan anomali 
gravitasi. Berbagai koreksi yang   diterapkan   
pada   metode   ini adalah instrumental drift, 
earth tides, eotvos, lattitude, elevation, free-air 
correction, bouger correction, terrain, isostatic. 

Beberapa koreksi tersebut akan dijelaskan di 

bawah ini  2  

Koreksi instrumental drift 

Pembacaan gravitimeter berubah (drift) 
terhadap   waktu   sebagai   akibat   dari elastic 
creep pada pegas, menghasilkan perubahan 
nilai gravitasi yang jelas terhadap stasion. 
Instrumental drift dapat ditentukan dengan 
mudah dengan cara mengulangi pengukuran 
pada stasion yang sama pada waktu yang 
berbeda dalam  satu  hari,  umumnya  setiap  1-
2 jam. 

Perbedaan nilai hasil pengukuran secara 
berturut-turut di plot untuk menghasilkan kurva 
drift (gambar 5) 

 

Gambar 5. Kurva drift pada gravimeter 

Koreksi tides 

Sama  seperti  air  di  samudra  merespon 
tarikan gravitasi bulan dan juga oleh matahari, 
sama seperti itu juga dengan bumi yang padat. 

Earth tides memberikan peningkatan dalam 
gravitasi sampai tiga g.u. dengan periode 
minimum sekitar 12 jam. Pengulangan 
pengukuran pada stasion yang sama 
memberikan estimasi koreksi untuk pengaruh 
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tidal pada interval singkat, sebagai tambahan 
penentuan instrumental drift untuk sebuah 
gravimeter (gambar 6). 

 

Gambar  6.  Penentuan  instrumental  drift 

pada gravimeter 

Koreksi terrain 

Pengaruh       topography       pada       g 
diilustrasikan pada Gambar 7. 

 

Gambar  7.  Pengaruh  bukit  dan  lembah 
pada pengukuran gravitasi, menunjukkan 
perlunya koreksi terrain. 

Anomali Bouguer 

Tujuan utama    reduksi data adalah anomaly 
Bouguer, yang berkaitan hanya dengan variasi 
lateral dalam kerapatan kerak bagian atas dan 
yang merupakan paling interest untuk diterapkan 
geophysicists  dan  geologists.  

Anomali Bouguer  Bg  adalah perbedaan  

antara nilai  obsg ,  setelah dikoreksi,  dan 

sebuah  nilai  pada  suatu stasion base  baseg , 

artinya: 

  baseobsB gkoreksigg    

Metode Pengolahan Data Gravitasi 

Hubbert (1948) menunjukkan bahwa tarikan 
gravitasi pada sebuah benda dua dimensi (2-D) 
dapat diekspresikan dalam bentuk integral garis 
pada garis kelilingnya. Talwani et al (1959) 
mengkaji kasus pada sebuah poligon dengan 
jumlah sisi n dan membagi – bagi ke dalam 
integral garis, masing-masing berkaitan dengan 
sisi poligon tersebut. 

 

Gambar 8. Konvensi geometri digunakan 
dalam ekspresi untuk komponen x dan 
komponen y dari percepatan gravitasi pada titik 
origin yang diakibatkan oleh sebuah poligon 
dengan kerapatan   . 

Hasil dan diskusi 

Penelitian ini dilakukan terhadap 35 orang 
siswa. Di awal penjelasan, diberikan beberapa 
pertanyaan untuk mengetahui bagaimana 
pendapat siswa terhadap mata pelajaran fisika. 
Setelah setiap siswa memberikan jawaban, 
terlihat bahwa sebagian besar siswa – siswa 
SMA tidak menyenangi fisika. Selain itu juga 
95% siswa tidak berminat untuk melanjutkan 
pendidikan di bidang fisika.  

Dari data dilapangan juga ditemukan bahwa, 
hampir seluruhnya siswa tidak pernah 
mendengar mengenai geofisika, serta metode 
gravitasi. Namun, ditemukan bahwa seluruh 
siswa serius memperhatikan ketika peneliti 
beserta tim menjelaskan mengenai geofisika, 
geotermal dan metode gravitasi. 

Selama penjelasan tentang metode gravitasi, 
terlihat siswa antusias dan serius mendengarkan 
penjelasan yang disampaikan. Selain itu, diakhir 
pemaparan, ketika sesi diskusi dibuka, ternyata 
banyak siswa yang mengajukan pertanyaan dan 
juga menyampaikan bahwa mereka tertarik 
untuk mempelajari geofisika karena selama ini 
daerah potensi panas bumi yang ada di daerah 
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mereka hanya mereka gunakan untuk kegiatan 
sehari – hari seperti memasak ubi, pisang dan 
lainnya. 

Dokumentasi kegiatan – kegiatan tersebut 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

 

Gambar 9. Foto bersama kepala sekolah dan 
siswa – siswa SMA Negri 2 Lembata. 

Di universitas widya mandira juga dilakukan 
seminar seperti ditunjukkan oleh gambar di 
bawah ini 

 

Gambar 10. Foto bersama Dekan dan dosen di 
kampus Unwira. 

Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh 
bahwa kegiatan seperti ini sangat perlu 
dilakukan bagi siswa – siswa sekolah menengah 
sehingga mempunyai wawasan tambahan 
mengenai fisika. Kegiatan seperti ini sebaiknya 
dilakukan juga dalam bidang – bidang fisika lain 
seperti material, nuklir, instrumen dan lainnya. 
Dengan harapan ketika siswa mengetahui peran 
fisika, maka akan meningkatkan minat mereka 

untuk belajar fisika dan melanjutkan pendidikan 
di bidang fisika. 
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Abstrak 

Cabai merupakan jenis sayuran yang memiliki fluktuasi harga yang paling tinggi dibandingkan varian 
sayuran lainnya di kota Bandung, Indonesia. Misalnya sepanjang bulan September-Oktober 2014, 
simpangan baku dari harga Cabai Hijau dapat mencapai Rp 8.157 per kilogram (kg) dengan rata-rata harga 
Rp 23.414 per kg. Terdapat 7 jenis cabai yang telah dikenal secara luas yaitu Cabai Hijau, Tanjung, TW, 
Keriting Merah, Keriting Hijau, Rawit Domba, dan Rawit Hijau. Masing-masing jenis cabai tersebut memiliki 
fluktuasi harga yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, digunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) untuk 
menentukan kontribusi terhadap fluktuasi harga salah satu jenis cabai oleh keenam varian cabai lainnya. 
Metode yang digunakan adalah Propagasi Balik dengan arsitektur terbaik 3 lapisan tersembunyi. Masing-
masing lapisan memiliki sejumlah 41, 38, dan 1 unit jaringan. Sebanyak 26 data digunakan untuk pelatihan 
JST dan 1 data digunakan untuk pengujian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa harga Cabai Keriting 
Merah memiliki korelasi yang paling kuat terhadap varian harga cabai lainnya, dengan rentang kesalahan 
pengujian JST sebesar 0,54%. Sebaliknya, harga Cabai Rawit Domba dan Rawit Hijau cenderung tidak 
dipengaruhi varian harga cabai lainnya, dengan rentang kesalahan pengujian JST masing-masing sebesar 
15,49% dan 15,37%. 

Kata-kata kunci: cabai, fluktuasi harga, propagasi balik, Jaringan Syaraf Tiruan 

Pendahuluan 

Naik turunnya (fluktuasi) harga cabai dapat 
dilihat dari kenyataan yang berlangsung di 
masyarakat. Secara umum, fluktuasi harga 
hanya berkisar diantara patokan harga yang 
ditentukan oleh pemerintah. Fluktuasi harga 
cabai juga dipengaruhi oleh kualitas yang 
berkaitan dengan waktu dan tempat pemasaran. 
Di kota Bandung, fluktuasi harga cabai sangat 
dinamis dibandingkan harga varian sayuran 
lainnya. Selain itu, tidak ada keseragaman harga 
maupun fluktuasi harga dari setiap jenis cabai. 

Di dalam penelitian ini, dilakukan 
pengamatan terhadap fluktuasi harga dari setiap 
jenis cabai yaitu cabai Hijau, Tanjung, TW, 
Keriting Merah, Keriting Hijau, Rawit Domba dan 
Rawit Hijau. Penulis mencoba untuk 
menentukan perbandingan pengaruh harga 
suatu jenis cabai oleh harga varian cabai lainnya 
melalui pengenalan pola fluktuasi harga masing-
masing. Metode yang digunakan akan dijelaskan 
dalam bagian Propagasi Balik Jaringan Syaraf 
Tiruan.  Hasil pengamatan dan pelatihan JST 
akan dibicarakan dalam bagian Hasil dan 
Diskusi.   

 

Propagasi Balik Jaringan Syaraf Tiruan 

Propagasi Balik Jaringan Saraf Tiruan (JST) 
merupakan suatu metode yang memproses 
informasi dengan menirukan cara kerja otak 
manusia dalam menyelesaikan suatu masalah, 
yaitu dengan melakukan proses belajar melalui 
perubahan bobot sinapsis pada setiap lapisan 
jaringan sarafnya[1]. JST dapat belajar dengan 
memberikan respon terhadap contoh kasus 
spesik yang diberikan melalui suatu bimbingan 
(supervised learning)[2]. 

Cara belajar JST dengan dibimbing berarti 
pasangan pola masukan-keluaran dari data 
tersebut disediakan oleh pembimbing. JST 
diberikan referensi data masukan yang 
disertakan data keluaran yang diharapkannya. 
Salah satu aplikasinya adalah untuk mengenali 
pola yang berbasis data masa lalu, kemudian 
digunakan untuk memprediksi keluaran data jika 
parameter masukannya berubah. 

Arsitektur JST generasi pertama diajukan 
oleh F. Rosenblatt pada tahun 1958[3]. 
Hubungan antara vektor input 𝒙 dan keluaran 

fungsi jaringan 𝑓(𝒙; 𝒘, 𝜃)diberikan oleh 
persamaan berikut: 
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𝑓(𝒙; 𝒘, 𝜃) = ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝜃

𝑖

 

(1) 

 
dimana {𝑤𝑖} adalah matrix bobot dan θ adalah 
konstanta bias. 

Dua atau lebih fungsi jaringan yang saling 
terhubung dapat membentuk sebuah Lapisan-
banyak Neuron (Multi-layer Perceptron). Pada 
umumnya, jaringan ini terdiri dari lapisan 
masukan, lapisan tersembunyi dan lapisan 
keluaran (gambar 1). 

Formulasi pada lapisan tersembunyi 
diberikan oleh persamaan berikut: 

ℎ𝑗 = 𝑔(1)(𝑓𝑗
(1)

);  𝑓𝑗
(1)

= ∑ 𝑤𝑗,𝑙
(1)

𝑥𝑙 + 𝜃𝑙
(1)

𝑙

 

(2) 

 
Sedangkan pada lapisan keluaran diberikan oleh 
persamaan berikut: 

𝑦𝑖 = 𝑔(2)(𝑓𝑖
(2)

);  𝑓𝑖
(2)

= ∑ 𝑤𝑖,𝑗
(2)

ℎ𝑗 + 𝜃𝑖
(2)

𝑗

 

(3) 

 
dimana 𝑙, 𝑗, dan 𝑖 adalah index masing-masing 

unit masukan, tersembunyi dan keluaran. 𝑔(1) 

dan 𝑔(2) disebut fungsi aktivasi. 

 

Gambar 1. Lapisan-banyak neuron JST dengan 
sejumlah 4 unit masukan, 5 unit tersembunyi dan 
1 unit keluaran. 

Di dalam metode Propagasi Balik, JST 
diberikan set data pelatihan (masukan data 
referensi beserta target data keluaran yang 
diharapkan). Jika digunakan fungsi Sum Square 
Error (SSE), maka error dari perbandingan 
keluaran JST terhadap vektor target 𝒕 dapat 
dihitung melalui persamaan berikut: 

𝐸 = ∑(𝑡𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑖

 

(4) 

 

Tahap pelatihan JST bersifat iteratif dengan 
menggunakan metode optimasi untuk meng-
update bobot 𝒘. Salah satu metode optimasi 
yang dapat digunakan adalah metode 
Levenberg-Marquardt. Pertama, masukkan 
seluruh set data pelatihan, sehingga diperoleh 
SSE total keluaran JST. Kemudian, update 

matriks bobot 𝒘(𝑡+1) = 𝒘𝑡 + ∆𝒘𝑡. Hitung kembali 

SSE total dengan menggunakan bobot yang 
telah di-update. Jika SSE total yang diperoleh 
lebih besar dari target error yang diharapkan, 
maka proses pelatihan tersebut kembali meng-
update matriks bobot. Proses pelatihan akan 
berhenti jika telah memenuhi SSE total yang 
diharapkan. 

Hasil dan diskusi 

Pengamatan terhadap fluktuasi harga varian 
cabai dilakukan mulai dari tanggal 16 September 
2014 hingga 4 November 2014 di Pasar Induk 
Caringin, Kota Bandung. Hasil pengamatan 
diperoleh sebanyak 49 data yang ditampilkan 
pada gambar 2, 3 dan 4. 

 
 
Gambar 2. Fluktuasi harga cabai Keriting Merah 
dan Keriting Hijau. 

 

 

 
Gambar 3. Fluktuasi harga cabai Rawit Domba 
dan Rawit Hijau. 
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Gambar 4. Fluktuasi harga cabai Tanjung, TW, 
dan Hijau. 
 

Pada tahap pelatihan JST, data pengamatan 
dari hari ke-1 sampai hari ke-26 digunakan 
sebagai data pelatihan. Keluaran yang 
dihasilkan adalah 1 buah unit jaringan (1 x 26 
data) yaitu harga salah satu jenis cabai. Dimana 
data masukan berupa 6 buah unit jaringan (6 x 
26 data) yang merupakan harga varian cabai 
lainnya. Proses pelatihan berhenti ketika 
perhitungan SSE antara target dan keluaran JST 
ditentukan sebesar < 5%. 

Selanjutnya, arsitektur jaringan terbaik 
ditentukan melalui pengamatan terhadap 
konsistensi dari hasil keluaran JST sebanyak 10 
kali pelatihan. Tabel 1 merupakan hasil pelatihan 
JST dengan menggunakan 3 lapisan 
tersembunyi. Masing-masing lapisan memiliki 
sejumlah 41, 38, dan 1 unit jaringan. Fungsi 
aktivasi yang digunakan pada lapisan 
tersembunyi adalah tangential-sigmoid 𝑔(𝑥) =
𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑥) dan lapisan keluaran adalah pure-linear 
𝑔(𝑥) = 𝑥, dengan konstanta bias sebesar 1.  

 
Tabel 1. Standar Deviasi dari hasil pelatihan 
JST. 

JST Jenis Cabai Standar Deviasi 

1 Tanjung 1,3844 

2 TW 1,5278 

3 Keriting Merah 0,9329 

4 Keriting Hijau 1,0858 

5 Rawit Domba 0,4001 

6 Rawit Hijau 0,5152 

7 Hijau 1,7699 

 

Pada proses pengujian JST, digunakan data 
pengamatan hari ke-27 berupa 1 unit target 
keluaran (1 x 1 data) berupa masing-masing 
harga cabai dan 6 unit masukan (6 x 1 data) 
berupa harga varian cabai lainnya. Tabel 2 
merupakan hasil perbandingan keluaran JST 
terhadap data target yang diharapkan. 

 
 

Tabel 2. Hasil pengujian JST. 

JST Jenis Cabai Kesalahan Prediksi 

1 Tanjung 2,54 % 

2 TW 3,13 % 

3 Keriting Merah 0,54 % 

4 Keriting Hijau 2,1 % 

5 Rawit Domba 15,49 % 

6 Rawit Hijau 15,37 % 

7 Hijau 0,94 % 

 

Persentase kesalahan prediksi dari tabel di 
atas merupakan representasi dari tingkat 
keterkaitan pola fluktuasi harga dari jenis cabai 
tertentu berdasarkan fluktuasi harga varian cabai 
lainnya. Rentang kesalahan prediksi yang kecil 
menunjukkan harga jenis cabai tertentu sangat 
dipengaruhi oleh harga varian cabai lainnya.  

Perbedaan rentang kesalahan yang signifikan 
ditemukan pada jenis Cabai Rawit Domba dan 
Rawit Hijau. Dalam hal ini, terdapat faktor lain 
yang juga signifikan mempengaruhi fluktuasi 
harga Cabai Rawit daripada varian harga cabai 
lainnya. Dimana kita dapat memprediksi harga 
cabai Tanjung, TW, Keriting Merah, Keriting 
Hijau, atau Hijau jika setiap harga varian cabai 
lainnya diketahui. 

Pada umumnya, produksi cabai Rawit Domba 
ataupun Rawit Hijau membutuhkan kriteria  
lahan tertentu. Hal ini berbeda dengan produksi 
varian cabai lainnya. Cabai Rawit Hijau ditanam 
di lahan kering. Sehingga, pada saat musim 
kemarau tiba, cabai jenis ini akan gagal panen. 
Sebaliknya, cabai Rawit Domba dibudidayakan 
di lahan basah. Sehingga, pada saat musim 
hujan tiba, cabai jenis ini yang akan gagal 
panen. Maka, pada periode masa panen di 
musim-musim tertentu, harga salah satu jenis 
cabai Rawit dapat melonjak. 

Oleh karena kedua komoditas cabai Rawit 
tersebut sangat dipengaruhi cuaca, maka 
fluktuasi harganya sangat berbeda dari varian 
cabai lainnya. Hal ini mengakibatkan harga cabai 
Rawit cenderung tidak dipengaruhi oleh varian 
harga cabai lainnya. 

Sebaliknya, harga cabai Rawit dapat 
menentukan fluktuasi varian harga cabai lainnya. 
Hal ini disebabkan karena jika dilihat supply-
demad yang ada, terutama cabai Tanjung dan 
TW, selalu kelebihan stock ketika panen. 
Misalnya ketika periode panen cabai Hijau, 
Tanjung, TW, Keriting Merah dan Keriting Hijau 
bertepatan dengan periode gagal panen jenis 
cabai Rawit, maka harga cabai Rawit akan 
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melonjak naik diikuti oleh harga varian cabai 
lainnya. 

Kesimpulan 

Harga Cabai Keriting Merah memiliki korelasi 
yang paling kuat terhadap varian harga cabai 
lainnya, dengan rentang kesalahan pengujian 
JST sebesar 0,54%. Sebaliknya, harga Cabai 
Rawit Domba dan Rawit Hijau cenderung tidak 
dipengaruhi varian harga cabai lainnya, dengan 
rentang kesalahan pengujian JST masing-
masing sebesar 15,49% dan 15,37%. 

Ucapan terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
pihak panitia dan penyelenggara seminar yang 
telah memberikan kesempatan atas 
keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis 
juga mengucapkan terima kasih kepada para 
produsen dan distributor cabai di kota Bandung 
atas diskusi yang bermanfaat. 
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Abstrak 

Telah dilakukan pembuatan papan partikel sekam padi dengan perekat epoksi. Pembuatan papan partikel 
melalui tahapan: pengahancuran sekam padi, pencampuran sekam padi dengan epoksi, pencetakan, 
pemanasan, pemgkondisian dan pengerigan. Karakterisasi sifat fisis meliputi kerapatan, kadar air, daya 
serap air, dan pengembangan tebal. Karakterisasi sifat mekanis meliputi, modulus patah, modulus elastisitas 
dan kuat tarik. Hasil uji penelitian mengacu pada SNI 03-2105-2006, menunjukkan sifat fisis dan sifat 
mekanis telah memenuhi standar, kecuali modulus elastisitas. Sifat fisis meliputi kerapatan berkisar antara 
0,71 gam/cm3 - 0,81 gam/cm3, kadar air berkisar antara 2,89% - 5,79%, pengembangan tebal berkisar 
anatar 7,29% - 17,28%. Sifat mekanis modulus patah telah memenuhi standar, berkisar antara 2256,16 
kgf/cm2 - 5451,62 kgf/cm2. Sedangkan modulus elastisitas tidak memenuhi standar SNI 03-2105-2006, 
karena masih di bawah 20400 kgf/cm2. 

Kata-kata kunci: sekam padi, epoksi, sifat fisis, sifat mekanis  

Pendahuluan 

Produksi kayu dari 2 tahun terakhir 
mengalami penurunan, sedangkan produksi padi 
mengalami peningkatan [1]. Limbah pengolahan 
padi yang pemanfaatanya perlu dikembangkan 
salah satunya sebagai komposit. Penelitian yang 
telah dilakukan berkaitan dengan papan partikel 
sekam padi diantaranya, Sifat fisis dan mekanis 
komposit sekam padi dengan campuran lateks 
iradiasi, semen dan abu terbang memenuhi 
standar SNI [2]. Sifat fisis papan partikel dengan 
campuran plastik Polypropylene mempunyai sifat 
lebih baik dibandingkan dengan JIS A 5908 [3]. 
Papan komposit juga telah dibuat dari sekam 
padi dan plastik HDPE daur ulang menggunakan 
Maleic Anhydride (MAH) sebagai Compatibilizer.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
kesimpulan bahwa nilai kerapatan papan 
komposit yang dihasilkan dengan penambahan 
MAH 4% dan 8% berkisar antara 0,4-0,82 g/cm2, 
yang mana telah memenuhi standard SNI 03-
2105-1996 [4]. Sekam padi, nano silika dan VAC 
secara efektif dapat diolah menjadi material 
nanokomposit yang kuat dan ringan [5]. Terkait 
dengan studi literatur yang telah dilakukan 
pengamatan dengan jenis perekat yang 
berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan 
perekat epoksi. Tujuannya untuk mengetahui 
kualitas papan partikel sekam padi dengan 
perekat epoksi. 

 

 

Teori 

Papan partikel adalah produk kayu yang 
dihasilkan dari pengempaan panas dan atau 
pengempaan dingin antara campuran partikel 
kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya 
dengan perekat organik yang dibuat dengan 
cara pengempaan mendatar dengan dua 
lempeng datar. 

Papan partikel yang digunakan adalah papan 
partikel yang telah dibuat dengan campuran 
perekat epoksi resin dan epoksi hardener. 
Karakterisasi yang dihitung adalah sifat fisis 
yang meliputi kerapatan, kadar air, daya serap 
air dan pengembangan tebal. Sifat mekanis 
meliputi modulus patah, modulus elastisitas dan 
kuat tarik. Kemudian dibandingkan dengan 
karaterisasi papan partikel berdasarkan SNI 03-
2105-2006 dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. karaterisasi papan partikel berdasarkan 
SNI 03-2105-2006 

No. Parameter Nilai 

1. Kerapatan (g/cm3) 0,4-0,9 
2. Kadar air (%) <14 
3. Daya serap air (%) - 
4. Pengembangan tebal (%) Maks 25 
5. Modulus Elastisitas (kgf/cm2) 20400  
6. Modulus patah (kgf/cm2) Min 82 
7. Kuat Tarik (kgf/cm2) - 
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Metode 

Pembuatan 

Cara pembuatan papan partikel melalui tahapan: 
Persiapan, pencampuran, pencetakan, 
pengkondisian, pemotongan, pengeringan [6]. 

 

Karakterisasi 

Karakterisasi sifat fisis dan mekanis meliputi: 

1. Kerapatan 

Kerapatan papan partikel dapat dihitung 
dengan persamaan (1). 

v

m


  (1) 


= massa jenis (gr/cm3) 

m = massa sampel (gram) 

v = volume sample (cm3) 

2. Kadar air 

Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali. 
Pengeringan menggunakan oven selama 24 jam 
pada suhu 102±2 0C. Kemudian nilai kadar air 
dihitung dengan persamaan (2). 

%100
1

10 x
M

MM
K A




   (2) 

KA = Kadar air (%) 

M0 = massa awal (gr) 

M1 = massa kering (gr) 

3. Daya serap air 

Pengujian dilakukan dengan menghitung massa 
sebelum dan setelah perendaman selama 24 
jam. Kemudian nilai daya serap air dihitung 
dengan persamaan (3). 

%100
0

01 x
m

mm
Ds




  (3) 

Ds = Daya serap air (%) 

M0 =massa sebelum direndam (gr) 

m1 = massa setelah direndam (gr) 

4. Pengembangan tebal 

Pengembangan tebal ditentukan dengan 
menghitung selesih ketebalan sebelum dan 
setelah perendaman selama 24 jam. Kemudian 
nilai pengembangan tebal dihitung dengan 
persamaan (4). 

%100
0

01 x
T

TT
Ts 









 


  (4) 

Ts = pengembangan tebal (%) 

T0 = tebal sebelum direndam (cm) 

T1 = tebal setelah direndam (cm) 

5. Modulus Elastisitas  

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
alat universal testing machine. Pembebanan 
dilakukan pada sampel uji tepat di tengah-
tengah sampel uji. Proses pembebanan. Jarak 
sangga yang digunakan adalah S = 12 cm. 
Kemudian nilai modulus elastisitas lentur 
dihitung dengan persamaan (5). 

Dbd

BL
MOE






3

3

4    (5) 

L= jarak sangga (cm) 

b = lebar sampel uji (cm) 

d = tebal sampel uji (cm) 

 selisih beban (B1-B2) dari kurva (kgf) 

 defleksi (cm) pada selisih beban (B1-B2) 

6. Modulus Patah 

Pengujian modulus patah bersamaan dengan 
pengujian modulus elastisitas. Setelah nilai 
elastisitas lentur didapatkan, pembebanan terus 
berlangsung sampai sampel uji patah Kemudian 
nilai modulus patah dihitung dengan persamaan 
(6) 

22

3

LT

BS
MOR 

   (6) 

MOR = kekuatan patah (kgf/ cm2) 

B = beban maksimum (kgf) 

S = panjang batang (cm) 

L= lebar contoh uji (cm) 

T = tebal contoh uji (cm) 

7. Kuat Tarik 

Pengujian dilakukan menggunakan alat 
universal testing machine. Kemudian nilai kuat 
tarik dihitung dengan persamaan (7): 

A

B
KT 

    (7) 

KT = kuat tarik (kgf/ cm2) 

B = Beban putus (kgf) 

A = luas bidang (cm2) 
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Hasil dan diskusi 

Papan partikel yang telah dibuat dengan variasi 
perekat (15, 20 dan 25) %. Adapun hasilnya 
sebagai berikut: 

 

1. Kerapatan 

Data nilai kerapatan disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. Nilai Kerapatan 

Perekat 
(%) 

Kerapatan 
(kg/cm3) 

Standar 
Deviasi 

15 0,77 0,03 

20 0,76 0,02 

25 0,71 0,02 

Nilai kerapatan yang didapat menunjukkan 
semakin banyak perekat semakin kecil massa 
jenisnya. Nilai kerapatan papan partikel berada 
diantara 0,4 g/cm3 – 0.8 g/cm3. Dengan demikian 
nilai kerapatan yang dihasilkan memenuhi SNI 
03-2105-2006. 

2. Kadar air 

Data nilai kadar air disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Nilai Kadar Air 

Perekat 
(%) 

Kadar 
Air (%) 

Standar 
Deviasi 

15 3,27 0,40 

20 3,23 0,35 

25 2,89 0,26 

Data hasil percobaan menunjukkan semakin 
banyak kandungan perekat, maka persentase 
kadar airnya semakin sedikit. Nilai kadar air 
papan partikel maksimal 14%. Maka hasil 
ekperimen dari ketiga fraksi perekat dapat 
memenuhi standar SNI 03-2105-2006. 

3. Daya serap air 

Data nilai daya serap air disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Nilai Daya serap air 

Perekat 
(%) 

Daya Serap 
Air (%) 

Standar 
Deviasi 

15 35,54 3,17 

20 28,88 1,46 

25 22,59 1,96 

Data hasil eksperimen menunjukkan semakin 
banyak fraksi perekat dalam papan partikel, 
semakin sedikit daya serap air papan partikel 
tersebut. Namun demikian daya serap air tidak 
dipersyaratkan dalam SNI 03-2105-2006. 

4. Pengembangan tebal 

Data nilai pengembangan tebal disajikan 
pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai Pengembangan tebal 

Perekat 
(%) 

Pengembangan 
Tebal (%) 

Standar 
Deviasi 

15 17,28 5,55 

20 14,88 2,21 

25 12,61 0,88 

Pengambilan data pengembangan tebal 
dilakukan dengan perendaman selama 24 jam. 
Data hasil eksperimen menunjukkan 
pengembangan tebal lebih dari 12%, artinya 
data yang dihasilkan tidak memenuhi standar 
SNI 03-2105-2006. 

5. Modulus Elastisitas 

Data nilai modulus elastisitas disajikan pada 
tabel 6. 

Tabel 6. Nilai Modulus Elastisitas 

Perekat 
(%) 

MOE 
(kgf/cm2) 

Standar 
Deviasi 

15 17684,52 4194,56 

20 16291,14 3965,27 

25 18447,72 3637,32 

Nilai modulus elastisitas paling besar ada pada 
papan partikel fraksi perekat 25%, sedangkan 
nilai modulus elastisitas paling besar ada pada 
papan partikel fraksi perekat 20%. Namun 
demikian nilai modulus elastisitas papan partikel 
masih di bawah 20400. Sehingga papan partikel 
yang dibuat belum memenuhi standar SNI 03-
2105-2006. 

6. Modulus Patah 

Data nilai modulus patah disajikan pada tabel 6. 

Tabel 7. Nilai Modulus Patah 

Perekat 
(%) 

MOR 
(kgf/cm2) 

Standar 
Deviasi 

15 3039,38 1421,52 

20 5287,61 1506,47 

25 5451,62 689,24 

Dari data hasil ekperimen semakin banyak fraksi 
perekat pada papan partikel, semakin pula nilai 
modulus patahnya. Nilai yang didapat masih di 
atas 82 kgf/cm2, maka nilai modulus patah dari 
papan partikel yang dibuat sudah memenuhi 
standar SNI 03-2105-2006. 
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7. Kuat Tarik 

Data nilai kuat tarik disajikan pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Nilai Kuat Tarik 

Perekat 
(%) 

Kuat Tarik 
(kgf/cm2) 

Standar 
deviasi 

15 571,46 147,77 

20 1114,95 74,41 

25 1094,85 109,34 

Dari data hasil eksperimen nilai kuat tarik paling 
besar ada pada papan partikel fraksi perekat 
20%. Sedangkan nilai terrendah pada papan 
partikel fraksi perekat 15%. Namun demikian, 
nilai kuat tarik tidak disyaratkan dalam SNI 03-
2105-2006. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan sifat fisis papan 
partikel dari sekam padi dengan perekat epoksi 
yang telah dibuat memenuhi standar SNI 03-
2105-2006. Sifat mekanis modulus elastisitas 
tidak memenuhi standar SNI 03-2105-2006, 
karena masih di bawah 20400 kgf/cm2. 
Sedangkan sifat mekanis modulus patah telah 
memenuhi standar, karena nilai modulus patah 
berkisar antara 2256,16 - 5451,62 kgf/cm2. 
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Abstrak 

Teori Quasispesies merupakan suatu teori untuk mendeskripsikan bagaimana suatu sistem biologis seperti 
virus berevolusi pada level molekuler. Dalam model ini sistem digambarkan mengikuti suatu reaksi kinetis 
dengan densitas total sistem memenuhi hukum konservasi. Melalui proses yang dideskripsikan dalam tulisan 
ini didapatkan bahwa fenomena evolusi sistem biologis ini mengalami suatu fenomena transisi fasa yang 
lazim dikenal dalam bidang mekanika statistik dan Teori Medan Statistik. Karenanya dinamika dari sistem 
biologis ini dapat ditinjau dengan metode-motede yang dikembangkan dalam Statistical Field Theory. Dalam 
makalah ini metode yang digunakan disebut dengan Teori Medan Rata-Rata. Dalam makalah ini pula akan 
ditinjau bagaimana model ini diapat dilihat sebagai bentuk dari persamaan reaksi-difusi.  

 

Kata-kata kunci: Evolusi, Reaksi-difusi, Teori Medan Statistik, Teori Quasispesies, Transisi fasa, Virus 

Pendahuluan 

Fasa adalah istilah yang lazim dikenal dalam 
Termodinamika dan Mekanika Statistik yang 
didefinisikan sebagai keadaan di mana sifat fisis 
makroskopis dari suatu sistem berada dalam 
keadaan seragam dalam suatu ukuran ruang. 
Fasa dikarakterisasi oleh suatu fungsi dari 
parameter-parameter makroskopis (koordinat 
termodinamika) yang membangun suatu fungsi 
yang disebut fungsi keadaan dari sistem. Contoh 
paling umum dari koordinat (termodinamika) ini 
adalah temperatur dan tekanan sementara 
contoh untuk fasa adalah padat, cair, dan gas 
[1,2].  

Transisi fasa adalah fenomena di mana 
terjadi perubahan drastis dari fasa sistem yang 
terkait dengan perubahan nilai koordinat-
koordinat termodinamika sistem. Contohnya 
secara empirik adalah perubahan wujud H2O 
dari padat (es) menjadi cair (air) pada 273 K di 
sekitar tekanan 1 atm. Secara matematis 
fenomena transisi fasa ini ditandai dengan 
singularitas pada fungsi (termodinamika) yang 
merepresentasikan kuantitas fisis yang ditinjau. 

Berdasarkan derajat singularitas dari fungsi 
termodinamikanya, transisi fasa dikategorikan 
dalam dua tipe. Transisi fasa orde pertama 
adalah apabila fungsi energi bebas F 
menunjukkan diskontinuitas pada turunan 
pertama, sementara transisi fasa orde kedua 
adalah apabila terjadi diskontinuitas atau  

divergensi pada turunan kedua pada fungsi 
energi bebas F . 

 (Statistical) Field Theory 

Model Ising adalah contoh model statistik 
yang mendeskripsikan transisi fasa. Sebagai 
sebuah model dari proses alamiah untuk sistem 
magnetik, model Ising merupakan sebuah 
contoh yang baik dalam artian sederhana 
deskripsinya, relatif sederhana dalam solusi, dan 
realistik jika ditinjau dari data eksperimen, di 
samping memberikan informasi teoretis yang 
bermanfaat tentang fase transisi.   

Di luar segala aspek baik tentang model Ising 
sebagaimana disebutkan di atas, untuk dimensi 

2d , model Ising lebih sulit untuk dipecahkan 

secara eksak matematis. Oleh karena itu 
dikembangkanlah metode-metode aproksimasi. 
Salah satu metode aproksimasi tersebut adalah 
Teori Medan Rata-Rata. Untuk model Ising, 
medan magnetik yang dihasilkan oleh spin 
digantikan oleh suatu nilai rata-rata termal di 
mana akan diperoleh suatu interaksi dari seluruh 

spin. Untuk d  Teori Medan Rata-Rata 

memberikan solusi eksak sementara secara 
umum pendekatan ini mempu memberikan 
penjelasan yang cukup akurat tentang fenomena 
transisi fasa pada sistem magnetik. 

Analog dengan sistem termodinamika, 
konsep tentang fasa dan transisi fasa dapat 
diperluas pada sistem-sistem seperti ekonomi, 
dan biologi, bahkan pada sistem sosial. 
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Persoalannya adalah bagaimana mendefinisikan 
sistem koordinatnya dan fungsi keadaan yang 
merepresentasikan sistem-sistem  tersebut.   

Pada bagian selanjutnya akan ditunjukkan 
bagaimana konsep ini diterapkan pada kajian 
biologi teoretik yaitu teori evolusi. 

Evolusi 

Bagaimana proses berkembangnya 
kehidupan di Bumi hingga mencapai bentuk 
seperti yang terlihat saat ini [3] adalah suatu 
pertanyaan paling penting dalam sains. Jawaban 
dari pertanyaan ini akan mencakup tentang 
urutan peristiwa, mekanisme alamiah dan 
hukum-hukum yang mendasari prosesnya. 
Terlepas dari segala kontroversi yang 
mengikutinya, suatu ide yang banyak diyakini 
untuk dapat menjawab pertanyaan soal ini 
adalah Teori Evolusi. 

Objek kajian dari Teori Evolusi antara lain 
adalah gen dalam kolam gen, individu dalam 
populasi, atau spesies dalam suatu ekosistem. 
Karena itu pendekatan mekanika statistik atau 
lebih jauh Teori Medan Statistik menjadi relevan 
pula dalam tinjauan kuantitatif dari Teori Evolusi. 

Teori Quasispesies 

Reproduksi adalah proses penting dalam 
evolusi dan proses replikasi yang bersifat 
"template-dependent" pada level molekuler 
adalah bentuk reproduksi dasar di alam. Untuk 
memahami proses evolusi pada level molekuler 
dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh 
tentang kinetika dari reaksi kimia yang terkait 
dengan proses replikasi tersebut. 

Suatu model yang mencoba menjelaskan 
proses evolusi pada level molekuler adalah 
Model Quasispesies. Asumsi-asumsi dasar yang 
digunakan pada model ini antara lain; molekul-
molekul atau disebut dengan replikator memiliki 
kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri. 
Informasi di dalam sistem tampil dalam bentuk 
kode. Berdasarkan proses ini bagian dari 
informasi tersebut akan muncul atau hilang 
secara acak melalui mutasi atau perubahan 
pada kode, misalnya akibat kesalahan pada 
penyalinan (proses replikasi) kode tersebut. 
Informasi baru akan menjadi stabil akibat dari 
adanya pengaruh eksternal atas sistem, melalui 
proses seleksi, dan kemampuan replikasi dari 
molekul itu sendiri. 

Teori Quasispesies pertama kali diusulkan 
oleh Manfred Eigen  [4] pada tahun ’71 diikuti 
dengan berbagai variasi setelahnya. Model 

quasispesies yang ditinjau di sini berkaitan 
dengan model Swetina - Schuster [5]. Dalam 
model ini proses replikasi dan degradasi dari 
molekul-molekul anggota suatu sistem 
dinyatakan dalam suatu reaksi kinetik. Sebagai 
contoh [5], tinjau sistem S yang disusun oleh 

molekul-molekul  iI . Untuk proses replikasi 

melibatkan energi *  sementara untuk proses 

degradasi menghasilkan energi  . Persamaan 

reaksi kinetik untuk proses replikasi diberikan 
oleh: 

i

QA

i IIA ii 2                                   (1) 

 jiIIIA jii
ij 


                   (2)  

dengan iA  menyatakan laju reaksi replikasi, 

 1,0iQ disebut dengan quality control, yang 

menyatakan ukuran keakuratan proses replikasi. 

ij   menyatakan laju mutasi yang mewakili laju 

perubahan spesies ij  . 1iQ  setara 

dengan nilai sistem tanpa mutasi. Proses 
degradasi diberikan oleh 

         *AI iD

i                                        (3)  

dengan iD menyatakan laju degradasi. 

Konsentrasi masing-masing molekul iI  

dinyatakan oleh 0ix . Persamaan dinamika 

konsentrasi dari setiap molekul diberikan oleh: 

  



ij

ijijiiii

i xxDQA
dt

dx
          (4)  

dengan i menyatakan laju keluar-masuk 

molekul dari atau ke sistem. Faktor kompetisi 
dapat diperkenalkan ke dalam sistem, misalnya 
dengan mengambil jumlah populasi konstan. 

Untuk kasus ini nilai 0i . 

Selanjutnya setiap molekul dalam sistem 
yang selanjutnya akan disebut spesies 
dinyatakan dalam rangkaian alfabet dengan 

panjang  kSSSk ,...,: 21 . Misalkan terdapat N 

rangkaian alfabet. Ambil suatu urutan tertentu 

yang dinyatakan oleh  )0()0(

1 ,..., kSS menyatakan 

urutan genom yang tepat yang disebut dengan 
master sequence dari spesies yang ditinjau. 
Untuk setiap proses replikasi yang berlangsung, 
setiap bagian dari rangkaian alfabet dapat 
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bermutasi dengan laju  . Akibatnya ukuran 

probabilitas sistem bereproduksi secara akurat 

adalah 1  .  

Dalam model Ising, parameter yang 
bertanggung jawab terhadap fenomena transisi 
fasa adalah temperatur maka besaran yang 
analog dengan temperatur dalam model 
quasispesies yang ditinjau di sini adalah 
parameter laju mutasi  . Sementara sifat 

magnetik sistem dalam model Ising analog 
dengan kesesuaian proses replikasi dengan 
master sequence. Secara intuitif dapat dipahami 
probabilitas untuk mendapatkan sistem 
memenuhi master sequence bernilai berhingga 
untuk nilai faktor mutasi kecil, sementara untuk 
nilai faktor mutasi besar probabilitas sistem 
memenuhi master sequence akan bernilai kecil.  
Pertanyaannya adalah berapa nilai kritis   di 

mana transisi fasa tersebut terjadi. 

Bagian selanjutnya dari makalah ini akan 
mendiskusikan garis besar solusi dari 
pertanyaan di atas  

Hasil dan Diskusi 

Model Quasispesies, Persamaan Reaksi-
Difusi dan Mean Field Theory 

 
Asumsikan dalam model di atas terdapat dua 

tipe rangkaian alfabet yang selanjutnya disebut 

barisan saja. Pertama barisan mIB   dan yang 

kedua barisan mjIA  .Barisan B memiliki laju 

replikasi tinggi sementara A memiliki laju 

replikasi sama atau lebih kecil dari barisan B . 

Barisan B  disebut dengan master sequence 

sementara barisan A   disebut dengan mutan. 
Asumsikan barisan ini cukup panjang 
sedemikian sehingga peristiwa mutasi balik dari 

A  ke B  dapat diabaikan. Berdasarkan asumsi 
ini dapat dituliskan proses dinamika dari model 
quasispesies di atas dalam persamaan sebagai 
berikut [5]: 

 

ABBB 


                                   (5)  

BBAB 
1

                                 (6) 

AABA 


                                  (7)         

Langkah-langkah ini merepresentasikan proses 
replikasi/mutasi. Reaksi (5) merepresentasikan 
replikasi dengan mutasi dari master sequence B, 
dengan laju mutasi efektif  . Reaksi (6) 

merepresentasikan replikasi eksak dari barisan 
B dengan laju reaksi (1-   ) sementara barisan 

A musnah. Reaksi (7) merepresentasikan 

replikasi eksak barisan A, dengan laju reaksi  , 

bersamaan dengan penghapusan master 
sequence B. Selanjutnya diasumsikan bahwa 
seluruh reaksi biner dengan melibatkan 
replikasi/mutasi dan adanya penghapusan 
random tidak mengubah jumlah partikel. 
 

Skema reaksi-difusi seperti inilah yang 
mendasari model yang dibahas dalam tulisan ini. 
Efek spasial diperhitungkan dengan 
memperbolehkan partikel-partikel yang berbeda  

berdifusi sesuai dengan konstanta difusi 
AD dan 

BD . Meskipun B dan A adalah spesies yang 

berbeda, namun dapat juga dipertimbangkan 

kasus di mana 
BA DD  , yaitu baik mutan 

maupun non mutan (master sequence) berdifusi 
dengan laju yang sama.  

 

Untuk menerapkan analisis mean field, 

definisikan 
A  dan 

B sebagai kerapatan 

populasi spesies A  dan B . Untuk populasi 
sistem konstan, 

 

  BA
konstan                            (8) 

 
Persamaan mean  field-nya diberikan oleh: 

 

  21 BAB

B

t








                (9) 

  21 BAB

B

t








            (10) 

 

Dengan menggunakan   BA
, 

diperoleh 
 

  21
1

1
BB

B

t























   (11) 

 
Persamaan ini memiliki dua solusi stabil, yaitu 
 

,0B  untuk   1>  atau                   (12) 





 














1

1
B  pada saat  < 1   (13) 

Untuk c 1 , pada level mean field 

terjadi apa yang disebut dengan absorbing state 

phase transition, Untuk
c 1 sistem 

disebut berada pada rezim subkritikal di mana 
order parameter-nya yaitu master sequence 
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menghilang  0B . Untuk  < c , order 

parameter memiliki kebergantungan hukum 

pangkat  terhadap   yaitu 
B  ≈   c

yang mendefinisikan eksponen kritis dalam Teori 

Medan Rata-Rata, yaitu 1MF .   

Kesimpulan 

Perhitungan di atas memberikan petunjuk 
bahwa untuk faktor mutasi yang besar dalam hal 

ini 
c 1 , spesies master sequence 

akan mengalami kepunahan ditandai dengan 

0B  . Dari data eksperimen menggunakan 

virus [6] diperoleh hasil yang bersesuaian di 
mana virus mengalami kepunahan jika faktor 
mutasi berada di atas nilai kritis. Dalam makalah 
[7] hal ini diverifikasi pula melalui simulasi 
numerik dengan grafik sebagai berikut. 

 

Gambar 1. Grafik kepunahan virus.   

Dari grafik di atas dapat pula ditarik 
kesimpulan bahwa transisi fasa yang terjadi 
berada pada kategori second order phase 
transition.  Hal ini cocok dengan analisa yang 
diperoleh melalui analogi model quasispesies ini 
dengan model Ising 2 dimensi [8]. 
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Abstrak 

Nephrolithiasis merupakan penyakit yang terjadi pada sistem perkemihan. Penyakit ini disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti infeksi bakteri, volum urin yang rendah, dan rendahnya asupan air, sehingga 
menyebabkan ketidaknormalan metabolisme di dalam tubuh manusia. Diantara bentuk infeksi yang terjadi 
adalah pembentukan batu pada sistem perkemihan. Batu tersebut dapat tumbuh di ginjal, ureter, kandung 
kemih, dan uretra atau prostat. Batu yang terdapat didalam sistem perkemihan memiliki komposisi kimia 
yang berbeda-beda diantaranya calcium oxalate monohydrate, calcium oxalate dihydrate, calcium 
phosphate. Berbagai metode dapat digunakan untuk menentukan komposisi batu kemih. Penggunaan 
analisis SEM memberikan informasi morfologi dan struktur batu kemih. Sedangkan analisa Mikro-CT 
memberikan informasi densitas dan porositas komposisi urinary stone. Berdasarkan kajian literatur hasil 
SEM yang diperoleh memperlihatkan permukaan yang homogen dan tidak homogen sedangkan nilai 
atenuasi (AU) setiap batu diantaranya, uric acid (3515 – 4995 AU), struvite (7242 – 7969 AU), cystine (8619 
– 9921 AU), calcium oxalate dihydrate (13815 – 15797 AU), calcium oxalate monohydrate (16297 – 18449 
AU), dan hydroxyapatite (21144 – 23121 AU).  

Kata-kata kunci: batu kemih, Mikro-CT, SEM. 

 

Pendahuluan 

Nephrolithiasis merupakan penyakit yang 
terjadi pada sistem perkemihan. Penyakit ini 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti infeksi 
bakteri, volume urin yang rendah, dan 
rendahnya asupan air di dalam tubuh, sehingga 
menyebabkan ketidaknormalan metabolisme 
pada sistem perkemihan [1]. Diantara bentuk 
infeksi yang terjadi adalah pembentukan batu di 
dalam sistem perkemihan. Batu tersebut dapat 
tumbuh di ginjal, ureter, kandung kemih, dan 
uretra atau prostat [2]. Salah satu 
pengelompokan jenis batu kemih dilakukan 
berdasarkan pada komposisi yang terdapat 
didalam batu. Komposisi yang terdapat didalam 
batu kemih diantaranya calcium oxalate 
monohydrate, calcium oxalate dihydrate, uric 
acid dihydrate, ammonium urate, magnesium 
ammonium phosphate, carbonat apatite, calcium 
hydrogenphosphate, cystine, dan xanthine [3]. 

Identifikasi komposisi dan struktur batu kemih 
akan membantu ahli radiologi untuk mengetahui 
faktor penyebab (etiologi) yang terjadinya pada 
batu kemih, proses pembentukannya, 
menentukan treatment, dan mencegah 
terjadinya kekambuhan yang dialami pasien batu 

kemih [4]. Berdasarkan kajian literatur berbagai 
metode yang telah digunakan untuk 
mengidentifikasi komposisi batu kemih 
diantaranya analisis kmia, difraksi sinar-x, 
scanning electron microscopy (SEM), ct-scan, 
mikro-ct, dan spektroskopi inframerah [5]. Untuk 
mengetahui informasi yang spesifik dan akurat 
pada komposisi dan struktur batu kemih, maka 
perlu dilakukan analisa menggunakan beberapa 
metode yang berbeda, minimal dua metode. 
Dalam kajian ini hanya dilakukan penyelidikan 
menggunakan metode SEM dan mikro ct-scan. 
Penggunaan SEM bertujuan untuk memperoleh 
struktur permukaan dan komposisi batu kemih. 
Sedangkan penggunaan mikro-ct bertujuan 
untuk memprediksi komposisi berdasarkan 
perbedaan mendasar pada densitas batu kemih 

Teori dan Metode 

Batu kemih merupakan batu yang terbentuk 
di dalam sistem perkemihan. Batu kemih 
dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek 
diantaranya ukuran, lokasi, dan komposisinya. 
Ukuran batu kemih dikelompokkan kedalam 
empat bagian yaitu urinary stone yang berukuran 
5 mm, > 5-10 mm, > 10-20 mm, dan > 20 mm 
[3]. Berdasarkan anatomi sistem perkemihan, 
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lokasi terjadinya batu diantaranya ginjal, ureter, 
kandung kemih, dan uretra atau prostat [2]. 
Sedangkan komposisi batu kemih diantaranya 
calcium oxalate monohydrate (CaC2O4.H2O), 
calcium oxalate dihydrate (CaC2O4.2H2O), 
magnesium ammonium phosphate hexahydrate 
(MgNH4PO4.6H20), carbonate apatite 
(Ca10(PO4.CO3OH)6(OH2)), hydroxyl apatite 
(Ca10(PO4)6(OH2)), calcium hydrogen phosphate 
dihydrate (CaHPO4.2H20), dan uric acid 
(C5H4N4O3) [6]. 

SEM merupakan salah satu jenis mikroskop 
elektron yang menghasilkan gambar sampel 
dimana sampel tersebut dipindai menggunakan 
berkas elektron yang telah difokuskan. Elektron 
tersebut akan berinteraksi dengan atom-atom 
sampel yang kemudian menghasilkan berbagai 
jenis sinyal yang kemudian ditangkap oleh 
detektor dimana sinyal tersebut mengandung 
informasi mengenai topografi permukaan sampel 
dan komposisi dari sampel tersebut. Jenis-jenis 
sinyal yang dihasilkan oleh SEM diantaranya 
secondary electrons (SE), back-scattered 
electrons (BSE), characteristic x-ray, dan 
transmitted electrons. Didalam pencitraan 
secondary electrons, SEM akan menghasilkan 
citra sampel dengan resolusi yang sangat tinggi. 
Karena berkas elektron sangat sempit, SEM 
micrograph memiliki medan kedalaman yang 
besar menghasilkan penampilan karakteristik 
tiga dimensi yang berguna untuk memahami 
struktur permukaan sampel. BSE merupakan 
berkas elektron yang dipantulkan dari sampel 
melalui hamburan elastik. Intensitas sinyal BSE 
berkaitan erat dengan nomor atom specimen, 
dengan demikian gambar dari BSE akan 
memberikan informasi tentang distribusi unsur-
unsur yang berbeda pada sampel. Adapun sinyal 
characteristic x-ray digunakan untuk 
mengidentifikasi komposisi dan mengukur 
banyaknya unsur yang terdapat didalam sampel 
[7].  

Micro-ct adalah scanner ct yang memiliki 
resolusi spasial dibawah 100 µm. Salah satu 
jenis micro-ct scan adalah Skyscan 1173 yang 
memiliki sumber sinar-x dengan energi 40-130 
kV, arus maksimum  0,2 mA, spot size < 5 µm, 
resolusi spasial hingga 5 µm, serta ukuran objek 
maksimum yang dapat discan berukuran 
panjang 200 mm dan diameter 140 mm. 
Detektor micro-ct Skyscan 1173 adalah detektor 
panel datar yang terbuat dari bahan cesium 
iodide. Pada detektor panel datar ini akan terjadi 
perubahan sinar x menjadi cahaya tampak 
dengan energi yang lebih kecil kemudian dirubah 
oleh photomultiplier menjadi pulsa listrik [8]. 
Sinar-x merupakan gelombang elektromagnetik 
yang memiliki rentangan frekuensi 1016-1020 
Hz. Energi foton 102-106 eV, dengan panjang 

gelombang gelombang 102 nm -10 Å [9]. Sinar-x 
dihasilkan didalam tabung x-ray. Partikel 
bermuatan yang dihasilkan oleh filamen tungsten 
dipercepat dengan memberikan beda potensial 
yang tinggi antara anoda-katoda. Akibatnya 
elektron-elektron bergerak dipercepat menuju 
target. Sinar-x yang dihasilkan pada titik target 
dan diradiasikan pada berbagai arah. Sinar-x 
yang dihasilkan terdiri dari x-ray karakteristik dan 
x-ray breamstrahlung. 

Pencitraan yang dihasilkan dari nilai koefisien 
atenuasi linier. Ketika sinar-x memasuki materi, 
ada sebagian yang ditransimisikan dan ada 
sebaian yang diserap. Eksperimen menunjukkan 
bahwa pengurangan fraksi intensitas I berkas 
sinar-x yang melewati zat homogen sebanding 
dengan jarak yang dilalui. Dalam bentuk 
differensial, 

μdx
I

dI



   (1) 

µ disebut koefisien absorbsi linear dan 
bergantung pada kerapatan dan panjang 
gelombang sinar-x. persamaan integrasinya 
adalah, 

e
μx

0
IIx

    (2) 

Dimana I0 adalah intensitas berkas sinar-x 
yang datang dan Ix adalah intensitas yang 
ditransmisikan setelah melewati ketebalan x. 
Beragamnya koefisien absorsi dengan panjang 
gelombang memperlihakan interaksi sinar-x 
dengan atom. Nilai koefisien atenuasi linear 
adalah,  

Z
3

λ
3

k
ρ

μ
               (3) 

Panjang gelombang yang pendek dinamakan 
penetrasi tinggi hard x-ray dan panjang 
gelombang yang panjang mudah diserap dan 
disebut soft x-ray. Materi menyerap sinar-x 
dengan dua jalan yaitu dengan hamburan dan 
absorbsi lansung. Dua proses itu terukur menjadi 
absorbsi total 

Tiga interaksi sinar-x dengan materi yang 
penting adalah absorbsi fotolistrik, hamburan 
compton, dan produksi pasangan. Kemungkinan 
interaksi ditentukan oleh dua faktor yaitu energi 
sinar-x dan nomor atom (Z). Absorbsi fotolistrik 
dominan terjadi untuk energi rendah dengan 
nomor atom tinggi. Karakteristik pada absorbsi 
fotolistrik bahwa seluruh energi foton diserap 
oleh materi. Berbeda halnya dengan hamburan 
Compton, hanya sebagian energi foton yang 
diserap materi dan sebagiannya lagi 
mengakibatkan foton terhambur yang apabila 
tertangkap oleh detektor akan menyebabkan 
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terjadinya artefak. Bentuk ketiga adalah produksi 
pasangan yang terjadi apabila energi foton yang 
datang tinggi dan dirubah menjadi elektron-
positron. Berkurangnya voltase sinar-x pada 
micro-ct akan meningkatkan jumlah relatif 
absorbsi fotolistrik dan meningkatkan kontras 
pada citra. Akan tetapi ketika tegangan rendah, 
citra akan gelap karena sedikit yang 
ditransmisikan. 

Hasil dan diskusi 

Penyelidikan batu menggunakan metode 
SEM akan memberikan resolusi gambar 
permukaan sampel yang tinggi. Sehingga 
diperoleh informasi struktur permukaan, ukuran 
dan bentuk partikel, dan dengan menggunakan 
analisa EDS akan diperoleh komposisi batu 
secara akurat. 

Menurut Bazin et al [10] hasil SEM 
menunjukkan permukaan pada batu kemih 
mengandung calcium carbonate apatite dan 
struvite seperti yang ditunjukkan pada gambar 
1a. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil SEM permukaan batu kemih (a) 
campuran dari calcium carbonate apatite dan 
struvite (b) jejak bakteri seperti batangan dan 
lingkaran pada permukaan calcium carbonate 
apatite  (c) morfologi kristal struvite tanpa ada 
jejak bakteri [10]. 

Gambar 1b dan 1c merupakan hasil 
perbesaran dari gambar 1a. Gambar 1b 
merupakan perbesaran bagian A pada gambar 
1a dimana pada gambar 1b terlihat permukaan 
batu terdapat seperti jejak bakteri yang 
berbentuk batangan dan lingkaran. Sedangkan 
1c merupakan perbesaran bagian S pada 
gambar 1a dimana terlihat morfologi permukaan 
hampir tidak ada jejak. Dari gambar diatas 
terlihat adanya perbedaan densitas pada 
komposisi batu. Perbedaan densitas ini lebih 
lanjut dilakukan penyelidikan menggunakan EDS 
sehingga diketahui komposisi batu terdiri dari 
calcium carbonate apatite dan struvite. 

Hasil penyelidikan menggunakan metode 
mikro ct-scan menunjukkan nilai atenuasi (dalam 
satuan attenuation unit; AU) yang berkaitan 

dengan kerapatan densitas komposisi batu. 
Perbedaan densitas didalam komposisii 
penyusun batu akan menghasilkan nilai atenuasi 
yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil Huri et al [11]. Pada gambar 2 
menunjukkan dua jenis batu yang berbeda. 
Gambar 2a merupakan jenis batu dengan 
komposisi yang homogen dan gambar 2b 
merupakan jenis batu dengan komposisi yang 
heterogen. Hasil slice image batu kemih 
didasarkan pada densitas yang dimiliki batu 
sehingga terlihat bagian batu yang homogen dan 
bagian batu yang heterogen. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Komposisi batu yang belum diketahui 
(a) urinary stone dengan komposisi homogen 
dan (b) urinary stone dengan komposisi 
heterogen [11]. 

Penggunaan metode mikro-ct untuk 
mengetahui komposisi batu dapat ditentukan 
dengan mikro-ct yang telah dilakukan 
pengkalibrasian. Seperti yang dilakukan oleh 
Zarse et al [12] dimana pengkalibrasian nilai 
atenuasi berdasarkan pada identifikasi dengan 
Fourier transform infrared (FTIR) seperti 
ditunjukkan pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengkalibrasian nilai atenuasi mikro-
ct dengan FTIR (a) slice batu kemih yang 

a b 

a 

b 

a b 
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dilakukan analisa FTIR (b) slice yang sama 
dilakukan analisa mikro-ct scan [12]. 

Berdasarkan pengkalibrasian mikro-ct 
diperoleh nilai atenuasi komposisi batu kemih, 
diantaranya uric acid memiliki nilai mikro-ct 
atenuasi sinar-x (3515 - 4995 AU), struvite (7242 
– 7969 AU), cystine (8619 – 9921 AU), calcium 
oxalate dihydrate (13815 – 15797 AU), calcium 
oxalate monohydrate (16297 – 18449 AU), dan 
hydroxyapatite (21144 – 23121 AU) [12]. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian literatur, hasil 
analisa menggunakan SEM memberikan 
informasi struktur permukaan, bentuk partikel 
dan komposisi permukaan batu kemih. 
Sedangkan analisa menggunakan mikro-ct scan 
memberikan informasi densitas, dan porositas 
pada urinary stone. Untuk mengetahui komposisi 
melalui mikro-ct maka perlu dilakukan 
pengkalibrasian metode mikro-ct dengan metode 
lainnya seperti metode FTIR.  
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Abstrak 

Teknologi nano pada cakupan bidang semikonduktor yang lebih dikenal dengan sistem teknologi MEMS 
(micro electronics mechanical system) memberikan alternatif efisiensi praktis dalam sistem instrumentasi 
dan kontrol. Salah satu pemanfaatannya adalah pada sistem pengukuran beberapa besaran fisis yang 
terukur dengan menggunakan sensor dan sistem akuisisi data. Salah satu aplikasi pemanfaatan teknologi ini 
adalah pada pengukuran nilai percepatan gerak sistem pada eksperimen kecepatan aliran konveksi butiran 
bed efek kacang Brazil dengan menggunkan sensor akselerometer ADXLl335 berbasis sistem analog. 
Optimalisasi pengukuran sesuai pada data sheet berada pada jangkauan ± 3g dengan memanfaatkan 
mikrokontroler Arduino Due sebagai sistem data akuisisi yang telah mampu beroperasi pada frekuensi kerja 
84 MHz berbasis AT91SAM3X8E kelas 32 bit. Sistem data logger yang digunakan dengan memanfaatkan 
LabView dengan menggunakan VISA Serial pada LabView. 

Kata-kata kunci: akselerometer, percepatan, efek kacang Brazil 

Pendahuluan 

Kemajuan teknologi semikonduktor yang 
sangat pesat memberikan warna baru dalam 
riset teknologi maupun sains dalam berbagai 
multidisiplin. Micro Electronics Mechanical 
System (MEMS) merupakan suatu multi devise 
yang terintegrasi menjadi sebuah devais tunggal 
yang lebih sederhana bentuk fisiknya [1]. Salah 
satu contoh teknologi berbasis MEMS adalah 
akselerometer ADXL335 yang berguna untuk 
mengukur percepatan suatu sistem yang 
bergerak [2] dengan prinsip kerja berdasarkan 
acuan gravitasi [3]. Penggunaan sensor ini salah 
satunya adalah untuk mengukur perubahan 
sudut [4]. Selain itu sensor dapat digunakan 
untuk mengukur kemiringan posisi [5]. 

Dalam eksperimen laboratorium salah satu 
implementasi dari akselerometer adalah untuk 
mengukur percepatan translasi dari sistem fisis. 
Akselerometer ADXL335 merupakan salah satu 
sensor yang bekerja berbasis sistem analog. 
Karakteristik sensor yang bersifat analog adalah 
dapat menampilkan data keluaran sensor secara 
langsung dalam alat ukur misalnya: osiloskop, 
volt meter dan juga alat pengukur tegangan 
(volt) yang lainnya. Penggunaan secara teknis 
dalam eksperimen efek kacang Brazil akan 
memberikan dua kelebihan yaitu pengukuran 
yang dapat dilakukan secara langsung 
menggunakan alat ukur serta dapat juga 

menggunkan mikrokontroler sebagai alat 
pengukur nilai tegangan (volt). Aplikasi dengan 
menggunakan mikrokontroler menghasilkan 
output sensor berupa nilai tegangan (volt) dan 
juga diperoleh nilai percepatan secara langsung 
dalam tiga axis. Salah satu penggunaan sensor 
ini adalah untuk mentukan percepatan vertikal 
pada eksperimen laboratorium yaitu pada 
percobaan ”Kecepatan Aliran Konveksi Efek 
Kacang Brazil”. Nilai percepatan yang diperoleh 
dari eksperimen ini adalah nilai dari perubahan 
posisi sensor terhadap nilai posisi referensi. Nilai 
selisih itulah yang nantinya akan digunakan 
untuk mendapatkan nilai percepatan. 

Teori 

Sistem akuisisi data yang digunakan dalam 
eksperimen ini menggunakan mikrokontroler 
Arduino Due berbasis AT91SAM3X8E keluarga 
ARM cortex M3 kelas 32 bit yang memiliki 
frekuensi kerja 84 MHz. Sensor ADXL335 yang 
digunakan berbasis sensor analog yang akan 
dimasukkan dalam Analog to Digital Converter 
(ADC) Arduino Due yang memiliki resolusi 12 bit. 
Perumusan resolusi dari ADC Arduino Due 
terdapat pada persamaan (1) berikut : 

 
122x

V

V
ADC

ref

in  (1) 
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dengan inV  adalah nilai sinyal masukan dari 

sebuah sensor ADXL335, sedangkan refV  

adalah tegangan referensi untuk acuan nilai 
ADC. Dalam hal ini nilai referensi yang dipakai 
adalah sebesar 3,3 Volt. Nilai referensi ini 
didapatkan dari nilai tegangan kerja dari Arduino 
Due yang memiliki level tegangan 3,3 Volt untuk 
setiap I/O.  

Pengukuran akselerasi yang dapat diamati 
adalah percepatan yang bersifat translasi dan 
cenderung memiliki acuan posisi terhadap arah 
gravitasi bumi. Sensor ADXL335 ini memiliki 
level resolusi antara (270-330) mV/g. Nilai 
tersebut didapatkan dari datasheet dengan 
acuan Vcc bernilai 3,0 Volt. Untuk menghasilkan 
nilai tersebut maka digunakan potensio atau 
hambatan geser. Nilai hambatan geser yang 
digunakan adalah sebesar 10 KΩ yang 
selanjutnya dihubungkan pada Port Vcc dan 
Ground yang terdapat pada Arduino Due. 

Metode Pengukuran 

Instalasi eksperimen terdapat pada Gambar 1 
dengan memasang sensor akselerometer pada 
instrumentasi eksperimen. 

 

Gambar 1. Interkoneksi sensor ADXL335 pada 
instrumen eksperimen. 

Nilai ADC sensor Adxl335 yang didapatkan 
akan dikonversi dalam nilai percepatan gravitasi 
dengan persamaan (2) berikut : 

  











 


sens

zerorefin

axis
C

ADCADCADC
a

122/
 (2) 

dengan axisa )/( 2sm adalah nilai percepatan 

translasi yang dihasilkan dari sistem sensor 
ADXL335 yang memiliki tiga axis yaitu x, y, dan 
z. Sinyal masuk berupa 

inADC
 
yang terhubung 

dalam pin ADC diantaranya pin A8, A9, dan A10. 
Tegangan referensi yang ada pada pin analog

refADC )(Volt merupakan nilai acuan untuk 

resolusi maksimal yang dapat dicapai. 
zeroADC

)(Volt merupakan suatu nilai acuan untuk 

menentukan titik referensi sebagai inisialisasi 
awal posisi. Untuk nilai sensitifitas pengukuran 

sensC )/( gmV sensor, diberikan angka 300 

)/( gmV sesuai sensitifitas yang tertera pada 

datasheets. 

Sistem yang digunakan sudah terintegrasi 
dan menggunkan data logger yang difasilitasi 
oleh LabVIEW. Semua data akselerasi dalam 
arah koordinat x, y maupun z terekam dalam 
sistem data logger. Selain itu sistem yang 
digunakan berbasis Graphic User Interface (GUI) 
yang dibangun menggunakan software LabView. 
Selain data numerik yang diperoleh, kita juga 
dapat menggunakan sistem chart analyzer untuk 
memudahkan dalam mengamati perubahan nilai 
dari percepatan sistem fisis yang sedang 
diamati. Gambar 2 merupakan gambar sistem 
GUI yang dipakai untuk mengamati secara grafik 
data perubahan dinamis percepatan sistem fisis 
pada ekperimen ”Kecepatan Aliran Konveksi 
Efek Kacang Brazil”.  

 

Gambar 2. Chart analyzer untuk nilai percepatan 
sistem fisis yang diamati. 

Penggunaan sistem pengukuran percepatan 
dengan memanfaatkan sensor akselerometer 
ADXL335 dan mikrokontroler Arduino Due ini 
tidak hanya sebatas pada eksperimen kecepatan 
aliran konveksi efek kacang Brazil, namun juga 
pada eksperimen lainnya yang memerlukan 
pengamatan perubahan percepatan secara 
translasi. Meskipun sensor masih bersifat 
analog, namun sensor ini dapat langsung 
dihubungkan ke dalam osiloskop untuk diamati 
secara langsung nilai perubahan sinyal 
analognya yang merepresentasikan perubahan 
nilai percepatan sistem fisis yang diamati. 

Data nilai percepatan yang terekam dalam 
sistem akan tercatat dalam sebuah sistem data 
logger dalam format Comma Sparated Value 

Sensor 

aselerometer 
Z 

X 

Y 
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(CSV) agar mudah dianalisa menggunakan 
berbagai software analisa seperti matlab, scilab, 
veusz, excel, spss, dll. Dalam ekperimen ini, 
meskipun kita mencatat semua aktivitas dalam 
arah x, y maupun z, tetepi sebenarnya dominasi 
perubahan nilai percepatan akan didapatkan 
pada arah sumbu z karena searah dengan 
gerakan sistem fisis yang cenderung bergerak 
ke arah vertikal. Nilai percepatan dalam arah 
koordinat x dan y digunakan untuk keperluan 
analisa dalam merepresentasikan gerakan 
sistem fisis dalam arah horizontal. Selain 
besarnya nilai percepatan, didapatkan pula dari 
sensor ini berupa nilai perubahan sudut putar 
sistem fisis. 

Hasil dan diskusi 

Hasil eksperimen yang tercatat dalam data 
logger selanjutnya akan diolah dan disajikan 
dalam bentuk data chart. Nilai percepatan yang 
didapatkan dari perubahan frekuensi akan 
mempengaruhi terhadadap nilai percepatan 
tersebut. Nilai perubahan tersebut didapatkan 
dalam arah horizontal dan arah vertikal yang 
direpresentasikan oleh sumbu x, y, dan sumbu z. 
Gambar 3 merepresentasikan data hasil dari 
perubahan percepatan terhadap sumbu x. 

 

Gambar 3. Perubahan nilai percepatan dalam 
arah sumbu x dengan variasi perubahan 
frekuensi 1 Hz sampai 23 Hz. 

Berdasarkan gambar di atas dapat 
disimpulkan bahwa nilai perubahan percepatan 
dalam arah horizontal sumbu x relatif memiliki 
perubahan yang relatif kecil karena gerakan 
didonimasi oleh gerakan fisis yang memiliki arah 
vertikal. Perubahan nilai percepatan tersebut 
merupakan akibat dari perubahan posisi sistem 
fisis yang diberikan oleh vibrator. Dari grafik 
pada Gambar 3 di atas dapat diamati bahwa 
meskipun sistem triger yang diberikan dalam 
arah sumbu z, namun efek dari gerakan sistem 
fisisnya menimbulkan perubahan posisi pada 
arah x pula. Nilai Experimen tersebut diberikan 
dengan input  frekuensi 1 Hz hingga 23 Hz. 

Gambar 4 merupakan interpretasi dari hasil 
sistem perubahan nilai percepatan pada arah 

sumbu y. Percepatan pada arah sumbu y ini 
merupakan pengaruh dari pergerakan sistem 
fisis yang ditimbulkan pada saat eksperimen. 
Nilai percepatan pada sumbu y yang dihasilkan 
pada Gambar 4 memiliki level yang relatif lebih 
kecil daripada pada sumbu x. Hal ini disebabkan 
karena arah penampang pada instrumen 
eksperimen memiliki kecenderungan pergerakan 
bebas pada arah sumbu x. Faktor inilah yang 
yang mempengaruhi besarnya nilai dari sumbu x 
yang cenderung lebih besar daripada nilai yang 
didapatkan dari sumbu y. Pengaruh perubahan 
percepatan setiap sumbu koordinat tidak hanya 
dipengaruhi dari frekuensi saja melainkan 
pengaruh dari sistem mekanik yang tetap 
mengalami pergerakan ke arah sumbu 
horizontal. 

 

Gambar 4. Perubahan nilai percepatan dalam 
arah sumbu y dengan variasi perubahan 
frekuensi 1 Hz sampai 23 Hz. 

Pada Gambar 5 berikut terdapat perubahan 
yang signifikan pada arah koordinat sumbu z. 
Perubahan percepatan ini dikarenakan triger 
yang diberikan searah dengan sumbu vertikal. 
Perubahan pada sumbu vertikal merupakan 
perubahan yang paling dominan dibandingkan 
dengan sumbu koordinat pada sumbu x dan y. 
Nilai percepatan pada sumbu z ini yang dijadikan 
basis pengukuran dalam eksperimen ”Kecepatan 
Aliran Konveksi Efek Kacang Brazil”. 

 

Gambar 5. Perubahan nilai percepatan dalam 
arah sumbu z dengan variasi perubahan 
frekuensi antara 1 Hz sampai 23 Hz. 
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Dari ketiga grafik di atas dapat dianalisa 
bahwa besarnya nilai percepatan yang 
didapatkan  merupakan konversi nilai perubahan 
sinyal analog yang masuk pada mikrokontroler 
Arduino Due yang akan dioperasikan dengan 
menggunakan persamaan (2) agar memperoleh 
nilai percepatan translasi. Nilai percepatan yang 
dihasilkan pada frekuensi 1 Hz hingga frekuensi 
23 Hz, pada Gambar 5 menghasilkan nilai 
percepatan yang kurang dari 20 m/s2. Dari grafik 
pada Gambar 5 juga dapat dilihat bahwa 
kenaikan frekuensi akan menyebabkan 
perubahan nilai percepatan yang cenderung 
meningkat pula. Namun untuk nilai frekuensi 
tertentu didapatkan percepatan yang relatif 
turun. Fenomena ini dikarenakan karakteristik 
mekanik  triger yang memiliki waktu transien 
untuk mencapai nilai kedudukan awalnya. 

Kesimpulan 

Implementasi sensor akselerometer 
ADXL335 adalah untuk membantu dalam 
mengukur besaran fisis percepatan translasi 
suatu sistem yang diamati dalam tiga sumbu 
koordinat. Pemanfaatan mikrokontroler Arduino 
Due dan software LabView membantu 
mempermudah dalam pencuplikan data 
ekperimen karena dilengkapi dengan data logger 
untuk mencatat hasil eksperimen untuk 
keperluan analisa. 

Ucapan terima kasih 

Ucapan terimakasih atas dukungan RIK ITB 
tahun 2014 Nomor 914/AL-J/DIPA/PN/SPK/2014 
serta untuk crew Laboratorium Kontrol dan 
Instrumentasi LSKK, Sekolah Tinggi Elektronika 
dan Informatika, ITB dalam membantu 
penyediaan fasilitas untuk pembuatan sistem 
GUI menggunakan Labview. 
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Chalk Holder sebagai Alat untuk Mereduksi Sisa Pemakaian Kapur Tulis 

Yulida Rachmawati, Gabriella Mega Puspitasari, dan Sparisoma Viridi 

Email: yulida.rachma@gmail.com 

 

Abstrak 

Berbagai sekolah di Indonesia masih menggunakan kapur sebagai alat bantu kegiatan belajar-mengajar di 
kelas. Pertimbangan penggunaan kapur pada dunia belajar-mengajar dianggap memliki nilai yang lebih 
ekonomis dibandingkan alat bantu menulis lainnya seperti spidol, terutama pada daerah-daerah pedalaman. 
Tetapi pada kenyataannya, kapur tidak dapat digunakan secara optimal dikarenakan mudah patah. 
Diperkirakan 20% kapur terbuang karena sulit digunakan saat terlalu pendek. Terlebih apabila kapur 
tercampur dengan pasir yang akan memaksa pemakainya untuk mematahkan kapur agar dapat digunakan 
kembali, selain penggunaannya terkadang menyebabkan bunyi yang menyakitkan telinga karena frekuensi 
tinggi yang ditimbulkannya. Di ITB sendiri, bila dalam sebulan kapur yang terbuang diperkiraka secara kasar 
bisa mencapai 60 kardus. Angka ini diperoleh dengan jumlah kapur yang tersisa adalah sekitar 1.2 batang 
tiap 2 jam, dalam sehari terdapat 5 sesi kuliah, dan terdapat 20 kelas paralel, dalam sebulan terdapat 25 hari 
belajar, dan dalam satu kardus terdapat 50 batang kapur. Untuk itu, dibuatlah alat yang dapat mengurangi 
jumlah kapur yang tidak dapat digunakan. Alat ini disebut chalk holder, yang diharapkan dapat membantu 
kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah. Dalam merancang alat ini perlu dipahami gaya gesek antara 
holder dengan kapur dan gaya tekan maksimum sehingga kapur tetap melekat pada holder akan tetapi tidak 
hancur. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dari pemecahan permasalahan sehari-hari dengan 
memanfaatkan konsep-konsep fisika. 

Kata-kata kunci: chalk holder, desain, kapur tulis, konsep fisika. 

Pendahuluan 

Chalk holder merupakan istilah umum yang 
lebih dikenal sebagai alat yang dikaitkan dengan 
permainan bola sodok [1-4], ketimbang dengan 
kapur tulis [5-7]. Variasi dari suatu rancangan [7] 
diberikan dalam Gambar 1 berikut ini. 

 

 

Gambar 1. Chalk holder untuk kapur tulis yang 
terbuat dari aluminium (atas) [8] dan plastik 
(bawah) [9]. 

Dalam tulisan ini akan didiskusikan chalk 
holder yang terkait dengan kapur tulis, yang 
berfungsi untuk membantu mereduksi sisa 
pemakaian kapur yang teramati mencapai 
sekitar 20 % panjang. Selain itu, bentuk kapur 
tulis di Indonesia yang merupakan kerucut 
terpancung akan membuatnya sulit digunakan 

dalam rancangan seperti dalam Gambar 1. 
Untuk itu, beberapa rancangan dan hasil uji 
cobanya akan disajikan dalam tulisan ini, 
dilengkapi dengan pembahasan prinsip fisika 
yang berlaku secara kualitatif. 

Sisa pemakaian kapur 

Kapur tulis yang digunakan di Indonesia 
umumnya memiliki panjang 8.17 cm dan massa 
4.7 g. Bentuknya mirip kerucut terpancung 
dengan diameter ujung atas sedikit lebih kecil 
dibandingkan dengan diameter alas, yaitu 
berturut-turut 0.85 cm dan 1.13 cm. 

Dalam observasi awal diperoleh bahwa 
terdapat sisa sekitar 20 % panjang kapur yang 
tidak dapat digunakan karena sudah sulit untuk 
dipegang. Sisa ini juga disebabkan karena kapur 
umumnya dipotong terlebih dahulu menjadi dua 
bagian agar tidak mendecit saat digunakan 
untuk menulis di papan tulis [10]. 

Bila diasumsikan di kampus Insitut Teknologi 
Bandung (ITB) digunakan 6 batang kapur untuk 
2 jam kuliah, di mana dalam satu hari terdapat 5 
sesi kuliah, dengan 20 kelas paralel, dan satu 
bulan terdapat 25 hari, maka dalam satu bulan 
akan dibutuhkan 

6 × 5 × 20 × 25 = 15000 batang kapur. 

mailto:yulida.rachma@gmail.com
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Dalam satu kardus terdapat 50 batang kapur, 
sehingga terdapat 

15000 / 50 = 300 kardus. 

Dengan asumsi sisa 20 % panjang akan 
terbuang (berdasarkan observasi awal), maka 
akan terdapat 60 kardus kapur setiap bulannya 
yang secara percuma saja. 

Gaya-gaya pada kapur dan chalk holder 

Sistem kapur dan chalk holder diilustrasikan 
dalam Gambar 2 berikut ini. 

 

Gambar 2. Gaya-gaya yang bekerja pada kapur 
dan chalk holder. 

Untuk penyederhanaan, gaya gravitasi akibat 
massa kapur dan chalk holder diabaikan saat 
membahas diagram gaya pada keduanya. Gaya 
gesek antara chalk holde dan kapur Fgesek 

memiliki nilai maksimum yang memenuhi 

 holdergesek NF s , (1) 

di mana Nholder adalah gaya tekan dari chalk 
holder ke kapur. Gaya tekan dari tahan pada 
chalk holder harus lebih kecil dari gaya gesek 
maksimum ini agar holder dan kapur tidak slip 

 holdertangan NF s . (2) 

Nilai holderNs  ini dapat diperoleh dengan 

menggantung beban pada kapur dan memegang 
holdernya. Beban maksimum yang diberikan 
sebelum kapur dan holder terpisah adalah nilai 
ini. 

Selanjutnya terdapat pula Nmin yang harus 
terpenuhi 

 m inpapan NN  , (3) 

agar tulisan dapat tampak saat kapur ditorehkan 
pada papan tulis. 

Kemudian, sebagai satu kesatuan sistem 
antara holder dan kapur maka gaya gesek akan 
menjadi gaya internal sehingga agar sistem 
berada dalam kesetimbangan harus dipenuhi 

 tanganpapan FN  . (4) 

Persamaan (1) - (4) akan memberikan suatu 
hubungan 

 holdertanganpapanm in NFNN s . (5) 

 

 

Tabel 1. Rancangan chalk holder yang dicoba: jenis, gambar, panjang, dan massanya. 

Desain A B C D E F 

Gambar 

      

Panjang (cm) 20 7 6.94 5 6.79 6 
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Massa (g) 5.4 7 8.7 5.7 5.55 4.5 

 

Persamaan (5) menggambarkan batasan yang 
harus dipenuhi agar suatu chalk holder dapat 
bekerja, yaitu holder menggenggam kapur 
dengan erat sehingga tidak slip dan kapur dapat 
menampilkan tulisan yang tebaca jelas. Bila 
kondisi ini tidak terpenuhi dapat terjadi kejadian 
seperti bahwa untuk menampilkan tulisan yang 
cukup jelas, alat perlu ditekan keras, di mana 
saat ditekan keras kapur malah slip dan masuk 
ke dalam holder sehingga alat tidak dapat 
digunakan. 

Hasil dan diskusi 

Terdapat enam desain chalk holder yang 
telah diuji sebagai mana diberikan dalam Tabel 
1. Hasil ujicobanya disajikan dalam Tabel 2 
berikut ini. 

Tabel 2. Hasil ujicoba chalk holder. 

Jenis 
chalk 
hoder 

Sisa kapur 

panjang 
(cm) 

massa 
(g) 

A 0.4 0.2 

B - - 

C 1 0.5 

D - - 

E 1.28 0.6 

F - - 

- alat tidak bekerja / kapur patah 

Sisa kapur apabila dinyatakan dengan 
persentase panjang kapur mula-mula berturut-
turut untuk jenis chalk holder A, C, dan E adalah 
4.9 %, 12.2 %, dan 15.7 %. Chalk holder B, D, 
dan E tidak tidak dapat melindungi kapur karena 
saat holder ditekan tangan, kapur patah. 

Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh 
bahwa masing-masing rancangan dalam Tabel 1 
memiliki kelebihan / kekurangan sebagaimana 
dibahas satu per satu di bawah ini. 

Desain A. Kelebihan: ringan, menghasilkan sisa 
kapur yang minimal, mudah ditemukan di alam. 
Kekurangan: mudah layu / kering. 

Desain B. Kelebihan: bahannya mudah 
ditemukan dan murah, tidak mudah layu 
sehingga lebih tahan lama. Kekurangan: 
bahannya terlalu lentur sehingga mayoritas 
kapur yang digunakan patah. 

Desain C. Kelebihan: alat yang digunakan 
berupa alat daur ulang lipstick yang telah 
menjadi limbah. Kekurangan: kapur terpanjang 
yang dapat digunakan sama dengan kapur yang 
digunakan tanpa alat dan saat digunakan alat ini 
menghasilkan suara yang menyakitkan telinga. 

Desain D. Kelebihan: bahannya mudah di 
temukan dan dapat bertahan lama. Dapat 
diputar karena ada plastik di dalamnya yang 
dapat diputar. Kekurangan: ketika menuliskan 
kapur di papan tulis dengan tenaga sedikit lebih 
besar, kapur akan patah. 

Desain E. Kelebihan: bentuk asli sudah ada, 
hanya memerlukan penyangga di dalamnya. 
Kekurangan: kapur yang tersisa setelah 
pemakaian alat tidak jauh berbeda dari 
penggunaan kapur tanpa alat. 

Desain F. Kelebihan: dapat dibuat dengan 
mudah, cepat, dan murah. Kekurangan: karena 
terbuat dari kertas, bahannya rapuh dan mudah 
koyak, sehingga kapur di dalamnya mudah 
patah. 

Suatu percobaan untuk menentukan nilai 

holderNs  telah dilakukan seperti diilustrasikan 

dalam Gambar 3. 

 

Gambar 3. Percobaan untuk menentukan 

holderNs  yang memberikan m = 600 g. 

Dengan menggunakan g = 9.81 m/s2 dapat 

diperoleh bahwa holderNs  memiliki nilai kira-kira 

5.89 N. 

Sisa kapur dengan Desain A menjadi 5 % 
sehingga kapur yang tersisa menjadi 15 kardus. 
Dengan demikian, terjadi pengematan 45 kardus 
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dari semula 60 kardus yang tidak dapat 
dimanfaatkan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan percobaan dan pengujian yang 
telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat 
yang terbuat dari bambu (Desain A) mempunyai 
efisiensi pemanfaatan sisa kapur yang paling 
optimal. Hal ini dikarenakan bambu dapat 
memberikan gaya tekan yang optimum pada 
kapur, di mana kapur dapat tetap pada 
tempatnya dan tidak patah, serta tulisan masih 
tampak jelas. Akan tetapi alat ini hanya efektif 
untuk kapur yang pendek, yang sulit digunakan 
bila hanya dengan tangan belaka. Desain A 
menghemat 45 kardus kapur tiap bulannya. 

Ucapan terima kasih 

Presentasi karya ini didukung oleh RIK ITB 
tahun 2014 dengan nomor 914/AL-J/DIPA/PN 
/SPK/2014 dan sebagian pengukuran dilakukan 
di Laboratorium Fisika Dasar, FMIPA, ITB. 
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Sifat Anti Bakteri Komposit Nanopartikel ZnO/Carboxymethyl Cellulose 
(CMC) 

Yunus Bonhard Nade dan Horasdia Saragih 

Email: horas@unai.edu  

Abstrak 

Pada paper ini pembuatan komposit nanopartikel ZnO/Carboxymethyl Cellulose (CMC) dan sifat 
antibakterinya, dilaporkan. Nanopartikel ZnO yang digunakan difabrikasi dengan menggunkan suatu sistem 
reaktor tabung berdiameter berorde mikrometer (500 µm). Nanopartikel ZnO yang difabrikasi selanjutnya 
dikompositkan dengan polimer CMC dan dikonstruksi membentuk suatu lembaran tipis transparan. Sifat 
antibakterial komposit yang dihasilkan diuji pada bakteri Escherichia coli. Diperoleh bahwa komposit 
nanopartikel ZnO/CMC memiliki sifat antibakteri yang sangat kuat. Kekuatan sifat antibakteri ini sangat 
bergantung konsentrasi nanopartikel ZnO yang terdapat di dalam komposit. Merujuk kepada hasil yang 
diperoleh ini maka komposit nanopartikel ZnO/CMC sangat berpotensi untuk diaplikasikan pada pembuatan 
kemasan antibakteri yang biodegradable. 

Kata-kata kunci: Anti bakteri, komposit, nanopartikel ZnO, carboxymethyl Cellulose (CMC) 

Pendahuluan 

Beberapa jenis makanan kemasan, terutama 
makanan kemasan kering, saat ini 
diperhadapkan pada beberapa masalah yang 
belum terselesaikan. Salah satu di antaranya 
adalah cepatnya makanan dalam kemasan 
mengalami pembusukan yang terutama 
disebabkan oleh hadirnya bakteri pembusuk di 
dalam kemasan sehingga mempercepat waktu 
kadaluarsa. Secara ekonomi dan dari sisi 
kesehatan hal ini sangat merugikan [1]. Faktor 
lain yang juga menjadi penyebab kerusakan 
makanan di dalam kemasan adalah akibat 
radiasi sinar ultra violet yang dapat menembus 
dinding kemasan. Kehadiran sinar ultra violet 
pada makanan kemasan ini mendegradasi 
kualitas makanan [2].  

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, 
para fabrikan mencoba mendisain kemasan 
makanannya dengan melibatkan berbagai jenis 
material kemasan. Untuk mengantisipasi radiasi 
ultraviolet misalnya, beberapa fabrikan 
menggunakan lembaran tipis perak sebagai 
penyusun bagian dalam dinding kemasannya 
dan untuk mengantisipasi kehadiran bakteri di 
dalam kemasan beberapa fabrikan 
menggunakan berbagai ragam polimer plastik 
sebagai bagian dari dinding kemasannya [3]. 
Namun, beberapa jenis pendekatan yang telah 
dilakukan ini masih belum dapat mengatasi 
masalah secara tuntas. 

Material logam oksida ZnO adalah suatu 
material oksida yang sangat efektif dalam hal 
menyerap sinar ultraviolet. Hal ini terjadi karena 
celah pita energinya tepat sama dengan 
besarnya energi yang dihasilkan oleh sinar ultra 

violet. Selain itu, ketika ukuran partikelnya dibuat 
dalam orde nanometer (<100 nm), logam oksida 
ini sangat reaktif merusak dinding sel bakteri 
sehingga dapat membunuh bakteri secara total. 
Di dasarkan pada dua sifat ini adalah sangat 
tepat bila oksida logam ZnO berukuran berorde 
nanometer (nanopartikel ZnO) dilibatkan sebagai 
bahan dasar pada pembuatan kemasan 
makanan. 

Carboxymethyl cellulose (CMC) adalah suatu 
material berbasis cellulose. Ketika dibentuk 
menjadi suatu lembaran tipis, CMC memiliki sifat 
kekuatan mekanik yang sangat baik, fleksibel 
dan tidak mudah robek. CMC berharga murah 
dan biodegredable sehingga tidak merusak 
lingkungan. Oleh sifatnya yang kuat secara 
mekanik, fleksibel dan biodegredable adalah 
juga sangat tepat bila digunakan sebagai bagian 
dari bahan pembuatan suatu kemasan untuk 
mengganti bahan plastik yang tidak ramah 
lingkungan. 

Merujuk kepada sifat-sifat nanopartikel ZnO 
dan sifat-sifat CMC sebagaimana diuraikan di 
atas maka mengkombinasikan nanopartikel ZnO 
dengan CMC membentuk suatu komposit 
nanopartikel ZnO/CMC sebagai bagian dari 
material kemasan makanan yang dikonstruk 
dalam bentuk lembaran tipis adalah suatu ide 
yang sangat tepat untuk mengatasi 
permasalahan kualitas kemasan makanan yang 
ada saat ini. 

Pembuatan komposit nanopartikel ZnO/CMC 
dalam bentuk lembaran tipis untuk keperluan 
sebagai kemasan anti bakteri, telah kami 
lakukan. Pada paper ini proses fabrikasinya, baik 
fabrikasi nanopartikel ZnO-nya maupun fabrikasi 
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lembaran tipis kompositnya dengan CMC serta 
karakteristik anti bakteri komposit tersebut, akan 
kami uraikan.  

Eksperimen 

Pembuatan Komposit Nanopartikel ZnO/CMC 
 
Prekursor ZnCl

2 
(99,9%; Merck) digunakan 

sebagai sumber Zn untuk memfabrikasi 
nanopartikel ZnO. NaOH (99%; Merck) 
digunakan sebagai material pereduksi ion Cl dari 
ZnCl2. Di-water (H

2
O) digunakan sebagai 

sumber oksigen. Polimer polyvinylpyrrolidone 
(PVP, n=90, 99%, Merck) digunakan sebagai 
separator untuk menghindari pertumbuhan 
nanopartikel ZnO yang berlebihan dan menjaga 
agar nanopartikel ZnO yang tumbuh berdistribusi 
tunggal. CMC (99%, Merck) adalah bahan 
berbasis cellulose yang digunakan untuk 
dikompositkan dengan nanopartikel ZnO yang 
ditumbuhkan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Sekma sistem peralatan reaktor 
tabung mikro berbahan gelas dengan diamater 
500 µm yang digunakan untuk menumbuhkan 
nanopartikel ZnO. 

 
Skema sistim peralatan yang digunakan 

untuk menumbuhkan nanopartikel ZnO 
ditunjukkan pada gambar 1. Sistim peralatan ini 
adalah sistim peralatan reaktor tabung mikro 
berbahan gelas dengan diamater tabung 500 
µm. Pengaduk magnetic stirrer digunakan untuk 
mencampur larutan CMC dengan nanopartikel 
ZnO untuk menghasilkan komposit nanopartikel 
ZnO/CMC. 

Diameter rata-rata nanopartikel ZnO yang 
dihasilkan, dihitung dengan menggunakan data 
respon absorbans optiknya yang diukur pada 
rentang panjang gelombang 200-800 nm dengan 
menggunakan alat spectrophotometer UV-Vis 
BOECO S-26 dengan resolusi optikal 1 nm. 
Struktur kristal nanopartikel ZnO yang tumbuh 

dianalisis dengan menggunakan data difraksi 
sinar-X (XRD) yang diukur dengan 
menggunakan alat difraktometer sinar-X Philips 
PW3710 dengan menggunakan radiasi Cu Kα 
pada panjang gelombang λ=1,54056 Angstrom. 
Dan Bakteri E.coli digunakan sebagai objek uji 
kemampuan dari sifat anti bakteri komposit 
nanopartikel ZnO/CMC yang dihasilkan. 

Dengan menggunakan bahan dan sistim 
peralatan sebagaimana diuraikan di atas, 
nanopartikel ZnO berdistribusi tunggal, 
ditumbuhkan. Selengkapnya teknik penumbuhan 
yang dilakukan telah kami laporkan pada 
referensi [4]. 

Nanopartikel ZnO yang dihasilkan 
selanjutnya dicampur dengan larutan CMC di 
dalam gelas beaker pada ragam konsentrasi 
dengan cara diaduk berbantuan magnetic stirrer 
pada temperatur ruang selama 30 menit 
sehingga diperoleh campuran cair nanopartikel 
ZnO/CMC yang homogen. Campuran cair ini 
selanjutnya dituang di atas suatu permukaan 
gelas petri disk untuk menghasilkan hamparan 
cairan tipis, dan selanjutnya dipanaskan untuk 
menguapkan air yang dikandungnya sehingga 
diakhir proses, suatu lapisan tipis komposit 
nanopartikel ZnO/CMC, diperoleh. Tiga ragam 
komposit dihasilkan yang dibedakan oleh 
kandungan nanopartikel ZnO-nya yang masing-
masing adalah: 5%, 10% dan 15%.   

Pengujian Sifat Anti Bakteri Komposit 
Nanopartikel ZnO/CMC 

Aktivitas antibakteri komposit nanopartikel 
ZnO/CMC diuji dengan metode difusi cakram 
menggunakan suspensi bakteri E. coli pada 
media nutrient agar (99,9%; Merck). Kultur E. 
coli diperoleh dari Sanbe Farma. Cotton bud 
digunakan untuk menyebarkan bakteri pada 
media setelah dicelup ke dalam kultur 
mikroorganisme. Cairan kultur pada cotton bud 
yang berlebih, dikurangi dengan cara menekan 
cotton bud ke arah tabung. Bakteri disebarkan 
dengan metode garis pada nutrient agar di petri 
dish steril.  

Lembaran komposit nanopartikel ZnO/CMC 
yang telah difabrikasi dengan kandungan 
nanopartikel ZnO yang beragam di atas masing-
masing digunting dalam bentuk lingkaran 
berdiameter 0,5 cm. Komposit hasil guntingan ini 
masing-masing dimasukkan ke dalam 3 petri 
disk. Petri dish yang telah diinokulasikan E. coli 
dan dibubuhi komposit diinkubasikan pada 
temperatur 37ºC selama 48 jam. Aktivitas 
antibakteri diuji melalui ukuran zona inhibisi E. 
coli. Zona inhibisi merupakan daerah yang 
menunjukkan fenomena bakteriostatik dan daya 
hambat suatu material dalam menekan 
pertumbuhan mikroorganisme. Zona inhibisi 
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diukur dengan menggunakan penggaris dalam 
skala milimeter (mm). 

Hasil dan diskusi 

Nanopartikel ZnO yang dihasilkan di dalam 
bentuk koloid, ditunjukkan pada gambar 2. 
Luminisens hijau kekuning-kuningan dihasilkan 
oleh koloid ketika disinari sinar ultra violet. 
Fenomena ini terjadi karena partikel-partikel ZnO 
memiliki ukuran pada orde diameter eksitonnya 
sehingga efek kuantum dihasilkan [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Koloid nanopartikel ZnO berpelarut 
etanol. (A) tanpa disinari sinar ultraviolet, (B) dan 
(C) disinari sinar ultraviolet. 
 

Diameter rata-rata nanopartikel ZnO dihitung 
dengan menggunakan panjang gelombang 
puncak absorbans optiknya [6]. Spektrum 
absorbansnya ditunjukkan pada gambar 3. 
Puncak absorbans terjadi pada panjang 
gelombang 324 nm. Untuk partikel ZnO, 
Kumbhakar et al. [7] telah menurunkan 
perumusan hubungan jari-jari partikel dengan 
panjang gelombang dimana puncak absorpsi 
terjadi, yaitu: 

               

…………………..   (1) 
 
dimana r (nm) adalah jari-jari rata-rata partikel 
dalam satuan nanometer dan λp adalah panjang 
gelombang dimana absorpsi maksimum terjadi 
(dalam satuan nanometer).  

Gambar 3. Absorbans optik koloid nanopartikel 
ZnO berpelarut ethanol pada panjang 
gelombang 220-460 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Lapisan komposit nanopartikel 
ZnO/CMC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Pola difraksi sinar-X lapisan komposit 
nanopartikel ZnO/CMC dan lapisan CMC pada 

rentang sudut 2= 10 sampai 50 derajat. 
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Gambar 6. Zona inhibisi anti bakteri komposit 
nanopartikel ZnO/CMC pada E. coli. (A) tanpa 
nanopartikel ZnO; (B) 5% nanopartikel ZnO; (C) 
10% nanopartikel ZnO; (D) 15% nanopartikel 
ZnO. 
 

Dengan menggunakan persamaan 1, maka 
diameter rata-rata nanopartikel ZnO yang 
dihasilkan adalah 3,14 nm dan berdispersi 
tunggal. 

Serbuk nanopartikel ZnO (setelah pelarut 
etanol diuapkan) dikompositkan dengan CMC 
dan dicetak membentuk lembaran tipis komposit 
nanopartikel ZnO/CMC. Hasil kompositnya 
ditunjukkan pada gambar 4. Lembaran komposit 
ini selanjutnya di-XRD untuk melihat karakteristik 
kristal nanopartikel ZnO yang dikandung. 
Hasilnya ditunjukkan pada gambar 5. 
Sebagaimana terlihat pada gambar 5, 
nanopartikel ZnO yang terdapat di dalam 
komposit memiliki struktur kristal wurtzite dengan 
bidang-bidang kristal yang tumbuh adalah (1011) 
dan (0002). 

Sifat anti bakteri komposit yang 
mengandung nanopartikel ZnO ini selanjutnya 
diuji. Tiga ragam konsentrasi nanopartikel ZnO, 
dilibatkan. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 6. 
Hasil pengukuran zona inhibisi menunjukkan 
adanya perbedaan daya hambat bakteri oleh 
komposit yang ditentukan oleh konsentrasi 
nanopartikel ZnO yang dikandungnya. Dari hasil 
pengukuran diperoleh bahwa diameter zona 
inhibisi komposit dengan konsentrasi 
nanopartikel ZnO: 5%, 10% dan 15% rata-rata 
masing-masing adalah 1,2 cm; 1,8 cm; dan 2,2 
cm. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
kandungan nanopartikel ZnO yang terdapat di 
dalam komposit, semakin kuat daya hambatnya 
terhadap pertumbuhan bakteri. 

Reaksi fotokatalis nanopartikel ZnO dapat 
menghasilkan oksidan bebas: OH*, O2

-* dan 
H2O2 [8]. Jumlah OH*, O2

-* dan H2O2 yang 
dihasilkan dapat sangat besar bila ZnO memiliki 
ukuran berorde nanometer karena jumlah atom 
dipermukaan sangat besar. H2O2 memiliki sifat 
biosida yang dapat merusak vesikel lipid pada 
membran sel sehingga dapat mengnonaktifkan 
pertumbuhan E. coli. 

Kesimpulan 

Pada penelitian ini komposit nanopartikel 
ZnO/CMC telah dihasilkan dalam bentuk 
lembaran tipis dengan beragam konsentrasi 
nanopartikel ZnO. Lembaran komposit ini telah 
diuji sifat anti bakterinya pada bakteri E. Coli dan 
diperoleh bahwa komposit dengan kandungan 
nanopartikel ZnO yang lebih tinggi memiliki 
kemampuan anti bakteri yang lebih kuat. 
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Abstrak 

Sistem penyimpan energi termal bekerja berdasarkan prinsip penyimpanan energi panas yang berlebih dari 
lingkungan pada siang untuk digunakan pada saat malam. Dengan demikian sistem ini dapat digunakan 
untuk aplikasi penyejuk udara ruang saat siang, dan berpotensi menurunkan konsumsi energi listrik untuk 
penggunaan AC di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Terdapat dua tahap 
penyimpanan energi termal, yaitu tahap penyimpan sensibel dan tahap penyimpan laten. Untuk aplikasi 
tersebut, minyak kelapa (coconut oil) sebagai hasil bumi yang cukup melimpah di Indonesia merupakan 
material yang tepat karena memiliki parameter fisis yang sesuai dengan kebutuhan.Pada penelitian ini dikaji 
ukuran wadah minyak kelapa yang diduga berpengaruh pada kinerja serapan dan lepasan kalor sensibel. 
Eksperimen dilakukan dengan pengukuran temperatur udara ruang dan minyak kelapa dalam wadah balok 
berukuran rusuk 8 cm, 12 cm, dan 16 cm dalam selang waktu satu jam selama 24 jam. Untuk memenuhi 
asumsi bahwa pertukaran kalor terjadi secara langsung antara udara dan minyak kelapa maka digunakan 
bahan wadah dari plastik yang sangat tipis dan dibentuk kubus dengan batuan kasa alumunium,. Hasil 
eksperimen menunjukkan , minyak kelapa di dalam kubus berukuran 8 cm memiliki waktu tunda paling 
pendek dalam mengikuti naik turunnya temperatur udara, sehingga dapat disimpulkan hampir seluruh 
minyak efektif bekerja menyimpan dan melepas kalor dari udara pada fase sensibel, sehingga menjamin 
berkinerja baik sebagai penyejuk udara.. 

Kata-kata kunci: Sistem penyimpan energi termal, kalor sensible, kalor laten, minyak kelapa (coconut oil) 

Pendahuluan 

Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan 
potensi Intensitas Matahari yang cukup besar 
dengan distribusi penyinaran di Kawasan Barat 
Indonesia (KBI) sekitar 4,5 kWh/m 2 /hari 
dengan variasi bulanan sekitar 10%; dan di 
Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekitar 5,1 
kWh/m 2 /hari dengan variasi bulanan sekitar 9% 
[1]. Kondisi diatas menjadikan Indonesia sebagai 
negara yang panas dengan distribusi suhu 
berkisar 19°-35° C. Penelitian untuk menurunkan 
suhu puncak dapat menggunakan Minyak 
Kelapa (Coconut Oil) sebagai penyimpan energi 
termal [2]. Perkebunan kelapa di Indonesia 
menghasilkan panen produksi kelapa di seluruh 
Provinsi di Indonesia sebesar 1.611 ribu ha[3]. 
Berdasar data diatas Minyak kelapa bisa 
menjadi pengatur suhu ruangan yang potensial. 

Terkait dengan studi literatur yang dilakukan 
oleh mettawee tentang pemanfaatan minyak 
kelapa sebagai penyimpan energi termal pada 
bangunan, tidak ditemukan ukuran kapsul 
minyak kelapa yang efektif [2]. Mengingat 
minyak kelapa memiliki konduktivitas termal 
yang kurang bagus, maka eksperimen ini akan 
menentukan ukuran kapsul paling efektif yang 

dibutuhkan agar didapat ukuran minyak paling 
efektif. 

Teori dan Eksperimen 

Penyimpan energi panas adalah alat yang 
digunakan untuk menyimpan kalor dari 
lingkungan kedalam sistem penyimpan. 
Penyimpan energi panas bekerja saat suhu 
lingkungan lebih tinggi dari sistem dan berlaku 
sebaliknya. Kualitas penyimpan energi panas 
sangat bergantung pada karakteristik bahan 
yang digunakan. 

Penyimpan energi panas terbagi menjadi 
dua, yaitu penyimpan energi panas sensibel dan 
penyimpan energi panas laten. Penyimpan 
energi panas sensibel bekerja pada fase 
perubahan suhu dari material. Contoh dari 
penyimpan panas sensibel adalah air laut. Pada 
air laut, saat siang hari suhu air cenderung lebih 
dingin dari udara sehingga panas tersimpan 
pada air laut dan membuat air laut menjadi 
dingin. Pada saat malam hari, suhu air laut lebih 
tinggi dari suhu udara karena kalor yang 
terserap saat siang hari, masih tersimpan di air 
laut. 

Penyimpan energi kalor laten bekerja pada 
fase perubahan wujud zat. Penyimpan energi 
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termal laten bekerja pada perubahan fase cair – 
padat, cair-gas, padat-gas. Penyimpanan energi 
panas dalam fase ini memiliki ukuran kalor yang 
lebih besar dibandingkan dengan sensibel 
karena faktor perubahan wujud. 

Material yang dimanfaatkan sebagai 
penyimpan panas biasa disebut dengan PCM 
(phase change material). PCM bisa terdiri dari 
material organik misal asam lemak dan 
anorganik misal garam hidrat, gula, dan 
sebagainya. PCM memiliki beberapa 
karakteristik fisis yang harus ditinjau sebelum 
pemakaian. Karakteristik fisis yang berpengaruh 
adalah suhu kritis, kalor laten, konduktivitas 
termal, efek subcooling, dan stabilitas siklus. 

 

Gambar 9 skema penerapan penyimpan energi 
panas pada bangunan. 

Penyimpan energi termal mengalami dua 
fase penyimpan panas, yaitu sensibel dan laten. 
Saat lingkungan berada diluar suhu kritis, maka 
proses penyimpan panas yang bekerja adalah 
fase sensibel kemudian saat melewati suhu 
kritis, material akan mulai bekerja menyimpan 
panas secara laten. 

Penerapan penyimpan energi termal pada 
bangunan adalah sebagai regulator suhu. 
Prinsip kerja Penyimpan energi panas pada 
bangunan adalah saat siang hari, Material 
menyimpan panas dari lingkungan yang nantinya 
akan dilepaskan saat matahari. Penggunaan 
penyimpan energi termal disesuaikan dengan 
thermal comfort dari ruangan.  

Thermal comfort adalah ukuran sensasi 
manusia pada lingkungan thermalnya. Thermal 
comfort terutama dipengaruhi oleh temperatur 
udara dan kelembaban relatif udara, pergerakan 
udara, temperatur radiasi, pakaian yang 
digunakan, dan aktivitas. Umumnya suhu yang 
dibuat adalah berkisar antara 20° sampai 
dengan 27° C mengikuti perubahan suhu 
lingkungan. 

Minyak kelapa tersusun dari asam lemak 
(fatty acid). Asam lemak memiliki senyawa 
berbentuk CH3(CH2)2nCOOH dengan komposisi 
asam caprylic (C8) 9%, Decanonic(C10) 10%, 
asam Lauryc (C12) 52%,asam myristic (C14) 
19%, asam palmitic (C16) 11%, dan asam oleic 
tak tersaturasi (C18) 8 %. 

Minyak kelapa memiliki karakteristik fisis 
suhu kritis adalah sebesar 26°C. Kalor laten 
minyak kelapa sebesar 103,5 KJ/Kg dan kalor 
jenis minyak kelapa sebesar 2100 J/Kg °C. 
Memiliki subcooling yang sangat rendah. 
konduktivitas termal cukup rendah sehingga  
mengganggu penyerapan kalor. Memiliki sifat 
korosif yang rendah sehingga tidak merusak 
logam. 

Minyak kelapa yang digunakan adalah 
minyak kelapa yang dibeli di supermarket 
dengan merek Barco . Keterangan kemasan 
menunjukkan suhu lebur minyak kelapa sebesar 
26°C. Keadaan minyak kelapa di supermarket 
pada saat AC menyala membeku sehingga 
diharapkan terjadi proses penyimpanan panas 
laten dalam pengukuran. 

Pengukuran dilakukan pada suhu ruangan 
normal selama beberapa hari. Durasi 
pengukuran adalah selama tiga hari pengukuran 
sebanyak tiga kali. Pengukuran dilakukan tiap 
jam selama waktu tersebut.  

Data yang diharapkan adalah data 
temperatur udara dan temperatur minyak. 
Perubahan suhu udara diharapkan dapat 
mempengaruhi suhu di dalam minyak sehingga 
terlihat gejala fisis penyimpanan kalor dalam 
minyak kelapa. Ruangan dikondisikan kosong 
dan tidak terkena cahaya matahari langsung, 
sehingga di dalam ruangan kalor hanya mengalir 
melalui udara. 

Wadah minyak kelapa dibuat berbentuk 
kubus dengan ukuran rusuk 8 cm, 12 cm, dan 16 
cm. Wadah dibuat dari plastik tipis dan dibentuk 
kubus oleh kassa alumunium. Penggunaan 
kassa alumunium diharapkan dapat membantu 
penyerapan kalor ke minyak tanah dan plastik 
tipis diasumsikan diasumsikan tidak ikut 
menyerap dan melepas kalor. 

Indikator eksperimen yang dibuat adalah 
menguji apakah minyak kelapa akan mengalami 
fase laten bila ukur secara bebas di dalam 
ruangan. Menentukan karakteristik suhu udara di 
dalam ruangan yang dilakukan pengukuran serta 
perbandingan kemampuan  tiap ukuran wadah 
minyak kelapa untuk menyesuaikan suhu udara.  

Hasil dan diskusi 

Hasil Pengukuran pada eksperimen ini 
didapatkan pada Gambar 2 sampai dengan 
Gambar 5 untuk empat hari pengukuran berikut 
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Gambar 10. Data pengukuran suhu minyak dan 
udara tanggal 5 september 2014 

 

Gambar 11 Data pengukuran suhu minyak dan 
udara tanggal 6 september 2014 

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, di 
semua ukuran wadah minyak kelapa tidak 
mengalami perubahan wujud zat sehingga 
hanya terjadi penyimpanan energi panas secara 
sensibel saja. Hal ini terjadi karena banyaknya 
kalor yang diserap oleh minyak kelapa masih 
dibawah besar kalor laten yang dibutuhkan 
minyak kelapa untuk berubah wujud. Pada 
beberapa data didapatkan suhu efektif minyak 
kelapa di pusat sudah menunjukkan suhu sekitar 
23° C namun masih belum mengalami 
perubahan wujud. Pada kasus tersebut 
kemungkinan terjadi proses subcooling pada 
minyak kelapa sehingga perlu dipelajari lagi lebih 
lanjut. 

Berdasarkan grafik 2-5 di atas, suhu udara 
dalam satu hari di dalam ruangan memiliki satu 
puncak dan satu lembah. Posisi puncak dan 
lembah berbeda tiap harinya. Rata-rata besar 
suhu di puncak dan lembah berkisar antara 
23,5° - 29,5° C. Secara kualitatif pengamatan 
suhu pada tiap jam tidak selalu mulus karena 
suhu udara yang fluktuatif dan tidak stabil. 
Pengaruh ini disebabkan oleh kondisi cuaca dan 
posisi matahari yang tertutup awan sehingga 
mengurangi besar radiasi yang memancar ke 
udara. 

 

Gambar 12 Data pengukuran suhu minyak dan 
udara tanggal 11 september 2014 

 

 

Gambar 13 Data pengukuran suhu minyak dan 
udara tanggal 12 september 2014 

Secara kualitatif, menurut grafik 2-5, 
didapatkan data yang konsisten antara wadah 
minyak rusuk 8 cm, 12 cm, dan 16 cm. pada 
minyak rusuk 8 cm, perubahan suhu udara 
paling mendekati perubahan suhu udara. Namun 
suhu di dalam minyak berukuran 8 cm selalu 
berada di atas suhu udara saat suhu udara turun 
dan sebaliknya. Perubahan suhu minyak 
berukuran 12 cm menyusul setelah minyak 
ukuran 8 cm. kemudian paling sulit mengalami 
perubahan suhu adalah 16 cm. 

Penyimpanan panas sensibel terlihat pada 
semua minyak dan yang paling lama dalam 
menyimpan panas adalah minyak berukuran 16 
cm. pada beberapa data didapat data yang 
memiliki nilai sama meskipun suhu udara sudah 
turun cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa 
jumlah massa berpengaruh pada kapasitas 
penyimpanan kalor. 

Secara kuantitatif, keadaan pengukuran 
dibagi ke dalam 3 bagian seperti pada gambar 6. 
Masing – masing ukuran minyak memiliki 
perbandingan kemiringan tiap hari dan tiap area. 
Linear 1 adalah bagian saat udara dan minyak 
mengalami penurunan, sekitar pukul 00:00 
sampai dengan 08:00. Linear 2 adalah area saat 
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suhu mengalami kenaikan antara pukul 08:00 
sampai dengan 14:00 dan Linear 3 adalah area 
penurunan suhu dari suhu puncak sekitar pukul 
14:00 sampai dengan pukul 24:00.  

 

Gambar 6. Visualisasi daerah linear pada grafik 
pengukuran 

Besar nilai kemiringan akan dibandingkan 
untuk menentukan ukuran minyak yang paling 
dapat mengikuti suhu udara. Semakin mendekati 
perubahan suhu udara dianggap lebih efektif 
sebagai penyimpan energi termal. Perbandingan 
kemiringan rata – rata  untuk masing-masing 
wadah adalah mengikuti Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Perbandingan kemiringan rata – rata 
pada udara dan minyak kelapa. 

Rata - rata Linear 1 Linear 2 Linear 3 

udara -6,84 20,005 -8,9775 

8 cm -6,855 16,985 -7,6775 

12 cm -7,17 13,6 -7,145 

16 cm -6,81 11,94 -5,595 

Berdasarkan data pada Tabel 1 diatas, kita 
dapatkan minyak kelapa dengan ukuran rusuk 8 
cm memiliki kemiringan yang paling menyerupai 
kemiringan udara. Sedangkan pada minyak 
ukuran rusuk 12 cm dan 16 cm memiliki 
kemiringan yang tidak terlalu mendekati 
kemiringan udara. 

Penentuan ukuran wadah yang terbaik 
ditunjukkan dari kemampuan wadah menyimpan 
panas dan dapat mengikuti perubahan suhu 
udara. Penggunaan minyak kelapa ukuran besar 
akan menyimpan panas yang cukup besar 
namun tidak dapat mengikuti perubahan suhu 
udara dengan cukup luwes. Terlebih suhu 
minyak kelapa masih konstan ketika suhu udara 
sudah berubah jauh akan membuat lingkungan 
terasa kurang nyaman bagi manusia. Wadah 
berukuran 8 cm dipilih karena dapat mengikuti 
perubahan suhu udara dengan luwes walaupun 
kemampuan menyimpan panas tidak sebesar 
ukuran 12 cm dan 16 cm. 

Kesimpulan 

Minyak kelapa tidak mengalami perubahan 
wujud sehingga penyimpan energi panas hanya 

bekerja di fase sensibel saja. hal ini terjadi 
karena kalor yang dilepas oleh minyak kelapa 
tidak sebesar kalor yang dibutuhkan untuk 
berubah wujud. Karakteristik udara dalam 
ruangan berkisar antara 23,5° – 29,5° C. Wadah 
yang cukup efektif sebagai penyimpan panas 
adalah 8 cm karena memiliki keluwesan dalam 
menyesuaikan suhu lingkungan yang tidak 
dimiliki oleh minyak dengan wadah ukuran rusuk 
12 cm dan 16 cm. 
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