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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dimudahkan untuk 

menyelesaikan Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro (SNPTE 

2013) ini sebagai bahan acuan seminar Call Paper pada SNPTE 2013. Prosiding 

ini diterbitkan Jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Yogyakarta yang dimaksudkan sebagai publikasi kajian penelitian di 

bidang Pendidikan dan Teknologi Elektro. 

Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro (SNPTE 2013) ini 

diselenggarakan sebagai wahana bagi akademisi, peneliti, praktisi, asosiasi, 

industri dan pengambil kebijakan untuk bisa saling bertukar pikiran, bertukar 

pendapat, mempresentasikan pengalaman-pengalaman hasil penelitian maupun 

hasil kajian di bidang Pendidikan dan Teknologi Elektro. 

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, seluruh 

rangkaian acara SNPTE 2013 tidak akan terwujud dan berjalan dengan baik. 

Akhirnya kami mengucapkan selamat melakukan seminar dan mohon 

ma’af yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati 

Bapak/Ibu sekalian. Semoga seminar ini dapat memberikan manfaat dan 

sumbangan bagi kemajuan Bangsa Indonesia, Amin. 

 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

 

 

        Panitia SNPTE 2013 
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SAMBUTAN KETUA PENYELENGGARA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi Robbil „alamiin, segala puji syukur kita panjatkan kehadlirat 

Allah SWT yang telah melimpahkanrakhmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga 

acara Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro (SNPTE 2013) dapat 

terselenggara dengan baik sesuai jadwal yang direncanakan. SNPTE 2013 merupakan 

kegiatan rutin Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY sejak tahun 2004 sebagai 

sarana silaturahmi, sosialisasi, publikasi hasil penelitian dan diskusi perkembangan 

ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan Teknik Elektro. Acara ini dapat 

terselenggara dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itumelalui 

kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada: 

1. Rektor UNY beserta jajarannya atas segala dukungan dan fasilitas 

yangdiberikan 

2. Dekan Fakultas Teknik 

3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  

4. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNY 

5. Peserta dan Pengirim makalah dalam prosiding seminar SNPTE 2013 

6. Panitia SNPTE 2013 dan 

7. Semua pihak yang membantu terlaksananya seminar ini 

 

SNPTE 2013 dilengkapi dengan makalah pendamping yang akan diseminarkan 

pada sesi seminar parallel. Terdapat 23 judul artikel yang akan seminarkan dan 

dipublikasikan pada prosiding SNPTE 2013. Pengirim makalah berasal bergabagi 

kalangan yaitu Guru, dosen, pengajar diklat dan para peneliti dan pemerhati dunia 

pendidikan. Harapan kami, semoga makalah yang tersaji dapat memenuhi tujuan dari 

seminar ini. 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

 xiv 

Akhirnya sebagai penutup sambutan ini, kami atas nama seluruh panitiamenyadari 

sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan 

kegiatan ini, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya, tak lupa kritik dan saran 

membangun senantiasa kami nantikan. 

 

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. 

Yogyakarta, 16 Oktober 2013 

 

Ketua Panitia 
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

 

 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

 Salam Sejahtera  

 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat 

bertempu dalam kegiatan ilmiah Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro 

2013 (SNPTE 2013) di Ruang Seminar KPLT FT Universitas Negeri Yogyakarta.  

 Kami keluarga besar Fakultas Teknik UNY mengucapkan “Selamat 

Datang”,”Sugeng Rawuh”,”Welcome” di kampus Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Yogyakarta. Dan Selamat datang juga di Kota Pelajar Yogyakarta “Never 

Ending  Asia” Kota Budaya dan Pariwisata.  

Pada umumnya, penelitian dan kajian ilmiah para akademisi bidang 

Pendidikan dan Teknologi Kejuruan khususnya bidang Teknik Elektro tersimpan 

dengan rapi di lingkungan kampus masing masing. Terkadang kita merasa 

bahwa penelitian, kajian Ilmiah yang telah kita lakukan sudah sangat baik tanpa 

melihat realitas yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan Seminar Nasional 

Pendidikan Teknik Elektro (SNPTE 2013) kami mengharapkan dapat 

membuka wawasan tentang perkembangan yang terjadi dalam bidang 

Pendidikan dan Teknologi Elektro dewasa ini, sehingga penelitian bidang 

Pendidikan dan Teknologi Elektro dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.  

Seminar Nasional ini merupakan kegiatan Seminar Nasional ketiga yang 

mengundang para akademisi, praktisi, asosiasi serta masyarakat untuk 

mendesiminasikan hasil pengalaman penelitiannya. Kami sangat berterimakasih 

kepada Panitia SNPTE 2013 yang telah berusaha penuh atas terselenggaranya 

Seminar Nasional Pendidikan Teknik Elektro 2013 ini.  

  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

     Yogyakarta, Oktober 2013  

 Dekan FT UNY, 

 

 

 Dr. Moch. Bruri Triyono 

           NIP. 19560216 198603 1 003 
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Assoc. Prof. Dr Wan Fatimah Wan Ahmad 

Dept. of Computer & Information Sciences 

Universiti Teknologi PETRONAS, 

Perak, 

Malaysia 

fatimhd@petronas.com.my 

 

 E-learning 

 Benefits of E-learning 

M-Learning 

 E-learning vs M-Learning 

 Case study:MobileSchool 

System 

 Conclusion 

 

2 

3 

The use of Internet 

technologies to deliver 

a broad array of 

solutions that enhance 

knowledge and 

performance 

 Rosenberg, 2001 

E-learning is Internet-

enabled learning 

   

http://www.cisco.com 
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Internet has started reshaping education. 

Education will not be the same in the next 

decade 

There is no going back.  The traditional 

classroom 

has to be transformed 

  Web-based Education Commission, US 

Many universities/colleges may not survive 

by the end of this decade 

 

TIME 

TIME 

IMPACT 

Internet: 

Greatest  

impact 

Chalk-and-board has long 
ruled the classrooms 
 
 will not be eliminated 
 Less emphasis 

 Interactive Digital 

Content: 
• more emphasis 

• on demand learning 

• interactive 

KNOWLEDGE-BASED 

ECONOMY 

PEOPLE 
- Work Culture 

- ICT Skills 

- Knowledge worker 

- Learning Society 

- United, moral & ethical 

INFRASTRUCTURE 
- Communication   

- Fibre-Optic Cabling 

- Gigabit ATM 

- Satellite 

-Transport/ 

Logistic 

- etc 

APPLICATION & 

CONTENT 
- Smart Schools 
- e-govt. 

- Smartcard 

- Tele-medicine 

- Others 
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TIME 2005 2020 2010 

ICT based Economy 

Knowledge Products &  

Services 

Competitive Knowledge  

Economy 

NATION’s ICT EDUCATION VISION 

Blackboard OHP TV/VHS 

LCD 

PC 

Whiteboard 

E-learning 

• In an on-line multimedia learning 

environment: 

– teaching & learning is ‘one-to-one’ 
(individual) 

– more interactivity (in normal classroom, it varies 

with the class size) 

– learner-centred 

– Learner monitoring & grading system 

 

Benefits 

• Convenient 

– self-service (mix and match) 

– on-demand (anytime, anywhere) 

– private learning 

– self-paced 

– Flexibility: (modular package) 
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• Cost-effective 

– Virtual learning environment 

– Share lessons among schools 

– Reduce material cost 

– Reduce travel/accommodation costs 

 

 

 

Benefits Benefits 

• Consistent 

– Central control of content 

– Same quality of content for all 

– Same quality of education for all 

Benefits 

• media-rich 

– Easier to understand & more engaging 

• repeatable 

– As many times as you like 

• easier to monitor progress 

– less administrative work 

– can be more precise 
 

incorporate 

‘old’ & 

 ‘new’ 

Lay  

foundation 

 for 

Lifelong 

learning 

Encourage  

collaborative  

learning 

use all 

available 

technology 

Teacher’s 

Obligation 
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Learner: 

Self-directed 

Self-motivated 

Self-regulating 

Lifelong learning 

Teacher: 

Develop knowledge & skills 

Understand learning and its need 

Facilitate learning 

Create learning opportunities 

Administrator: 

Create Learning environment 

Provide ICT infrastructure 

Resources for lifelong learning 

Building an 

E-learning 

Culture 

What is the relation 

between e-learning 

and m-learning? 

 More than just mobile E-learning  

 Anytime, anywhere for the learner (efficiency) 

 Enables learning in special location (i.e. 

fieldwork) 

 New affordances of mobile 

 Small and compact 

 Personal 

 Capturing sound, video, image 

 New Tech i.e. Augmented Reality 

 Wearable tech 

 E-learning is the macro concept that includes 

online and mobile learning environments.  

 M-learning is a subset of e-learning. 

 E-learning is in turn a subset of distance learning, 

which is in turn a subset of flexible learning. 

“M-learning is e-learning through mobile computational devices” 
 

      Quin (2001)  
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The subsets of flexible learning 

Flexible Learning 

Distance Learning 

E-learning 

Online 

Learning 
M-learning 

Paper-based 

Distance Learning 

Contact Learning 

(residential/face-to-face) 

(Brown, 2004) 

Content 

approach 

Communication 

approach 

Approaches to 

the use of m-learning 

technologies 

“Communication is the source from 

which m-learning emerges. ” 
 

          Nyiri (2002)  

 Exponential growth in wireless networks, services 
and devices 

 Learners are continually demanding more mobile 
services and experiences  

 Greater personalisation, flexibility and mobility 

 Improved access anywhere, anytime 

 Fills small gaps of time with useful learning events 
(“stolen moments for learning” David Metcalf) 

 M-learning enhances collaborative, co-operative 
and active learning 

 Mobile communication devices provide 
opportunities for the optimising of interaction and 
communication between lecturers and learners, 
among learners and between members of COPs.   
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“The mixing of distance learning with 

mobile telephony to produce 

mLearning will provide the future of 

learning.”  

 

     Keegan (2003)  

 “The mobile revolution is finally here.  Wherever 

one looks, the evidence of mobile penetration and 

adoption is irrefutable: cell phones, PDAs, MP3 

players, portable game devices, handhelds, 

tablets and laptops abound. No demographic is 

immune from this phenomenon.  From toddlers to 

seniors, people are increasingly connected and 

are digitally communicating with each other in 

ways that would have been impossible to imagine 

only a few years ago.” 
 

Wagner (2005) 

? 
               Paradigm shifts? 
 

knowledge      knowledge        

adoption     production        

 

information     information       

gathering     generation       

 

constructivism     social       

       constructivism 

 

teaching     learning        
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“I believe that the real literacy of tomorrow will 

have more to do with being able to be your own 

private, personal reference librarian, one that 

knows how to navigate through the incredible, 

confusing, complex information spaces and feel 

comfortable and located in doing that. So 

navigation will be a new form of literacy if not the 

main form of literacy for the 21st century.” 
 

      Brown (1999)  
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MobileSchool system is a learning 

management system that can be used by 

schools in Malaysia. This system can be 

accessed via personal computers (Web 

version) and mobile devices including 

tablets, smartphones and mobile phones 

(mobile Web version). 

41 

 The objectives of this system are: 

 To provide better communication medium among 

school communities involving school 

administrator, teachers, students and parents. 

 To reduce too much dependencies on teaching 

and learning in classroom settings. Students can 

get wider access of learning materials or any 

other academic-related resources. 

 To encourage active involvement of parents in 

their child/children’s learning activities. 

 To encourage sharing of teaching and learning 

resources. 

 
42 

43 

The Internal Effectiveness 

of MobileSchool System 

for Secondary Boarding 

Schools in Malaysia: A 

Pilot Study 
44 

 Effectiveness; Internal & External [1]. 
 Internal: quality of the system. 

 External: Positive outcomes in using the system [2]. 

 

 Previous study  MobileSchool system has been 
developed based on the developed conceptual 
model [3]. 

[1] Sajady, H. and M. Dastgir (2008). "Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Systems." 

International Journal of Information Science and Technology 6(2): 49-59.  

[2] Guclu, A. N. (2011). Modeling and Assessment of the Effectiveness of Government Information Systems. 

Department of Electrical and Electronic Engineering, Midle East Technical University. Doctor of Philosophy. 

[3] Hashim, A. S. and W. F. W. Ahmad (2012). Development of MobileSchool System for Secondary Boarding 

Schools in Malaysia. Visual Informatics International Seminar 2012 (VIIS'12), Universiti Kebangsaan Malaysia. 
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 This study presents a pilot study for internal 

effectiveness evaluation of MobileSchool system. 

 The objectives of pilot study: 

 To determine the system quality. 

 To identify weaknesses of the system. 

 To check the reliability of the questionnaire. 

 Focus  Former secondary boarding school 

students. 

46 

 The Effectiveness of an IS 

 External Effectiveness. 

 Aim:  to identify the positive effects to the users after using an 

IS as compared to the as-is business process [4].   

 Usual used method: Quasi Experimental Design (QED) [4,5]. 

 Involve 2 groups; experimental & control. 

 Control group uses as-is system. 

 Experimental group uses new system. 

[4] Hevner, A. R., S. Ram, et al. (2004). "Design Science in Information Systems Research." MIS Quarterly 28(1): 

75-105. 

[5] Dimitrov, D. M. and P. D. Rumrill (2003). "Pretest-posttest designs and measurement of change." Speaking of 

Research 20: 159-165. 

47 

 The Effectiveness of an IS (cont’) 

 Internal Effectiveness 

 Deals with quality of system  system should be easily handled 

by users [1]. 

 Three dimensions of IS effectiveness; information quality, 

system quality and system use [6]. 

 Information quality  inherent & pragmatic [7].  

 System quality  performance of the system [8]. 

 Ease of Use  usability & system interaction [9].  

[1] Sajady, H. and M. Dastgir (2008). "Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Systems." International Journal of 

Information Science and Technology 6(2): 49-59.  

[6] Ramezan, M. (2010). "Measuring the Effectiveness of Human Resource Information Systems in National Iranian Oil Company (an 

empirical assessment)." Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues 3(1): 28-39. 

[7] Hungerford, M. (1999). Defining Information Quality. Improving Data Warehouse and Business Information Quality, Improving 

Data Warehouse and Business Information Quality: 22. 

[8] Al-Mushasha, N. F. A. (2008). A Model for Mobile Learning Service Quality in University Environment. Graduate Department of 

Information Technology College of Arts and Sciences. Sintok, Universiti Utara Malaysia. Doctor of Philosophy. 

[9] Goodhue, D. L. and L. T. Ronald (1995). "Task Technology Fit and Individual Peformance." MIS Quarterly 12(2): 259-274. 48 

 Pilot Study 

 Questionnaire  to gain additional support from content 

validity and to obtain initial indications about construct 

validity and reliability [10]. 

 Number of respondents: there is no best number. 

 Used to identify errors and weaknesses of the system 

[11,12]. 

[10] Sekaran, U. (2000). Methods for Business: A Skill Building Approach, John Wiley and Sons Inc. 

[11] Lanphear, J. H. (2001). "Commentary: Pilot Studies." Education for Health 14(1): 33-35. 

[12] Turner, D. W. (2010). "Qualitative Interview Design: A Practical Guide for Novice Investigators." The Qualitative 

Report 15(3): 754-760. 
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 Reliability Analysis 

 to evaluate the internal consistency of test items against 

every other test item when completed by different 

respondents [6].  

 <0.7  low number of questions and poor relatedness 

between the measured items.  

 >0.9  too many questions and redundancies of the 

questions.  

 Best value  between 0.7 and 0.9 [13]. 

[6] Ramezan, M. (2010). "Measuring the Effectiveness of Human Resource Information Systems in National Iranian 

Oil Company (an empirical assessment)." Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues 

3(1): 28-39. 

[13] Tavakol, M. and R. Dennick (2011). "Making sense of Cronbach’s alpha." International Journal of Medical 

Education 2: 53-55. 50 

 Respondents: 

 41 UG students of UTP (19 M and 22 F) 

 Age 18-24 

 Got experience studying in secondary boarding 

schools. 

 They have 1-3 year experience using e-learning. 

 They have 16-19 months experience using mobile 

web browser. 

51 

 Setup: 

 Each of them was given an account. 

 Set of tasks has been given in using the system. 

 Fill in the questionnaire. 

 4 sections; demographic, information quality, system 

quality and mobile web usability. 

 Rate the Likert scale 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). 

 Analyze the data and reliability using SPSS 

version 20. 

52 

 Reliability Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

Questions are internally consistent and reliable. 

Dimension Cronbach Alpha 

Information quality 0.8974 

System quality 0.7976 

Mobile Web Usability 0.8528 

Overall 0.8592 
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Descriptive result of MobileSchool Pilot Test 

 Section B: Information Quality 

I can easily retrieve the needed information from the system. 75.6% 

I can easily access the needed information from the system. 70.8% 

I can obtain the information that I need from the system. 78.0% 

I can quickly access the information from the system when I 

need it. 

65.9% 

I obtained sufficient volume of information that I need from the 

system. 

73.2% 

I obtained more than sufficient volume of information that I need 

from the system. 

58.6% 

I obtained all necessary information that I want from the system. 75.6% 

I obtained complete information from the system. 58.6% 

I obtained the information that covers the needs of my tasks. 70.8% 

I obtained consistent information from the information. 73.2% 

54 

Descriptive result of MobileSchool Pilot Test 

 Section B: Information Quality (cont’) 

I obtained consistent format of information from the system. 75.6% 

I obtained the correct information from the system. 87.9% 

I obtained the accurate information from the system. 83.0% 

I obtained the reliable information from the system. 58.4% 

I can easily interpret the meaning of information from the 

system. 

78.0% 

I obtained very useful information from the system for my work. 73.2% 

I obtained relevant information from the system for my work. 78.1% 

I obtained up-to-date information from the system. 75.6% 

I obtained sufficient information for current task that I am facing. 75.6% 

I can easily understand all information in the system. 75.6% 

Percentage of Agree & Strongly Agree Rates for the Constructs of 

Information Quality Dimension  

55 

Descriptive result of MobileSchool Pilot Test 

 Section C: System Quality 

I only wait less than five seconds for system to respond on every action’s 

request. 

29.2% 

During chatting with my online friend, I got immediate response (less than 

5 seconds) from my friend when he/she replies my message. 

36.6% 

I am able to change my account’s password to ensure my account is 

secure. 

80.5% 

I obtained less than 3 system errors while handling the system. 75.6% 

I obtained well-displayed error messages when the system got internal 

error(s) or the error(s) caused by my own mistake(s). 

53.6% 

I understand the error message(s) clearly. 70.7% 

I can communicate with administrator(s) if there is an error that I cannot 

solve by myself. 

80.7% 

I access the PDF formatted format from my mobile web browser faster 

than downloading it and view it from my mobile device. 

65.9% 

I can easily access the system using my device(s). 77.0% 
56 

Descriptive result of MobileSchool Pilot Test 

 Section D: Mobile Web Usability 

Mean Score of Mobile Web Usability Element of MobileSchool 

System  



10/14/2013 

15 

57 

Weaknesses of MobileSchool system 

 Some errors occurred because the testers did not 

understand the system flow well. 

 The system response time was quite slow. 

 Larger files required more time to be uploaded and 

downloaded. 

 Some functions were not worked as the same as they 

supposed to work. 

58 

 Pilot study for internal effectiveness of 

MobileSchool system has been conducted. 

 Results show that: 

 Respondents gave the positive feedbacks for all 

constructs identified in each internal effective 

dimension.  

 Constructs of all dimensions were reliable and 

can be used for MobileSchool real tests.  

 MobileSchool system allows you school 
administrators and teachers to manage all 
management, teaching and learning activities in 
a much more systematic and efficient way.  

 This system is also a new interactive learning 
tool for encouraging all parties, including school 
administrators, teachers, students and parents, 
to be involved in the students’ learning 
activities.  

 Lack in communication among them can be 
reduced as interactive chat has been integrated 
within the system. 

 It is hoped that, by utilizing MobileSchool 
system, the academic achievement of students 
and schools can be improved. 

 
59 
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TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  

DALAM MATA KULIAH KIMIA DASAR 

Lia Kamelia 

liafandi79@gmail.com 

Dosen Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

 

Abstrak ; Augmented Reality (AR) adalah adalah teknologi yang menggabungkan 

benda maya tiga dimensi (3D) ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi 

.Model 3 dimensi biasa digunakan sebagai alat bantu pengajaran untuk membuat 

para peserta didik lebih memahami materi yang diberikan. Teknologi AR sudah 

diaplikasikan dalam berbagai bidang yang beragam, termasuk dalam bidang 

pendidikan.  salah satu mata kuliah yang bisa mengaplikasikan teknologi AR 

adalah mata kuliah kimia dasar. Saat ini mata kuliah kimia dasar merupakan 

matakuliah  yang tidak menyenangkan bagi peserta didik, terutama bagi 

mahasiswa fakultas tekhnik tingkat pertama yang mendapat mata kuliah ini. Salah 

satu penyebabnya adalah kimia mempunyai banyak konsep yang sukar untuk 

dipahami dan dibayangkan, seperti struktur atom dan bentuk molekul dalam 

ikatan kimia. Sehingga dibutuhkan media pembelajaran alternatif dalam rangka 

meningkatkan pemahaman konsep kimia secara interaktif. Pada mata kuliah kimia 

dasar terdapat beberapa materi yang membutuhkan imajinasi yang tinggi untuk 

bisa memahami materi tersebut,seperti materi atom dan molekul, sistem periodik,  

ikatan kimia, hidrokarbon dan beberapa materi lainnya. AR memberikan interaksi 

yang lebih realistis dan  merupakan kemajuan dari sebuah metoda teknologi yang 

menjanjikan dan bisa memotivasi pengguna untuk terlibat dalam sistem 

pembelajaran yang  lebih aktif. pada paper ini akan dibahas bagaimana 

pembelajaran mata kuliah kimia dasar menjadi lebih efektif dengan teknologi AR. 

Keywords : Augmented Reality, pembelajaran,kimia 

 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini, teknologi interaksi antara manusia dan komputer sudah semakin berkembang di 

bidang pendidikan dan pengajaran, sebagi contoh penggunaan powerpoint di dalam kelas sudah 

menjadi hal yang biasa dalam pengajaran di ruangan kelas. Tetapi teknologi ini hanya 

menempatkan peserta didik sebagai element pasif di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu 

diperlukan teknologi yang lebih maju untuk menghasilkan suatu proses pembelajaran yang 

interaktif. Salah  satu teknologi interaksi yang semakin banyak dikembangkan adalah teknologi 

AR (augmented Reality ).  Secara sederhana  Augmented Reality adalah penggabungan antara 

mailto:liafandi79@gmail.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiga_dimensi
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benda virtual dan benda nyata secara alami melalui sebuah proses komputeristik, Seolah-olah 

terlihat real seperti ada dihadapan kita Perpaduan dunia virtual dan dunia nyata ini diharapkan 

bisa membawa sebuah proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. 

 Hannes Kaufmann (2002:4) dari Institute of Software Technology and Interactive 

Systems Vienna University of Technology Austriamendukung hal tersebut dalam papernya yang 

berjudul "Collaborative Augmented reality in Education". Dalam paper tersebut Hannes 

mengungkapkan:  

"Karena kemajuan dalam perkembangan konsep pedagogis, aplikasi dan teknologi, dan 

penurunan biaya perangkat keras, penggunaan skala kecil teknologi augmented reality untuk 

lembaga pendidikan menjadi sangat memungkinkan dalam dekade ini (dengan asumsi 

pembangunan berkelanjutan di tingkat yang sama). Namun demikian, potensi teknologi ini 

membutuhkan perhatian yang seksama agar benar-benar dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan keberhasilan pendidikan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Sejak ditemukannya komputer pertama kali, manusia terus melakukan penelitian untuk 

menciptakan cara baru dalam berinteraksi dengan dunia maya yang diciptakan komputer 

tersebut. Dimulai dari display berbasis teks (text based interface) yang masih terbatas pada 

command line yang digunakan pada komputer generasi pertama sejak tahun 1940, hingga 

diciptakannya teknologi display graphic user interface (GUI) yang biasa digunakan saat ini..  

Sejalan dengan perkembangan tersebut, saat ini muncul pula teknologi realitas maya atau 

biasa disebut dengan virtual reality (disingkat menjadi VR). Realitas maya yaitu teknologi yang 

membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh 

komputer (computer-simulated environment. Dalam virtual reality, informasi mengenai dunia 

virtual yang ditampilkan ke indra pengguna dapat bersifat visual menggunakan layar atau head 

mounted display, audio menggunakan headphone, kontroler, dan bahkan sentuhan menggunakan 

sarung tangan khusus. 

 Virtual Reality mengacu pada penggabungan dari objek dunia nyata ke dunia 

digital/maya. Augmented Reality merupakan kebalikan dari Virtual reality yang berarti integrasi 
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elemen-elemen digital yang ditambahkan ke dalam dunia nyata secara realtime dan mengikuti 

keadaan lingkungan yang ada di dunia nyata  

 

 

Gambar 1 perbedaan Virtual reality dan Augmented Reality 

.  

Ronald T. Azuma (1997) mendefinisikan augmented reality sebagai penggabungan 

benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata yang  berjalan secara interaktif dalam waktu 

nyata (real time), dimana benda mayal terintegrasi dalam dunia nyata. Penggabungan benda 

nyata dan maya dimungkinkan dengan teknologi tampilan yang sesuai, interaktivitas 

dimungkinkan melalui perangkat-perangkat input tertentu, dan integrasi yang baik memerlukan 

penjejakan yang efektif. 

Tujuan dari AR adalah mengambil dunia nyata sebagai dasar dengan mengabungkan 

beberapa teknologi virtual dan menambahkan data kontekstual agar pemahaman manusia sebagai 

penggunannya menjadi semakin jelas. Data kontekstual ini dapat berupa komentar audio, data 

lokasi, konteks sejarah, atau dalam bentuk lainnya. Pada saat ini AR telah banyak digunakan 

dalam berbagai bidang seperti kedokteran, militer, manufaktur, hiburan, museum, game 

pendidikan, pendidikan, dan lain-lain. 

Pada prinsipnya ada 3 komponen yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan 

teknologi AR ini, yaitu : 

1. Komputer 

2. Head Mounted Display (HMD) 

3. Marker 
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Terdapat dua tipe utama perangkat Head-Mounted Display (HMD) yang digunakan dalam 

aplikasi AR, yaitu:  Opaque Head-Mounted Display dan See-Through Head-Mounted Display  

 

 

Gambar 2.Contoh HMD yang digunakan pada aplikasi AR 

 

Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal 

dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan 

dunia virtual 3D yaitu titik (0,0,0) dan 3 sumbu yaitu X,Y,dan Z. 

 

 

Gambar 3. Contoh marker 

Sistem Augmented Reality bekerja berdasarkan deteksi citra dan citra yang digunakan 

adalah marker. Cara kerjanya secara sederhana adalah sebagai berikut : kamera  akan mendeteksi 

marker yang diberikan, kemudian setelah mengenali dan menandai pola marker, webcam akan 

melakukan perbandingan dengan database yang dimiliki. Bila database tidak tersedia, maka 

informasi marker tidak akan diolah, tetapi jika database sesuai maka informasi marker akan 

digunakan untuk me-render dan menampilkan objek 3D atau animasi yang telah dibuat 

sebelumnya. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Head-Mounted_Display&action=edit&redlink=1
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Gambar 4. Proses deteksi marker 

 

III. IMPLEMENTASI AR DI PEMBELAJARAN KIMIA DASAR 

Materi materi  yang terdapat dalam pengajaran mata kuliah kimia dasar seperti  struktur 

atom, materi, tata nama kimia, ikatan kimia, reaksi kimia, termokimia, persamaan kimia, 

merupakan materi yang biasa cukup bermasalah bagi para mahasiswa tingkat pertama, ini 

mungkin disebabkan karena peserta didik kurang bisa membayangkan struktur molekul secara 

jelas. Dan masalahnya, dosen hanya memberikan gambaran secara dua dimensi di papan tulis 

atau di presentasinya. Memahami kimia tergantung pada pemahaman struktur kimia secara jelas. 

Jika penjelasan secara 3 dimensi tidak diberikan, maka para mahasiswa akan mendapat kesulitan 

untuk memahami perilaku molekul pada materi lainnya 

Pada papernya, Nunez (2008)  membuat sebuah aplikasi AR yang memperlihatkan 

struktur kimia dalam 3 dimensi. Sistem yang dibuat membuat mahasiswa bisa meneliti sebuah 

struktur senyawa dengan cara menggerakkan marker sesuai keinginan. Marker dibuat dengan 

ARToolkit. Model 3 dimensi dari struktur senyawa terlihat diatas marker yang dibuat.  

FJeld,2002 membuat sebuah aplikasi yang disebut Augmented Chemistry (AC) untuk 

mempelajari unsur-unsur dalam table periodik. sistem ini merupakan sebuah meja kerja yang 

terdiri dari sebuah buku, gripper dan sebuah marker kotak.  
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Gambar 5. Tampilan struktur 3D dengan teknologi AR (Nunez;2008) (a) α-Al2O3  (b) 

SiO4  (c ) AB2O4 

 

 

Gambar 6 . marker pada Augmented chemistry (Fjeld;2002) (a) buku yang berisi data unsur dan 

marker (b) gripper  (c ) marker kotak 
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Gambar 7. Hasil aplikasi Augmented Chemistry 

 

Asai (2005) menggabungkan sebuah textbook dengan teknologi AR. Penelitiannya 

merupakan penggabungan antara bahan cetak dan teknologi AR. Pada materi di textbook 

disertakan juga marker AR yang jika dilakukan rendering akan muncul struktur molekul dari 

unsure atau senyawa yang sedang dibahas dalam bentuk 3 dimensi. 

Maier (2009) menggunakan teknologi AR untuk mempelajari reaksi kimia yang terjadi 

antara 2 unsur dan atau senyawa. Tampilan yang terlihat bisa membantu peserta didik untuk 

memahami reaksi kimia yang mungkin terjadi antara 2 unsur atau senyawa dengan melihat 

tampilan 3 dimensinya. Tehnik ini memungkinkan untuk meneliti molekul dari semua sisi. 

Ketika jarak dari sebuah atom dalam satu molekul ke atom dalam molekul lain cukup dekat dan 

atom memiliki kemampuan untuk mengikat, maka akan terjadi sebuah ikatan kimia. 

 

 

Gambar 8 . Molekul yang saling berikatan (maier;2009) 

 

Sedangkan di Indonesia, penggunaan teknologi AR pada pembelajaran kimia masih 

sangat terbatas. Fariz (2012) melakukan  penelitian tentang pemodelan dan simulasi struktur 

atom dan ikatan kimia menggunakan media Augmented Reality. Hasil simulasi berupa animasi 

obyek dimensi tiga dan diberi efek partikel nyata sesuai dengan sifat molekul yang 

disimulasikan. 
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Gambar 9  contoh marker pada penelitian Fariz (2012) 

 

Penelitian lainnya dilakukan oleh  Hotman silitonga, Aciek Ida Wuryandari, dan Albarda 

(2010) yang menggunakan teknologi AR untuk mempelajari ikatan hidrokarbon pada 

pembelajaran kimia untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dalam penelitian ini, dirancang 

bangun suatu aplikasi interaktif untuk pembelajaran kimia berbasis teknologi AR. Materi yang 

disajikan adalah materi hidrokarbon terutama rumus struktur, tatanama dan geometri molekul, 

salah satu materi kimia kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembuatan aplikasi dimaksud 

untuk mengkonkritkan sekaligus memvisualisasikan model-model molekul alkana, alkena, 

alkuna berformat 3 dimensi yang dapat dipelajari secara interaktif. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran kimia merupakan pembelajaran yang cukup sulit terutama dalam 

memahami karakteristik struktur dalam skala atom. Penggunaan teknologi AR merupakan 

teknologi yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Dengan penggunaan teknologi 

AR diharapkan dapat membantu pengguna baik dosen maupun mahasiswa untuk lebih 

berinteraksi secara nyata dan interaktif dengan benda virtual. Penelitian teknologi AR di 

Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi,sehingga penggunaan teknologi AR di dunia pendidikan 

bisa dilihat secara signifikan sehingga terjadi peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar. 

 

PUSTAKA 
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PENILAIAN BERBASIS PORTOFOLIO  

SEBAGAI SUPLEMEN SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN KEJURUAN 

Oleh: Zamtinah dan Moh. Khairudin 

Dosen Pendidikan Teknik Elektro FT UNY 

Email: zamtinahmarwan@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

 

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahap penilaian berbasis 

portofolio dapat digunakan sebagai salah satu alat evalusai pada pendidikan 

kejuruan. Apakah penilaian portofolio dapat meningkatkan aktivitas belajar, 

motivasi, dan prestasi belajar siswa? 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah melalui kajian 

terhadap hasil penelitian yang pernah dilakukan, melalui riset kepustakaan, dan 

analisis kritis terhadap konsep-konsep penilaian berbasis portofolio. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga tahan di dalam 

melaksanakan penilaian berbasis portofolio. Hasil lain menunjukkan bahwa 

penilaian berbasis portofolio dapat digunakan sebagai suplemen system evaluasi 

pada pendidikan kejuruan, yang dibuktikan dari hasil penelitian bahwa penilaian 

portofolio dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, motivasi, dan prestasi 

belajar. 

 

 

 

Kata kunci: portofolio, suplemen sistem evaluasi 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam sistem manajemen, evaluasi merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip 

manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Secara makro, 

kegiatan evaluasi pada program pendidikan terdapat pada skala supra sistem atau kebijakan dan 

program pendidikan dalam skala besar dan bersifat nasional, sedangkan pada tataran paling 

mikro kegiatan evaluasi biasanya dilakukan oleh para guru pada pembelajaran di kelas. 

 Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan 

penilaian. (test, measurement,and assessment). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir 

besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap 

stimulus atau pertanyaan. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat 

untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan 

mailto:zamtinahmarwan@yahoo.co.id
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peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi. Respons peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan 

menggambarkan kemampuan dalam bidang tertentu. Tes merupakan bagian tersempit dari 

evaluasi. 

Penilaian (assessment) memiliki makna yang berbeda dengan evaluasi. Popham (1999), 

mendefinisikan asesmen dalam konteks pendidikan sebagai sebuah usaha secara formal untuk 

menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa assessment atau penilaian dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan 

data hasil pengukuran. 

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian, pengukuran maupun tes. 

Stufflebeam (1978) menyatakan bahwa : Evaluation is the process of delineating, obtaining, and 

providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object’s 

goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for 

accountability, and promote understanding of the involved phenomena. Dalam hal ini, evaluasi 

merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, 

implementasi dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggung 

jawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari 

evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan. 

Di dalam proses pembelajaran, setiap kegiatan yang dihasilkan peserta didik (siswa atau 

mahasiswa) perlu dipantau, diberi feedback, dikomentari, dikritik, diberi saran dan masukan agar 

peserta didik tahu dimana letak kekurangannya, harus melakukan tindak lanjut apa agar 

mendapatkan hasil belajar sesuai dengan yang diinginkan. Kegiatan memantau peserta didik 

secara terus menerus inilah yang dimaksudkan dengan dengan penilaian berbasis portofolio.   

Artikel ini mengkaji tentang penilaian berbasis portofolio di dalam pendidikan kejuruan 

terutama yang berkaitan dengan prosedur, manfaat, karakteristik, prinsip, kelebihan dan 

kelemahan penilaian portofolio.   

 

KONSEP DASAR PENILAIAN BERBASIS PORTOFOLIO 

Wina Sanjaya (2008) berpendapat bahwa portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan 

karya peserta didik yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari usaha 

pembelajaran yang dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Hasil karya siswa di dalam 

penilaian portofolio dikenal dengan istilah evidence  yang dapat dilakukan di dalam kelas atau di 

luar kelas (artifacts and reproduction). Melalui evidence inilah peserta didik dapat 
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mendemonstrasikan unjuk kerja baik yang berkaitan dengan aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotoriknya.  

 Berdasarkan proses sosial pedagogis, portofolio berarti sekumpulan pengalaman belajar 

mahasiswa yang terdapat dalam pikiran mahasiswa, baik berbentuk pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap (Mujianto, 2008). Menurut O’malley (1996), terdapat tiga tipe dasar portofolio, yaitu 

showcase portfolio, collections portfolio, dan assessment portofolio. Showcase portfolio biasa 

digunakan untuk menayangkan hasil pekerjaan mahasiswa yang yang terbaik untuk orang tua 

atau sekolah. Collections portfolio mencakup semua hasil pekerjaan mahasiswa yang 

menggambarkan proses perkembangan kemampuan mahasiswa. Adapun assessment portfolio 

merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kumpulan pekerjaan mahasiswa baik yang 

dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa sendiri.  

Berdasarkan sifatnya, portofolio dapat dikaitkan dengan pembelajaran dan penilaian. Jika 

disandingkan dengan pembelajaran, portofolio dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis 

portofolio. Namun, jika dikaitkan dengan penilaian, portofolio dikenal dengan istilah penilaian 

berbasis portofolio (Budimansyah, 2002). 

Beberapa manfaat dari penilaian portofolio adalah: 1) dapat memberikan gambaran yang 

utuh tentang perkembangan kemampuan siswa; 2) penilaian portofolio merupakan penilaian 

yang otentik; 3) merupakan teknik penilaian yang dapat mendorong siswa pada pencapaian hasil 

yang dan lebih sempurna, siswa dapat belajar optimal, tanpa merasa tertekan; 4) dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa karena setiap respons siswa dalam proses pembelajaran 

diberikan reinforcemen; 5) dapat mendorong para orang tua siswa untuk aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran (Wina Sanjaya, 2008). 

Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, demikian pula dengan 

penerapan penilaian portofolio. Lebih lanjut Wina Sanjaya (2008) berpendapat bahwa prinsip-

prinsip penilaian portofolio adalah: saling percaya, keterbukaan, kerahasiaan, milik bersama, 

kepuasan dan kesesuaian, budaya pembelajaran, refleksi, dan berorientasi pada proses dan hasil.  

Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kumpulan pekerjaan 

mahasiswa baik yang dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa sendiri. Sebagai suatu 

model penilaian yang bersifat inovatif dalam sistem pembelajaran portofolio dilandasi oleh dua 

pemikiran, yaitu re-edukasi dan refleksi (Budimansyah, 2002:109). Kedua pemikiran tersebut 

merupakan pengembangan dari pandangan psikologi kognitif terutama yang berkenaan dengan 

teori belajar. Re-edukasi merupakan landasan pemikiran penilaian yang berpijak pada pandangan 

bahwa penilaian yang dilakukan dosen itu bukan berarti memberikan vonis kepada mahasiswa 

dengan harga mati, lulus atau gagal. Kegiatan menilai berarti mencari informasi secara 
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menyeluruh tentang pengalaman belajar mahasiswa. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan 

sebagai balikan untuk membelajarkan mereka kembali. Bertolak dari pemikiran tersebut 

penilaian dosen hendaknya lebih diarahkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa 

berkenaan dengan materi pembelajaran tertentu. Sebagai implikasinya, jika dosen menemukan 

kegagalan pada salah seorang mahasiswa ketika mengikuti suatu ujian/ulangan, maka dosen 

hendaknya memeriksa lebih jauh mengapa mahasiswa itu gagal. Untuk itu, dosen perlu mencari 

informasi tentang catatan anekdot mahasiswa tersebut, membuka kembali tugas-tugas 

terstrukturnya, dan memeriksa laporan kegiatannya di luar sekolah. Dari sumber-sumber tersebut 

dosen akan mengetahui penyebab utama kegagalan mahasiswa tersebut. Selanjutnya, dosen dapat 

menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dialami 

mahasiswa.  

Landasan pemikiran kedua adalah refleksi, yakni pemikiran yang berpijak pada pandangan 

bahwa penilaian itu hendaknya dijadikan sebagai media untuk merefleksikan pengetahuan atau 

pengalaman yang telah mereka miliki dan kegiatan yang telah mereka selesaikan. Proses 

merefleksikan pengalaman belajar itu sangat penting bagi mahasiswa karena melalaui cara itu 

mereka dapat mengantisipasi dan menghindari kesalahan serupa di masa yang akan datang. 

Dengan demikian, merefleksikan pengalaman belajar sendiri juga merupakan salah satu strategi 

untuk belajar. Sasaran utama kegiatan merefleksikan adalah munculnya kesadaran dalam diri 

mahasiswa mengenai pengalaman belajar yang telah dilakukannya. Dari kesadaran tersebut 

diharapkan mahasiswa terdorong untuk memperbaiki diri dalam proses belajar selanjutnya. 

Selain dilakukan oleh mahasiswa, proses refleksi juga dapat dilakukan oleh dosen. Maksudnya 

dosen dapat mencermati kembali hasil penilaian yang telah dilakukannya. Dari gambaran nilai 

mahasiswa itu, dosen dapat mengintrospeksi diri sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilakukannya. Selanjutnya, ia dapat mengubah, memperbaiki, dan memperbarui 

proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh pada penilaian portofolio adalah sebagai berikut:  
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                      Gambar 1. Langkah-langkah penilaian portofolio 

                       (Sumber: Wina Sanjaya, 2008) 

 

Gambar 1 di atas jika diimplementasikan di dalam pembelajaran, dapat dibagi menjadi 

tiga tahan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap penilaian. Menurut Yani Kusmarni dan 

Tarunasena penjabaran dari ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan diases dengan asesmen portofolio 

b. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa akan dilaksanakan asesmen portofolio untuk 

mengases tujuan tertentu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Harus dijelaskan 

proses yang harus ditempuh oleh peserta didik dan bila perlu perlihatkan contoh 

portofolio yang telah dilaksanakan 

c. Menjelaskan bagian mana dan seberapa banyak kinerja dan hasil karya yang secara 

minimal harus tercantum atau disertakan dalam portofolio 

d. Menjelaskan bagaimana hasil karya itu harus disajikan 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Guru mendorong dan memotivasi peserta didik 

b. Guru melakukan pertemuan secara rutin dengan peserta didik guna mendiskusikan 

proses kerja siswa sehingga setiap langkah peserta didik dapat memperbaiki 

kelemahan yang mungkin terjadi 

c. Berikan umpan balik secara berkesinambungan kepada peserta didik  

d. Memamerkan keseluruhan hasil karya yang disimpan dalam portofolio bersama-sama 

dengan karya keseluruhan peserta didik lainnya. 

3. Tahap penilaian 

a. Penilaian dimulai dengan menegakkan criteria penilaian yang dilakukan bersama-

sama atau dengan partisipasi peserta didik 

Menentukan 

Tujuan 

Portofolio 

Menyusun 

Dokumern 

Portofolio 

Menentukan 

Kriteria dan Format 

Penilaian 

Penentuan Isi 

Portofolio 

Pengamatan dan 

Penentuan Bahan 

Portofolio 
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b. Kriteria yang disepakati itu diterapkan secara konsisten baik oleh guru dan peserta 

didik 

c. Arti terpenting dari tahap penilaian ini adalah self-asessment yang dilakukan oleh 

peserta didik sehingga mereka menghayati kelemahan dan kekuatannya 

d. Hasil penilaian dijadikan tujuan baru bagi proses pembelajaran berikutnya 

EVALUASI DI DALAM PENDIDIKAN KEJURUAN 

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan 

penilaian, pengukuran maupun tes. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi 

yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and 

merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat 

keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. 

Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan di dalam pembelajaran pendidikan 

kejuruan di antaranya adalah melalui uji kompetensi yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, dimana pada pendidikan kejuruan lebih didominasi oleh aspek psikomotorik. Hal 

ini sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan yaitu memberi bekal keterampilan kerja bagi 

lulusannya. 

Untuk menilai skill atau keterampilan menurut Tim Pengajar Metode Khusus Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektro dan Elektronika (1985) hanya ada satu bentuk tes yang tepat, yaitu 

tes perbuatan atau tes kinerja, artinya orang yang dinilai kemampuan skillnya harus 

menampilkan skill yang dimiliki di bawah persyaratan kerja tertentu. Tes kinerja atau uji 

kompetensi juga mengukur kemampuan siswa mengaplikasikan pengetahuan dan segi afektif 

siswa tersebut, misalnya dalam hal kemampuan mengaplikasikan konsep teoritis yang berkaitan 

dengan skill yang diujikan, serta bagaimana sikap siswa dalam mengerjakan suatu keterampilan, 

seperti kejujurannya, efisiensi kerja, kreativitas, kerjasama dengan timnya, dan sebagainya. 

Agar penilaian dapat seobyektif mungkin, maka skill yang dinilai harus dianalisis ke 

dalam elemen-elemen skill sesuai TIK-nya, misalnya kualitas penyelesaian job (ketelitian, 

efektivitas penggunaan alat dan bahan, dsb); Keterampilan, kebenaran, efisiensi, K3 dalam 

menggunakan alat kerja, kemampuan membaca gambar, hasil kerja yang memenuhi standar, dan 

sebagainya. 
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PEMBAHASAN 

Menurut para pakar evaluasi, tidak ada alat pengukur kemampuan seseorang yang paling 

benar. Ini berbeda dengan pendapat Tim Pengajar Metode Khusus Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektro dan Elektronika yang mengatakan bahwa penilaian yang paling tepat untuk menilai skill 

atau keterampilan adalah tes kinerja atau tes perbuatan.  

Jika tes kinerja dikaitkan tersebut dengan tes atau penilaian portofolio pada pendidikan 

kejuruan dapat dikatakan bahwa memang penilaian utama pada pendidikan kejuruan yang porsi 

terbesarnya adalah pada ranah psikomotorik, maka tes kinerja atau tes perbuatan memang paling 

tepat. Tetapi jika menilik tes kinerja identik dengan uji kompetensi, maka penilaian yang hanya 

mengedepankan kinerja masih kurang tepat, karena hakekat uji kompetensi adalah uji terhadap 

ketiga ranah kompetensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penilaian portofolio dengan berbagai karakteristiknya dapat digunakan sebagai suplemen 

atau pelengkap pada penilaian pendidikan kejuruan agar diperoleh hasil penilaian yang obyektif, 

valid, reliable, kredibel, transparan, juga pembelajaran dan penilaian berbasis portofolio dapat 

digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan Edy Supriyadi, dkk (2011) berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Aktivitas belajar mahasiswa pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 
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Pada gambar 2 tampak bahwa terjadi peningkatan aktivitas mahasiswa dari siklus 1, siklus 

2, dan siklus 3, meskipun peningkatannya tidak terlalu drastis. Aktivitas siklus 1 secara 

kuantitatif memperoleh skor 1,25. Hal ini wajar karena pada tahap awal perkuliahan memang 

kegiatan pembelajaran baru diisi tentang orientasi mata kuliah rangkaian listrik, penjelasan 

silabus, teknik evaluasi, tata tertib perkuliahan, dan sebagainya. Artinya pada siklus 1 ini belum 

ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa.  

Pada siklus 2 mulai tampak aktivitas mahasiswa dan ini ditandai dengan peningkatan skor 

aktivitas dari 1,25 naik menjadi 2,42. Pada siklus 2 ini mahasiswa mulai diberi tugas dan latihan 

mengerjakan soal, selain itu juga diberi PR untuk pengayaan. Pada siklus 3 demikian juga, akan 

tetapi soal dan PR diperbanyak, materi kuliah untuk pengayaan dikembangkan sendiri oleh 

mahasiswa sesuai dengan silabus. 

 

 

Gambar 3:  Motivasi belajar mahasiswa pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 

 

Motivasi belajar mahasiswa pada siklus 1, siklus2, dan siklus 3 ada kecenderungan 

meningkat. Hal ini terjadi karena ada penjelasan dari pengampu bahwa penilaian hasil belajar 

mahasiswa tidak semata-mata ditentukan oleh Ujian Akhir Semester (UAS) saja, tetapi dinilai 

dari portofolio mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, misalnya mengerjakan tugas, 

mengerjakan PR, ikut berpartisipasi aktif selama kuliah, dan sebagainya. Berdasarkan data 

penelitian tampak bahwa siklus kedua siklus dan ketiga termasuk kategori baik (3,2 dan 3,3). 

Kehadiran mahasiswa lebih tepat waktu, antusias memperhatikan penjelasan dosen, dan lebih 

SIKLUS 

2,8 
3,2 

3,3 
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bersemangat dalam mengikuti setiap aktivitas pembelajaran. Motivasi tersebut dipandang sudah 

memadai, apalagi jika dilihat hasil belajar pada siklus ke tiga. 

 

    Pencapaian prestasi belajar siswa pada Mata Kuliah Rangkaian Listrik 

Penguasaan mahasiswa terhadap materi belajar pada siklus pertama cukup baik. Hal ini 

diketahui melalui kuis atau tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. Demikian pula 

pada siklus ke dua. Umumnya mahasiswa dapat memahami materi yang dibahas dalam 

pembelajaran, baik diketahui melalui tugas-tugas maupun hasil UTS. Penguasaan 

mahasiswa terhadap materi pembelajaran pada akhir siklus ke tiga tergolong baik sesuai 

yang ditargetkan.  

Tabel 1. Prestasi belajar mahasiswa pada siklus II, siklus III, dan Siklus III 

No Penguasaan Materi/Prestasi 

Belajar 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Pengerjaan soal-soal latihan Cukup baik, dan 

60% mhs 

menguasai 

dengan baik 

Baik, dan 80% 

mhs menguasai 

dengan baik 

Baik, dan 95% 

mhs menguasai 

dengan baik 

2. Pengerjaan tugas pekerjaan 

rumah 

Baik, dan 70% 

mhs menguasai 

dengan baik 

Baik, dan 95% 

mhs menguasai 

dengan baik 

Baik, dan 90% 

mhs menguasai 

dengan baik 

3. Ujian tengah semester  

- 

Rerata = 72 

Tertinggi = 100 

Terendah = 54 

Sebanyak 8 mhs 

yg nilainya di 

bawah 70 

 

- 

4. Ujian akhir semester  

- 

 

 

- 

Rerata = 78 

Tertinggi = 100 

Terendah = 64 

Sebanyak 6 mhs 

yg nilainya di 

bawah 70 

 

Selanjutnya untuk mengetahui progres dari pelaksanaan penelitian dari siklus satu sampai 

siklus tiga dapat dilihat pada gambar berikut 
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              Gambar 4. Persentase mahasiswa yang mengerjakan soal-soal latihan siklus 1-3 

 

Berdasarkan gambar 4 tampak bahwa terjadi peningkatan mahasiswa yang mengerjakan 

soal latihan mulai dari siklus 1 sampai  siklus 3. Hal ini dapat dimengerti karena para 

mahasiswa mulai sadar bahwa latihan mengerjakan soal merupakan strategi belajar Rangkaian 

Listrik yang efisien sebagaimana prinsip learning by doing. Artinya dari perinsip tersebut 

adalah seseorang akan lebih kuat memori dan kemampuannya jika sering berlatih melakukan 

sesuai, termasuk di dalamnya berlatih mengerjakan soal. 

 

PENUTUP 

Sebagaimana metode penilaian lainnya, penilaian berbasis portofolio dapat dilaksanakan 

melalui tiga tahan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.  Pada tahap persiapan yang 

dilakukan adalah Mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan diases dengan asesmen 

portofolio, Menjelaskan kepada peserta didik bahwa akan dilaksanakan asesmen portofolio 

untuk mengases tujuan tertentu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Harus dijelaskan proses 

yang harus ditempuh oleh peserta didik dan bila perlu perlihatkan contoh portofolio yang telah 

dilaksanakan, Menjelaskan bagian mana dan seberapa banyak kinerja dan hasil karya yang 

secara minimal harus tercantum atau disertakan dalam portofolio, Menjelaskan bagaimana hasil 

karya itu harus disajikan. 

Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah: Guru mendorong dan memotivasi peserta 

didik, Guru melakukan pertemuan secara rutin dengan peserta didik guna mendiskusikan proses 

kerja siswa sehingga setiap langkah peserta didik dapat memperbaiki kelemahan yang mungkin 

terjadi, Berikan umpan balik secara berkesinambungan kepada peserta didik ,Memamerkan 
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keseluruhan hasil karya yang disimpan dalam portofolio bersama-sama dengan karya 

keseluruhan peserta didik lainnya. 

Pada tahap penilaian: Penilaian dimulai dengan menegakkan criteria penilaian yang 

dilakukan bersama-sama atau dengan partisipasi peserta didik, Kriteria yang disepakati itu 

diterapkan secara konsisten baik oleh guru dan peserta didik, Arti terpenting dari tahap 

penilaian ini adalah self-asessment yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka 

menghayati kelemahan dan kekuatannya, Hasil penilaian dijadikan tujuan baru bagi proses 

pembelajaran berikutnya. 

Penilaian portofolio sebagai salah satu suplemen system evaluasi pada pendidikan 

kejuruan mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa, motivasi, dan prestasi belajar siswa. 

********* 
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Abstract 

 

The objectives of this study are to confirm the visibility of micro-

controller programming training course media in the forms of AT Mega 40 

Pin trainer board as the support of learning process, as well as to discover 

the performance and feasibility of the media made. Object of this study is 

the AT Mega 40 Pin trainer board. The trainer board observation of 

performance conducted at Electrical Eduacatioanl Department of 

Yogyakarta Statev University. Product development steps include 

1).Analysis, 2).Design, 3).Implementation, 4).Testing, 5).Validation, and 

6).Trial usage. The method used in the data collection included 1). Testing 

and observation of performance in order to execute the sample code which 

given on the programming module , 2).Questionnaire research. The 

feasibility study media involves one experts and two experts teaching 

materials and instructional media usage trials conducted by 2 teachers of 

micro-controller programming training course at SMK N 2 Depok and SMK 

Piri Yogyakarta. Data analysis method was descriptive quantitative analysis 

technique which presented with percentage of categorized scoring 

distribution scale. Based on the assessment of material experts on learning 

material in the form of Programming Module based on (1) aspect of 

material quality and (2) aspect of expediency, the feasibility percentage is 

78.04% with a very decent category. Media experts assessment on learning 

media quality in the form of ATMega 40 Pin trainer based on (1) aspect of 

effectiveness of display design, (2) technical aspect and (3) aspect of 

expediency, the feasibility percentage is 77,08%  with a very decent 

category. The result of product testing which was divided into two aspects 

i.e. material aspect and overall media, by teachers of micro-controller 

programming training course shows feasibility percentage of 73,71% a 

decent category.  

 

Keywords: at mega, feasibilty, microcontroller training board, programming 

module.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Mengembangkan 

keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, 

kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, (2) Sekolah merupakan bagian 
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dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat 

sebagai sumber belajar, (3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, (4) Memberi waktu yang 

cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, (5) 

Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam 

kompetensi dasar Mata pelajaran, (6) Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi 

(organizing elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi 

inti, (7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling 

memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) [1].  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan tersebut salah satu indikator keberhasilan 

SMK adalah menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

dapat  menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Upaya yang dapat 

dilakukan agar lulusan SMK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik serta dapat  

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, adalah penggunaan media 

pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mempermudah pemahaman dalam kegiatan 

praktikum. Melalui trainer ini, harapannya dapat terwujud sebuah media pembelajaran yang 

dapat memenuhi kebutuhan dalam proses belajar mengajar di SMK.  

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Keberhasilan 

pembelajaran dari segi proses dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

sebagian besar (75%) perserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial 

dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri pada diri sendiri. Keberhasilan 

pembelajaran dari segi hasil proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

perilaku yang positif dari peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) [2]. 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar [3]. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Guru, buku teks, dan lingkungan sekolah 

merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal [4]. 

Belajar adalah proses usaha seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, belajar adalah setiap 

perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 

latihan atau pengalaman [5]. 

Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah 

laku dalam dirinya baik menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif), 

keterampilan (psikomotorik) maupun nilai dan sikap (afektif). Perubahan tingkah laku yang 

timbul akibat proses kematangan, keadaan gila, mabuk, lelah dan jenuh tidak dapat dipandang 

sebagai proses belajar [6]. Perubahan tersebut dapat berkenaan dengan penguasaan dan 

penambahan pengetahuan, kecakapan, sikap, nilai, motivasi, kebiasaan, minat, apresiasi dan 

sebagainya [7]. 
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Tujuan pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki peserta 

didik setelah belajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi keilmuan yang terdiri atas fakta, 

konsep, prinsip, generalisasi suatu ilmu pengetahuan yang bersumber dari kurikulum dan 

dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Metodologi pembelajaran merupakan 

metode dan teknik yang digunakan guru dalam melakukan interaksinya dengan peserta didik 

agar bahan ajar sampai kepada peserta didik sehingga peserta didik menguasai tujuan 

pembelajaran. Dua aspek menonjol pada metodologi ini yaitu metode mengajar dan media 

pembelajaran. Penilaian adalah alat untuk mengukur atau menentukan taraf tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran [8]. 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari Medium yang 

berarti Perantara atau Pengantar. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses 

komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media tertentu ke 

penerima pesan [6].Pengertian media pendidikan, yaitu metode dan teknik yang digunakan 

dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik 

dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kedudukan media sebagai alat bantu 

mengajar sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru [8]. 

Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar peserta didik dalam 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar peserta didik, adalah: (1) Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, (2) Bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para peserta didik 

dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pengajaran lebih baik, (3) Metode 

mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-

kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi 

bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran, (4) Peserta didik lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain [8]. 

Media yang tepat untuk mendukung pembelajaran praktikum bagi peserta didik di 

SMK adalah penggunaan media yang termasuk dalam golongan media obyek fisik dan bahan 

cetak [9]. Penggunaan media tersebut sebagai kesatuan yang mendukung kegiatan praktikum 

dan dalam studi ini adalah berupa media pembelajaran pemrograman mikrokontroler berupa 

modul yang berisi materi, dan langkah kerja praktikum. Media obyek berupa media yang 

dapat mensimulasikan hasil praktikum secara langsung dan mandiri yang akan dilakukan 

dengan sebuah media untuk latihan praktikum oleh peserta didik, dalam studi ini media yang 

dimaksud adalah trainer mikrokontroler AT Mega 40 pin. Tingkat keefektifan penggunaan 

media tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting 

adalah fungsi dan peranannya dalam membantu mempertinggi proses pembelajaran. Sehingga 

media pembelajaran memiliki beberapa kriteria untuk mencapai fungsi dan peranannya 

tersebut.  

Kriteria-kriteria pemilihan media adalah: (1) Ketepatannya dengan tujuan pengajaran; 

artinya media dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan, (2) Dukungan 

terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep dan 

generalisasi memerlukan media agar lebih mudah dipahami, (3) Keterampilan guru dalam 

menggunakannya; apapun jenis media yang diperlukan syarat utama adalah guru dapat 

menggunakannya dalam proses pengajaran, (4) Sesuai dengan taraf berfikir peserta didik; 

memilih media untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir peserta 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

35 

 

didik, sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami oleh para peserta didik 

[8].  

Setelah media dipilih dan dibuat, maka selanjutnya melakukan evaluasi media. 

Evaluasi media pembelajaran diartikan sebagai kegiatan untuk menilai efektivitas dan 

efisiensi sebuah bahan ajar. Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah: (1) Menentukan 

apakah media pembelajaran itu efektif, (2) Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki 

atau ditingkatkan, (3) Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam 

proses belajar mengajar di kelas, (4)Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan, 

(5) Mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap 

hasil belajar seperti yang dinyatakan, (6) Mengetahui sikap peserta didik terhadap media 

pembelajaran [3].  

Data-data evaluasi selanjutnya menjadi dasar perbaikan media, sehingga dapat 

dipastikan kebenaran efektivitas dan efisiensi media yang dikembangkan. Penilaian media 

pembelajaran harus memperhatikan beberapa kriteria-kriteria yang ada. Kriteria dalam 

menilai media pembelajaran yang berdasarkan pada kualitas. Berdasarkan jenis media dan 

dengan mengadaptasi kriteria pemilihan media dan komponen bahan ajar pada uraian di atas 

maka kriteria yang tepat untuk mengevaluasi media pembelajaran pemrograman 

mikrokontroler dapat dilihat dari (1) Kualitas isi dan tujuan, (2) Kualitas pembelajaran,(3) 

Kualitas Teknis [4]. 

Evaluasi yang akan digunakan dalam pengembangan media pembelajaran 

pemrograman mikrokontroler ini menggunakan evaluasi formatif. Tahapan yang digunakan 

menggunakan 2 tahapan yaitu review dan evaluasi lapangan. Proses eveluasi dilakukan oleh 

para ahli media dan para ahli materi sedang evaluasi lapangan dilakukan oleh  guru pengampu 

mata diklat pemrograman mikrokontroler. Hasil evaluasi dari para evaluator menjadi dasar 

dilakukan perbaikan produk. 

 

METODE 

Metode pengembangan produk digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut [10]. Beberapa metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan studi pengembangan ini, yaitu metode deskriptif dan evaluatif. Sifat deskriptif ini 

yang digunakan dalam studi awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada, 

sedangkan metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan 

suatu produk. Studi deskriptif dan evaluatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau 

gambaran mengenai tingkat kelayakan trainer mikrokontroler AT Mega 40 pin  sebagai 

media pembelajaran di SMK yang berupa benda objek (trainer) dan modul pembelajaran 

sebagai media  pembelajaran. 

Studi ini merupakan studi deskriptif yang bersifat developmental sehingga dalam studi 

ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa 

adanya tentang suatu keadaan [11]. Teknis analisis data yang akan dilakukan pada tahap 

pertama adalah menggunakan deskriptif kualitatif yaitu memaparkan produk media hasil 

rancangan media pembelajaran setelah diimplementasikan dalam bentuk produk jadi dan 

menguji tingkat kelayakan produk. Tahap kedua menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu 

memaparkan mengenai kelayakan produk untuk diimplementasikan pada standar kompetensi 

Menerapkan Sistem Mikrokontroler pada Program Keahlian Teknik Elektro Jurusan 

Otomatisasi Industri di SMK. Data kualitatif yang diperoleh kemudian diubah menjadi data 

kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert. Skala Likert memiliki gradasi dari sangat 
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positif sampai sangat negatif yang dapat diwujudkan dalam beragam kata-kata. Tingkatan 

bobot nilai yang digunakan sebagai skala pengukuran adalah 4, 3, 2, dan 1. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Modul pemrograman AT Mega 40 pin berisi materi yang menjelaskan materi 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada proses desain yang telah dilakukan, materi yang 

disampaikan di dalam modul pemrograman AT Mega 40 pin meliputi pengenalan komponen 

penyusun trainer AT Mega 40 pin, pengenalan mikrokontroler, cara compile program dengan 

Bascom-AVR, cara setting fuses and lock bits, konsep input dan output, interupsi, LCD, 

ADC, komunikasi serial antara mikrokontroler dengan melalui hyperteminal dan Delphi 7,  

RTC beserta contoh program dan penjelasan program.  

Setelah melalui proses desain kelengkapan trainer disertai desain skematik dilakukan 

dengan software Proteus selanjutnya desain PCB trainer AT Mega 40 pin dilakukan dengan 

menggunakan software PCB Wizard. Pemilihan software PCB Wizard untuk proses desain 

PCB adalah dikarenakan kemudahan penggunaan software dalam proses desain PCB yang 

dilakukan. Gambar 1 merupakan gambar hasil realisasi desain trainer Mikrokontroller AT 

Mega 40 pin yang telah dibuat. 

 
Gambar 1 Trainer Mikrokontroller AT Mega 40 Pin 

 

Hasil pengujian yang dilakukan pada trainer sebagai media pembelajaran di SMK 

dimana Pengujian terhadap hardware dilakukan dengan tegangan sumber 10-12 VDC. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa  Secara keseluruhan trainer mikrokontroler AT Mega 40 pin 

dapat bekerja sesuai dengan program yang telah dicontohkan di dalam modul pemrograman 

mikrokontroler yang disusun. Dengan demikian unjuk kerja trainer tersebut telah sesuai 

dengan yang diharapkan sebagai media pembelajaran pemrograman mikrokontroler di SMK. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses validasi yang dilakukan dengan expert 

judgment dengan para ahli bidang materi dalam pembelajaran pemrograman mikrokontroler 

serta ahli media dalam pembelajaran pemrograman mikrokontroler serta beberapa masukkan 

yang diterima yang diberikan para ahli tersebut dijadikan acuan dalam perbaikan modul 

pemrograman dan trainer mikrokontroler AT Mega 40 pin yang dikembangkan dapat 

disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 

Hasil pengujian validasi isi (content validity) menunjukkan persentase aspek kualitas 

materi oleh 2 ahli materi diperoleh rata-rata sebesar 77.88%, sedangkan aspek kemanfaatan 

memperoleh 80.00%. Kedua aspek tersebut didapatkan persentase keseluruhan validasi isi 

materi yaitu sebesar 78.94%. Persentase Kualitas Materi oleh Ahli Materi dapat diilustrasikan 
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dengan grafik pada Gambar 2. Persentase Kemanfaatan oleh Ahli Materi dapat diilustrasikan 

dengan grafik pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 2. Grafik Persentase Kualitas Materi oleh Ahli Materi 

 

 
Gambar 3. Grafik Persentase Kemanfaatan oleh Ahli Materi 

 

Penilaian guru SMK didapatkan persentase keseluruhan validasi isi materi yaitu 

sebesar 73.75%. sehingga diperoleh rata-rata 76,35%. Tingkat kelayakan isi modul 

pemrograman mikrokontroler AT Mega 40 pin dengan Bascom-AVR sebagai media 

pembelajaran dikategorikan layak. Persentase Kualitas Materi oleh guru dapat diilustrasikan 

dengan grafik pada Gambar 4. Persentase Kemanfaatan oleh guru dapat diilustrasikan dengan 

grafik pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 4. Grafik Persentase Kualitas Materi oleh guru  
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Gambar 5. Grafik Persentase Kemanfaatan oleh guru 

 

Hasil pengujian validasi konstrak dibagi menjadi tiga aspek penilaian yaitu keefektifan 

desain tampilan, teknis dan kemanfaatan dan studi oleh ahli media didapatkan perolehan rata-

rata persentase penilaian 1 ahli media untuk aspek keefektifan desain tampilan sebesar 75%, 

sedangkan aspek teknis memperoleh 75% dan aspek kemanfaatan memperoleh 

81,25%.Berdasarkan data penilaian ketiga aspek tersebut oleh ahli media didapatkan 

persentase keseluruhan validasi konstrak yaitu sebesar 77.08%. Persentase Keefektifan 

Desain Tampilan, Teknis dan Kemanfaatan oleh Ahli Media secara berurutan ditunjukkan 

oleh Gambar 6, Gambar 7 dan Gambar 8. 

 
Gambar 6. Grafik Persentase Keefektifan Desain Tampilan oleh Ahli Media 

 

 
Gambar 7. Grafik Persentase Teknis oleh Ahli Media 
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Gambar 8. Grafik Persentase Kemanfaatan oleh Ahli Media 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Unjuk kerja 

modul pemrograman dapat disampaikan bahwa modul dapat dipergunakan sesuai dengan 

perencanaan. Trainer mikrokontroller AT Mega 40 pin yaitu mampu mengeksekusi program 

yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman basic dengan software compiler Bascom-

AVR sebagaimana cotoh program yang disampaikan di dalam modul. Tegangan kerja trainer 

tersebut adalah 12 Volt DC. Tingkat kelayakan trainer mikrokontroler AT Mega 40 pin dilihat 

berdasarkan data uji validasi isi (content validity) diperoleh persentase 78.04%, uji validasi 

konstrak (construct validity) diperoleh persentase 77.08%, berdasarkan hasil yang diperoleh 

tersebut, maka trainer mikrokontroller AT Mega 40 pin sangat layak digunakan sebagai media 

pembelajaran. 
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Abstract: The purposes of this research are to find : (1) the correlation 

of self efficacy and career choice for students grade of XI SMK Bina 

Teknologi Purwokerto, (2) the correlation of gender stereotypes and 

career choice for students grade of XI SMK Bina Teknologi Purwokerto, 

(3) the correlation of parent’s parenting and career choice for students 

grade of XI SMK Bina Teknologi Purwokerto, (4) the correlation of self 

efficacy, gender stereotype, parent’s parenting and the career choice for 

students grade of XI SMK Bina Teknologi Purwokerto. This research is 

ex-post facto research. The samples in this research were students grade 

of  XI of electrical power installations program, and computer network 

program with number of 102 students. The data was taken using 

questionnaires method. Analysing requirement test using normality and 

linearity test. Describing the variables using descriptive analysis method. 

Pearson correlation analysis and multiple correlations test were used to 

analyze a  correlation. The results show: (1) relation between self-

efficacy and the career choice with correlation value of 0.275, (2) 

relation between gender stereotypes and the career choice with 

correlation value of 0.210, (3) relation between parent’s parenting and 

the career choice with correlation value of 0.195, (4) relation between 

self-efficacy, gender stereotypes, parent’s parenting and the career 

choice with correlation value of 0.341. 

 

Keywords: career choice, gender stereotypes, parent’s parenting, self 

efficacy. 

   

 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang 

menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang siap terjun di 

dunia kerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang memeberikan bekal 

pengetahuan, ketrampilan, dan pengalamana kepada peserta didik sehingga mampu 

melakukan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan, baik bagi dirinya, bagi dunia kerja, 

maupun bagi pembangunan bangsa (Murniati A.R & Nasir Usman, 2009). 

 Hasil dari lulusan ini diharapkan siap memasuki dunia kerja dengan 

keberagaman jenis pekerjaan. Sehingga ketika memilih karier atau pekerjaan sesuai 

dengan keinginan, kemampuan, dan ketrampilan yang dimiliki. Menurut Ferry (Hartono, 
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2008),  pemilihan karier (career choice) merupakan suatu proses kompleks, dipengaruhi 

oleh beberapa aspek, diantaranya adalah aspek budaya, konteks sosial keluarga, dan 

masyarakat. Pemilihan karier ini tidak dipilih begitu saja, namun melalui pertimbangan 

dan pemikiran matang. Dengan memperhatikan berbagai hal yang mendukung akan 

karier yang dipilih nantinya. Krumboltz  (Munandir, 1996)  mengkategorikan faktor 

yang mempengarui pemilihan karier, yaitu faktor genetik, kondisi lingkungan, faktor 

belajar, dan keterampilan menghadapi tugas atau masalah.Pembawaan genetik ini yang 

menentukan perkembangan sifat seseorang, hal ini mempengaruhi sikap dan minat. 

Sehingga perlu adanya peningkatan keyakinan akan dirinya dengan keadaan dan 

kemampuannya. 

 Keyakinan akan diri atau efikasi diri ini penting untuk memotivasi diri dan 

mengerahkan segala kemampuan dirinya. Bandura (Feist & Feist, 2011) mendefinisikan 

efikasi diri sebagai keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu 

bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan kejadian dalam 

lingkungan.keyakinan ini yang akan memotivasi diri bahwa mereka mampu untuk 

melakuakan sesuatu yang sesuai dengan harapan. Ketika dihadapkan pada suatu 

masalah maka seseorang itu akan lebih percaya diri untuk meraih keberhasilan karena 

motivasi dari dirinya. Pendapat in didukung oleh pendapat Stanjkovic dan Luthans 

(Linley, Harrington, & Garcea, 2010) yang menyatakan bahwa efikasi diri merupakan 

“an individual conviction (and confidence) about his or her abilities to mobilize the 

motivation, cognitive, resources, and courses of action needed to successfully  excute a 

spesific task within a given context”. Efikasi diri merupakan kepercayaan dan keyakinan 

individu akan kemampuan dirinya untuk mengerahkan seluruh motivasi, kognitif, 

sumber daya yang ada dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan suatu tugas dalam 

keadaan tertentu. Bandura (Wibawa Wardhana, 2011) mengatakan bahwa efikasi diri 

seseorang dapat dibedakan berdasarkan dimensi yang memiliki manfaat terhadap 

prestasi. Dimensi tersebut yaitu magnitude atau level, strength, dan generality. 
 Ketika memilih pekerjaan perbedaan-perbedaan yang ada mempengaruhi pandangan 
yang ada pada masyarakat. Perbedaan ini menciptakan stereotip yang melekat, sehingga 

menciptakan pengetahuan dan keyakinan yang akhirnya stereotip ini melemahkan suatu pihak. 

Judd, Ryan dan Parke (Baron, & Byrne, 2004) berpendapat bahwa stereotip adalah kerangka 

berpikir kogitif yang terdiri dari pengetahuan dan keyakinan tentang kelompok sosial tertentu 

dan traits tertentu yang yang mungkin dimiliki orang yang menjadi anggota-anggota kelompok 

ini. Kelompok ini misalnya kelompok laki-laki dan perempuan yang memunculkan adanya 
stereotip geder. Karena masyarakat pada umumnya memiliki pengharapan yang berbeda antara 

laki-laki dan perempuan. 

Cook dan Cusack  (2010) menyatakan bahwa “gender stereotypes are concerned with 

the social and cultural construction or uderstanding of man and women, due to their different 

physical, biological, sexual, and function”. Stereotip gender merupakan pemahaman yang 

berhubungan dengan konstruksi sosial dan budaya tentang lelaki dan perempuan berdasarkan 
perbedaan fisik, biologi, seksual dan kemampuannya. Asumsi masyarakat tentang gender ini 

menciptakan pengkategorian peran atau pekerjaan yang didasarkan pertimbangan gender. 

Sehingga ketika memilih pekerjaan laki-laki dan perempuan akan terikat pada stereotip yang 

ada. 

 Pola pengasuhan orang tua mempunyai hubungan dengan perkembangan 

psikologis anak. Pola asuh orang tua (Wiwit Wahyuning, Jash, & Metta Rachmadian, 

2003) merupakan cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Karena 

bagaimanapun orang tua akan mengambil peranan penting dalam kehidupan anak, 

misalnya dalam pendidikan maupun dalam menentukan pekarjaan. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Santrock (2003) yang menyatakan bahwa orang tua dan teman sebaya 

memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pemilihan karier remaja. Karena suasana 

dalam lingkungan keluarga banyak mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, 

intelektual, konsep diri, dan akan mempengaruhi pada pemilihan karier anak. Diana 

Braumind (Syamsu Yusuf, 2011) mengemukakan tiga perlakuan orang tua yakni pola 

asuh otoriter, permisif dan demokratis. Pemilihan pola asuh yang tepat ini yang akan 

menciptakan psikologis yang sehat yang berdampak pada cara berpikir anak dalam 

menghadapi berbagai hal. 

  

Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini 

banyak menggunakan angka-angka yang terdapat dari pengumpulan data yang 

kemudian dianalisis menggunakan statistik.Pada penelitian ini juga termasuk jenis 

penelitian korelasional dengan pendekatan ex post facto karena variabel dan data yang 

diperoleh merupakan data hasil dari kejadian yang sudah terjadi sebelum penelitian 

dilaksanakan. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI kompetensi keahlian 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK SMK Bina 

Teknologi Purwokerto yang berjumlah 148 siswa dengan sampel 102 siswa. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuesioner/angket. 

 Analisis data menggunakan statistik deskriptif yang sebelumnya dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Uji validitas terhadap butir-butir kuesioner dilakukan dengan 

metode pearson’s product moment correlation sedangkan pengukuran reliabilitas 

menggunakan rumus alpha cronbach’s. Pengujian hipotesis dengan analisis korelasi 

Pearson dan analisis korelasi ganda, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis 

yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Analisis korelasi Pearson untuk mengetahui 

hubungan antara efikasi diri dan pemilihan karier  (hipotesis 1), hubungan antara 

stereotip gender dan pemilihan karier (hipotesis 2), hubungan pola asuh orang tua dan 

pemilihan karier (hipotesis 3). Analisis korelasi ganda untuk mengetahui hubungan 

efikasi diri, stereotip gender, dan pola asuh orang tua secara bersama-sama dengan 

variabel pemilihan karier (hipotesis 4). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Data penelitian didapatkan menggunakan instrumen kuesioner. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik dan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Bina Teknologi Purwokerto dengan 

jumlah 148 siswa dan sampel dalam penelitian ini 102 siswa. Teknik pengambilan 

sampel dengan menggunakan teknik sampel proporsional. Data penelitian terdiri dari 

tiga variabel bebas yaitu efikasi diri(X1) , stereotip gender(X2), dan pola asuh orang tua 

(X3), serta satu variabel terikat yaitu pemilihan karier(Y). 

 Deskripsi data yang disajikan dalam penelitian ini meliputi harga Mean (M), 

Median (Me), Modus (Mo), dan Standart Deviasi (SDi), serta disajikan diagram batang 

distribusi kecenderungan data untuk  masing- masing variabel. Hasil penelitian yang 

didapatkan dari kuesioner efikasi diri dengan19 butir soal diperoleh skor tertinggi 69 

dan skor terendah 49. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh harga rata-rata 

(mean) = 58,65, nilai tengah (median) =58, modus = 56 , simpangan baku (standard 

deviation) =10. Berdasarkan hasil penelitian dengan sampel 102 siswa kelas XI 

Kompetensi KeahlianTeknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Komputer dan 
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Jaringan di SMK Bina Teknologi Purwokerto, terdapat sejumlah 46,08% siswa 

memiliki kategori kecenderungan efikasi diri sangat tinggi, sejumlah 53,92% siswa 

memiliki kategori kecenderungan efikasi diri tinggi, tidak ada siswa yang memiliki 

kategori kecenderungan efikasi diri rendah, dan tidak ada siswa yang memiliki 

kecenderungan efikasi diri sangat rendah. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik 

dan Teknik Komputer dan jaringan di SMK Bina Teknologi memiliki kecenderungan 

efikasi diri tinggi. Kecenderungan variabel efikasi diri dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut. 

 

 
Gambar 1. Diagram Batang Distribusi Kecenderungan Kategori Efikasi Diri 

 

 Hasil penelitian yang didapatkan dari kuesioner stereotip gender dengan 20 butir 

soal diperoleh skor tertinggi 67 dan skor terendah 35. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif diperoleh rata-rata (mean) = 54,75, nilai tengah (median) =54, modus = 51, 

simpangan baku (standard deviation) =5,509. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

sampel 102 siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan 

Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Bina Teknologi Purwokerto, terdapat sejumlah 

13,73% siswa memiliki kategori kecenderungan stereotip gendersangat tinggi, sejumlah 

76,47% siswa memiliki kategori kecenderungan stereotip gender tinggi, sejumlah 8,82% 

siswa memiliki kategori kecenderungan stereotip gender rendah, dan sejumlah 0,98% 

siswa yang memiliki kecenderungan stereotip gender sangat rendah. Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI kompetensi keahlian Teknik 

Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Komputer dan jaringan di di SMK Bina Teknologi 

memiliki kecenderungan stereotip gender tinggi. Kecenderungan variabel stereotip 

gender dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Diagram Batang Distribusi Kecenderungan Kategori Stereotip Gender 

 

 Hasil penelitian yang didapatkan dari kuesioner pola asuh orang tua dengan 20 

butir soal diperoleh skor tertinggi 74 dan skor terendah  44. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif diperoleh harga rata-rata (mean) = 60,19, nilai tengah (median) = 61, modus = 

62, simpangan baku (standard deviation) =6,921. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

sampel 102 siswa kelas XI Kompetensi KeahlianTeknik Instalasi Tenaga Listrik dan 

Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Bina Teknologi Purwokerto, terdapat sejumlah 

50,98% siswa memiliki kategori kecenderungan pola asuh orang tua sangat tinggi, 

sejumlah 41,17% siswa memiliki kategori kecenderungan pola asuh orang tua tinggi, 

sejumlah 7,84% siswa memiliki kategori kecenderungan pola asuh orang tua rendah, 

dan tidak ada siswa yang memiliki kecenderungan pola asuh orang tua sangat rendah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI kompetensi 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Komputer dan jaringan di di SMK 

Bina Teknologi memiliki kecenderungan pola asuh orang tua sangat tinggi. 

Kecenderungan variabel pola asuh orang tua dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 3. Diagram Batang Distribusi Kecenderungan Kategori Pola Asuh Orang Tua 

Hasil penelitian yang didapatkan dari kuesioner pemilihan karier dengan 21 butir 

soal diperoleh skor tertinggi 81 dan skor terendah 50. Berdasarkan hasil analisis 

deskriptif diperoleh harga rata-rata (mean) = 65,53, nilai tengah (median) =65, modus = 

65, simpangan baku (standard deviation) =5,149. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

sampel 102 siswa kelas XI Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan 
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Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Bina Teknologi Purwokerto, terdapat sejumlah 

56,86% siswa memiliki kategori kecenderungan pemilihan karier sangat tinggi, 

sejumlah 42,16% siswa memiliki kategori kecenderungan pemilihan karier tinggi, 

sejumlah 0,98% siswa memiliki kategori kecenderungan pemilihan karier rendah, dan 

tidak ada siswa yang memiliki kecenderungan pemilihan karier sangat rendah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI kompetensi 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Komputer dan jaringan di di SMK 

Bina Teknologi memiliki kecenderunganpemilihan karier sangat tinggi. Kecenderungan 

variabel pemilihan karier dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 
Gambar 4. Diagram Batang Distribusi Kecenderungan Kategori Pemilihan Karier 

 

Analisis uji prasyarat dalam penelitian ini adalah menggunakan uji normalitas 

dan linieritas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov- Sminov dengan 

pengambilan keputusan apabila signifikansi lebih besar dari pada 0,05 atau (p>0,05)  

maka data dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas semua 

variabel berdistribusi normal karena p>0,05. Hasil analisis uji normalitas dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas X1, X2, dan Y 

No Variabel p Kondisi Keterangan 

1 Efikasi Diri (X1) 0,147 p> 0,05 Normal 

2 Stereotip Gender (X2) 0,203 p> 0,05 Normal 

3 Pola Asuh Orang Tua (X3) 0,472 p> 0,05 Normal 

4 Pemilihan Karier (Y) 0,694 p> 0,05 Normal 

 

Hasil uji linieritas variabel efikasi diri dengan peningkatan pemilihan karier 

memiliki hubungan linier karena nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar 

dari 0,05 (p<0,05), variabel stereotip gender dengan pemilihan karier memiliki 

hubungan yang linier karena nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 

0,05 (p>0,05), dan variabel pola asuh orang tua dengan pemilihan karier memiliki 

hubungan yang linier karena nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 

0,05 (p>0,05). Hasil uji linieritas dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Hasil Uji Linieritas  

No Variabel p Kondisi Keterangan 

1 Efikasi Diri (X1) 0,290 p> 0,05 Linear 

2 Stereotip Gender (X2) 0,749 p> 0,05 Linear 

3 Pola Asuh Orang Tua (X3) 0,891 p> 0,05 Linear 

 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi pearson untuk hipotesis 

pertama, kedua, dan ketiga sedangkan untuk hipotesis keempat menggunakan analisis 

korelasi ganda. Hasil pengujian hipotesis pertama diketahui terdapat hubungan antara 

efikasi diri dan pemilihan karier yang ditunjukan oleh kolerasi sebesar 0,275 dengan 

nilai signifikansi 0,005 (< 0,05). Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara efikasi diri dan pemilihan karier siswa 

kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto. Hasil uji hipotesis pertama dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis I Efikasi Diri (X1) – Pemilihan Karier (Y) 

Sumber X1 Y 

X1  Korelasi Pearson 

      Signifikansi 

1 

 

0,275 

0,005 

Y Korelasi Pearson 

Signifikansi 

0,275 

0,005 

1 

 

 

Hasil pengujian hipotesis kedua diketahui terdapat hubungan antara stereotip 

gender dengan pemilihan karier yang ditunjukan oleh kolerasi sebesar 0,210 dengan 

nilai signifikansi 0,034 (< 0,05). Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara stereotip gender dengan pemilihan karier 

siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto. Hasil uji hipotesis kedua dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut. 

 

 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis II Pola Asuh Orang Tua (X2) – Pemilihan Karier (Y) 

Sumber X2 Y 

X2Korelasi Pearson 

      Signifikansi 

1 

 

0,210 

0,034 

Y Korelasi Pearson 

Signifikansi 

0,210 

0,034 

1 

 

 

Hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui terdapat hubungan antara pola asuh 

orang tua dengan pemilihan karier yang ditunjukan oleh kolerasi sebesar 0,195 dengan 

nilai signifikansi 0,049 (< 0,05). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan pemilihan 
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karier siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto. Hasil uji hipotesis ketiga 

dapat ditampilkan dalam Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis III Pola Asuh Orang Tua (X3) – Pemilihan Karier (Y) 

Sumber X3 Y 

X3  Korelasi Pearson 

      Signifikansi 

1 

 

0,195 

0,049 

Y Korelasi Pearson 

Signifikansi 

0,195 

0,049 

1 

 

 

Hasil pengujian hipotesis keempat diketahui terdapat hubungan secara bersama-

sama efikasi diri, stereotip gender, dan pola asuh orang tua dengan pemilihan karier 

yang ditunjukan oleh kolerasi sebesar 0,341. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

keempat, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara bersama-sama efikasi diri, 

stereotip gender, dan pola asuh orang tua dengan pemilihan karier siswa kelas XI di 

SMK Bina Teknologi Purwokerto.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri (X1), stereotip 

gender (X2), dan pola asuh orang tua  (X2) dengan pemilihan karier (Y) siswa kelas XI 

SMK Bina Teknologi Purwokerto. Analisis deskriptif selain digunakan untuk 

mendeskripsikan data pada instrumen juga digunakan untuk mengetahui gambaran 

secara empiris mengenai variabel efikasi diri, stereotip gender, pola asuh orang tua, dan 

pemilihan kariersiswa kelas XI SMK Bina Teknologi Purwokerto. Pembahasan hasil 

penelitian secara rinci diuraikan sebagai berikut. 

Efikasi diri berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen efikasi diri, 

hasil analisis deskriptif diketahui efikasi diri siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi 

Purwokerto sejumlah 46,08% siswa memiliki kecenderungan efikasi diri dalam kategori 

tinggi. Tingginya efikasi akan meningkatkan keyakinan seseorang. Sehingga seseorang 

yang efikasi dirinya tinggi akan memutuskan sesuatu untuk dirinya dengan 

pertimbangan dan pemikiran yang matang. Pertimbangan yang matang ini juga akan 

mempengaruhi ketika seseorang menentukan kariernya. 

Stereotip gender berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen stereotip 

gender, hasil analisis deskriptif diketahui stereotip gender siswa kelas XI di SMK Bina 

Teknologi Purwokerto sejumlah 76,47% siswa memiliki kecenderungan stereotip gender 

dalam kategori tinggi. Adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki laki-laki dan 

perempuan memunculkan stereotip yang mempengaruhi pemilihan karier. 

Pola asuh orang tua berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen pola 

asuh orang tua, hasil analisis deskriptif diketahui pola asuh orang tuasiswa kelas XI di 

SMK Bina Teknologi Purwokerto sejumlah 50,98% siswa memiliki kecenderungan pola 

asuh orang tua dalam kategori sangat tinggi. Pola asuh yang dimaksud adalah pola asuh 

demokratis, yang membebaskan anak berkembang sesuai keinginannya. Sehingga 

tingginya dukungan orang tua berupa arahan dan pendapat yang tidak memaksakan 

kehendaknya ini mempengaruhi anak ketika memilih karier sesuai keinginannya. 

 Pemilihan karier berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen 

pemilihan karier, hasil analisis deskriptif diketahui pemilihan karier siswa kelas XI di 

SMK Bina Teknologi Purwokerto sejumlah 56,86% siswa memiliki kecenderungan 

pemilihan karier dalam kategori sangat tinggi. Tingginya pemilihan karier akan 
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meningkatkan kualitas karier yang dipilih oleh siswa. Dengan memperhatikan berbagai 

faktor yang ada pada diri dan lingkungan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan uji hipotesis dapat dirumuskan bahwa 

terdapat hubungan antara efikasi diri dan pemlihan karier siswa kelas XI di SMK Bina 

Teknologi Purwokerto. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara efikasi diri dan pemlihan karier, Berdasarkan hasil analisis data, signifikansi 

hubungan variabel efikasi diri (X1) dengan pemilihan karier (Y) siswa kelas XI di SMK 

Bina Teknologi Purwokerto dilihat pada nilai signifikansi thitung yaitu 0,034 (sig < 0,05). 

Hasil analisis di atas menunjukan bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi efikasi 

diri maka pemilihan karier siswa semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah efikasi diri 

maka pemilihan karier siswa semakin rendah. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan uji hipotesis dapat dirumuskan bahwa 

terdapat hubungan antara stereotip gender dan pemlihan karier siswa kelas XI di SMK 

Bina Teknologi Purwokerto. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara stereotip gender dan pemlihan karier, semakin stereotip gender diri maka semakin 

tinggi pula pemilhan kariernya. Berdasarkan hasil analisis data, signifikansi hubungan 

variabel stereotip gender (X2) dengan pemilihan karier (Y) siswa kelas XI di SMK Bina 

Teknologi Purwokerto dilihat pada nilai signifikansi thitung yaitu 0,05 (sig < 0,05). Hasil 

analisis di atas menunjukan bahwa terdapat kecenderungan semakin tinggi stereotip 

gender maka pemilihan karier siswa semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah 

stereotip gender maka pemilihan karier siswa semakin rendah. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan uji hipotesis dapat dirumuskan bahwa 

terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dan pemlihan karier siswa kelas XI di 

SMK Bina Teknologi Purwokerto. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara pola asuh orang tua dan pemlihan karier, semakin tinggi pola asuh 

orang tua maka semakin tinggi pula pemilhan kariernya. Berdasarkan hasil analisis data, 

signifikansi hubungan variabel pola asuh orang tua (X3) dengan pemilihan karier (Y) 

siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto dilihat pada nilai signifikansi thitung 

yaitu 0,049 (sig < 0,05). Hasil analisis di atas menunjukan bahwa terdapat 

kecenderungan semakin tinggi pola asuh orang tua maka pemilihan karier siswa 

semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah pola asuh orang tua maka pemilihan karier 

siswa semakin rendah.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan uji hipotesis dapat dirumuskan bahwa 

terdapat hubungan secara bersama-sama efikasi diri, stereotip gender, dan pola asuh 

orang tua dengan pemlihan karier siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan secara bersama-sama efikasi 

diri, stereotip gender, dan pola asuh orang tua dengan pemlihan karier. Berdasarkan 

hasil analisis data, nilai korelasi ganda variabel efikasi diri (X1), stereotip gender (X2), 

dan pola asuh orang tua (X3) dengan pemilihan karier (Y) siswa kelas XI di SMK Bina 

Teknologi Purwokerto sebesar 0,341.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: (1) efikasi diri berhubungan positif dan signifikan dengan 

pemilihan karier siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto dengan sig 

(0,005<0,05) pada taraf signifikansi 5%, koefisien korelasi 0,275, (2) stereotip gender 

berhubungan positif dan signifikan dengan pemilihan karier siswa kelas XI di SMK 

Bina Teknologi Purwokerto dengan sig (0,034<0,05) pada taraf signifikansi 5%, 
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koefisien korelasi 0,210, (3) pola asuh orang tua berhubungan positif dan signifikan 

dengan pemilihan karier siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto dengan sig 

(0,049<0,05) pada taraf signifikansi 5%, koefisien korelasi 0,195, (4) efikasi diri, 

stereotip gender, dan pola asuh orang tua berhubungan secara bersama-sama dengan 

pemilihan karier siswa kelas XI di SMK Bina Teknologi Purwokerto dengan koefisien 

korelasi ganda sebesar 0,341. 
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email: pramudi_ut@uny.ac.id 

 

Abstrak 

 

Makalah ini menyajikan pembahasan meta evaluasi sebagai upaya 

strategis untuk perbaikan mutu pada pendidikan kejuruan. Perubahan 

yang terjadi dewasa ini menunjukkan peran yang sangat berbeda 

untuk sekolah dan guru. Di antara tantangan yang paling mendesak 

yang dihadapi oleh sekolah-sekolah, adalah kemampuan yang secara 

efektif dapat mengakomodasi teknologi dan model baru belajar. Meta 

evaluasi sebagai proses evaluasi terhadap hasil evaluasi yang telah 

dilakukan untuk mendapatkan program, produk atau layanan yang 

lebih baik dengan pengamatan dan pengujian secara menyeluruh dari 

perencanaan, proses hingga hasil yang dicapai.  Perbaikan mutu 

pendidikan kejuruan, diperlukan sejumlah kriteria dengan situasi dan 

kondisi di mana evaluasi yang sedang akan dilakukan dengan 

memperhatikan  pentingnya hubungan antara kriteria satu dengan 

lainnya terkait dengan konteks menspesifikasikan indikator untuk 

mencapai kriteria pada pendidikan kejuruan itu. 

 

Key words: meta evaluasi, mutu, pendidikan kejuruan 

 

 

A. Pendahuluan 

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan layanan jasa pendidikan dewasa 

ini ditengarai makin meningkat. Hal ini beralasan mengingat semakin tingginya 

kesadaran masyarakat terhadap mutu pendidikan, di samping semakin terdidiknya 

masyarakat itu sendiri. Dengan meningkatnya tekanan terhadap mutu dan kinerja 

lembaga pendidikan telah memaksa berbagai lembaga untuk menerapkan konsep 

penjaminan mutu. Salah satu isu strategic dalam pengembangan pendidikan pada 

umumnya dan pendidikan kejuruan khususnya adalah qualitity assurance. Makna dari 

mailto:pramudi_ut@uny.ac.id
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penjaminan mutu dalam pendidikan kejuruan adalah sebagai upaya menyehatkan 

organisasi pendidikan itu dengan melakukan perbaikan terus menerus dan ini menjadi 

perhatian utama. Proses perbaikan itu sendiri dapat dilakukan melalui beberapa 

strategi, yang pada akhirnya tercapai tujuan dan misi instititusi. 

Paradigma baru manajemen pendidikan menekankan pentingnya otonomi 

lembaga yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang 

bermuara pada tujuan akhir peningkatan mutu secara berkelanjutan. Bila dicermati, 

administrasi dan manajemen pendidikan selama ini sifatnya sangat makro sehingga 

terlalu luas dan kurang terfokus yang mengakibatkan efisiensi sistem pendidikan 

nasional yang rendah. Menurut Tilaar (1999:118) akibat dari  manajemen yang 

demikian sangat berpengaruh di dalam pencapaian kualitas pendidikan. Sudah 

waktunya apabila fokus perhatian tersebut diarahkan pada lingkungan lembaga 

pendidikan (sekolah) untuk membentuk tingkah laku yang diinginkan. Sekolah 

sebagai suatu unit pendidikan formal perlu dikelola dengan baik dan tepat sehingga 

dapat melaksanakan fungsi, misi dan kebijakan yang telah digariskan. Demikian pula 

terhadap sekolah menengah kejuruan atau pendidikan kejuruan perlu memantapkan 

jati diri sehingga proses pembentukan lulusan dengan ciri keterampilann dan karakter 

dapat terwujud.  

Berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, Tilaar (1994) mengemukakan 

bahwa pendidikan nasional merupakan suatu proses rekayasa sosial untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien dengan mengikutsertakan 

seluruh komponen masyarakat. Fungsi, misi dan kebijakan pendidikan nasional 

diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang sesuai 

dengan tuntutan penggunanya. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut 

pengelolaan sistem pendidikan haruslah menyeluruh dan berorientasi pada mutu. 

Pencapaian yang berorientasi mutu itu lebih dikenal dengan istilah manajemen mutu. 

Untuk itu, upaya „memotret‟ dari perencanaan hingga pelakasanaan program sudah 

harus menjadi bagian yang melekat dengan kegiatan itu sendiri. Oleh karena itulah 
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perlu pelaksanaan evaluasi program yang kemudaian hasilnya dapat dipakai sebagai 

pijakan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan.  

Meta evaluasi dapat dipakai sebagai akhir dari evaluasi yakni perlu 

mengevaluasi dari apa yang telah dievaluasi. Dalam hal ini, perlu dijawab apakah 

proses evaluasi telah berjalan sesuai dengan rencana, apakah semua tujuan evaluasi 

sudah tercapai, dan sebagainya. Dengan meta evaluasi yang disertai meta-analysis, 

para pimpinan dapat memperluas generalisasi temuan tentang kecenderungan kualitas 

proses. Evaluasi dilakukan oleh seorang evaluator yang super, yang memiliki 

kompetensi yang cukup baik untuk mengevaluasi setiap evaluasi yang akan 

dilakukan. Untuk itu diperlukan evaluator meta eksternal yang biasanya lebih banyak 

dipilih daripada yang internal, karena dipandang pihak luar dianggap lebih objektif 

dan lebih terpercaya. 

 

B. Pencapaian standar mutu pendidikan kejuruan 

Setiap organisasi pendidikan apapun, baik itu sekolah atau suatu perguruan 

tinggi senatiasa menetapkan tujuan-tujuannya yang ingin dicapai terutama untuk 

memenuhi visi dan misinya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan 

berbagai upaya agar organisasi mampu berkembang. Hal ini juga terjadi pada 

berbagai sistem, yang memerlukan berbagai upaya untuk mengembangkannya. Upaya 

yang perlu dilakukan di antaranya adalah bahwa sistem organisasi harus mampu 

memberikan pelayanan yang professional, baik dalam bentuk produk yang dihasilkan 

maupun kualitas dan sistem penyampaiannya pada masyarakat. Di samping itu, 

tuntutan mutu, efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam menghasilkan produk 

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara optimal 

(Wibawa, 2005:29).  

Sementara itu menurut Gasskov (2000:53) perlunya dilakukan pengembangan 

kebijakan-kebijakan manajemen internal. Dalam sistem pendidikan kejuruan, kebi-

jakan ini diarahkan untuk mencapai keefektivan manajemen terutama yang 
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berhubungan dengan: (1) sistem organisasi, (2) staffing dan pengelolaan sumber daya 

manusia, (3) penetapan target, perencanaan dan penganggaran, (4) pendanaan, dan (5) 

pengendalian kinerja. Apabila pendidikan kejuruan dipandang sebagai suatu sistem 

yang integral, maka komponen tersebut akan berkaitan dengan context, input, 

process, output (product) dan outcome (CIPP-O). Perhatikan table berikut ini. 

Institusi pendidikan kejuruan dapat dijadikan bermutu dengan memperhatikan 

lima komponen beserta subkomponen yang mendasari penyelenggaraannya. Lima 

komponen ini saling terkait, hanya dalam pelaksanaannya menyesuaikan sebagaima-

na target mutu yang ingin dicapai. Seandainya pencapaian itu dilakukan secara 

simultan tentu dibutuhkan penanganan secara serius, tanpa membedakan satu 

subkompenen dengan subkomponen lainnya tetapi bisa meletakkan skala prioritas. 

 

Tabel 1. Target pengembangan mutu terkait CIPP-O pada pendidikan kejuruan 

No Komponen Sub-komponen 

1. Konteks 

1. Tuntutan pengembangan diri dan peluang 

tamatan 

2. Dukungan pemerintah dan masyarakat 

3. Kebijakan pemerintah 

4. Landasan hukum 

5. dll. 

2. Input 

6. Kurikulum 

7. Pendidik dan Tenaga kependidikan 

8. Sarana dan prasarana 

9. Peserta didik 

10. dll. 

3. Proses 
11. Proses belajar mengajar 

12. Penilaian 

4. Output 

13. Prestasi akademik 

14. Prestasi non-akademik 

15. dll. 
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5. Outcome 

16. Jangka pendek 

-kesempatan pendidikan lanjut 

-kesempatan kerja/wirausaha 

17. Jangka panjang 

 -pengembangan lulusan 

18. dll . 

 

 

C. Memberdayakan institusi pendidikan kejuruan menjadi institusi bermutu 

dengan meta evaluasi 

Manajemen mutu dalam dunia pendidikan berlandaskan pada kepuasan 

pelanggan sebagai sasaran utama (Sallis, 2012). Pelanggan sendiri dapat dibedakan 

menjadi pelanggan dalam (internal customer) dan pelanggan luar (eksternal 

customer). Dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan dalam adalah 

pengelola institusi pendidikan itu sendiri, seperti manajer, guru, staf administrasi, dan 

penyelenggara institusi lainnya. Sementara yang disebut pelanggan luar meliputi 

masyarakat, pemerintah dan dunia industry. Oleh karena itu dalam memberdayakan 

pendidikan kejuruan menjadi bermutu dapat ditempuh dengan menetapkan target 

mutu baik pada input, proses, maupun outputnya. 

Hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan continuous improvement dan 

quality assurance. Evaluator, sebagai profesional, perlu meta-evaluasi  untuk 

menjamin kualitas evaluasi mereka, memberikan arahan untuk meningkatkan studi 

individu serta pendekatan evaluasi mereka bisa berkembang, dan mendapatkan serta 

mempertahankan kredibilitas untuk layanan mereka di antara klien dan evaluator 

lainnya. Konsumen perlu meta-evaluasi untuk membantu menghindari menerima 

kesimpulan evaluatif yang invalid dan, sebagai gantinya, untuk menggunakan 

informasi evaluasi dengan keyakinan (Stufflebeam, 2001). 
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Pengertian Meta Evaluasi 

Kata “meta” berasal dari bahasa Yunani yang ekivalen dengan “meta” pada 

kata Latin  “post-“ atau “ad-“. Dalam epistemology, awalan “meta-“ digunakan untuk 

mengartikan “tentang” (kategorinya sendiri). Sebagai contoh, metadata adalah data 

tetang data (siapa yang menghasilakannya, kapan, format apa data berasal dan 

sebaginya). Pada akhir-akhir ini konsep meta dikatakan sebagai "an X about X" 

seperti dalam istilah "meta-cognition" (cognition about cognition atau thinking about 

thinking), "meta-emotion" (emotion about emotion), "meta-discussion" (discussion 

about discussion), dan "metaprogramming" (writing programs that manipulate 

programs) (academic.pgcc.edu/~wpeirce/MCCCTR/metacognition.htm) 

Demikian pula untuk istilah “meta-evaluasi” mengandung pengertian evaluasi 

terhadap evaluasi (Stufflebeam, 2001) yang merupakan suatu kewajiban profesional 

seorang evaluator. Evaluasi ini telah muncul sebagai sebuah profesi penting seiring 

dengan kelompok masyarakat yang ingin menguji atau memutuskan berbagai macam 

program, produk atau layanan yang telah dilakukan.  

Konsep meta evaluasi mengikuti proses ketika evaluasi dirancang dengan 

beberapa aspek, seperti pertanyaan evaluatif, metode dan teknik pengumpulan data, 

identifikasi responden, negosiasi penanggung jawab atas evaluasi dan perwakilannya 

(Letichevsky, dkk. 2007). Evaluator dan klien harus menyadari bias dalam proses 

evaluatsi, dan berusaha untuk menguranginya bila memungkinkan. Ketika hal ini 

tidak mungkin, harus ada laporan yang disampaikan oleh penanggung jawab . Setelah 

semua, meta-evaluasi yang dilakukan agar bias diminimalkan dan kualitas proses 

evaluatif dalam semua tahapan dipastikan. Ini termasuk keputusan mengenai 

pelaksanaan evaluasi, definisi tujuan, desain, pengumpulan informasi dan analisis, 

elaborasi anggaran dan kontrak, manajemen, penyiapan tim. 

Prosedur meta-evaluasi dilakukan untuk menentukan kualitas proses evaluatif. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan juga standar yang harus 

diikuti oleh evaluator, dengan kriteria yang jelas dan mapan sebagai perwujudan 

kualitas evaluasi. Meta-evaluasi adalah mengevaluasi suatu evaluasi, yang dapat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology
http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-cognition
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-emotion
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta-discussion
http://en.wikipedia.org/wiki/Metaprogramming
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dilakukan bersama kegiatan evaluasi biasa atau rutin untuk perbaikan sehingga 

evaluasi akan bertambah baik. Proses itu dilakukan ketika sedang mengevaluasi atau 

sesudah evaluasi selesai. Orang-orang yang patut melakukan meta-evaluasi yaitu 

evaluator sendiri (original evaluator), pemakai evaluasi dan evaluator ahli.  

 

D. Standar Meta Evaluasi   

Pada dasarnya kebanyakan kegiatan evaluasi akan dipakai untuk memperbaiki 

atau untuk memutuskan kelanjutan suatu program. Hasil dari proses evaluasi harus 

baik dan dapat diandalkan. Untuk mengetahui hasil evaluasi baik atau buruk, sudah 

seharusnya diperlukan sejumlah kriteria atau sandar sebagai dasar pertimbangan. 

Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (http://www.jcsee.org/ses) 

telah merumuskan standar evaluasi siswa (student evaluation standard) yang terdiri 

dari propriety standards, utility  standards, feasibility standards, dan accuracy  

standards. Empat standar yang kemudian dijabarkan dalam 27 butir itu mempunyai 

maksud membantu memastikan bahwa evaluasi siswa akan dilakukan secara legal, 

etis dan dengan memperhatikan aspek siswa sedang dievaluasi dan orang lain yang 

dipengaruhi oleh hasil evaluasi; membantu memastikan bahwa evaluasi siswa 

berguna dengan  informasi yang diperoleh; membantu memastikan bahwa evaluasi 

siswa dapat diimplementasikan seperti yang direncanakan, membantu memastikan 

bahwa evaluasi siswa akan menghasilkan informasi tentang pembelajaran dan kinerja 

siswa. Informasi mengarah ke interpretasi yang valid, kesimpulan dibenarkan, dan 

tindak lanjut yang tepat. 

 

E. Langkah-langkah untuk Melakukan Meta Evaluasi  

 

Secara operational, meta-evaluation didefinisikan sebagai (Stufflebeam, 

2001): “the process of delineating, obtaining, and applying descriptive information 

and judgmental information—about the utility, feasibility, propriety, and accuracy of 

an evaluation and its systematic nature, competent conduct, integrity/honesty, 

http://www.jcsee.org/
http://www.jcsee.org/ses
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respectfulness, and social responsibility—to guide the evaluation and/or report its 

strengths and weaknesses. Batasan ini memberikan arahan kepada evaluator untuk 

melakukan langkah-langkah profesional evaluasi dengan standar acuan yang telah 

ditetapkan sebagaimana uaraian di atas. 

 Lebih lanjut Stufflebeam (2001) menawarkan suatu struktur untuk 

mengidentifikasi prosedur meta evaluasi alternative yang digambarkan dengan urutan 

sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 

F. Meta Evaluasi Bagi Perbaikan Mutu Pendidikan Kejuruan 

 

Dewasa ini peserta didik pada dasarnya berbeda dibandingkan beberapa 

dekade lalu. Para peserta didik seperti yang kita lihat di dalam kelas saat ini adalah 

digital natives, mereka telah tumbuh dengan teknologi di sekitar mereka. Perubahan 

yang terjadi menunjukkan peran yang sangat berbeda untuk sekolah dan guru. Di 

antara tantangan yang paling mendesak yang dihadapi oleh sekolah-sekolah, adalah 

apakah mereka dapat atau tidak akan secara efektif mengakomodasi teknologi dan 

model baru belajar (SEG Measurement, t.th). 

Dalam menyiapkan tenaga pendidik kejuruan kita dihadapkan pada dua 

tantangan utama (Lucas et.al.,2012). Lembaga pendidikan tenaga kependidikan 
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(LPTK) dan sekolah merupakan dua lembaga yang saling mendukung. LPTK 

menyiapkan tenaga pendidik dan sekolah sebagai mitra untuk tempat berlatih 

mendidik. Penyiapan tenaga pendidik kejuruan paling tidak bisa dilakukan melalui 

dua cara. Pertama, calon pendidik (preservice) menguasai dua kemampuan/ keahlian; 

yaitu penguasaaan subject matter/materi dan pengalaman mengajar. Bidang kejuruan 

menuntut penguasaan materi teoretis dan praktek, karena itu dibutuhkan dua lembaga 

mitra yaitu sekolah dan dunia industry. Kedua, calon pendidik bisa direkrut dari para 

“pekerja” industry untuk mengajar. Dalam kasus terakhir ini hanya kemampuan 

mengajar yang perlu lebih ditekankan kepada calon pendidik karena penguasaan 

praktek di industri dipandang sudah memadai. 

Apabila kita memilih sejumlah kriteria untuk meta evaluasi bagi perbaikan 

mutu pendidikan kejuruan, maka sudah jelas harus disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi di mana evaluasi yang sedang akan dilakukan (Lihat Tabel 1). Betapa 

pentingnya hubungan antara kriteria satu dengan lainnya terkait dengan konteks 

menspesifikasikan indikator untuk mencapai kriteria pada pendidikan kejuruan itu. 

Untuk menentukan indikator pemenuhan, kita harus memikirkan jumlah informasi 

yang ada, tingkat ketepatannya, dan tingkat kesepakatan yang bisa diperoleh. 

Persetujuan setiap orang akan betapa pentingnya standar atau kriteria, dan 

kejelasannya, maka pada saat untuk menyetujui hasil evaluasi seharusnya tidak akan 

ada masalah lagi.  

 

G. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Meta-evaluasi telah berkembang menjadi sebuah profesi yang menuntut 

profesionalisme dalam melakukan tindakan mencapai tujuan dari evaluasi itu 

sendiri. 

2. Meta-valuasi merupakan proses evaluasi terhadap hasil evaluasi yang telah 

dilakukan untuk mendapatkan program, produk atau layanan yang lebih baik 
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dengan pengamatan dan pengujian secara menyeluruh dari perencanaan, proses 

hingga hasil yang dicapai.  Perbaikan mutu pendidikan kejuruan, diperlukan 

sejumlah criteria dengan situasi dan kondisi di mana evaluasi yang sedang akan 

dilakukan dengan memperhatikan  pentingnya hubungan antara kriteria satu 

dengan lainnya terkait dengan konteks menspesifikasikan indikator untuk 

mencapai kriteria pada pendidikan kejuruan itu.  
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Pendahuluan  

Indonesia bersama-sama negara-negara APEC lainnya telah menyepakati 

liberalisasi perdagangan pada tahun 2015 dan 2025 dalam kesepakatan regional GATS 

& AFTA. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan industri-industri di 

Indonesia. Beberapa industri  harus melakukan perubahan dalam mengembangkan 

sumber daya manusianya. Upaya melakukan peningkatan mutu, efisiensi, produktivitas, 

dan fleksibilitas tenaga kerja menjadi fokus perubahan industri dalam menghadapi era 

perdagangan bebas tersebut. Hal ini tentunya juga mempengaruhi keberadaan dunia 

pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja di industri. 

Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan (Vocational Education and Training) sangat 

penting untuk pengembangan industri-industri produksi. Perbaikan ketrampilan harus 

disesuaikan dengan inovasi, upaya-upaya kewirausahaan, pengelolaan menyeluruh 

terhadap kinerja (total performance management). Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan 

yang baik akan memberikan ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan tenaga kerja. Hal 

ini juga memberikan dasar-dasar pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan 

ketrampilan, sikap kerja, dan kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap 

perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan, termasuk perkembangan 

teknologi baru.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai lembaga Pendidikan dan Pelatihan 

Kejuruan harus dikembangkan ke arah pendidikan yang mampu menyiapkan peserta 

didik menjadi pekerja yang profesional dan mampu mengembangkan kepribadian yang 

tangguh serta kemampuan berfikir yang tinggi. Disamping itu, capaian belajar (learning 

outcomes) dari lulusan SMK harus dikembangkan untuk mengacu pada KKNI 

(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Untuk mencapai hal itu, maka pengelolaan 

SMK harus berorientasi pada mutu (quality) lulusannya.  

Peningkatan mutu pengelolaan SMK sangat diperlukan bagi dunia usaha dan 

industri. Saat ini dunia usaha dan industri mengharapkan tenaga kerja yang kompeten 

dan kompetitif. Oleh karena itu, lulusan SMK harus memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang keahliannya dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan 

lingkungan bisnis. SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan perlu melakukan 

kegiatan uji kompetensi lulusannya sehingga lulusan SMK mendapatkan sertifikasi 

sebagai tanda penguasaan dalam bidang kompetensi tertentu sesuai standar kompetensi. 

Saat ini kualifikasi lulusan SMK berada pada level 2 KKNI. KKNI yang disusun 

oleh Kementerian Tenga Kerja Transmigrasi dan Kemendikbud ini, menjadi acuan 

untuk sumber daya manusia Indonesia dan asing yang bekerja di Indonesia. Dengan 

adanya KKNI, pengakuan kualifikasi tidak mengacu pada pendidikan semata, tetapi 

juga pelatihan dan pengalaman kerja. Nantinya diperlukan adanya sertifikasi 

kompetensi. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari 

mailto:giri_wiyono@yahoo.com
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Kualifikasi–1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi–9 sebagai kualifikasi 

tertinggi (Kompas, 2 April 2013, hal. 12). 

Alur pengembangan pendidikan di SMK, diarahkan pada jalur pendidikan D1, D2, 

D3, dan D4. Namun demikian lulusan SMK dapat dikembangkan menjadi tenaga kerja 

yang berkualifikasi level 4 (D2). Hal ini dilakukan melalui program peningkatan 

kompetensi, sehingga lulusan SMK memperoleh pelatihan, baik pelatihan keahlian 

maupun pelatihan ketrampilan dalam bentuk kursus kejuruan, pengalaman kerja di 

industri, pelatihan BLK, pelatihan industri  dan uji kompetensi untuk memperoleh 

sertifikat kompetensi dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). Sertifikat kompetensi ini 

akan diakui setara maksimum dengan pendidikan D2. Dengan program peningkatan 

kompetensi ini, lulusan SMK dapat disetarakan menjadi tenaga kerja yang 

berkualifikasi setara jenjang D2.   

Program peningkatan kompetensi ini dapat dijadikan sebagai bentuk pengakuan 

pembelajaran lampau (PPL) sebagai proses pengakuan dan penyetaraan kualifikasi atas 

capaian pembelajaran dalam pendidikan non formal ke dalam pendidikan formal dan 

disetarakan dengan capaian pembelajaran dalam pendidikan formal. Dengan demikian 

SMK perlu mengembangkan program peningkatan kompetensi bagi siswa-siswanya. 

Kompetensi lulusan SMK ini mendapatkan pengakuan kualifikasi level D2. Untuk 

meningkatkan mutu lulusan SMK yang memiliki kompetensi tinggi tersebut diperlukan 

pengelolaan pendidikan SMK yang bermutu secara menyeluruh. Salah satu upaya yang 

dilakukan yaitu menerapkan manajemen mutu total (Total Quality Management) dalam 

pengelolaan pendidikan di SMK, Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan 

model sekolah bermutu total (Total Quality School) di SMK. 

 

Penerapan Manajemen Mutu Total (Total Quality Management)  

Sistem untuk meningkatkan mutu (quality) telah berkembang dengan cepat dalam 

tahun-tahun belakangan ini. Selama dua dekade terakhir, kegiatan inspeksi telah 

digantikan oleh kendali mutu dan kegiatan penjaminan mutu. Saat ini sebagian besar 

perusahaan bekerja dengan manajemen mutu total (Total Quality Management atau 

TQM) (Dale dan Bunney, 1999: 25). Hal ini menunjukkan bahwa evolusi manajemen 

mutu telah memasuki suatu sistem manajemen mutu total (TQM). Pada tahap hirarki 

mutu ditunjukkan tahapannya sebagai berikut: (1) inspeksi, (2) kontrol mutu, (3) 

penjaminan mutu, dan (4) manajemen mutu total. Tahap manajemen mutu total ini 

menciptakan budaya mutu yang bertujuan untuk memuaskan pelanggannya (Sallis,  

2002: 19-20). Pike dan Barnes menyebut manajemen mutu total sebagai pendekatan 

baru dalam  manajemen mutu (1994: 21). 

Manajemen mutu total (TQM) didefinisikan sebagai “Management approach of 

an organization, centred on quality, based on the participation of all its members and 

aiming at long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members 

of the organization and to society (Bestefe, 1999: 27). Dengan demikian TQM sebagai 

suatu pendekatan manajemen dalam suatu organisasi yang diarahkan pada mutu dan 

didasarkan pada seperangkat prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan 

keberhasilan organisasi pada jangka panjang secara berkesinambungan melalui 

kepuasan pelanggan dan kemanfaatan semua anggota organisasi.  

Dalam konteks pendidikan, TQM masih tergolong baru. Inisiatif pertama untuk 

menerapkan metode ini secara sungguh-sunguh dilakukan di sekolah-sekolah Amerika 

dan Inggris  pada awal tahun 1990-an. Sallis mendefinisikan konsep TQM dalam 

pendidikan sebagai berikut: “TQM is a philosophy of continuous improvement, which 
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can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and 

exceeding present and future customers needs, wants, and expectations”. (Sallis, 2002: 

27). Definisi ini memberikan pengertian bahwa TQM sebagai sebuah filosofi tentang 

perbaikan secara terus menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada 

setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para 

pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian penerapan 

TQM ini sangat membantu institusi pendidikan dalam mengelola perubahan dan 

menyusun agenda program pendidikan untuk memenuhi harapan pelanggannya. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Sallis bahwa:  “Total Quality Management is a 

philosophy and a methodology which assist institutions to manage change and set their 

own agendas for dealing with the plethora of new external pressures”.
 
(2002: 13). 

Dengan demikian penerapan TQM dalam organisasi sekolah dilakukan sebagai 

upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah, sehingga sekolah mampu 

menciptakan keuntungan kompetitif lulusannya dengan mutu pendidikan yang tinggi. 

TQM  merupakan hal yang sangat diperlukan karena saat ini tidak ada institusi 

pendidikan yang tidak berorientasi pada peningkatan mutu pendidikannya. Berkaitan 

dengan penerapan TQM, Fields menyatakan bahwa penerapan TQM dalam bidang 

pendidikan dilakukan dalam bentuk prinsip-prinsip (1994: 23-25). Bahkan penerapan 

prinsip-prinsip TQM akan menunjukkan hasil positif, sehingga sekolah mengadopsi 

TQM sebagai proses perbaikan dan pembangunan kembali pendidikan di sekolahnya 

(West-Burnham, 1998: 320). 

Prinsip-prinsip dalam TQM ini ibaratnya sebagai suatu pilar yang memberi 

kekuatan dalam menggerakkan organisasi sekolah. Dengan pilar ini diharapkan dapat 

membantu organisasi sekolah dalam peningkatan proses pendidikannya. Schargel 

(1994: 6-7) menyebutkan beberapa fungsi dari penerapan prinsip-prinsip dalam TQM, 

yaitu:                       (1) memberikan peta arah suatu perubahan sekolah, (2) membantu 

kerjasama sebagai tim kerja sekolah, (3) menjadikan suatu program sekolah secara 

holistik, (4) meningkatkan partisipasi semua orang untuk terlibat dalam pengelolaan 

sekolah, (5) mengembangkan kerjasama dengan orang tua dan siswa dalam menetapkan 

standar mutu pendidikan sekolah, dan           (6) menjadikan semua warga sekolah untuk 

bertindak proaktif. Dengan demikian prinsip-prinsip TQM ini sangat penting bagi 

organisasi sekolah karena menjadi dasar dalam penerapan TQM di sekolah tersebut. 

Menurut  Oakland (1989: 297) ada tiga prinsip dasar dalam peningkatan mutu 

organisasi sekolah, yaitu: (1) memusatkan pada pelanggan pendidikan di sekolah, (2) 

memahami proses pendidikan, dan (3) melibatkan banyak warga sekolah. Sedangkan 

Dale (2006: 32-34) menyatakan bahwa elemen kunci dalam melaksanakan TQM, yaitu: 

(1) komitmen dan kepemimpinan manajer senior, (2) perencanaan dan 

pengorganisasian, (3) penggunaan teknik dan alat manajemen mutu, (4) pendidikan dan 

pelatihan, (5) keterlibatan semua orang,             (6) kerjasama tim, (7) pengukuran dan 

umpanbalik, dan (8) kerja bersama-sama. 

Prinsip-prinsip dalam TQM menunjukkan suatu pedoman bagaimana pengelolaan 

organisasi sekolah itu akan dilakukan, sehingga dinyatakan oleh Acaro bahwa prinsip-

prinsip TQM dalam suatu organisasi sekolah itu mengandung, antara lain: (1) tujuan 

yang jelas dan tetap, (2) pembelajaran sistemik, (3) berfokus pada pelanggan, (4) 

kepemimpinan,                   (5) manajemen berdasarkan fakta, (6) perbaikan proses 

berkelanjutan, (7) manajemen partisipatif, (8) pengembangan sumber daya manusia, (9) 

bekerja secara tim, dan                  (10) komitmen untuk jangka panjang (1995: 25).  
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Dalam institusi pendidikan, menurut Sallis (2002: 7-11) ada beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan dalam penerapan TQM, yaitu: (1) perbaikan secara terus 

menerus,                       (2) menentukan standar penjaminan mutu, (3) perubahan kultur,  

(4) perubahan organisasi, dan (5) mempertahankan hubungan dengan pelanggan. 

Sedangkan Cokeley (2007: 20) menambahkan bahwa organisasi pendidikan yang 

menerapkan TQM dibangun oleh empat pilar yaitu: (1) kepemimpinan mutu yang kuat, 

(2) perbaikan yang berkelanjutan atau terus menerus, (3) fokus pada pelanggan, dan (4) 

fokus pada proses atau sistem. Sedangkan masing-masing pilar itu mempunyai tujuan 

antara lain:  (1) mendemonstrasikan komitmen dan terlibat aktif dalam menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu, (2) melakukan perbaikan mutu secara terus 

menerus kepada siswa, staf dan komunitas sekolah,  (3) meningkatkan kepuasan 

pelanggan pada pendidikan yang bermutu;  (4) menggunakan pendekatan sistem dan 

mengatur semua proses sebagai bagian dari sistem keseluruhan.  

 

Pengembangan “Sekolah Bermutu Total” (Total Quality School) 

Dalam konteks pendidikan, TQM sudah mulai banyak diterapkan di beberapa 

sekolah dan perguruan tinggi. Memang selama ini konsep TQM lebih banyak diterapkan 

dalam bidang bisnis dan industri. Bahkan sejak awal, konsep TQM telah diujikan pada 

industri manufaktur di Jepang. Prinsip-prinsip TQM telah membantu perusahaan-

perusahaan manufaktur Jepang untuk bersaing secara global. Bahkan Amerika Serikat 

baru mulai mengimplementasikan teknik-teknik yang digunakan dalam TQM untuk 

mengubah proses instruksional di industri pada tahun 1988. Keberhasilan dalam 

penerapan TQM ini mendorong pakar manajemen mutu untuk mengembangkan pada 

bidang yang lain sehingga prinsip-prinsip yang sama dalam TQM mulai diadopsi dan 

digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah dan sistem pendidikan (Schargel, 1994: 

xxx). 

Amerika Serikat mulai menerapkan prinsip-prinsip TQM pada tahun 1990-an. 

Sekolah-sekolah di Amerika Serikat mulai mengimplementasikan teknik-teknik yang 

digunakan dalam TQM di industri pada proses pendidikan di sekolah. Namun 

tantangannya adalah untuk melihat apakah teknik-teknik yang dikembangkan oleh 

Deming, dkk. dapat  bekerja dalam bidang pendidikan. Ternyata prinsip-prinsip 

manajemen mutu ini sangat membantu dalam proses pendidikan di sekolah.  

Penerapan prinsip-prinsip TQM pada bidang pendidikan sudah banyak dilakukan 

oleh para ahli. Pemikiran yang digunakan dalam penerapan TQM ini untuk 

meningkatkan  kinerja sekolah (Murgatroyd dan Mogan, 1993: 2). Sedangkan Sallis 

(2002: 75) mengatakan bahwa program TQM yang terpenting adalah untuk memberikan 

pengaruh terhadap kultur sekolah. Perubahan kultur sekolah ini membutuhkan waktu 

yang cukup lama, bahkan membutuhkan perubahan sikap dan metode. Perubahan kultur 

ini tidak hanya bicara tentang merubah perilaku, tetapi juga memerlukan perubahan 

dalam metode mengarahkan sebuah institusi. Perubahan metode tersebut ditandai 

dengan pemahaman bahwa orang menghasilkan mutu.   

Acaro menyatakan bahwa karakteristik sekolah yang bermutu total (total quality 

school) dapat diidentifikasi dari pilar-pilar mutu yang menjadi prinsip-prinsip dalam 

penerapan TQM, yaitu: (1) fokus pada pelanggan, (2) keterlibatan total, (3) pengukuran, 

(4) komitmen,                5) perbaikan terus menerus (1995: 29-30).  Dengan demikian 

penerapan TQM di sekolah dikembangkan dalam bentuk model “Sekolah Bermutu 

Total  (Total Quality School)” yang dan (telah banyak diterapkan di beberapa sekolah 

Amerika Serikat.  Model ”Sekolah Bermutu Total” yang dikembangkan oleh Acaro 
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(1995: 14-20) ditandai dengan suatu bangunan yang mempunyai fondasi dan pilar. 

Gambaran model ”Sekolah Bermutu Total” ini dapat ditunjukkan dalam bentuk 

bangunan seperti Gambar 1. berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Model ”Sekolah Bermutu Total” 

 

Fondasi merupakan bagian terpenting dari ”Sekolah Bermutu Total” yang 

mendasari bangunan program mutu sekolah tersebut. Komponen yang ada pada fondasi, 

yaitu: (1) visi dan misi sekolah; (2) keyakinan dan nilai-nilai sekolah; (3) tujuan dan 

obyektif serta faktor kritis keberhasilan sekolah. Sedangkan pilar berfungsi untuk 

memberikan fokus dan arahan yang diperlukan seluruh warga sekolah dalam 

mengimplementasikan prakarsa mutu di sekolah. Pilar mutu ini besifat universal dan 

menjadi dasar untuk mentrasformasikan mutu di organisasi sekolah.  

Setiap pilar menunjang transformasi budaya yang harus dilaksanakan sekolah 

guna mencapai budaya mutu. Model ”Sekolah Bermutu Total” memiliki lima pilar 

mutu, yaitu:            (1) fokus pada pelanggan; (2) keterlibatan total; (3) pengukuran; (4) 

komitmen; dan                  (5) perbaikan berkesinambungan. Untuk mengembangkan 

budaya mutu di seluruh sekolah, maka semua pilar mutu ini harus dilakukan secara 

bersama-sama, dan tidak dapat hanya dibatasi pada salah satu pilar mutu saja.  

Pada dasarnya ”Sekolah Bermutu Total” memiliki lima karakteristik yang 

diidentifikasi dari pilar mutu, yaitu:  

1. Fokus pada pelanggan; Dalam konteks pendidikan, sekolah merupakan suatu jasa  

layanan pendidikan dan bukan sebuah bentuk produksi. Mutu produk merupakan 

sasaran antara karena tujuan terpenting dalam penerapan TQM adalah kepuasan 

pelanggan yang lebih tinggi. Pelanggan merupakan seseorang yang menggunakan 

jasa layanan pendidikannya. Dengan demikian siapapun yang memberikan informasi, 

dan atau layanan ke seseorang dalam suatu organisasi sekolah, maka orang itu adalah 

pelangannya (Savary, 2008: 11). Sedangkan menurut Gaspersz (2007: 15) pelanggan 

adalah semua orang yang menuntut suatu organisasi untuk memenuhi standar mutu 
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tertentu dan karena itu akan memberikan pengaruh pada kinerja (performance) 

organisasi itu.  Oleh karena itu, setiap orang yang berada dalam sistem sekolah, yang 

layanannya memberikan kontribusi pada proses sekolah, yaitu: siswa, staf guru, 

kepala sekolah, karyawan adalah pelanggan. Pada pertimbanggan pertama, 

pelanggan di sekolah dapat diasumsikan adalah siswa (Earnshaw, 2005: 144). 
 

Dengan demikian dalam perspektif TQM, mutu ditentukan oleh pelanggan. 

Sebagaimana dikatakan oleh Wilkinson et al. bahwa mutu berarti memenuhi 

keperluan pelanggan (2000: 12). Oleh karena itu hanya dengan memahami 

kebutuhan pelanggan, maka organisasi sekolah dapat menyadari dan menghargai 

makna mutu. Organisasi sekolah yang berfokus pada mutu menggunakan orientasi 

layanan pelanggan sebagai cara utama dalam meningkatkan misinya, sehingga semua 

usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 

Dengan demikian organisasi harus selalu fokus pada pelanggannya agar tercapai 

tujuan organisasi tersebut. Menurut Hunt bahwa hasil akhir dari fokus pada 

pelanggan adalah kepuasan pelanggan meningkat (2000: 45). Dengan demikian 

fokus pada pelanggan berarti organisasi sekolah harus selalu mengarahkan jasa 

layanan pendidikannya pada peningkatan kepuasan pelanggan sekolah. Oleh karena 

itu organisasi sekolah harus memahami harapan dan kebutuhan pelanggan. 

Organisasi sekolah harus merencanakan  dan  memenuhi kebutuhan pelanggan  dan  

mencoba untuk melebihi harapan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Ukuran 

standar kualitas yang ditentukan oleh layanan jasa pendidikan belum tentu sama 

dengan ukuran standar kualitas yang ditentukan oleh pelanggan sekolah. Oleh karena 

itu standar kualitas layanan pendidikan di sekolah disusun untuk memberikan 

layanan terbaik dan kepuasan yang paling optimal bagi pelanggan sekolah.  

 

2. Keterlibatan total; Dalam TQM, seluruh anggota organisasi perlu mengetahui 

proses perbaikan berkesinambungan dan harus dilibatkan secara aktif dalam aktivitas 

organisasi.  Setiap warga sekolah harus berpartisipasi dalam transformasi mutu 

sekolah. Mutu sekolah bukan hanya tanggungjawab pimpinan sekolah atau komite 

sekolah atau guru atau pengawas saja. Namun mutu sekolah merupakan 

tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu diperlukan kontribusi dari setiap warga 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidkan di sekolah.  Keterlibatan seluruh warga 

sekolah dalam suatu organisasi sekolah memiliki tiga unsur, yaitu: (1) adanya proses 

pendidikan untuk mendukung pesan manajemen mutu total, (2) adanya partisipasi 

dalam bentuk tim kerja untuk memberikan suatu tindakan penyelesaian masalah 

secara institusional di sekolah, (3) adanya perubahan dalam  pengaturan kerja di 

sekolah. Dengan keterlibatan setiap orang dalam organisasi sekolah  akan 

memberikan perhatian pada tanggungjawab yang lebih besar, kreativitas, kerjasama 

yang aktif, komitmen, kepercayaan, dan kontrol diri warga sekolah. Menurut 

Wilkinson  (2000: 49) dengan diberikannya otonomi dan tanggungjawab, maka 

setiap orang akan meresponnya dengan motivasi dan  komitmen yang tinggi. Setiap 

orang dalam organisasi sekolah akan berbagi kepentingan dan nilai. Dengan 

demikian organisasi sekolah harus mampu melibatkan semua warga sekolah untuk 

meningkatkan kepeduliannya terhadap pencapaian mutu dan kepuasan siswa dan 

orangtuanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mampu 

memenuhi persyaratan layanan pendidikan. Dengan keterlibatan seluruh orang dalam 

organisasi sekolah akan memberikan nilai manfaat, antara lain: menghasilkan 

perasaan satu tujuan di tempat kerja sehingga setiap orang dimotivasi untuk 



PROCEEDING 

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

260 

 

mengerjakan sesuatu yang terbaik; menjaga setiap orang untuk dilibatkan sehingga 

mereka menjadi bagian dari organisasi; mendidik dan mengembangkan setiap orang 

untuk menjadi yang terbaik yang dapat dilakukan; membantu setiap orang untuk 

berkomunikasi dengan baik sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan secara 

efektif; dan menyerahkan tanggungjawab dan otoritas ke bawah sehingga orang akan 

mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. 

 

3. Pengukuran; Selama ini sekolah belum memanfaatkan data dan informasi yang ada 

di sekolah karena kurang terfokus pada pemecahan masalah yang tidak bisa diukur. 

Dalam proses peningkatan mutu di sekolah diperlukan suatu pengukuran agar dapat 

memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan pengukuran ini dapat 

dikumpulkan data, kemudian hasil analisis data ini diperoleh informasi yang dapat 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hasil keputusan efektif ini 

dipakai untuk perbaikan terhadap permasalahan yang ada di sekolah. Oleh karena itu 

pengambilan keputusan yang ada di sekolah harus didasarkan pada data yang 

dimiliki sekolah. Sekolah harus mulai membangun basis datanya sehingga setiap 

keputusan yang efektif harus berdasarkan  pada analisis data dan informasi dari basis 

data sekolahnya. Dengan demikian manajemen organisasi sekolah harus 

mendasarkan keputusannya semata-mata berdasarkan pada analisis data dan 

informasi dari hasil pengukuran yang dilakukan di sekolah secara rutin. Oleh karena 

itu organisasi sekolah harus mampu membangun paradigma dalam diri warga 

sekolahnya bahwa setiap keputusan sekolah yang efektif harus berdasarkan pada 

hasil analisis data dan informasi.  

 

4. Komitmen; Semua warga sekolah harus memiliki komitmen pada peningkatan mutu 

sekolah. Komitmen ini merupakan langkah awal dari proses transformasi mutu. 

Setiap orang perlu mendukung upaya mutu sekolah. Proses transformasi mutu ini 

akan menyebabkan organisasi sekolah mengubah cara kerjanya. Manajemen sekolah 

harus mendukung proses perubahan dengan memberi pendidikan, perangkat, sistem, 

dan proses untuk meningkatkan mutu sekolahnya. 

 

5. Perbaikan berkesinambungan; Perbaikan berkesinambungan berarti manajemen 

organisasi sekolah harus mengarahkan pada perbaikan peningkatan yang mantap 

dalam kinerja organisasi sekolahnya secara keseluruhan. Perbaikan 

berkesinambungan memungkinkan organisasi sekolah untuk melakukan monitoring 

proses kerja yang telah dilaksanakan sehingga dapat mengidentifikasi peluang 

perbaikannya. Dengan perbaikan berkesinambungan ini dapat dilakukan evaluasi dan 

perbaikan secara terus menerus dari proses-proses kerja yang telah dilakukan di 

sekolah, sehingga kinerja organisasi sekolah semakin meningkat. Peningkatan yang 

berkesinambunan dari keseluruhan kinerja  organisasi sekolah merupakan bagian dari 

sasaran utama. Dengan demikian berbagai kegiatan peningkatan mutu pendidikan 

dan luaran sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambunan atau 

terus menerus. Pimpinan sekolah dan setiap warga sekolah harus belajar dari 

kesalahan dan permasalahan serta terus menerus meningkatkan sistem yang telah 

dibangun di sekolah. Peningkatan untuk perbaikan berkesinambunan ini merupakan 

bagian dari tujuan pendidikan di sekolah.  
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Oleh karena itu, upaya mewujudkan sekolah bermutu total (total quality school) 

dituntut untuk berfokus kepada pelanggannya, adanya keterlibatan total semua warga 

sekolah, adanya ukuran baku mutu pendidikan, memandang pendidikan sebagai sistem 

dan mengadakan perbaikan mutu pendidikan berkesinambungan.  Dengan demikian 

penerapan prinsip-prinsip TQM dalam pendidikan sekolah sudah tidak dapat dielakkan 

dan ditawar-tawar lagi oleh pengelola sekolah. Sebab penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu di sekolah sudah menjadi tuntutan mutlak dari seluruh lapisan masyarakat, baik 

siswa, orang tua, masyarakat, pendidikan lanjut, pemerintah dan dunia usaha. 

Proses menuju sekolah bermutu total, maka kepala sekolah, komite sekolah, para 

guru, staf, siswa dan seluruh warga sekolah harus memiliki komitmen terhadap mutu, 

yaitu pendidikan yang bermutu. Memiliki visi dan misi mutu yang difokuskan pada 

pemenuhan kebutuhan dan harapan para pelanggannya, baik pelanggan internal, seperti 

guru dan staf, maupun pelanggan eksternal seperti siswa, orang tua siswa, masyarakat, 

pemerintah, pendidikan lanjut dan dunia usaha.  

Dengan demikian penerapan model ”Sekolah Bermutu Total” di SMK akan 

menghasilkan lulusan SMK yang bermutu, yaitu lulusan yang berkompetensi tinggi dan 

mendapatkan sertifikasi di industry, sehingga dapat memperoleh pengakuan kualifikasi 

setara level D2 dalam KKNI. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan program-program 

sekolah yang berorientasi pada mutu yang menjadi dasar pengembangan sekolah. 

Sekolah berdasarkan pada visi dan misi sekolah yang berorientasi pada mutu 

pendidikan. Sekolah memiliki keyakinan dan nilai-nilai mutu yang menjadi pegangan 

sekolah. Sekolah mempunyai tujuan pendidikan yang bermutu dan faktor-faktor 

pendorong keberhasilan mutu sekolah. Disamping itu sekolah mempunyai pilar mutu 

yang memberikan arah yang diperlukan seluruh warga sekolah dalam 

mengimplementasikan prakarsa mutu di sekolah. Pilar mutu ini menjadi arah untuk 

mentrasformasikan mutu di sekolah. Melalui: (1) fokus pada pelanggan; (2) keterlibatan 

total; (3) pengukuran; (4) komitmen; dan  (5) perbaikan berkesinambungan. Dengan 

pilar mutu ini, sekolah mengembangkan budaya mutu untuk meraih sekolah yang 

bermutu total.  

Saat ini pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah 

dilakukan perubahan, dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang lebih dikenal dengan nama 

„Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah‟ (MPMBS). Dalam 

mengimplementasikan MPMBS di SMK, digalakkan penerapan sistem manajemen 

mutu. Penerapan sistem manajemen mutu di SMK ini bertujuan untuk meningkatkan 

mutu layanan sekolah sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja 

organisasi di SMK. Penerapan sistem manajemen mutu di SMK ini sesuai dengan 

kebijakan Dikmenjur Depdiknas yang telah mengembangkan sejumlah SMK Negeri dan 

Swasta untuk menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan sekolahnya dan 

mendapatkan  sertifikasi   sistem   manajemen   mutu berstandar ISO 9001:2000 

(sekarang ini menggunakan standar ISO 9001:2008). Sertifikasi sistem manajemen 

mutu berstandar ISO 9001 ini menjadi salah satu persyaratan dalam penjaminan mutu 

SMK (Direktorat Pembinaan SMK, 2005: 10). 

Kebijakan untuk menerapkan sistem manajemen mutu berstandar ISO 9001 di 

SMK  mulai dilakukan oleh Direktorat Dikmenjur Depdiknas pada tahun 1995 

(IATVEP, 1995: 3). Hal ini dilakukan dalam upaya memperkuat tata kelola SMK 

melalui penerapan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2000. Dengan demikian 

SMK yang telah mempunyai sertifikasi ISO 9001:2000 atau ISO 9001:2008 secara tidak 
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langsung telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan pendidikannya. 

Hal ini dikarenakan landasan dasar dari manajemen mutu adalah sistem manajemen 

mutu berstandar ISO 9001. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip TQM dalam 

pendidikan di SMK dan pengembangan SMK menjadi model “Sekolah Bermutu Total 

(Total Quality School) sangatlah mudah untuk dilakukan. Yang terpenting yaitu adanya 

good will dalam kebijakan peningkatan mutu pendidikan kejuruan di Indonesia. 

 

Penutup 

Model sekolah yang bermutu total (total quality school) dicirikan antara lain: 

sekolah selalu berfokus pada pelanggannya; adanya keterlibatan seluruh komponen 

yang ada di sekolah; adanya aktivitas pengukuran dalam proses pendidikan di sekolah; 

adanya komitmen terhadap perubahan; dan usaha untuk memperbaiki secara terus 

menerus. 

Dengan penerapan prinsip-prinsip TQM di SMK dan pengembangan SMK 

menjadi model “Sekolah Bermutu Total (Total Quality School,  maka pengelolaan SMK 

berdasarkan pada mutu keseluruhan (total). SMK memiliki visi dan misi sekolah yang 

berorientasi pada mutu pendidikan. Arah pengembangan SMK juga merupakan 

implementasi dari prakarsa mutu  seluruh warga sekolah. Dengan demikian terjadi 

pengembangan budaya mutu di SMK, sehingga dapat dihasilkan lulusan bermutu yang 

memiliki kompetensi dalam berbagai bidang keahlian dan memperoleh sertifikasi 

kompetensi di industri.  
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Abstract: Dakwah dan teknologi adalah sesuatu yang tak dapat 

dipisahkan. Ini jika kita berpijak pada konsep dakwah kontemporer yang 

mudah diterima oleh kalangan masa kini. Teknologi bukanlah sesuatu 

yang dilarang, meskipun dimasa Rasulullah SAW belum ditemukan 

adanya teknologi seperti yang berkembang pesat sedewasa ini. Di satu 

sisi, MUI (Majelis Ulama Indonesia) berkewajiban menyampaikan syiar 

Islam kepada umat secara berkelanjutan dan dilakukan kapan saja, di sisi 

lain, ia juga harus melakukan pengelolaan organisasi dengan dukungan 

teknologi. Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian yang telah dilakukan 

merupakan penelitian rekayasa perangkat lunak yang bertujuan 

membangun  aplikasi Portal MUI Online yang dapat membantu Syiar 

Islam dan optimalisasi pengelolaan organisasi MUI di Kecamatan 

Ujungberung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan model 

inkremental untuk membagi tahapan secara modular. Alat bantu 

pemodelan menggunakan Unified Modeling Language (UML), dan tolls 

pengembangan menggunakan PHP5 dan MySQL untuk manajemen 

database-nya. Hasil penelitian berupa prototipe sistem, yang sudah diuji 

secara blackbox dan whitebox, menunjukan keberjalanan sistem dengan 

baik.    

 

Keywords: Portal MUI Ujungberung, manajemen, konsultasi, UML 

 

   

Dakwah yang dimulai sejak zaman kenabian hingga kini telah mengalami 

berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Mulai dari jumlah pengikut dakwah, 

metode dan cara, juga pergerakan-pergerakan atau jamaah yang mengusung dakwah itu 

sendiri. Perkembangan dakwah ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman. 

Kemajuan teknologi bahkan menuntut dakwah dikemas secara lebih efisien dan mudah. 

Di era teknologi ini, dakwah tidak lagi hanya bersifat konvensional yang 

disampaikan dari mulut ke mulut seorang da’i, keberadaan teknologi digital telah 

mampu mempermudah segala sesuatu untuk keperluan yang lebih efektif dan efisien. 

Untuk mendengarkan tausyiah dari seorang ustadz atau mubaligh terkenal, kita tak 

harus menunggu bertatap muka dan mendengarkan tausyiahnya secara langsung.[1] 

Layanan SMS seluler telah mampu memfasilitasi kemudahan mendapatkan siraman 

rohani tausyiah. Belum lagi jika kita berbicara tentang perkembangan dakwah yang 

telah merambah ke dunia maya internet. 

Dakwah dan teknologi adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan. Ini jika kita 

berpijak pada konsep dakwah kontemporer yang mudah diterima oleh kalangan masa 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

71 

 

kini. Teknologi bukanlah sesuatu yang dilarang, meskipun dimasa Rasulullah SAW 

belum ditemukan adanya teknologi seperti yang berkembang pesat sedewasa ini.[1] 

Di satu sisi, MUI (Majelis Ulama Indonesia) berkewajiban menyampaikan syiar 

Islam kepada umat secara berkelanjutan dan dilakukan kapan saja. Pengembangan 

Portal MUI yang dapat membantu pengelolaan organisasi serta memberikan dakwah 

Islam kepada umat secara komprehensive dan berkelanjutan merupakan suatu 

keniscayaan di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. 

Dengan Portal MUI Online ini, masyarakat bisa berkonsultasi mengenai Islam 

melalui forum diskusi/konsultasi online. Selain itu, MUI juga dapat memperluas 

dakwah dengan menyebarkan berbagai fatwa dan tausiyah melalui internet yang dapat 

diakses oleh siapa saja dan dimana saja. 

 
Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi 2 

permasalahan utama, yaitu: 

o Tuntutan dakwah yang semakin luas tanpa diimbangi dengan pemanfaatan 

teknologi yang seimbang; 

o Mayoritas MUI, khususnya level Kecamatan, belum mempunyai media dakwah 

Online yang dapat membantu bukan hanya untuk syiar dan dakwah Islam, tetapi 

juga dalam pengelolaan organisasi dan distribusi informasi; 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian yang 

dilakukan yaitu: ”Bagaimana aplikasi Portal MUI Online yang dapat membantu Syiar 

Islam dan optimalisasi pengelolaan organisasi MUI di level kecamatan. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang berjudul ”Portal MUI Online: Optimalisasi Dakwah 

Islam Melalui Internet (Studi Kasus MUI Kecamatan Ujungberung)” ini adalah 

membangun Portal MUI Online yang memiliki fungsionalitas diantaranya: 

 Menjadi media Syiar Islam; 

 Media silaturahmi antara umat dan ulama, melalui fitur collaborative sharing dan 

consultative discussion; 

 Media untuk membantu pengelolaan organisasi MUI, terkait pencatatan kegiatan,  

penjadwalan, monitoring, dan evaluasi kegiatan; 

 hasil penelitian dapat diimplementasikan untuk mendukung optimaliasi Syiar 

Islam dan pengelolaan masjid 

 

Tinjauan Pustaka 

Pada saat pertama kali Internet diperkenalkan oleh para ilmuan barat, hampir 

dari kebanyakan tokoh Islam memandangnya dengan mata curiga dan khawatir akan 

efek dari temuan teknologì mutahir tersebut. 

Pemikir Islam asal Syria Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi berkata: '' 

Ternyata jaringan internet yang hampir menelan seluruh penjuru dunia adalah 

merupakan lahan luas yang di situ bertebaran podium-podium yang menyuarakan 

kepentingan islam,dengan memperkenalkan, mengajak (dakwah) ,membela,dan 

memecahkan berbagai problemanya.'' 

Dakwah melalui jaringan internet dinilai sangat efektif dan potensial dengan 

beberapa alasan,diantaranya mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap 
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dengan enerji yang relatif terjangkau. Pengguna jasa internet setiap tahunya meningkat 

drastis,ini berarti berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. 

Teknologi Informasi (TI) adalah faktor yang sangat mendukung dalam pencarian 

solusi organisasi dan manajemen untuk memecahkan permasalahan manajemen yang 

timbul. Dalam rangka menuju era globalisasi para pimpinan organisasi sangat didukung 

peran dan tugasnya dalam pengambilan keputusan (decision making) tertentu untuk 

pengembangan solusi yang baru maupun perubahannya oleh adanya Sistem Informasi 

(SI) yang didukung oleh TI yang tepat guna.[5] 

Aplikasi TIK pada organisasi sudah banyak ragamnya. Gambar berikut ini menunjukan 

beberapa ragam aplikasi TIK di organisasi. 

 
Gambar 1. Aplikasi TIK pada organisasi 

Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 Informasi mengenai fatwa MUI 

kurang tersampaikan kepada 

masyarakat dengan baik

 Masyarakat sulit melakukan 

konsultasi permasalahn 

keagamaan

 Syiar Islam, mengenai kegiatan 

yang bermanfaat kurang 

tersosialisasi dengan baik

 Peran MUI sebagai pembina 

keagamaan belum menyentuh 

masyarakat luas

 Pengelolaan data organisasi yang 

masih belum tertib

Masalah

 Perkembangan teknologi 

internet

 Pengguna internet yang 

semakin meningkat

 Tumbuhnya social media

Peluang

Sistem Informasi MUI Online dengan spesifikasi:

 Dapat diakses secara online

 Menjadi media konsultasi masalah keagamaan secara online

 Media syiar Islam

 Pengelolaan organisasi melalui penataan data dan informasi melalui sistem

Output

Rekayasa 

perangkat lunak 

untuk membangun 

sistem informasi 

MUI Online

Pendekatan

 
Gambar 2. Kerangka berfikir 
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Desain Penelitian 

Domain penelitian yang akan dilakukan berada pada domain SDLC (System 

Development Life Cycle) atau tegasnya berada pada bidang rekayasa perangkat lunak 

(software engineering). 

Penelitian yang dilakukan mengacu pada salahsatu model pengembangan 

perangkat lunak, Incremental Model. Model ini membagi tahapan pengembangan 

menjadi beberapa inkremen dengan tujuan mengadaptasi terhadap perubahan kebutuhan 

selama proses pengembangan berjalan. Setiap tahapan pada inkremen mengacu pada 

model waterfall. 

Penjelasan setiap tahapan pada masing-masing inkremen adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan terhadap layanan Portal 

MUI Online. Tahapan ini juga menentukan spesifikasi, yang meliputi spesifikasi 

dari hardware dan software aplikasi  yang dibuat, tahap ini merupakan bagian 

paling awal dari proses utama rekayasa perangkat lunak pada penelitian ini.  

2. Tahap Perancangan 

Berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan selanjutnya dapat dirancang 

sistem yang digunakan. Perancangan disini termasuk perancangan proses, 

antarmuka, database, keamanan, infrastruktur dan arsitektur sistem yang akan 

dikembangkan. Pada tahaan ini dilakukan rekayasa perangkat lunak lanjutan. 

3. Tahap Coding/Implementasi 

Hasil rancangan selanjutnya diimplementasikan dengan proses pengkodean 

(coding) dengan dua tipe perangkat lunak open source.  

4.  Testing/Pengujian 

Modul-modul yang dibuat kemudian di-test dengan tipe uji Black Box dan 

White Box sebelum diintegrasikan satu per satu. 

 

 
Gambar 3. Alur pengerjaan dengan model inkremen 

 

Sumber Data/Informasi 

Sumber data sekunder diperoleh dari internet, dan literatur sementara sumber 

data primer diperoleh dari MUI Ujungberung.  
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Jenis Data 

Data pada penelitian ini mencakup data sekunder dan data primer. Data penelitian 

ini lebih banyak berupa data yang sifatnya kualitatif. Data yang dieksplorasi dari 

lapangan (MUI Ujungberung) berupa: 

1. Data Struktur Organisasi 

2. Data Kegiatan 

3. Data Masjid di wilayah ujungberung 

4. Data kebutuhan pengembangan sistem 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

Karena penelitian termasuk dalam domain SDLC (System Development Life 

Cycle) atau tegasnya berada pada bidang rekayasa perangkat lunak (software 

engineering), maka proses pengolahannya berbeda dengan penelitian lainnya. Data-data 

lapangan diramu sedemikian sehingga menjadi sebuah daftar kebutuhan perangkat 

lunak, yang selanjutnya menjadi dasar perancangan dan pengembangan sistem. 

 

Analisis Kondisi Eksisting 

Bussiness user dalam sistem informasi MUI Ujungberung merupakan pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses bisnis di MUI Ujungberung. Jika diringkas, terdapat 

beberapa bussiness users yang terkait sistem informasi MUI Ujungberung saat ini, 

yaitu: 

1. Pimpinan 

2. Sekretaris 

3. Bidang-bidang: 

a. Syariah 

b. Dakwah dan Syiar 

c. Dll 

4. Masyarakat 

Proses bisnis di MUI Kecamatan Ujungberung masih berjalan manual, berikut 

contoh proses konsultasi keagamaan. 
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Proses Konsultasi keagamaan

Bidang terkaitSekretarisMasyarakat

Surat/catatan 

konsultasi

Meneruskan ke 

bidang terkait

Berkas agenda

Menyampaikan 

permasalahan 

melalui surat/

datang 

langsung

Start
Surat/catatan 

konsultasi

Membuat 

jawaban/

melayani 

konsultasi

Surat/catatan 

konsultasi Surat/catatan 

konsultasi

End

Jawaban 

konsultasi

Diarsipkan

Jawaban 

konsultasi

 
Gambar 4. Konsultasi keagamaan 

 

Analisis Data 

Data yang  dianalisis  dalam  sistem   MUI Ujungberung ini   digambarkan 

dengan analisis formulir, analisis laporan, analisis pengkodean dan kamus data. 

Sistem pengelolaan di MUI Ujungberung masih bersifat manual, belum menggunakan 

format dan standar baku, baik formulir, laporan, maupun pengkodean tertentu. 

 

Analisis Teori Komponen Sistem Informasi 

Analisis terhadap komponen  sistem  informasi MUI Ujungberung dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
Tabel  1. Analisis komponen sistem 

No. Kompon

en SI 

MUI Ujungberung Idealnya 

1 

 

Software 

 

Belum ada, masih menggunakan aplikasi office biasa 

 

Ada, lengkap 

 2 

 

Hardware 

 

Ada,       tapi       tidak memenuhi kebutuhan ideal 

 

Ada dan memenuhi kebutuhan 

 3 

 

Basis Data 

 

Belum ada, masih menggunakan aplikasi office biasa 

 

Ada, terintegrasi 

 4 

 

SDM 

 

Ada, tapi belum dapat berdedikasi penuh 

 

Ada, dan kompetensi sesuai 

spesifikasi kebutuhan serta 
berdedikasi penuh 

  

Pembangunan Sistem 

Tahapan-tahapan dalam Pembangunan Portal MUI (Ujungberung) Online, yaitu 

analisis sistem, perancangan sistem, analisis dan rencana pengujian. 

Perangkat lunak yang dibangun adalah Portal MUI (Ujungberung) Online. 

Sistem ini menangani: 

1. Validasi login 
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2. Proses pengelolaan data user 

3. Proses pengelolaan berita 

4. Proses pengelolaan konsultasi 

5. Proses pengelolaan agenda kegiatan 

6. Proses pengelolaan data masjid 

7. Proses view dan download 

 

Perancangan Data 

Perancangan data untuk Portal MUI (Ujungberung) Online dapat ditunjukan 

dalam Entity Relationship Diagram (ER-D). 

Kat_fatwa

Kategori_artikel

fatwa

artikel

konsultasi

seruan

user

memiliki

memiliki

menambah

menambah menjawab

menambah

Kategori_konsulta

si

memiliki

1

1

1

1

1

1

n

n n

n

n

n

n

1

 
Gambar 5. Entity Relationship Diagram 

Perancangan Proses 

Perancangan proses direpresentasikean dengan diagram usecase berikut: 
Sistem Informasi MUI Kecamatan Ujung Berung

Bid Syariah

Masyarakat

Login

Konsultasi

view dan download

-End1

*

-End2*

-End5

*
-End6 *

Admin

Operator

KelolaUser

Berita

Tausiyah

Agenda

Bid Dakwah&Syiar

-End1

*-End2*

-End1

*

-End2

*

-End1 *

-End2 *

-End1 *

-End2 *

-End1

*

-End2 *

-End1 *
-End2 *

-End1*-End2

*

-End1
*

-End2*

-End1 *

-End2

*

-End1

*

-End2

*

-End1

*

-End2

*

-End1

*

-End2

*

-End1*

-End2

*

<<Include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Gambar 6. Use Case Diagram 
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Perancangan Antar Muka 

Berikut ini merupakan perancangan antarmuka Portal MUI (Ujungberung) 

Online. 

a. Halaman muka 

 
Gambar 7. Halaman muka 

Perancangan Menu 

Perancangan menu Portal MUI (Ujungberung) Online adalah sebagai berikut: 
LOGIN

ADMIN OPERATOR
BIDANG 

SYARIAH

BIDANG 

DAKWAH DAN 

SYIAR

KELOLA ABOUT

KELOLA MASJID

KELOLA ARTIKEL

PIMPINAN

KELOLA FATWA

KELOLA 

REKOMENDASI

KELOLA AGENDA

KELOLA SERUAN

KELOLA 

RESENSI BUKU

KELOLA 

KONSULTASI

KELOLA USER

KELOLA ABOUT

KELOLA MASJID

KELOLA ARTIKEL

KELOLA FATWA

KELOLA 

REKOMENDASI

KELOLA AGENDA

KELOLA SERUAN

KELOLA 

RESENSI BUKU

KELOLA 

KONSULTASI

KELOLA USER

KELOLA ABOUT

KELOLA MASJID

KELOLA ARTIKEL

KELOLA FATWA

KELOLA 

REKOMENDASI

KELOLA AGENDA

KELOLA SERUAN

KELOLA 

RESENSI BUKU

KELOLA 

KONSULTASI

ABOUT

MASJID

ARTIKEL

FATWA

REKOMENDASI

 AGENDA

SERUAN

RESENSI BUKU

KELOLA 

KONSULTASI

ABOUT

MASJID

ARTIKEL

FATWA

REKOMENDASI

AGENDA

SERUAN

RESENSI BUKU

KELOLA 

KONSULTASI

UMUM

ABOUT

MASJID

ARTIKEL

FATWA

REKOMENDASI

AGENDA

SERUAN

RESENSI BUKU

KELOLA 

KONSULTASI

 
Gambar 8. Struktur Menu 

Implementasi 

Lingkungan operasional dalam pembangunan Sistem Informasi dijelaskan 

kedalam dua kelompok yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras 

diantaranya: 

1. Komputer dengan processor intel Core i3  

2. Monitor 17” 

3. Memory 2 GB 

4. Hard Disk dengan kapasitas 120 Gb free 

5. Mouse & Keyboard 

6. Printer 

Perangkat lunak diantaranya: 

a. Sistem operasi    : Microsoft Windows 7 

b. Sistem manajemen basisdata     : MySQL 

c. Bahasa pemrograman            : PHP 

d. Tool untuk Modeling  : Ms. Visio 

Berikut ini contoh system sequence, yaitu System sequence login: 
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_:system

user login

input login (id_user, password)

info login unvalid
validasi login

load form login()

view form login()

 
Gambar 9. System Sequence proses login 

Berikut ini adalah implementasi data untuk Sistem Portal MUI (Ujungberung) 

Online, yang direpresentasikan dengan PDM. 

ID_USER = ID_USER

ID_FATWA = ID_FATWA

ID_USER = ID_USER

ID_KATKONSULTASI =  ID_KATKONSULT ASI

ID_USER = ID_USER

ID_KATEGORI =  ID_KATEGORI

ID_USER = ID_USER

ARTIKEL

ID_ARTIKEL integer

ID_KATEGORI integer

ID_USER varchar(100)

JUDUL_ARTIKEL varchar(225)

TGL_ARTIKEL timestamp

ISI_ARTIKEL long varchar

FOTO_ARTIKEL varchar(100)

STATUS varchar(20)

FATWA

ID_FATWA integer

ID_USER varchar(100)

NAMA_FATWA varchar(225)

FILENAME varchar(100)

TGL_CREATE timestamp

FILESIZE varchar(100)

FILETYPE varchar(100)

DESKRIPSI long varchar

KATEGORI_ARTIKEL

ID_KATEGORI integer

NAMA_KATEGORI varchar(100)

JENIS_KATEGORI varchar(100)

KAT_FATWA

ID_KATFAT integer

ID_FATWA integer

KATEGORI_FATWA varchar(100)

KAT_KONSULTASI

ID_KATKONSULTASI integer

KATEGORI_KONSULTASI varchar(100)

KONSULTASI

ID_KONSULTASI integer

ID_USER varchar(100)

ID_KATKONSULTASI integer

JUDUL_KONSULTASI varchar(225)

PENAMBAH_KONSULTASI varchar(100)

TGL_KONSULTASI timestamp

ISI_KONSULTASI long varchar

ALAMAT_KONSULTASI varchar(100)

TELP_KONSULTASI varchar(15)

EMAIL_KONSULTASI varchar(50)

ISI_JAWABAN long varchar

TGL_JAWABAN timestamp

SERUAN

ID_SERUAN integer

ID_USER varchar(100)

TGL_SERUAN timestamp

ISI_SERUAN long varchar

SUMBER_SERUAN varchar(100)

FOTO_SERUAN varchar(100)

JUDUL_SERUAN varchar(225)

USER

ID_USER varchar(100)

NAMA_USER varchar(100)

PASSWORD varchar(100)

HAK_AKSES varchar(50)

 
Gambar 10. Physicaly Data Model (PDM) 

 

Pengujian 

Teknik yang digunakan untuk menguji adalah Black Box dan whitebox. 

Pengujian black box ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 

Pengujian ini memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian 

kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. 

Pengujian blackbox berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut: 

 Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

 Kesalahan interface. 

 Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

 Kesalahan kinerja. 

 Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

Pengujian white box berfokus pada struktur control program. Test case 

dilakukan untuk memastikan bahwa semua statemen pada program telah dieksekusi 

paling tidak satu kali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah diuji. 

Dalam strategi pengujian perangkat lunak ini mengacu pada istilah: 
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 Verifikasi 

 Validasi 

Berdasarkan hasil pengujian, terhadap seluruh butir uji, sistem sudah berjalan 

dengan baik 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya dan hasil yang dicapai dalam penelitian 

pengembangan Portal MUI Online ini, ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem yang dikembangkan telah berhasil menyediakan media syiar melalui 

fungsi tausiyah dan informasi serta menyediakan fungsi konsultasi antara 

masyarakat dengan MUI. 

2. Sistem yang dikembangkan telah didukung oleh database yang terintegrasi. 

3. Sistem yang dikembangkan telah berhasil fitur download untuk berbagai 

informasi keagamaan. 

 

Saran 

Untuk menyempurnakan system selanjutnya, ada beberapa saran pengembangan sebagai 

berikut: 

1. Mengembangkan sistem ke dalam layanan bergerak (mobile) 

2. Menyediakan fitur konsultasi yang sifatnya kolaboratif. 
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Abstract 

 

 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan 

yang didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia 

kerja. Siswa SMK perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap kerja yang akan dihadapi di dunia kerja, untuk itu program 

dan kegiatan di SMK perlu direncanakan dan dikembangkan 

berdasarkan analisis terhadap sumber daya yang ada di SMK. Artikel 

membahas tentang sistem informasi evaluasi diri Sekolah Menengah 

Kejuruan berbasis web sebagai sarana pengembangan program 

unggulan berbasis potensi lokal. 

Dengan implementasi sistem informasi evaluasi diri SMK 

berbasis web ini, pengembangan program dan kegiatan di SMK dapat 

dilakukan dengan baik mengacu pada potensi lokal yang ada di daerah 

masing-masing.Evaluasi diri dilakukan berdasarkan kekuatan dan 

kelemahan di masing-masing sekolah melalui input yang disediakan 

pada sistem ini. 

Hasil pengujian menunjukkan, sistem evaluasi diri SMK 

berbasis ini dapat dijalankan dengan baik diberbagai sistem operasi 

dan web browser. Seluruh modul yang dikembangkan dapat berfungsi 

dengan baik dengan waktu eksekusi kurang dari 2 detik. 

 

Kata kunci:evaluasi diri, sekolah menengah kejuruan, program 

unggulan, potensi lokal 

 

A. Pendahuluan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenjang pendidikan 

menengah yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan 

eknonomi nasional. SMK didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja baik di 

dunia usaha, industri maupun berwirausaha mandiri. Peningkatan kualitas SMK 

diyakini akan dapat menghasilkan calon tenaga profesional yang siap pakai sesuai 

http://muhal.wodrpress.com/
mailto:muhal@uny.ac.id
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dengan bidang masing-masing.Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan khususnya SMK. Dalam rencana strategisnya, 

Pemerintah berupaya mengubah perbandingan SMA dan SMK dari 60:40 di tahun 2008 

menjadi 30:70 di tahun 2025. Selain jumlah SMK, Pemerintah juga berupaya 

meningkatkan kualitas SMK melalui berbagai program yang salah satunya adalah 

sekolah unggulan.  

Permasalahan utama pengembangan SMK Unggulan adalah belum optimalnya 

sistem evaluasi diri  untuk mengukur profil, kondisi nyata berkaitan dengan kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman, sehingga SMK mengalami kesulitan dalam membuat 

dan mengembangkan program dan aktivitas unggulan. Di sisi lain, Pemerintah juga 

akan mengalami kesulitan dalam melakukan pemetaan keunggulan masing-masing 

SMK yang ada karena kurangnya informasi yang dapat diakses setiap saat secara cepat, 

tepat dan akurat. Pengembangan SMK cenderung mengikuti tren sesaat yang sedang 

mengalami perkembangan pesat tanpa melakukan analisis evaluasi diri yang baik. Oleh 

karena itu perlu dirancang suatu sistem informasi evaluasi diri yang baik berbasis web 

yang dapat diakses oleh semua orang dengan tingkatan tertentu untuk dapat 

mengintegrasikan segala kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman sehingga 

pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. 

B. Evaluasi Diri 

Evaluasi diri adalahevaluasi internal yang dilakukan 

olehsemuapemangkukepentingan (stakeholders) di suatu organisasi 

untukmengetahuisecaramenyeluruhkinerjaorganisasi dilihatdaripencapaianstandar yang 

ditetapkan (Paul Rouse, 2008).Evaluasi diri dilakukan olehsuatu organisasiuntuk 

mengetahui, memahami, dan menyadari dengan baik profil organisasi 

yangmeliputikondisisecaraumumberkaitandengankekuatan, kelemahan, 

peluangdanancaman, termasuk mutu.Hasilevaluasidirisangatdiperlukansebagai landasan 

bagi organisasidalammenyusun program dankegiatansesuaidenganvisidanmisi yang 

dicita-citakan. 

Tuntutansebuahorganisasiadalahpeningkatankualitassecaraberkesinambungan.U

ntukitudiperlukanevaluasi menyeluruh secara periodik terhadapsumberdaya yang ada, 

proses yang dijalankan, hasil yang didapatdanhal-hal lain yang terkait.Dengan demikian 
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kebermaknaan suatu organisasi dapat diukur dan kiranya ada hal-hal yang tidak sejalan 

dengan visi organisasi tersebut dapat langsung  diketahui sejak dini untuk selanjutnya 

dilakukan perbaikan. Lebih lanjut hasil evaluasi diri yang diketahui masyarakat 

diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Evaluasi diri SMK merupakan bagian integral dari proses perkembangan 

satuan pendidikan tersebut. Tingkat kedewasaan institusi dapat dirunut dari hasil 

evaluasi diri selama periode tertentu. Dokumen ini akan sangat bermanfaat bagi 

pimpinan berikutnya terutama dalam peningkatan mutu satuan pendidikan. 

Proses evaluasi diri yang direncanakan, dilaksanakandandikontrol dengan baik 

dapat menemukan profil yang sebenarnya dari suatu organisasi sehingga dapat 

melakukan perencanaan dan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang dicita-

citakan. Perkembangan organisasi yang perencanaannya menggunakan evaluasi diri 

dengan yang tidak menggunakan evaluasi diri dapat ditunjukkan pada Gambar 1 

(Panduan PHK A3, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Tanpa evaluasi diri 

2. Dengan evaluasi diri tanpa dukungan dari luar 

3. Dengan evaluasi diri dan dukungan dariluar 

 

Gambar 1. Ilustrasi Perkembangan organisasi 

 

Waktu 

Mutu 

Kondisi yang Dicita-citakan 

Kondisi Saat Ini 
1 

2 

3 
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C. Sistem Informasi 

Perkembangan  ilmu  dan  teknologi  yang  sangat  pesat  khususnya  dalam  

bidangteknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat. 

Teknologi  menjadikan  kendala  jarak  menjadi  terasa  hilang  sehingga  manusia  

dapat berkomunikasi  dengan  teman,  kerabat  dan  relasinya  dengan  menggunakan  

teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  ada.  Perkembangan  teknologi  juga  

merambah  pada organisasi  untuk  membantu  proses  manajemen  dan  

administrasinya,  sehingga  muncul sistem  manajemen  informasi.  Sistem  informasi  

merupakan  salah  satu  bidang  aplikasi teknologi  yang  banyak  digunakan  di  dunia  

kerja  baik  industri,  dunia  usaha,  pendidikan, pemerintah  maupun  organisasi  

lainnya.   

Secara umum sistem informasi didefinisikan menurut kebutuhan penggunaan dan 

implementasinya sehingga ada beberapa ahli yang mendefinisikannya.  Beberapa  

pendapat  ahli  yang  mendefinisikan sistem informasi diantaranya adalah: Oetomo 

(2002) berpendapat bahwa Sistem Informasi dapat  didefinisikan  sebagai  kumpulan  

elemen  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain yang membentuk satu kesatuan 

untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta  mendistribusikan  

informasi.  Pendapat  lainnya  yaitu  menurut  Indrajit  (2000)  yang mendefinisikan  

Sistem  Informasi  merupakan  suatu  kumpulan  dari  komponen-komponen dalam 

perusahaan/organisasi yang berhubungan dengan proses pengumpulan, pengolahan, 

penciptaan dan pengaliran informasi. Sedangkan menurut Kristanto (2003), sebuah 

Sistem Informasi  merupakan  kumpulan  dari  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  

komputer  serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat 

keras dan perangkat lunak tersebut.   

Sistem  informasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  teknologi  informasi  yang 

berhubungan  dengan  pengolahan  data  menjadi  informasi  dan  proses  penyaluran  

data menjadi  informasi  dan  proses  penyaluran  data/informasi  tersebut  dalam  batas  

ruang  dan waktu. Agar Sistem Informasi dapat beroperasi secara optimal, maka 

dibutuhkan teknologi informasi  yang  terbukti  mermiliki  kinerja  yang  baik.  

Penggunaan  teknologi  informasi sebagai basis pembangunan sistem informasi akan 

memberi jaminan lancarnya aliran datadan  informasi  serta  akuratnya  hasil  
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pengolahan  data.    Dengan  perkembangan  sistem jaringan  baik  lokal  maupun  

internet,  menjadikan  distribusi  informasi  akan  berlangsung secara cepat dan dinamis. 

(Oetomo, 2002). 
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D. Kerangka Pengembangan dan Implementasi 

Pengembangan  sistem  informasi  evaluasi diri SMK berbasis web ini dilakukan  

dengan  metodepengembangan  perangkat  lunak  mengacu  pada  metode  

pengembangan  perangkat  lunak yang  dikembangkan  oleh  Presman  (1982).  Adapun  

tahapan  yang  harus  dilalui  dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Metode Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi Diri SMK 

Tahap-tahap dalam penelitian pengembangan sistem informasi praktik industri dapat 

dijelaskan secara detail sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Analisis  kebutuhandilakukan melalui pengumpulan  data dan informasi  melalui 

pengamatan, diskusi dengan pihak-pihak yang terkait dengan evaluasi diri SMK untuk  

mengetahui  kebutuhan  pengguna  berkaitan  dengan  pengelolaan  evaluasi diri SMK.  

Fokus  analisis  kebutuhan  meliputi  proses-proses  yang  ada  pada  pelaksanaan 

evaluasi diri SMK, pengguna sistem yang meliputi administrator, pengawas sekolah, 

pihak sekolah (SMK), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi serta Direktorat 

Pembinaan SMK. 
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2. Desain (Perancangan)   

Perancangan  sistem informasi evaluasi diri SMK dilakukan berdasarkan analisis 

kebutuhan yang meliputi perancangan  arsitektur  sistem, perancangan database, 

perancangan proses dan perancangan tampilan. 

 

Gambar 3. Rancangan Database Sistem Evaluasi Diri SMK 

3. Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem informasi evaluasi diri SMK berbasis web ini 

diimplementasikan dengan Bahasa Pemrograman web PHP dengan database MySQL 

dan Server Apache. Hasil penyusunan kode program dapat dilihat pada tampilan sebagai 

berikut: 
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Gambar 4. Tampilan Utama Sistem Evaluasi Diri SMK 

 

Gambar 5. Tampilan Analisis Perbandingan Hasil Evaluasi Diri Berbagai SMK 
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Gambar 5. Tampilan Input Data Oleh Admin Sekolah 

 

4. Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja sistem informasi evaluasi 

SMK berbasis web ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik black box 

testing yaitu dengan menguji output atau keluaran sistem berdasarkan input yang 

dimasukkan. 

No. Modul Unjuk Kerja Keterangan 

1. Homepage Menampilkanberitadaninformasi Berhasil 

 Menampilan menu utama Berhasil 

 Menampilkan header Berhasil 

 Menampilkandaftar link Berhasil 

 Menampilkan menu pencarian Berhasil 

 Menampilkan Link Berhasil 

2. Login Menampilkan menu login Berhasil 
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 Menampilkanchapca Berhasil 

 Mengirimdanmemprosesformulir login  Berhasil 

 Me-redirect pengguna yang terloginsesuaihakakses Berhasil 

3. Logout Melogoutpengguna Berhasil 

4. Menu Pendaftaran 

Admin 

Menampilkan formulir pendaftaran admin sekolah Berhasil 

  Mengirim informasi username dan password ke e-

meail yang diisikan 
Berhasil 

  Menampilkan data pendaftar admin sekolah Berhasil 

5. Menu Admin Menambahberitadaninformasi Berhasil 

 Menambahhalaman Berhasil 

 Mengubahtampilan Berhasil 

 Memanagekomentar Berhasil 

 Menambah link Berhasil 

 Memanagekonten Berhasil 

 Menambah, mengeditdanmenghapus user Berhasil 

 

6. Menu Admin Sekolah Mengubah data sekolah Berhasil 

 Menginput data evaluasi diri sekolah Berhasil 

 Merubah data evaluasi diri sekolah selama belum 

diapprove admin 
Berhasil 

 Melihat perbandingan data hasil evaluasi sekolah 

dengan data rerata kabupaten/propinsi maupun 

nasional 

Berhasil 

 Logout Berhasil 

7 Umum Melihat data evaluasi diri SMK secara umum Berhasil 

 Melihat data statistika evaluasi diri SMK Berhasil 

 Melihat diagram hasil evaluasi diri SMK secara umum Berhasil 

 Melakukan pencarian data sekolah Berhasil 

 Melakukan filter data SMK Berhasil 
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E. Pembahasan 

Berdasarhasilpengujian yang dilakukan, sisteminformasi evaluasi diri SMK 

berbasis web inisudahmemenuhikriteriaunjukkerja yang 

telahditetapkan.Pengujianterhadapfungsionalitassetiapmodulmenunjukkandapatbekerjas

esuaidenganperancangandan100 % berjalandenganbaik. Dari aspekkecepatanakses, 

sisteminformasievaluasi diri SMK berbasis web inidapat diakses olehsemua pengguna 

baik admin sekolah, pengawas sekolah, admin dinas pendidikan 

kota/kabupaten/kpropinsi kapansajadandimanasajamelaluialamat website 

(http://evaldismk.com). Waktuaksesrata-rata setiaphalamankurangdari 1 detik.Pengujian 

kompatibilitas sistem dilakukan dengan mengakses dengan web browser yang berbeda 

diantaranya adalah: 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 

Hasil pengujian menunjukkan konsistensi tampilan dan kecepatan sehingga 

dapat disimpulkan bahwa unjuk kerja sistem evaluasi diri SMK yang dikembangkan 

sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. 

F. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telahdilakukan, dapat ditarikkesimpulan sebagai 

berikut : 

1. SisteminformasipraktikindustriFakultasTeknikUniversitasNegeriYogyakarta  

berbasis web telahberhasildirancangdandiimplementasikandengan Server Apache, 

Database MySQL danPemrograman PHP.  

2. Unjukkerjasisteminformasi yang dikembangkanmenunjukkan 100 % 

modulberfungsidenganbaiksesuaidenganpernacangandankebutuhan. 

Sistemdapatdiaksesdenganbaikolehberbagai software browser yang terkenalyaitu 

Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome dan Internet Explorer 

dengankecepatanakses yang baik (< 1 detik). 

 

  

http://evaldismk.com/
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INTEGRASI SISTEM SCADA WEB – DCS BERBASIS 

NETWORKING PLC DILENGKAPI SISTEM AUTO RECOVERY 

DAN AUTO REDUNDANT DENGAN MENGGUNAKAN MULTIPLE 

COMMUNICATION DEVICES 

Musthofa Fahmi
1
 dan Ryan Yudha Adhitya

2 

1,2. Prodi Teknik Otomasi, Jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya, Sukolilo, 60111, Surabaya 

Email : musthofafahmisst@gmail.com, ryanyudhaadhitya@gmail.com 

 

Abstract: The problem that often occurs for example a power outage and 

PLC reset was being a serious concern in the industrial sector, because it 

can directly lead to disruption of the production process. Nowdays several 

PLC (Omron) already has the ability to be integrated with other PLC. Form 

a networking PLC utilized with communication media (ethernet dan 

Controller Link Network). This network is possible to execute the 

Distributed Control Sistem (DCS) with the first PLC as Field Control Server 

(FCS) and another PLC as Field Control Unit (FCU) which is directly 

connected with the plantt. In the world of information technology (web 

development) there is a PHP MySQL database sistem that can be applied as 

an unlimited broad access SCADA Web. The existence of an integrated 

sistem between the DCS based on networking PLC (Omron) with SCADA 

Web using multiple communication devices, equipped with auto-recovery 

function and auto switching job sistem can be used as innovations and 

solutions to the problems of industrial control sistems that provide 

convenience to its users. 

Keywords: DCS, SCADA Web, Networking PLC, Auto recovery, 

Switching job 

   

1. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan industri yang terus tumbuh besar melahirkan 

sebuah sistem kontrol plant industri yang semakin kompleks. Sistem kontrol 

terdistribusi ( DCS ) yang memiliki fasilitas monitoring, controlling dan akuisisi data 

secara realtime ( SCADA ) dan dapat dilakukan dengan tanpa keterbatasan jarak 

menjadi salah satu solusi bagi kompleksitas sistem yang terus meningkat dan solusi 

bagi tuntutan peningkatan nilai efektifitas dan efisiensi sistem kontrol industri. 

Diperlukan gabungan kedua sistem kontrol DCS(Distributed Control Sistem) dan 

SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition) agar tebentuk suatu sistem 

kontrol yang handal. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Permasalahan lain yang kerap terjadi adalah pemadaman listrik pada area 

industri (penuh/sebagian) dan kendala ketika PLC reset menyebabkan terganggunya 

proses produksi, di lain sisi keseluruhan proses harus tetap berjalan. Solusi untuk 

mengantisipasi hal tersebut adalah dengan aplikasi auto recovery(proses pembacaan 

data memori secara realtime dengan kemampuan untuk menyimpan atau recover 

data secara otomatis)dan switching job/redundant(terdapat controller lain untuk back 

up ketika control utama mati dengan tanpa mengulang proses). 

Dalam perkembangannya, PLC saat ini telah memiliki fungsi untuk dapat 

dikomunikasikan dan diintegrasikan dengan PLC yang lain (dapat berbeda jenis) 

mailto:musthofafahmisst@gmail.com
mailto:ryanyudhaadhitya@gmail.com
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dengan menggunakan media komunikasi Ethernet dan Controller Link Network 

yang membentuk sebuah jaringan PLC. Dengan sistem jaringan PLC ini sangat 

dimungkinkan bagi PLC untuk dapat menjalankan fungsi - fungsi dari sistem 

terdistribusi ( DCS ) dengan biaya yang relatif lebih ekonomis. Seiring dengan 

perkembangan teknologi ICT (Information and Communication Technology) 

dikenal sebuah sistem database PHP MySQL yang saat ini dapat diaplikasikan 

dengan menggunakan bantuan background software interface (Visual Basic) untuk 

akses serial ke dalam memori PLC, sehingga dapat dijadikan solusi alternatif bagi 

sistem SCADA Web. 

Dari beberapa hal diatas menjadi landasan untuk merancang sebuah sistem 

terintegrasi antara DCS berbasis networking PLC Omron (berbagai macam tipe) 

dengan SCADA Web menggunakan multiple communication devices dilengkapi 

dengan fungsi auto recovery sistem dan auto switching job sistem, dimana proses 

akuisisi data dapat diakses secara mobile. Dengan harapan, sistem terintegrasi ini 

dapat dijadikan inovasi terhadap perkembangan sistem kontrol industri yang 

memberikan kemudahan kepada penggunanya. 

2. Perancangan sistem 

Sistem yang dibangun dan dirancang adalah integrasi sistem dari DCS 

berbasis networking PLC dengan SCADA Web berbasis PHP MySQL dengan 

penerapan proses auto recovery dan auto switching job system. Akses utama atau 

core system terletak dalam PLC CS1G CPU42H sebagai server dari keseluruhan 

sistem terintegrasi. Dalam rancangan prototype DCS digunakan PLC yang berbeda 

tipe dan berbeda media komunikasi agar lebih leluasa ketika digunakan dalam 

praktek langsung di industri yang tentunya dalam plant industri dengan skala besar 

memiliki bermacam - macam PLC yang berbeda tipe dan berbeda pula media 

komunikasinya, dilengkapi juga dengan sistem auto recovery and auto 

redundant(switching job) system sehingga apabila salah satu PLC FCU Down akan 

secara otomatis terdeteksi oleh PLC server (FCS) dan segera diambil alih oleh PLC 

FCU yang lain untuk melanjutkan proses kontrol plant (tanpa mengulang dari awal), 

PLC server bertindak sebagai main server dalam pendistribusian kerja dan sistem 

manajemen kontrol dalam sistem DCS. Sedangkan dalam sistem SCADA Web, PC 

server SCADA juga merupakan sebagai client dari PLC CS1G CPU42H dikarenakan 

seluruh data yang didapat diambil dari PLC server (CS1G CPU42H), read dan write 

memori PLC server dari PC dan interfacing data dari dan menuju PLC maupun 

sebaliknya ke dalam database PHP MySQL digunakan background software 

interface melalui Visual Basic yang selanjutnya dari database PHP MySQL 

ditampilkan melalui halaman Web (Interfacing Web) dengan bahasa pemrograman 

PHP HTML yang dapat diakses secara luas oleh client yang terhubung kedalam 

jaringan (internet) dilengkapi pula dengan sistem recording and reporting data untuk 

memudahkan dalam analisa dan pemrosesan data sistem.  

Dalam sistem terintegrasi diatas terdapat beberapa sub sistem yang saling 

terhubung dan terintegrasi menjadi satu kesatuan dengan menggunakan berbagai 

media komunikasi diantaranya ethernet, Controller Link Network dan media serial. 

Jaringan ini terdiri dari tiga buah PLC dengan tipe dan media komunikasi yang 

berbeda serta satu buah PC. Satu PLC dan PC masing-masing adalah satu node 

sehingga didalam rancangan sistem diatas terdapat empat node yang tergabung 
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dalam satu jaringan dan ditambah dengan satu plant kontrol tersendiri yang 

terhubung dengan masing-masing PLC client (FCU). 

Berikut adalah gambaran keseluruhan perencanaan dan perancangan 

keseluruhan sistem integrasi DCS dan SCADA web berbasis networking PLC : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Sistem overview 

Untuk menguji sistem integrasi DCS-SCADA dibuat dua buah rancangan plant 

sebagai berikut :  

2.1 Plant 1  

Berupa control motor 3 phase dengan inverter dan rotary encoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema rangkaian sistem kontrol motor 
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Pada gambar 1.1 terdapat enam komponen untuk membentuk sistem 

kontrol motor namun untuk output rotary encoder tidak melalui modul 

frequency to voltage converter terlebih dahulu, sehingga sinyal output 

encoder langsung terhubung dengan fasilitas high speed counter pada special 

I/O PLC CJ1M.  

2.2 Plant 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2  Water tank level sistem 

Sistem ini menggunakan dua feed water tank sebagai media utama, dua buah 

main pump sebagai aktuator dan sensor floating switch untuk mengetahui 

ketinggian zat cair.  

Dan berikut adalah rincian dan penjelasan dari setiap bagian integrasi dalam 

sistem DCS - SCADA : 

 
Gambar 1.3 DCS based on networking PLC 

2.3 PLC CS1G CPU42H 

Bertindak sebagai server yang memiliki fungsi dan hak untuk memonitor 

(read data) dan fungsi pengendalian (write data) dari dan menuju PLC client. 

Terhubung kedalam dua media komunikasi ethernet dan controller link network 

untuk akses komunikasi dengan PLC lain dan media komunikasi serial yang 

terhubung dengan PC Server SCADA. PLC server menjadi main sistem dalam 

pendistribusian dan management sistem control (DCS) yang dalam hal ini adalah 

sistem auto recovery and auto redundant (switching job) sistem. Untuk 

algoritma pemograman digunakan ledder diagram melalui CXProgrammer 

dengan menggunakan kombinasi fungsi SEND/RECV serta flag error dari 

masing-masing node jaringan komunikasi dan transfer memori aktifasi serta 

pembacaan data dari masing-masing PLC yang terhubung dalam jaringan 

integrasi. 
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Gambar 3.1.3 Blok Diagram perpindahan memori system integrasi DCS 

PLC 

2.4 CJ1M ETN CPU11 dengan CS1G CPU42H 

PLC ini terhubung dengan jaringan terintegrasi melalui media komunikasi 

ethernet dan berfungsi sebagai PLC client (FCU) yang langsung terhubung 

dengan plant yang dikontrol. Setting jaringan dan node untuk keseluruhan 

system komunikasi dengan menggunakan CXIntegrator dan mekanisme transfer 

data digunakan CXProgrammer melalui fungsi SEND/RECV. 

2.5 CJ1M CPU21 dengan CS1G CPU42H  

PLC ini terhubung dengan jaringan terintegrasi melalui media komunikasi 

Controller Link Network dan berfungsi sebagai PLC client (FCU) yang langsung 

terhubung dengan plant yang dikontrol. Setting jaringan dan node untuk 

keseluruhan system komunikasi dengan menggunakan CXIntegrator dan 

mekanisme transfer data digunakan CXProgrammer melalui fungsi 

SEND/RECV. 

2.6 PC server SCADA dengan CS1G CPU42H  

PC server SCADA terhubung dengan jaringan terintegrasi melalui media 

serial yang langsung terhubung ke main server ( PLC CS1G CPU42H ) dan 

memiliki fungsi untuk dapat melakukan instruksi read and write data dari dan 

menuju PLC client. Mekanisme  komunikasi  PC dengan PLC  CS1G CPU42H   

dilakukan  dengan  media  komunikasi serial yang terhubung pada USB serial 

port PC ke serial port RS232 CPU CS1G CPU42H menggunakan komunikasi 

host link, dengan format c – commands. visual basic 6.0 digunakan sebagai 

background system untuk mengakses memori PLC melalui PC melakukan fungsi 

read and write memori PLC. Mengakuisisi data dari memori PLC yang diakses 

melalui database PHP MySQL dan sebaliknya ( read and write data memori 

PLC dari parameter dalam database PHP MySQL ). Dalam komunikasi ini 

selanjutnya PC server SCADA ini langsung terhubung dengan jaringan internet / 

web. Software untuk membuat system SCADA Web digunakan PHP MySQL 

yang merupakan database berbasis web sebagai software untuk akusisi / 

recording data, serta menggunakan bahasa pemrograman berbasis web ( PHP, 

HTML, JavaScript, Jquery, Ajax, CSS ) untuk merepresentasikan nilai – nilai 

pada tabel dari database yang telah tersimpan dan sebaliknya (update nilai dari 

database dengan tujuan agar dapat memanipulasi memori PLC melalui 
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perubahan nilai database dan dilanjutkan oleh background system yang telah 

dibuat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 (a)  Blok Diagram perpindahan memori sistem integrasi PC Server - PLC 

Server 
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3. Pengujian Sistem 

Pengujian dan pengambilan data dibagi menjadi tujuh bagian yaitu Pengujian 

jaringan komunikasi Ethernet antar PLC, Pengujian jaringan komunikasi controller link 

network antar PLC, pengujian auto recover dan switching job plant 1, pengujian 

autorecover dan switching job plant 2, pengujian interfacing PLC ke PC via Visual 

Basic, pengujian scada web serta record and reporting system.. Pada start up pertama 

kali sebelum kontaktor satu phase diaktifkan, semua PLC dalam keadaan mati dan 

default setting pada semua memori D memiliki nilai yang sama ( 0000 hex ). Setelah 

kontaktor satu phase diaktifkan, semua plc dalam keadaan stand by. Aktivasi PLC 1 dan 

PLC 2 menunggu perintah dari server, pada server dapat ditentukan kondisi PLC 1 dan 

2 ( start PLC 1, start PLC 2, start all, off PLC 1, off PLC 2, dan off all ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.a ( Fungsi aktifasi pada ladder diagram dan Kondisi PLC stand by ) 

3.1 Pengujian Jaringan Komunikasi Ethernet antar PLC 

Gambar 2.6 (b) Flowchart Software 
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PLC  yang  tergabung  pada  media  Ethernet  adalah  PLC  CJ1M ETN CPU11 

(FCU plant 2) dan PLC CS1G CPU42H (FCS/Server). Kedua PLC ini tergabung 

pada jaringan dengan media Ethernet dan  melakukan perpindahan memori pada 

data memori area PLC CJ1M ETN CPU11 yang berisi status plant ( dengan 

tanggung jawab utama pada plant 2, dan plant 1 hanya ketika fungsi redundant aktif ) 

ke area data memori PLC CS1G CPU42H. Pengujian dilakukan dengan software 

CX- Integrator untuk mengetahui bahwa seluruh sistem telah terintegrasi dalam 

jaringan atau tidak 

 
Gambar 3.1 Jaringan Ethernet 

Pada gambar 3.1 dapat diihat bahwa PLC yang terdeteksi  tergabung  pada  

jaringan   adalah   PLC  CS1G – CPU42H  hal tersebut  menunjukan  bahwa  koneksi  

kedua  PLC  tersebut  telah benar terkoneksi secara hardware dan juga telah 

dilakukan pengaturan node dan nomor jaringan dengan benar. Untuk memastikan 

koneksi tersebut dapat dilakukan ping test kedua PLC dan juga pengujian echo back 

test  

Tabel 3.1 Hasil Pengujian (Echo back test) Ethernet 

 
3.2 Pengujian Jaringan Komunikasi Controller Link antar PLC  

PLC  yang  tergabung  pada  media  Controller Link Network  adalah  PLC  

CJ1M CPU21 (FCU plant 1) dan PLC CS1G CPU42H (FCS/Server). Kedua PLC 

ini tergabung pada jaringan dengan media CLK dan melakukan perpindahan 

memori pada data memori area PLC CJ1M CPU21 yang berisi status plant ( dengan 

tanggung jawab utama pada plant 1, dan plant 2 hanya ketika fungsi redundant aktif ) 

ke area data memori PLC CS1G. CXIntegrator digunakan untuk melakukan 

pengujian komunikasi data  media Controller Link, untuk mengetahui apakah 

jaringan dengan media tersebut telah terkoneksi dengan benar.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Jaringan Controller Link 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian (Echo Back test) CLK 
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3.3 Pengujian Plant 1 ( Sistem Kontrol Motor ) 

Pada sistem ini operator dapat memasukkan 6 input speed dengan maksimum 

speed motor adalah 1437 rpm. Masing – masing input speed tersebut akan dieksekusi 

selama 10 detik, setelah waktu berakhir maka secara otomatis speed motor akan 

berubah sesuai urutan. Proses barjalan secara looping ( berulang ) selama PLC server 

aktif. Untuk pengujian autorecovery dan switching job sistem dilakukan dengan jalan 

memutus / hubungkan kabel CLK.. Sebelumnya telah diinputkan speed motor, 

dengan keterangan : Speed 1 : 1000 rpm; Speed 2 : 900 rpm; Speed 3 : 800 rpm; 

Speed 4 : 700 rpm; Speed 5 : 600 rpm; Speed 6  : 500 rpm. Saat operator 

mengaktifkan program maka PLC1 memiliki hak penuh untuk mengontrol dan 

memonitor motor 3 phase, Ketika koneksi clk diputus, secara otomatis PLC1 

nonaktif dan motor berhenti. PLC server membaca nilai memori bit terakhir pada 

PLC1, waktu toleransi diberikan untuk mengindikasi bahwa komunikasi dengan 

PLC1 benar – benar terputus. Selanjutnya PLC Server mengaktifkan PLC2 untuk 

mem-backup dan mengontrol Plant1 serta mentransfer nilai terakhir dari PLC 1 

untuk dilanjutkan oleh PLC2 tanpa mengulang dari awal, dan akan berjalan 

sebaliknya ketika PLC 1 aktif kembali 

Tabel 3.3 Pengujian auto recovery dan auto switching job Plan 1 

 
3.4 Pengujian Plant 2 ( feed water tank ) 

Sama halnya dengan sistem kontrol motor, untuk pengujian auto switch dan 

auto recover dilakukan dengan jalan memutus – hubungkan kabel komunikasi yang 

dipakai ( Ethernet ).  

PLC 2 ( CJ1M CPU11 ETN ) memiliki hak akses utama untuk mengontrol 

plant 2, ketika pengujian pemutusan ethernet dilakukan maka PLC server akan 

membaca kondisi terakhir PLANT 2 berdasarkan input digital floating switch dan 

kondisi setting level awal. Waktu toleransi diberikan sebagai indikator komunikasi 

ethernet terputus. Setelah waktu toleransi berakhir maka PLC 1 bertugas mengambil 

alih akses dan kontrol feed water tank. Apabila kabel ethernet terhubung maka 

seketika plant 2 diakuisisi kembali oleh PLC 2. 

Tabel 3.4 Pengujian auto recovery dan auto switching job Plan 2 
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3.5 Pengujian software interface - PLC 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah perintah c–commands dapat 

direspon oleh PLC, untuk pengujian koneksi visual basic-PLC menggunakan header 

code RR yang berfungsi untuk membaca isi data yang terdapat pada alamat word 

CIO. 

 

 

 

 

 

 

Pada text command response kita dapati karakter “@00RR00000040*” (output coil 

off) dan “@00RR00000141*” (output coil on) 

Unit no = 00; Header code = RR; End code = 00 (normal completion); Read data = 

0000 (indikator output coil off) / 0001 (indikator output coil on); FCS = 40 / 41; 

Terminator = *; End code bernilai “00” PLC merespon sesuai dengan format, proses 

read data berhasil. 

 

3.6 Pengujian SCADA - Web 

Keseluruhan proses sistem kontrol terdistribusi ditampilkan pada halaman 

web. Menggunakan bahasa pemrograman php ( codeigniter ) yang terhubung dengan 

database MySQL. Pengujian dilakukan dengan jalan menekan push button dan 

memasukkan variable ke dalam textbox yang ada pada halaman html dan melakukan 

verifikasi pada database MySQL dan data memori PLC Server. 
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Gambar 3.6.a ( pengujian SCADAweb ) 

Tabel 3.6 Pengujian SCADA Web – PLC Server DCS 
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Pengujian akses PC Client ke PC Server SCADA Web dilakukan dengan ping IP 

PC Server melalui PC Client menggunakan CMD.exe dalam sistem32 windows 

 
Gambar 3.6 (b) Ping test PC Client – PC Server SCADA Web 

 Dari gambar dalam proses ping ke IP server ( 192.168.43.92 ) dengan panjang 

data 32 byte pengiriman sebanyak 4 kali, respon diterima 4 kali, diperoleh respon 

transfer data sukses 100%, Lost data 0% dengan waktu respon tercepat 3ms dan terlama 

7ms. 

3.7 Pengujian sistem reporting 

 Dilakukan reporting terhadap sistem DCS, PLC Down dan Backup sehingga 

diperoleh reporting data dan analisa perbandingan untuk ketahanan masing-masing 

PLC(FCU). Pengujian dilakukan dengan memutus koneksi (mematikan PLC FCU) PLC 

1 sebanyak 7 kali dan PLC 2 sebanyak 3 kali dengan waktu  yang berbeda-beda 

dilanjutkan memantau hasil reporting dan pengolahan data dalam sistem SCADA web 

yang diolah dalam bentuk data grafik dan table. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Reporting Data sistem DCS dalam SCADA Web 
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Dari pengujian diatas diperoleh grafik representasi dari data dalam table, data 

status tiap PLC tersimpan lengkap beserta tanggal, bulan, tahun, jam, menit dan detik 

secara detail. 

Kesimpulan : 

1. Integrasi  PLC  pada  media  Controller  Link  Network (CLK) memiliki  tingkat  

keberhasilan pengiriman data sebesar 100% dengan total pengiriman data 255 kali 

dengan panjang data 128 Bytes didapatkan 255 kali data  diterima dengan waktu 

pengiriman paling cepat adalah 734 ms dan waktu pengiriman terlama adalah 

sebesar 969 ms dengan waktu rata - rata adalah 908, pada setiap 1 kali pengiriman 

data. 

2. Integrasi  PLC  pada  media  Ethernet  memiliki network address 2 dengan 

pengiriman data 128 bytes memiliki tingkat keberhasilan   pengiriman data sebesar 

100%. Dari 255 kali pengiriman data, data diterima 255 kali dengan waktu respon 

tercepat sebesar 703 ms dan waktu pengiriman terlama 875 ms dengan waktu rata-

rata pengiriman sebesar 836 ms. 

3. Sistem Auto recovery dan auto redundant ( auto switching job system ) dalam 

sistem DCS PLC memiliki tingkat keberhasilan 100 % dengan penyesuaian 

kecepatan delay pada masing-masing clock PLC yang terintegrasi dalam sistem 

DCS. 

4. Integrasi   seluruh  s is t e m DCS PLC dengan PC Server memiliki  tingkat  

keberhasilan  remote  sistem  sebesar 100% dengan respon secara real time. 

5. Integrasi  seluruh  PLC,  s i s t e m  DCS PLC dan S C A D A  W e b  memiliki  

tingkat  keberhasilan  pengiriman  data  sebesar 100% dengan kepadatan lalu lintas 

data antar PLC s e r ve r  dan PC server dengan pengiriman data setiap 300 ms dan  

kepadatan  pengiriman  data  antar  PLC  dalam sistem DCS memiliki tingkat 

kepadatan pengiriman data tiap 200 ms. 

6. Sistem SCADA Web berbasis PHP MySQL sebagai representasi monitoring 

realtime dari kondisi sistem DCS dan kondisi plant kontrol memiliki tingkat 

keberhasilan 100% dengan kecepatan respon selisih data sebesar 0,5-1,5 detik yang 

dipengaruhi oleh kecepatan processor PC Server dan jumlah memori PLC yang 

dibaca (besar data dan lalulintas data).  

7. Sistem recording dan reporting data dalam system SCADA web terhadap kondisi 

sistem DCS ( auto recovery and auto redundant ) memiliki tingkat keberhasilan 

100% dengan selisih waktu recording data dengan realtime kondisi selama 0.8-1,5 

detik yang dipengaruhi oleh kecepatan processor PC Server. 

8. Kehandalan dan kecepatan sistem integrasi sangat dipengaruhi oleh spesifikasi dari 

masing-masing hardware dalam sistem integrasi. 

Daftar  Pustaka 

Ali, Muhammad.  Modul kuliah sistem kendali terdistribusi konsep dasar sistem kendali 

terdistribusi. Yogyakarta. UNY. 2012 

Ghozzali, kurniawan.  Perancangan komunikasi data terintegrasi pada programmable 

logic controller melalui media controller link network dan Ethernet device. 

Surabaya, PENS, 2011 

Lesmana, meirudy. Pembuatan program scada berbasis web internet untuk PLC omron 

cpm1. Surabaya, UK PETRA, 2006 

Santoso, hartono.  Pengembangan sistem control terdistribusi berbasis programmable 

logic control (PLC) menggunakan topologi jaringan bus. Bandung. ITB. Mei 

2000.  



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

105 

 

Rancang Bangun Prototype Simulasi Haji Berbasis Virtual Environment 

Menggunakan Non Commercial Engine 

 

Rina Mardiati 

r_mardiati@uinsgd.ac.id 

Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

 

 

Abstrak: Teknologi aplikasi interaktif berkembang demikian pesat seiring 

dengan kemajuan teknologi informasi. Salah satu teknologi yang saat ini 

mulai berkembang adalah simulasi 3D berbasis virtual environment. 

Teknologi simulasi ini  pada awalnya diaplikasikan untuk games, tetapi 

akhir-akhir ini simulasi virtual environment sering digunakan untuk 

merepresentasikan sebuah situasi yang dapat memberikan pengetahuan 

ataupun pembelajaran seperti simulasi kebakaran, gempa bumi dan lain-lain. 

Pembelajaran manasik haji pun dapat disimulasikan dengan tujuan sebagai 

alternatif media pembelajaran. Penelitian ini berusaha membangun sebuah 

prototype  simulasi yang mampu memberikan pengalaman pembelajaran haji 

dengan cara yang berbeda. 

Simulasi ini didesain dengan fitur unggulan dan fitur dasar. Pada fitur 

unggulan, simulasi ini menggunakan pemodelan 3D (3 dimensi) yang 

membuat simulasi  terlihat lebih nyata. Fitur dasarnya adalah fitur yang 

memberikan pengetahuan tambahan mengenai haji seperti sejarah,  doa-do, 

tips dalam haji, serta kumpulan pertanyan yang sering ditanyakan oleh calon 

jemaah haji. Simulasi ini dibangun dengan menggunakan non commercial 

engine yaitu NeoAxis Engine. 

Pengujian yang dilakukan pada sistem ini meliputi pengujian fungsional dan 

pengujian terhadap user. 

Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa secara umum prototype 

simulasi haji yang dikembangkan ini sudah memenuhi batas minimal hasil 

yang diinginkan. Sehingga dapat dilakukan pengembangan selanjutnya 

terhadap prototype ini untuk menjadi sebuah simulasi yang komprehensif. 
  

 

Kata Kunci : haji, simulasi 3D, Virtual Environment. 

 

 

Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah  ayat 158, sebagai berikut. 

 
Artinya: “Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar Allah. Maka 

barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-`umrah, maka tidak ada dosa 

baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu 
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kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan 

lagi Maha Mengetahui”.  

 Haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada 

orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta sehat 

jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut. Setiap ibadah, termasuk ibadah 

haji mempunyai syariat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut 

dipenuhi maka sah-lah ibadah tersebut, dan jika ada ketentuan yang tidak terpenuhi 

maka ibadah tersebut menjadi tidak sempurna bahkan bisa jadi tidak sah. 

Untuk membekali para calon jemaah haji tentang pemahaman tata cara 

pelaksanaan ibadah haji, pemerintah menyelenggarakan manasik haji. Dengan demikian 

tujuan dari manasik haji adalah membimbing dan membina agar jemaah haji benar 

dalam menjalankan ibadah, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Imam Hasyim, Wakil 

Ketua KBIH Al-Haromain Sumenep (http://www.informasihaji.com/). Manasik haji 

setiap tahun hanya disampaikan selama 3 kali tatap muka oleh Departemen Agama 

menjelang keberangkatan dan dalam bentuk ceramah umum. Fasilitas lain dalam 

pembelajaran yang digunakan dalam manasik haji adalah kit dan buku-buku materi 

bimbingan haji (http://www.salman.itb.ac.id/).  

Manasik haji yang dilakukan oleh KBIH umumnya lebih baik, yaitu berupa 

pelatihan, ceramah dan diskusi, menghafal dan memahami bacaan-bacaan yang 

nantinya akan digunakan di Tanah Suci, sampai pada pelatihan nyata seperti 

menggunakan pakaian ihram, thawaf, sa’i, jumrah, tahalul atau cukur. Media 

pembelajaran yang digunakan oleh KBIH selain menggunakan buku kebanyakan juga 

sudah menggunakan miniatur-miniatur yang menggambarkan suasana di Tanah Suci, 

seperti miniatur Ka’bah, Jamrah, Safa-Marwah, dan lain-lain. Beberapa KBIH juga ada 

yang menggunakan video untuk menggambarkan situasi yang ada di Tanah Suci. 

Penggunaan video sudah merupakan kemajuan dalam pembelajaran, tetapi 

masih memiliki kekurangan yaitu bersifat satu arah, karena calon jemaah haji hanya 

bisa menonton dan tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan media tersebut. 

Sedangkan menurut Francis M. Dwyer ”.....setelah lebih dari tiga hari pada umumnya 

manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui tulisan sebesar 10 %, pesan 

audio 10 %, visual 30 % dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan 

mencapai 80%”  (http://enewsletterdisdik.wordpress.com/2008). Disamping itu, ada 

fakta bahwa sebagian pembelajaran haji hanya dipelajari oleh orang yang akan 

menunaikan ibadah haji saja.  

Melihat hal yang telah disebutkan diatas maka akan terjadi ketimpangan antara 

kondisi ideal yang diharapkan dalam proses belajar haji (manasik haji) dengan 

kenyataan yang terjadi. Peneliti merasa tertarik untuk berperan memberikan solusi dari 

permasalahan tersebut dengan mengembangkan prototype simulasi 3D pembejaran haji. 

Pengembangan prototype simulasi 3D ini dititikberatkan pada pembelajaran 

interaktif, pemodelan 3D yang menggambarkan bangunan atau kondisi berhaji yang 

http://www.informasihaji.com/
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sebenarnya, serta mampu bentuk informasi interaktif yang dapat memberikan hasil 

kepada user. 

Oleh karena itu, diharapkan invensi ini menjadi salah satu solusi agar dapat 

mengoptimalkan pemahaman calon jemaah haji. Prototype simulasi ini memiliki banyak 

manfaat dari segi ekonomis dan non ekonomis. Dari segi ekonomis, prototype ini 

memliki manfaat sebagai berikut. 

1. Murah, dapat menjadikan pembelajaran haji menjadi lebih murah tanpa harus 

melakukan pelatihan manasik haji khusus. 

2. Praktis,  prototype ini dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, tanpa terikat 

oleh ruang dan waktu.  

Dari segi nonekonomis, prototype ini memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Dapat digunakan oleh siapa saja, tidak terbatas umur. Semua orang dapat 

mempergunakannya dalam upaya menambah ilmu pengetahuan tentang haji. 

2. Memberikan pemahaman yang lebih optimal kepada user. Sehingga seseorang yang 

akan berangkat haji memiliki gambaran mengenai pelaksanaan ibadah haji. 

3. Dapat memberikan motivasi masyarakat untuk berhaji.  

4. Memberdayakan pemakaian teknologi informasi kepada umat muslim sebagai salah  

satu alat (tools) dalam pembelajaran manasik haji. 

Landasan Teori 

 Pemodelan Obyek 

Setiap obyek secara sederhana memiliki bentuk, ukuran, dan appearance. Shape dibuat 

menggunakan 3D modeller. Rendering shape yang sederhana dilakukan dengan cara 

pemberian warna pada tiap facet (permukaan). Efek Visual yang lebih kompleks dapat 

dilakukan dengan pemberian tekstur pada facet untuk visualisasi obyek yang realistis. 

Pemberian gradual, smooth shading pada beberapa facet dapat mensimulasikan obyek terlihat 

realistis. Pemeriksaan jumlah facet dan resolusi tekstur  yang digunakan dapat membantu 

dalam pembentukan sebuah obyek supaya dalam proses rendering, tidak membutuhkan 

kekuatan processor yang besar. Selain itu perlu dilakukan juga pemeriksaan redundansi facet 

dan tekstur yang tidak dibutuhkan secara detil. Bagan prosedur pembentukan sebuah obyek 

dalam lingkungan virtual dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

                                 Gambar 1.  Prosedur pembentukan virtual object
[2]

. 
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Shape dibuat menggunakan 3D modeller. Rendering shape yang sederhana dilakukan 

dengan cara pemberian warna pada tiap facet (permukaan). Efek visual yang lebih kompleks 

dapat dilakukan dengan pemberian tekstur pada facet untuk visualisasi obyek yang realistis. 

Pemberian gradual, smooth shading pada beberapa facet dapat mensimulasikan obyek terlihat 

realistis. Pemeriksaan jumlah facet dan resolusi tekstur  yang digunakan dapat membantu 

dalam pembentukan sebuah obyek supaya dalam proses rendering, tidak membutuhkan 

kekuatan processor yang besar. Selain itu perlu dilakukan juga pemeriksaan redundansi facet 

dan tekstur yang tidak dibutuhkan secara detil. 

 

 Pengalaman Pengguna dalam Virtual Environment 

Pengguna berinteraksi dengan game (virtual environment) secara fisik melalui hardware 

user interface, tetapi secara kognitif  melalui virtual environment tersebut. Untuk 

mengembangkan virtual environment yang baik perlu  melihat secara detil tentang kognitif 

user interface dan cara pandang pengguna. Berikut ini adalah bagan pengalaman pengguna 

dalam virtual environment. 

Setiap pengguna memiliki keinginan berbeda terhadap suatu kasus dalam sebuah game 

(VE) sesuai tujuan masing-masing. Karakteristik ini akan mendeterminasikan aktivitas 

pengguna dalam sebuah game (VE). Keberhasilan aktivitas ini akan mempengaruhi tujuan 

pengguna (user’s objective). Tujuan pengguna akan tercapai jika fasilitas yang dibutuhkan 

telah diprogram pada virtual environment (VE), dan pengguna memiliki motivasi yang kuat 

dan ketangkasan untuk mengaktifkan fasilitas yang ada melalui metoda yang benar dalam VE 

tersebut.  Ketangkasan pengguna menangani suatu kasus akan menjadi bagian pengalaman 

dalam VE dan berakibat pada pengambilan keputusan.   

 

                     Gambar 2.  Pengalaman pengguna dalam virtual environment
[2]

. 

User interface akan memberikan beberapa isyarat visual dan audio yang dimungkinkan 

dalam VE. Isyarat ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna. Secara 

fundamental user interface menentukan makna yang mungkin bagi pengguna untuk 

melakukan suatu aktivitas dalam VE, dalam hal ini termasuk observasi, navigasi, dan 

interaksi.  Motivasi pengguna untuk melakukan suatu aktivitas dalam VE  dipertinggi oleh 

VE itu sendiri dengan memberikan kenyamanan dan membuat pengguna tetap tertarik pada 

content dari VE. Karakteristik pengguna dalam sebuah VE meliputi pengalaman pengguna, 

ketangkasan, dan tujuan personal ketika menggunakan sistem yang ada. Berdasarkan hal ini, 
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bentuk informasi, kesempatan berinteraksi, harus tersedia sebagai motivasi bagi pengguna 

untuk melakukan aktivitas dalam sebuah game (VE) agar tujuan pengguna tercapai. 

Desain Prototype Simulasi Haji 

Simulasi haji ini merupakan salah satu terobosan yang baik apabila bisa 

diimplementasikan secara optimal. Simulasi haji yang diharapkan dapat bermanfaat 

banyak oleh penggunanya.  Dari data dan informasi yang diperoleh pada pra penelitian, 

didapatkan bahwa pengguna menginginkan simulasi yang akan dibangun adalah sebagai 

berikut. 

1. Simulasi haji yang benar-benar bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang 

komprehensif mengenai haji. 

2. Simulasi tersebut mudah digunakan (user friendly). 

3. Simulasi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai lingkungan berhaji.  

4. Simulasi tersebut dapat menampilkan keaadaan yang sebenarnya pada saat ibadah 

haji. 

Simulasi haji ini memiliki skenario utama yaitu mengajak penggunanya untuk interaktif 

dalam simulasi. Pengguna akan berperan sebagai seorang jemaah haji yang sedang 

malaksanakan ibadah haji. Pada simulasi tersebut pengguna akan selalu dipandu oleh sistem. 

Adapun alur skenario simulasi secara umum adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.  Alur Skenario Simulasi Haji. 

Implementasi  
Hasil implementasi dari perancangan simulasi haji adalah sebagai berikut. 

 

 

 
Gambar 4. Gambar Menu Utama. 

 

 Tampilan Menu Pilihan 
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Gambar 5. Gambar Tampilan Menu Pilihan. 

 

 Tampilan Mulai Simulasi 

 

Gambar 6.  Gambar Tampilan Simulasi. 

4.Pengujian Sistem 

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi sistem dilakukan pengujian secara 

fungsional. Adapun pengujian-pengujian yang dilakukan sebagai berikut. 
a. Pengujian fungsional pada setiap screen 

 

Tabel 1. Pengujian Fungsional Setiap Screen 

No Screen Fungsi yang Diuji Yang diharapkan Hasil 

1 Menu Utama Button-button: Info 
Produk, Ihwal, Menu 
Pilihan dan Keluar. 

Semua button yang 
diklik menampilkan 
screen sesuai dengan 
namanya. 

Baik 

2 Info Produk Button Keluar. 
Tampilan info produk. 

Menampilkan info 
produk serta button 
yang ada berfungsi. 

Baik 

3 Ihwal Button Keluar. 
Tampilan ihwal. 

Menampilkan ihwal 
serta button yang ada 
berfungsi. 

Baik 

4 Menu Pilihan Button-button: Mulai 
Simulasi, Sejarah, Doa-doa, 
Tips dan Tanya Jawab. 

Semua button yang 
diklik menampilkan 
screen sesuai dengan 
namanya. 

Baik 

5 Mulai Simulasi Menampilkan simulasi Tampilan simulasi. Baik 

6 Sejarah  Button Keluar. 
Tampilan Sejarah. 

Menampilkan sejarah  
serta button yang ada 

Baik 
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berfungsi. 

7 Doa-doa  Button Keluar. 
Tampilan Doa-doa. 

Menampilkan doa-doa 
serta button yang ada 
berfungsi. 

Baik 

8 Tips  Button Keluar. 
Tampilan Tips. 

Menampilkan tips serta 
button yang ada 
berfungsi. 

Baik 

9 Tanya Jawab  Button Keluar. 
Tampilan Tanya Jawab. 

Menampilkan tanya 
jawab serta button 
yang ada berfungsi. 

Baik 

 

b. Pengujian Sistem Simulasi 

Tabel 2. Pengujian Sistem Simulasi 

No Pengujian Hasil 

1 Karakter  dapat digerakan Maju, Mundur, Kiri dan Kanan 
dengan keyboard tombol a,s,d,w 

Berfungsi 

2 Arah pandang dapat digerakkan menggunakan mouse. Berfungsi 

3 Musik latar dalam simulasi. Berfungsi 

4 Petunjuk-petunjuk dalam melaksanakan ibadah rukun haji. Berfungsi 

5 Fungsi keluar dari simulasi dengan menekan tombol Esc di 
keyboard. 

Berfungsi 

6 Lingkungan haji dilengkapi dengan karakter jemaah haji lain 
yang sedang melakukan haji. 

Berfungsi 

 

Evaluasi Hasil Pengujian 

Setelah dilakukan pengujian terhadap kinerja prototype simulasi haji ini, diperoleh 

hasil evaluasi terhadap kemampuan rancangan dan implementasi sebagai berikut. 

1. Sistem mampu memberikan simulasi haji sebagai alternatif media pembelajaran 

ibadah haji. 

2. Sistem mampu memberikan informasi mengenai haji. 

3. Semua fungsi dalam sistem berfungsi dengan baik. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari desai dan implementasi pada penelitian ini, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut. 

 Pengembangan prototype simulasi ini berhasil menciptakan simulasi haji berbasis 3D 

sebagai bahan alternatif pembelajaran haji. 

 Prototype simulasi ini mempunyai fitur-fitur pendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan haji yang komprehensif yang meliputi sejarah, doa-doa, tips dan tanya 

jawab. 

Berikut merupakan saran sehubungan hasil perancangan dan implementasi simulasi haji. 

 Perlu dilakukan pemodelan yang lebih smooth (halus) agar tampilan lebih mendekati ke 

aslinya. 

 Pemodelan bangunan atau tempat melakukan haji perlu untuk disempurnakan kembali 

agar lingkungan virtual yang diberikan lebih optimal. 
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RANCANG BANGUN MONITOR RADIASI REAKTOR KARTINI 

MENGGUNAKAN LABVIEW 

 

Adi Abimanyu, Achmad Fahrul Aji, Muhammad Khoiri, Jumari  

abimanyu.adi@batan.go.id 

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan-Badan Tenaga Nuklir Nasional 

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional 

 

 

Abstrak: Pengoperasian Reaktor Kartini akan mengakibatkan potensi 

paparan radiasi. Laju paparan radiasi gamma di dalam Reaktor Kartini 

dipantau oleh beberapa alat monitor radiasi (Ludlum) yang terintegrasi 

dengan komputer, sehingga laju paparan radiasi selalu termonitor. 

Sistem monitor yang sudah ada menggabungkan enam alat monitor 

radiasi dalam satu komputer, pemantauan dilakukan oleh operator dan 

pengawas dengan cara melihat laju paparan radiasi yang terukur pada 

daerah di sekitar teras reaktor secara manual dalam waktu periodik. 

Penelitian ini akan mengembangkan sistem monitor radiasi reaktor 

kartini dengan antarmuka berbasis mikrokontroler ATMega8 dan 

Graphichal User Interface (GUI) Labview 2011 agar pemantauan lebih 

mudah dan terdokumentasi dengan teratur. Pengujian sistem dilakukan 

secara simulasi dengan cara menggantikan fungsi alat monitor radiasi 

(Ludlum) yang ada di Reaktor Kartini dengan komputer yang mengirim 

data serial dengan format yang sama dengan format yang dikirim 

Ludlum. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem antarmuka 

mempunyai kemampuan beroperasi dalam rentang baud rate 1200 bps, 

2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 14400 bps, 19200 bps dan 38400 bps, 

kemampuan memberikan informasi dengan realtime setiap 6 detik dan 

mampu mendokumentasi laju paparan radiasi dalam bentuk logbook. 

 

Kata kunci: radiasi, reaktor, labview, mikrocontroler 

 

   

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Reaktor Kartini merupakan reaktor riset tipe Triga Mark II yang memiliki daya 

termal maksimum 100 kW. Pemantauan radiasi pada fasilitas nuklir mutlak diperlukan, 

karena ini berkaitan dengan keselamatan lingkungan (Rifa’i dkk, 2011). Laju paparan 

radiasi gamma akibat pengoperasian dalam teras Reaktor Kartini dipantau oleh beberapa 

alat monitor radiasi yang terintegrasi dengan komputer menggunakan PCI to RS232 

card (Jani dkk, 2011). Perkembangan teknologi komputer yang semakin maju, mampu 

menggantikan teknologi PCI card dengan PCI Express. Oleh karena itu, perlu 

digunakan teknologi antarmuka komputer yang sampai sekarang terus berkembang dan 

tetap dipertahankan keberadaannya pada komputer, salah satunya menggunakan port 

Universal Serial Bus (USB), sehingga perlu dikembangkan suatu sistem antarmuka 

dengan teknologi mandiri menggunakan mikrokontroler yang dikomunikasikan 

menggunakan port USB. 

mailto:abimanyu.adi@batan.go.id
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Pemantauan laju paparan radiasi di Reaktor Kartini dilakukan oleh pengawas 

dengan cara melihat laju paparan radiasi yang terukur pada daerah di sekitar teras 

reaktor secara manual dalam waktu tertentu sehingga model pemantauan tersebut 

menimbulkan beberapa potensi kekurangan, antara lain: pemantauan yang kurang 

teratur dan bisa terjadi kehilangan dokumentasi karena tidak tersimpan dengan baik. 

Peraturan tentang keselamatan radiasi telah mengatur bahwa setiap pemantauan 

terhadap paparan radiasi harus dicatat dalam logbook (Bapeten, 2009) 

Adanya permasalahan tersebut menimbulkan ide perlunya suatu sistem 

pemantau laju paparan radiasi di Reaktor Kartini yang bekerja secara real time dan 

terdokumentasi dalam logbook. 

 

DASAR TEORI 

Reaktor Kartini 

Reaktor Kartini PTAPB BATAN Yogyakarta merupakan reaktor riset tipe 

TRIGA MARK II. Fenomena yang terjadi di dalam teras reaktor pada saat operasi daya 

adalah adanya reaksi fisi antara neutron dengan bahan bakar U235 sedemikian sehingga 

melahirkan 2-3 neutron baru dan disertai timbulnya energi (panas) rata-rata sebesar 180 

MeV dan radiasi ,  dan  . Gambar 1 menunjukkan bentuk reaktor Kartini dalam arah 

horisontal. 

 

Gambar 1. Reaktor Kartini dari Arah Horisontal (Suparman, 2011) 

 

Batas nilai laju paparan radiasi gamma yang diijinkan pada pada enam titik 

tempat di Reaktor Kartini disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai Batas Laju Paparan Radiasi di Reaktor Kartini (BK2, 2013) 

Posisi di Reaktor 

Kartini 

Nilai batas (mR/jam) 

Demineralizer 25 

Kolomthermal 10 

Dek Reaktor 10 

Sub kritik 2.5 
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Bulk Shielding 2.5 

Ruang Kontrol 2.5 

 

LUDLUM Models 375 

Alat pemantau radiasi area Ludlum 375 didesain untuk kemudahan pemantauan 

radiasi. Tipe ini mempunyai 4 digit led display yang dapat dibaca pada jarak 9 meter.  

Ludlum model 375 ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Ludlum 375 (Anonim, 2013) 

 

Ludlum yang digunakan sudah dilengkapi dengan internal detektor tipe Geiger 

Muller (GM). Komunikasi dengan perangkat luar menggunakan RS 232 melalui 

konektor DB 9 (Ludlum, 2004). Deskripsi pin dan format data Ludlum disajikan dalam 

Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

Tabel 2. Deskripsi pin Ludlum 

Model 375 PC(9-Pin) PC (25-Pin) 

Pin 4 (TXD) Pin 2 Pin 3 

Pin 2 (GND) Pin 5 Pin 7 

 

Tabel 3. Format data Ludlum 

BYTE 

ke 

Data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0  

x  

x  

x  

.  

x  

Audio Status 

High Alarm  

Low Alarm  

over range  

monitor status 

error code 

CarriageReturn(0DH

)  

Line Fide (0AH)  

 

Mikrokontroler AVR ATMega8 

Data Laju paparan 
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Mikrokontroler dapat dianalogikan sebagai sebuah sistem komputer yang dikemas 

dalam sebuah chip mikroprosesor, ROM, RAM, I/O dan clock seperti halnya yang 

dimiliki oleh sebuah PC (Bejo, 2008) 

AVR ATMega8 adalah mikrokontroler CMOS 8-bit berarsitektur AVR 

menggunakan teknologi RISC yang memiliki 8K byte in - System Programmable Flash 

yang mampu mengeksekusi instruksi dengan kecepatan maksimum 16 MIPS pada 

frekuensi 16MHz. Mikrokontroler ini memiliki 28 pin dengan suplai 4,5 V – 5,5 V 

(Purnama, 2011). Gambar 3 menunjukkan konfigurasi pin ATMega8. 

 

Gambar 3. Konfigurasi Pin ATMega8(Atmel, 2011) 

 

Perangkat Lunak LabVIEW 

LabVIEW adalah bahasa pemrograman komputer yang berbasis grafis dan 

menggunakan icon-icon untuk membuat aplikasi. LabVIEW merupakan software yang 

digunakan untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali 

dan instrumentasi, serta otomasi industri. Software ini pertama kali dikembangkan oleh 

perusahaan National Instrumenst (NI) pada tahun 1986. LabVIEW merupakan singkatan 

dari Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (Artanto, 2012).  

 

Logbook Paparan Radiasi 

Paparan radiasi adalah penyinaran radiasi yang diterima oleh manusia atau materi, 

baik disengaja atau tidak, yang berasal dari radiasi interna maupun eksterna (Bapeten, 

2011). Logbook paparan radiasi yaitu catatan harian tentang paparan radiasi yang 

diterima oleh manusia atau materi di lingkungan sekitar radiasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Blok diagram sistem monitor radiasi Reaktor Kartini menggunakan perangkat 

lunak LabVIEW 2011 ditunjukkan oleh Gambar 4. Prinsip kerja dari sistem ini adalah 

data serial yang dikirim oleh enam Ludlum yang ada di Reaktor Kartini masuk kedalam 

sebuah antarmuka sistem minimum ATMega8. Ic Max232 berfungsi sebagai konverter 

level tegangan RS232 ke level tegangan TTL mikrokontroler. Data serial yang telah 

diubah level tegangannya masuk ke port I/O mikrokontroler yang sudah difungsikan 

sebagai R-virtual. Data kemudian diolah dan dikirim ke komputer menggunakan port 

USB. 
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Gambar 4. Blok Sistem Monitor Radiasi Reaktor Kartini 

 

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian komunikasi terhadap variasi baud 

rate yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan rentang baud rate yang mampu 

dijangkau oleh sistem antarmuka yang dibuat, pengujian update data dilakukan untuk 

mengetahui waktu yang dibutuhkan data diperbaharui oleh sistem antarmuka, dan 

pengujian keseluruhan sistem untuk mengetahui kemampuan sistem beroperasi dan 

mencetak laporan paparan dalam logbook. Pengujian sistem dan sub sistem dilakukan 

secara simulasi dengan cara mengganti fungsi Ludlum dengan komputer. Komputer 

dengan bantuan software LabVIEW 2011 membuat format data serial yang dikirim ke 

sistem antarmuka mikrokontroler ATMega8 sama seperti format data serial yang 

dikirim oleh Ludlum.  

 

Pembuatan Perangkat Keras 

Rangkaian Koverter IC Max232 

Rangkaian IC Max232 berfungsi mengubah level tegangan RS232 ke level 

tegangan TTL atau sebaliknya ditunjukkan oleh Gambar 5. 

 
Gambar 5. Rangkaian Ic Max232 

Data serial yang dikirim oleh Ludlum 375 dalam level tegangan RS232 masuk 

kedalam kaki IC Max232 nomer 13 (R1IN) dan 8 (R2IN) IC Max232. Sedangkan kaki 

keluaran yang mempunyai level tegangan TTL adalah kaki 12 (R1OUT) dan kaki 9 

(R2OUT). Kedua kaki ini kemudian disambungkan dengan port I/O biasa yang diubah 

fungsinya menjadi virtual serial mikrokontroler ATMega8. Catu tegangan pada 

rangkaian adalah +5V dan kapasitor yang digunakan adalah 1µF/16V.  

 

Rangkaian Sistem Minimum ATMega8 

Rangkaian Sistem Minimum ATMega8 ditampilkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Rangkaian Sistem Minimum ATMega8 

 

Catu tegangan yang digunakan pada rangkaian minimum sistem adalah +12V, 

karena mikrokontroler bekerja pada tegangan +5V maka tegangan ini diubah menjadi 

+5V oleh IC regulator 7805. 

Port I/O yang digunakan sebagai R-virtual berjumlah enam, yaitu: PORTB.2 

sampai dengan PORTB.5 dan PORTC.4 sampai dengan PORTC.5. Ke enam port 

tersebut terhubung dengan kaki keluaran dari IC Max232 yang terhubung dengan DB9. 

Sedangkan port komunikasi serial (Tx dan Rx) yang tersedia dihubungkan dengan 

CDC-232 sebagai jalur komunikasi serial antara mikrokontroler ATMega8 dengan 

komputer. Sistem minimum yang dibuat dilengkapi dengan port downloader. 

 

Rangkain CDC-232 

Rangkain CDC-232 digunakan sebagai jalur komunkasi serial antara 

mikrokontroler dengan komputer lewat port USB. Rangkaian CDC-232 yang digunakan 

dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 7. 

 

Gambar 7. Rangkaian CDC 232 
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Pembuatan Perangkat Lunak 

Pembuatan perangkat lunak meliputi program pada mikrokontroler dan program 

untuk membuat GUI LabVIEW. Flowchart program mikrokontroler ditunjukkan 

Gambar 8 dan Gambar 9.
MULAI

Unsigned char a, 

data=0.

Int x,siap,flag=0

a=get_usart_data

Membaca isi data serial/bit

Siap=0 && 

(a=’0'||a=’-‘)

Siap=1

Kirim karakter header 

Putchar(a)

X++

a= -

x==5

x=0, data=0, siap=0

Ya

Tidak

Ya

Tidak 

Ya

           

Tidak

Hasil
 

Gambar 8. Program Parsing Data 

Mikrokontroler 

MULAI

PB.2-PB.5,PC.4-PC.5 sebagai R-virtual

Inisialisasi usart_data bitbanging 

2400,8,N,1

Setting usart delay virtual

Inisialisasi USART (Tx) 2400bps

Kirim data serial yang terbaca oleh PB.3

While=1?

Kirim data serial yang terbaca oleh PB.2

Kirim data serial yang terbaca oleh PB.4

Kirim data serial yang terbaca oleh PB.5

Kirim data serial yang terbaca oleh PC.5

Kirim data serial yang terbaca oleh PB.4

Tidak

Tombol Power Off?

SELESAI

Ya

Tidak

Ya

Parsing data 

Ludlum 1

Parsing data 

Ludlum 2

Parsing data 

Ludlum 3

Parsing data 

Ludlum 4

Parsing data 

Ludlum 5

Parsing data 

Ludlum 6

 
 

Gambar 9. Program Utama 

Mikrokontroler 

 

Dari flowchart tersebut dapat dilihat bahwa mikrokontroler ATMega8 berfungsi 

sebagai antarmuka melakukan pemisahan data serial kiriman dari Ludlum. Data serial 

yang dipisah kemudian dikirim ke komputer secara berurutan mulai dari Ludlum 1 

sampai Ludlum 6. Sedangkan, flowchart program GUI LabVIEW ditunjukkan oleh 

Gambar 10. 
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MULAI

Inisialisasi Visa Serial dan 

Visa Read serial

Pemilihan COM

Atur  waktu pengambilan data 

untuk laporan

Tombol monitor 

ditekan?

Menunggu data serial masuk

Ada data ?

Jumlah data serial =7?

Membaca  data serial

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

&

^

%

’

Ambil karakter ke-1

Tampilkan Data Ludlum 1

#

*

Tampilkan Data Ludlum 2

Tampilkan Data Ludlum 4

Tampilkan Data Ludlum 5

Tampilkan Data Ludlum 6

Data masuk kedalam Tabel

Mengisi Formulir

Mengisi Catatan Kegiatan 

dalam Formulir

Cetak Formulir

SELESAI

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tampilkan Data Ludlum 3

Semua Ludlum sudah 

terbaca

Ya

Tidak

 
Gambar 10. Flowchart GUI LabVIEW 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian Komunikasi Terhadap Variasi Baud rate 

Hasil pengujian salah satu baud rate 2400 bps disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Uji baud rate 2400 bps 

Ludlum Data terkirim Simulasi Ludlum Data diterima  Ket 

Demineralizer 0023.1111111˿↓ 23.1 ok 

Kolomthermal 0003.5111111˿↓ 3.5 ok 

Dek.Reaktor 0002.4111111˿↓ 2.4 ok 

Sub Kritik 0009.2111111˿↓ 9.2 ok 

BulkShielding 0008.0111111˿↓ 8 ok 

RuangKontrol 0013.5111111˿↓ 13.5 ok 

 

Hasil pengujian pada baud rate 2400 bps tersebut menunjukkan bahwa data yang diolah 

oleh antarmuka mikrokontroler ATMega8 dan GUI LabVIEW 2011 tidak terjadi error. 

Hal tersebut juga terjadi pada pengujian baud rate 1200 bps, 4800 bps, 9600 bps, 14400 
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bps, 19200 bps dan 38400 bps. Artinya bahwa antarmuka mempunyai kemampuan 

bekerja dengan baik pada rentang baud rate antara 1200 bps – 38400 bps. 

 

Hasil Pengujian Update Data 

Hasil pengujian update data pada salah satu Ludlum dengan baud rate 2400 bps 

dengan selang waktu update data setiap 6 detik disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengujian Update data  

No Simulasi Data Dikirim 

Ludlum 

Data terbaca GUI Waktu Update Data 

1 0023.1111111˿↓ 23.1 7: 36:15AM 

2 0023.1111111˿↓ 23.1 7: 36:21AM 

3 0023.1111111˿↓ 23.1 7: 36:27AM 

4 0023.1111111˿↓ 23.1 7: 36:33AM 

5 0023.1111111˿↓ 23.1 7: 36:39AM 

 

Dari Tabel 5 dapat diketahui kemampuan sistem antarmuka mampu memperbaharui 

data sesuai dengan data yang dikirim dengan selang waktu update data sebesar 6 detik.  

 

Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem 

Hasil rancang bangun sistem antarmuka mikrokontroler ATMega8 dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 

 
 

Gambar 11. Rancang bangun Antarmuka Mikrokontroler ATMega8 

 

Sistem antarmuka yang dibuat memiliki 6 buah female DB-9 yang dihubungkan 

dengan enam Ludlum, 1 buah female DB-9 sebagai port untuk men-download program, 

tombol power, lampu indikator dan port USB sebagai antarmuka dengan GUI 

komputer. Hasil tampilan GUI (Graphical User Interface) LabVIEW pada penelitian ini 

ditampilkan pada Gambar 12. 

 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

 

122 

 

 
 

Gambar 12. Tampilan GUI LabVIEW 

 

Setiap gambar tersebut menunjukkan isi dari informasi yang disediakan oleh 

masing-masing menu yang ada dalam GUI LabVIEW. Tabel 6 menyajikan penjelasan 

informasi setiap menu. 

 

Tabel 6. Konten pada setiap menu GUI LabVIEW 

 

Hasil Pengujian Keseluruhan  

Pengujian sistem dilakukan selama 4 jam 50 menit tanpa berhenti. Dalam selang 

waktu tersebut dilakukan variasi data untuk mengetahui respon dari GUI LabVIEW. 

Hasil pengujian disajikan dalam Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem dengan Variasi Data 

Menu Fungsi 

Peta Reaktor Berisi informasi laju paparan pada enam titik yang ada di Reaktor 

Kartini  

DAQ Berisi informasi data laju paparan radiasi dalam bentuk tabel. 

Report Fasilitas untuk menyimpan logbook dengan menekan tombol 

PRINT. 

About Berisi panduan menggunakan GUI. 

Ludlum Simulasi Data 

Ludlum 

Data diterima Lampu Indikator 

Demineralize

r 

0010.3111111˿↓ 10.3 Hijau 

Kolomtherm

al 

0008.9111111˿↓ 8.9 Hijau 

Dek.Reaktor 0021.9111111˿↓ 21.9 Merah 

Sub Kritik 0007.1111111˿↓ 7.1 Merah 

BulkShieldin 0001.5111111˿↓ 1.5 Hijau 
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Dokumentasi Laporan Kegiatan 

Formulir petugas piket reaktor yang telah diisi pada GUI LabVIEW bisa dicetak 

atau disimpan dengan menekan tombol “PRINT” pada menu “REPORT”. Hasilnya 

berupa catatan kegiatan petugas piket reaktor yang sebelumnya telah terisi termasuk 

data laju paparan radasi setiap satuan waktu dalam logbook. 

 

KESIMPULAN 

1. Telah berhasil dirancangbangun sistem informasi pemantau laju paparan Reaktor 

Kartini yang terintegrasi dengan komputer berbasis LabVIEW menggunakan 

antarmuka mikrokontroler ATMega8 dengan pengembangan komunikasi serial 

melalui kanal USB dengan kemampuan antarmuka beroperasi dengan baik pada 

baud rate 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 14400 bps, 19200 bps dan 38400 

bps. 

2. Sistem antarmuka mampu bekerja secara realtime dengan kemampuan memperbarui 

data laju paparan setiap selang waktu 6 detik. 

3. Secara simulasi, sistem monitor radiasi yang dibuat mampu melakukan dokumentasi 

berupa formulir pengawasan petugas piket reaktor dilengkapi dengan logbook . 
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Abstrak: Sistem yang dibuat merupakan gabungan antara hardware 

dan software yang bertujuan untuk mengendalikan arah gerak robot line 

follower berdasarkan data-data citra yang dihasilkan dari sensor 

kamera. 

Pengembangan sistem didasarkan pada metode rancang bangun 

hardware dan software. Dimana tahap awal yang dilakukan adalah 

analisis, yang terdiri dari analisis kebutuhan pemakai, analisis kerja dan 

analisis teknologi. Tahap selanjutnya adalah perancangan atau desain 

yang meliputi desain blok diagram, desain rangkaian elektronik dan 

desain diagram alir program (flowchart). Setelah itu dilakukan tahap 

menterjemahkan modul-modul hasil desain dengan menggunakan 

bahasa pemrograman ke dalam bentuk aplikasi atau biasa disebut 

coding/implementation. Tahap terakhir adalah pengujian sistem dengan 

menggunakan sistem pengujian Black Box Testing.  

Dari hasil pengujian dengan teknik Black Box Testing, didapatkan 

hasil: a) Robot berhasil mengikuti jalur dengan jenis lintasan 

diantaranya adalah lintasan lurus, lintasan berkelak-kelok, lintasan 

melengkung ½ lingkaran, dan lintasan berbelok ke kiri ataupun ke 

kanan dari sudut 90° kebawah; b) Untuk belokan dengan derajat diatas 

90° baik itu berbelok ke kiri maupun ke kanan, robot tidak berhasil 

untuk mengikutinya; c) Robot belum mampu mengendalikan arah 

gerak robot dengan menggunakan warna background yang bervariasi, 

bukan sekedar warna hitam melainkan juga warna hijau, biru, dan 

merah. 

 

Keywords: pengolahan citra digital, sensor kamera, robot, line follower 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang komputer telah sedemikian 

pesatnya dan sudah memberikan manfaat yang besar ke segala bidang kehidupan. 

Bidang komputer sendiri terdiri dari dua bagian besar, yaitu perangkat keras (hardware) 

dan perangkat lunak (software). Baik itu hardware maupun software telah mengalami 

perkembangan dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh sektor kehidupan 

manusia. 

Salah satu perkembangan di bidang software yang menarik untuk dicermati 

adalah pemanfaatan multimedia dan aplikasinya yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai 

bidang pekerjaan maupun pendidikan. Multimedia sendiri merupakan gabungan dari 

berbagai macam media, yang diantaranya adalah teks, suara, citra atau gambar, animasi 

dan lain sebagainya. 

mailto:didik_hr@uny.ac.id
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Citra atau gambar yang merupakan salah satu komponen penting dalam 

multimedia sangat berperan dalam bidang komputer terutama dalam hal menyajikan 

suatu informasi dalam bentuk gambar atau visual. Penyajian informasi dalam bentuk 

gambar akan didapatkan manfaat yang lebih dan dapat menggantikan berbaris-baris 

susunan kalimat bila disajikan dalam bentuk teks. Citra dapat menyajikan ciri unik atau 

informasi khusus yang merupakan representasi dari obyek yang ada di dalamnya. 

Dengan menggunakan sifat citra yang dapat merepresentasikan suatu obyek, maka dapat 

dimanfaatkan sebagai suatu alat untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan 

menggunakan citra sebagai masukan atau input sistem. Sebelum dapat digunakan secara 

langsung, citra harus diolah terlebih dahulu agar supaya komputer sebagai pengambil 

keputusan dapat memahaminya. Teknik seperti ini sering disebut dengan pengolahan 

citra (image processing). 

Banyak sekali permasalahan yang membutuhkan citra sebagai masukan atau 

input sistem dikarenakan keterbatasan manusia dalam hal kecepatan pemrosesan suatu 

algoritma, masalah waktu, faktor emosi dan sebagainya. Salah satu sistem yang 

membutuhkan citra sebagai masukannya adalah pada proses kendali robot.  

Teknologi robot dewasa ini berkembang dengan pesat. Banyak bidang 

pekerjaan yang semula dikerjakan oleh manusia, perlahan namun pasti sudah sebagian 

besar yang digantikan oleh robot. Robot mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

tingkat presisi yang sangat tinggi dan tidak mempunyai kelemahan pada hal emosi, 

sehingga robot mampu bekerja secara terus-menerus tanpa mengenal rasa lelah, suntuk, 

pusing dan sebagainya. 

Di Indonesia, dimulai dari tingkat sekolah menengah pertama sampai pada 

tingkat mahasiswa, banyak sekali dipertandingkan kompetisi robot line follower. 

Kompetisi robot line follower adalah pembuatan robot yang mempunyai kemampuan 

untuk mengikuti jalur garis berwarna pada sebuah bidang permukaan. Robot line 

follower yang dirancangbangun harus bisa melakukan gerakan mengikuti jalur garis 

dengan tepat dan cepat, pemenang diambil berdasarkan ketepatan robot mengikuti jalur 

garis serta kecepatan dalam menyelesaikan satu putaran atau lebih sesuai dengan 

peraturan yang dibuat. 

Teknologi pada robot line follower biasanya memanfaatkan sensor photo 

reflector, yang dipasang dua atau lebih dibagian depan bawah robot. Jumlah photo 

reflector yang dipasang mempengaruhi pola gerak dari robot, semakin banyak sensor 

photo reflector yang digunakan akan semakin halus pola gerakan robot. Namun di sisi 

lain, penggunaan sensor yang banyak akan menjadikan algoritma pemrograman robot 

menjadi semakin rumit yang berujung proses komputasi pada mikrokontroller yang 

digunakan akan semakin berat.  

Salah satu alternatif penggunaan sensor adalah sensor kamera. Sensor kamera 

dapat menghasilkan citra atau gambar yang dapat merepresentasikan jalur garis dari 

lintasan robot. Penggunaan sensor kamera layaknya mata bagi robot dalam melihat dan 

menjadikan masukan bagi pengambilan keputusan arah gerak robot. Dengan 

menggunakan pengolahan citra yang tepat akan mampu memberikan pola citra yang 

baik dan bagus untuk pengendalian robot. 

Kemampuan robot yang mampu mengidentifikasi jalur garis bukan hanya 

dibutuhkan dalam lomba tersebut, namun di dunia industri juga sudah mulai 

diperhitungkan dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan khusus yang berkaitan 

dengan citra. 
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Berdasar uraian tersebut diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

kemampuan robot dalam hal mengidentifikasi jalur garis dan kemudian digunakan 

untuk mengendalikan arah gerak robot merupakan hal yang sangat penting dalam 

usahanya untuk membantu pekerjaan manusia. Kemampuan untuk mengidentifikasi 

jalur garis lintasan tersebut dicoba untuk diimplementasikan dalam bentuk prototipe 

hardware dan software dalam tulisan ini. 

 

PENGANTAR PENGOLAHAN CITRA 

Citra (image) istilah lain untuk gambar, sebagai salah satu komponen 

multimedia memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra 

mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan 

informasi. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi “sebuah gambar bermakna lebih dari 

seribu kata” (a picture is more than a thousand words). Maksudnya tentu sebuah 

gambar dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi tersebut 

disajikan dalam bentuk kata-kata (tekstual) (Munir : 2004). 

Citra bergerak (moving images) adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan 

secara beruntun (sekuensial) sehingga memberi kesan pada mata kita sebagai gambar 

yang bergerak. Setiap citra di dalam rangkaian itu disebut frame. Gambar-gambar yang 

tampak pada film layar lebar atau televisi pada hakekatnya terdiri atas ratusan sampai 

ribuan frame. 

Sebuah citra dibentuk dari kumpulan piksel-piksel yang disusun dalam larik 

dua-dimensi. Indeks baris dan kolom (x,y) dari sebuah piksel dinyatakan dalam bilangan 

bulat. Piksel (0,0) terletak pada sudut kiri atas pada citra, indeks x bergerak ke kanan 

dan indeks y bergerak ke bawah. Konvensi ini dipakai merujuk pada cara penulisan larik 

yang digunakan dalam pemrograman komputer (Gonzales : 2002). 

Pengolahan citra (image processing) merupakan suatu sistem di mana proses 

dilakukan dengan masukan berupa citra (image) dan hasilnya juga berupa citra (image). 

Pada awalnya pengolahan citra ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas citra, namun 

dengan berkembangnya dunia komputasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya 

kapasitas dan kecepatan proses komputer, serta munculnya ilmu-ilmu komputasi yang 

memungkinkan manusia dapat mengambil informasi dari suatu citra, maka image 

processing tidak dapat dilepaskan dengan bidang computer vision (Basuki : 2005). 

Pada awalnya robot line follower berjalan mengikuti garis dengan 

menggunakan sensor photo reflector, yang dipasang dua atau lebih dibagian depan 

bawah robot. Jumlah photo reflector yang dipasang mempengaruhi pola gerak dari 

robot, semakin banyak sensor photo reflector yang digunakan akan semakin halus pola 

gerakan robot. Namun di sisi lain, penggunaan sensor yang banyak akan menjadikan 

algoritma pemrograman robot menjadi semakin rumit yang berujung proses komputasi 

pada mikrokontroller yang digunakan akan semakin berat. 

Seiring dengan perkembangan teknologi sensor, robot line follower sangat 

dimungkinkan untuk menggunakan sensor kamera (image sensor) agar resolusi 

pembacaan garis lebih tinggi, sehingga menjadikan gerakan robot lebih akurat. 

Penggunaan sensor kamera masih sangat jarang digunakan sehubungan dengan 

algoritma yang lebih sulit dan rentannya sensor kamera terhadap pengaruh 

pencahayaan. Namun, dengan adanya perkembangan sensor kamera yang lebih baik dan 

dukungan teknis terhadap fungsi-fungsi khusus pada sensor, akan didapatkan hasil yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan menggunakan sensor photo reflector. 
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PENGEMBANGAN SISTEM 

Pengembangan sistem dalam tulisan ini menggunakan metode rancang bangun 

(Pressman : 2002). Adapun tahapan yang harus dilalui adalah : 

1. Perakitan Hardware 

Komponen utama dari sistem ini berupa perangkat CMUCam 3, yang mana pada 

CMUCam ini pada dasarnya terdiri dari sensor kamera dan terdapat sebuah 

mikrokontroller. Sensor kamera berupa Omnivision CMOS sensor, sedangkan 

mikrokontroller yang terpasang adalah ARM7TDMI (Philips NXP LPC2106). 

Supply yang digunakan oleh sistem ini sebesar antara 5,5 s/d 10 Volt DC atau bisa 

menggunakan baterai seri AA sebanyak 4 buah. 

 
Gambar 1. Disain Perakitan Hardware  

(oleh Kuncoro Ariyo Wibowo, mahasiswa D3 T. Elektro angkatan 2007) 

 

2. Instalasi Software 

Dibutuhkan beberapa software dalam pengembangan sistem ini, diantaranya adalah: 

a. software untuk proses coding 

Software yang bisa digunakan untuk proses coding adalah semua software yang 

bisa digunakan untuk pengolahan kata, dalam hal ini, yang digunakan adalah 

Wordpad. 

b. Cygwin 

Software ini digunakan untuk proses merubah file coding menjadi file dengan 

ekstensi hex agar supaya file hex tersebut bisa di-download pada 

mikrokontroller yang terpasang pada modul CMUCam. 

c. flash.isp.utility.lpc2000 

Software yang digunakan untuk men-download program yang berupa file hex 

dari komputer ke mikrokontroller. 

d. dotnetfx35setup 

Software ini adalah “.NET runtime environment” dari microsoft yang 

digunakan untuk menjalankan software CMUcam3 Frame Grabber. 

e. CMUcam3 Frame Grabber 

Pada ujicoba ini, software Frame Grabber digunakan untuk melihat hasil 

capture dari sensor kamera dan mendapatkan data-data nilai RGB dari masing-

masing pixel data gambar. 
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3. Rancangan Algoritma Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rancangan Algoritma untuk Jalan Lurus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Algoritma untuk Belok Kiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Rancangan Algoritma untuk Belok Kanan  
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4. Coding/Programming 

Proses coding/programming adalah proses menerjemahkan desain diagram alir 

sistem ke dalam bentuk bahasa program sesuai dengan tujuan dari kerja sistem yang 

akan dibuat. Proses coding pada tahapan ini menggunakan bantuan software 

Wordpad. Setelah program dibuat, maka program di-compile terlebih dahulu agar 

menjadi file hex dan kemudian di-download ke dalam memori mikrokontroller.  

5. Testing 

Ujicoba program dengan cara memanfaatkan sebuah karpet dengan background 

berwarna hitam dan kemudian membuat garis dengan lebar 2,5 cm berwarna putih. 

Garis yang dibuat merupakan jalur yang nantinya akan dijadikan panduan bagi 

robot untuk berjalan. Konfigurasi jalur yang dibuat sesuai dengan jenis lintasan 

yang disebutkan dalam tabel 1. Pengujian dilakukan dengan cara menjalankan robot 

sesuai dengan variasi jenis lintasan yang ada di dalam tabel, kemudian mencatat 

perilaku robot apakah berhasil mengikuti jenis lintasan yang dimaksud atau tidak. 

Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali percobaan dan kemudian didapatkan 

prosentase keberhasilan untuk masing-masing jenis lintasan seperti terlihat di dalam 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Tabel Pengujian Robot Line Follower 

No Jenis Lintasan 

Hasil Pengujian  

(pengujian sebanyak 10 x) 
Prosentase 

Keberhasilan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Lintasan Lurus √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

2 Lintasan Berkelak-kelok √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

3 Lintasan Melengkung ½ Lingkaran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

4 Lintasan Berbelok ke Kiri 30° √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

5 Lintasan Berbelok ke Kiri 60° √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

6 Lintasan Berbelok ke Kiri 90° √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

7 Lintasan Berbelok ke Kiri 120° × × × × × × × × × × 0% 

8 Lintasan Berbelok ke Kiri 150° × × × × × × × × × × 0% 

9 Lintasan Berbelok ke Kanan 30° √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

10 Lintasan Berbelok ke Kanan 60° √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

11 Lintasan Berbelok ke Kanan 90° √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

12 Lintasan Berbelok ke Kanan 120° × × × × × × × × × × 0% 

13 Lintasan Berbelok ke Kanan 150° × × × × × × × × × × 0% 

Catatan : 

√  : robot berhasil mengikuti jalur lintasan 

×  : robot tidak berhasil mengikuti jalur lintasan 

6. Hasil Pengujian 

Dari hasil pengujian pada tabel 1 dapat dilihat bahwa, performa robot saat 

mengikuti jalur yang sudah ditetapkan bervariasi. Robot berhasil mengikuti jalur 

dengan jenis lintasan diantaranya adalah 1) lintasan lurus, 2) lintasan berkelak-

kelok, 3) lintasan melengkung ½ lingkaran, 4) lintasan berbelok ke kiri ataupun ke 

kanan 30°, 5) lintasan berbelok ke kiri ataupun ke kanan 60°, 6) lintasan berbelok 

ke kiri ataupun ke kanan 90°, dengan tingkat keberhasilan 100%. 

Untuk belokan dengan derajat 120° dan 150° baik itu berbelok ke kiri maupun ke 

kanan, robot tidak berhasil untuk mengikutinya. Hal ini terjadi dikarenakan oleh 

penggunaan algoritma pemrograman yang tidak bisa mengantisipasi jenis lintasan 

tersebut. 
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Robot yang dibuat belum mampu untuk digunakan pada lintasan dengan warna 

background yang bervariasi, ini disebabkan oleh penggunaan algoritma yang masih 

sederhana sehingga perlu pengembangan algoritma lebih komplek. 

 

PENUTUP 

Dari hasil pengujian dengan teknik Black Box Testing, didapatkan hasil: a) 

robot berhasil mengikuti jalur dengan jenis lintasan diantaranya adalah lintasan lurus, 

lintasan berkelak-kelok, lintasan melengkung ½ lingkaran, dan lintasan berbelok ke kiri 

ataupun ke kanan dari sudut 90° kebawah; b) untuk belokan dengan derajat diatas 90° 

baik itu berbelok ke kiri maupun ke kanan, robot tidak berhasil untuk mengikutinya;  

Beberapa kekurangan yang masih belum bisa diatasi adalah: a) penggunaan 

algoritma yang belum mampu untuk digunakan mengantisipasi berbagai variasi derajat 

belokan; b) robot belum mampu mengendalikan arah gerak robot dengan menggunakan 

warna background yang bervariasi, bukan sekedar warna hitam melainkan juga warna 

hijau, biru, dan merah.  
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AbstrakKajian utama dari penelitian ini berkaitan dengan pengujian  suatu 

rancangan rangkaian sekuensial. Pengujian suatu rangkaian dilakukan 

untuk. menjamin bahwa suatu produk yang bermasalah tidak sampai kepada 

konsumen.  Pada penelitian ini pengujian difokuskan pada  pengujian 

rancangan rangkaian sekuensial acyclic  iscas89 s641 dan berkas rancangan 

rangkaiannya dapat diperoleh dengan mengunduh dari Internet. Berkas ini  

berupa berkas teks yang berisi rancangan rangkaian iscas89 s641 dengan 

format verilog netlist.  

Pengujian rancangan rangkaian sekuansial iscas89 s641 ini dilakukan 

menggunakan pendekatan metoda scan design, dimana iscas89 s641 diberi 

tambahan berupa rangkaian multiplexer dan clock ke setiap flip-flopnya. 

Tujuan pengujian ini adalah untuk mendapatkan semua fault yang mungkin 

terjadi pada rangkaian tersebut dengan menggunakan metoda scan design, 

yang terdiri dari tiga jenis scan, yaitu non scan, full scan dan partial scan.  

Perangkat lunak pengujian yang digunakan dalam menguji rancangan 

rangkaian iscas89 s641 adalah Perangkat Lunak TetraMax yang merupakan 

suatu Automatic Test Pattern Generation (ATPG) dengan kecepatan tinggi 

yang dapat menghasilkan pola uji dengan jumlah minimal, tetapi 

menghasilkan test coverage maksimal. Hasil-hasil proses pengujian untuk 

masing-masing metoda menghasilkan  fault, test coverage, dan fault 

coverage yang berbeda-beda, pengujian dengan metoda non scan 

mendapatkan  fautl coverage yang lebih kecil dibandingkan dengan dua 

metoda scan lainnya karena metoda ini hanya menguji bagian tert saja dari 

rangkaian iscas89 s641, yaitu rangkaian kombinasionalnya saja, sedangkan 

dua metoda scan design yang lainnya melakukan pengujian terhadap 

rangkaian kombinasional dan juga sekuensialnya. Khusus untuk pengujian  

partial-scan,dibutuhkan suatu diagram s-graf yang dibuat manual terlebih 

dahulu agar dapat memilih bagian mana yang akan discan.  

Hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel. Terhadap hasil ini kemudian  

dilakukan analisis dan dihitung prosentase dari fault-fault yang ada untuk 

kemudian dibuat kesimpulannya. 

 

Kata kuncipengujian, rangkaian sekuensial, iscas89 s641, scan design, 

fault, TetraMax, test coverage, fault coverage  

 

mailto:edim@uinsgd.ac.id
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I. Pendahuluan 

Suatu rangkaian dirancang secara fungsi untuk memenuhi kebutuhan. Setelah suatu rangkaian 

dirancang,  kemudian secara fungsi diverifikasi dan diuji. Dengan metoda tertentu, suatu 

rancangan agar dapat diuji, dimodifikasi dengan menyertakan fungsi tertentu, dalam hal ini 

fungsi scan (scan-testable).  

 Pengujian suatu rangkaian mutlak harus dilakukan agar jangan sampai produk yang 

bermasalah sampai ke konsumen. Jika hal ini terjadi maka meningkatkan biaya serta dapat 

menurunkan kepercayaan konsumen.  

 Untuk menghasilkan pengujian yang bagus banyak metoda yang telah dikembangkan oleh 

para ahli, salah satunya adalah metoda scan design.  Dengan metoda scan-design, untuk 

menguji suatu rangkaian sekuensial, suatu rangkaian diberi tambahan multiplexer dan clock 

ke setiap flip-flop. Sehingga pada mode scan, flip-flop dikonversikan menjadi shift register. 

[1]. 

 Pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang pengujian rangkaian iscas89 s641. 

Rangkaian iscas89 s641 adalah rangkaian sekuensial acyclic [6], yang terdiri dari 35 input, 24 

output, 19 D Flip-Flop (DFF), 272 inverter dan 107 gerbang (90 AND, 4 NAND, 13 OR dan 

0 NOR). File rangkaian iscass89 s641 ini dalam format verilog netlist dapat kita unduh dari 

http://www.pld.ttu.ee/~maksim/bencmarks/iscas89/verilog/s298.v.  

Pada pengujian rangkaian iscas89 s641 ini perangkat lunak pengujian yang digunakan 

adalah TetraMax. TetraMax adalah Automatic Test Pattern Generation (ATPG) dengan 

kecepatan tinggi. TetraMax dapat menghasilkan pola uji dengan jumlah minimal, tetapi 

menghasilkan test coverage maksimal. TetraMax dapat digunakan untuk menguji rangkaian 

dengan jutaan gerbang. 

TetraMax mampu melakukan tiga mode pengujian yaitu basic-scan, full-sequential dan 

fast-sequential [2]. Pada mode basic-scan, TetraMax berfungsi sebagai ATPG untuk 

rangkaian kombinasional. Pada mode full-sequential, TetraMax dapat melakukan fungsi 

ATPG untuk rangkaian sekuensial. Mode full-sequential memungkinkan untuk 

mengobservasi rangkaian dalam beberapa siklus clock hingga semua fault terdeteksi. 

Sedangkan mode fast-sequential memiliki fungsi yang hampir sama dengan mode Full-

Sequential, tetapi observasi rangkaian hanya dilakukan setelah aktifnya sinyal scan load 

sampai dengan aktifnya sinyal scan unload.  

 

II. Tujuan 

 Tujuan dari pengujian rangkaian iscas89 s641 adalah untuk mengetahui fault coverage 

dari rangkaian iscas89 s641 dengan menggunakan metoda Scan design : Non-scan, Full-scan, 

dan Partial-scan. 

 

III. Perangkat 

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Xming 6.9.0.31 

2. SSH Secure Shell version 3.2.2 

3. WinSCP version 4.3.2 

4. Synopsys *Design Vision 
TM

 

5. Synopsy* TetraMAX* version B-2008.9 

 

 Xming 6.9.0.31 dan SSH Secure Shell version 3.2.2 merupakan perangkat lunak yang 

digunakan untuk koneksi dari notebook ke server Synopsys
®
 TetraMAX

®
 dan melakukan 

pengujian secara remote melalui Wireless Network Connection (WNC) Comblabs ke Jaringan 

Laboratorium Design PAU-ME ITB. 

http://www.pld.ttu.ee/~maksim/bencmarks/iscas89/verilog/s298.v
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 WinSCP version 4.3.2 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses 

upload dan download file dari notebook ke folder data di server Synopsys
®
 TetraMAX

®
. 

Synopys* Design Vision
TM

 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses 

modifikasi dan optimasi rangkaian iscas89 s641. 

 Synopsy* TetraMAX version B-2008.9 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk 

melakukan proses pengujian.  

 

IV. Metoda Pengujian 

Metoda yang digunakan dalam pengujian rangkaian iscas89 s641 adalah metoda Scan design 

yang terdiri dari metoda: Non-scan, Full-scan, dan Partial-scan. 

 

V. Langkah-langkah Pengujian 

Urutan langkah-langkah pengujian rangkaian s641 adalah sebagai berikut. 

1. Modifikasi file rangkaian s641  

2. Optimasi  

3. Penambahan scan-chain  

4. Optimasi  

5. Pengujian Basic Scan 

6. Pengujian Full Scan 

7. Pengujian Partial Scan 

 

 

VI.    Dasar Teori 

Metode scan design merupakan teknik perancangan pengujian suatu rangkaian yang telah 

digunakan secara luas karena dapat membangkitkan test set dengan fault coverage mendekati 

100%. Pada metode ini dilakukan penambahan mode tes ke dalam rangkaian, dimana pada 

mode tes ini seluruh flip-flop menyatu sebagai sebuah atau lebih shift register/scan chain 

yang dapat dikontrol serta diobservasi.   Input dan output dari scan register diubah menjadi 

primary input dan primary output [1].  

Pada metode full scan design,  seluruh flip-flop menyatu sebagai sebuah scan chain dan 

metode pembangkitan tes kombinasional dapat digunakan. Akan tetapi metode ini akan 

memiliki area overhead yang besar dan penurunan performansi.  Alternatif lain adalah 

dengan metode partial scan yang akan memilih sebagian flip-flop untuk disatukan dalam 

sebuah scan chain sehingga area overhead dan penurunan performansi dapat dikurangi, 

walaupun pada partial scan dibutuhkan metode pembangkitan tes sekuensial. Proses 

pemilihan flip-flop didasarkan pada siklus umpan balik  yang mana sangat mempengaruhi 

kompleksitas dari pembangkitan tes. 

Cheng dan Agrawal menemukan rangkaian partial scan dengan self-loops tanpa siklus 

umpan balik lebih mudah dites daripada rangkaian dengan siklus umpan balik yang panjang.  

Self loop merupakan situasi dimana output flip-flop, setelah melalui rangkaian 

kombinasional, diumpanbalikkan ke flip-flop yang sama. Hampir seluruh flip-flop 

mempunyai self loop dalam sebuah rangkaian sehingga jika seluruh umpan balik dihapuskan 

maka akan terjadi peningkatan pada scan overhead.  Sinyal clock dari scan flipflop harus 

dipisahkan dengan clock dari non scan flip-flop. Karena itu pada percobaan ini, dibuat port 

scan enable yang akan bernilai “0” untuk mode normal dan “1” untuk mode scan. 

 

a. Metode Non Scan 

Pengujian metode Non-scan dilakukan dengan menguji rangkaian menggunakan mode Basic 

scan.  Dimana pada mode basic scan, ATPG yang diuji hanyalah rangkaian kombinasional. 
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Dengan mode ini umumnya akan diperoleh test coverage yang rendah. Untuk mencapai test 

coverage yang lebih tinggi, perlu dilakukan pengujian pada komponen sekuensial.  

 

b. Metode Full  Scan 

Pengujian Full-scan dilakukan dengan mengubah seluruh D-Flip-Flop (DFF) pada rangkaian 

menjadi Scanable D-FlipFlop (SDFF) kemudian membuat scan chain dengan menambahkan 

port scan-in, scan-out, dan scan-enable pada rangkaian. Dengan metoda Full-scan, umumnya 

dapat diperoleh test coverage yang tinggi, mendekati atau bahkan dapat mencapai 100%. 

 

 
Gambar 1.  Skematik Full Scan [Buku Essentials of  Electronic Testing Chap. 14.2 p. 469] 

TC dalam pengujian diumpamakan sebagai port scan enable (sc_en) 

 

 

c. Metode Partial-scan 

Metoda Partial-scan memiliki konsep yang serupa dengan Full-scan, namun pada metoda 

Partial scan, pengujian scan hanya dilakukan pada sekelompok subset dari seluruh DFF. 

Tujuan utama dari metoda Partial-scan adalah meminimasi area overhead, konsumsi daya 

serta test sequence length dan dengan nilai fault coverage yang yang masih berada dalam 

batas toleransi [slide kuliah lec24x.ppt p.2]. Pengujian dengan metode ini diharapkan dapat 

menemukan kombinasi subset DFF dengan nilai fault coverage yang mendekati atau dapat 

menyamai fault coverage yang dihasilkan oleh metoda Full-scan.  

 

 
 

Gambar 2.  Skematik Metode Partial Scan [slide kuliah lec24x.ppt p.3] 
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VII. Pengujian 

Sesuai dengan langkah-langkah dalam seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengujian 

rangkaian s641 dimulai dengan memodifikasi rangkaian s641 yang asli supaya dapat 

dieksekusi oleh Perangkat Lunak Synopsys TetraMAX. Untuk lebih jelasnya rincian dari 

proses pengujian rangkaian s641 adalah sebagai berikut. 

 

a. Modifikasi file rangkaian s641 

File rangkaian s641.v memiliki format penulisan module D-FlipFlop yang tidak didukung 

oleh Synopsys
®

 Design Vision™. Agar file s641.v dapat diolah menggunakan Synopsys
®

 

Design Vision™, perlu dilakukan modifikasi dengan merubah format penulisan module D-

FlipFlop mengikuti aturan standard cell library class.db / class.v yang digunakan pada 

Synopsys
®
 Design Vision™.  

 

 Proses modifikasi module D-Flip-Flop dituliskan sebagai berikut. 

1. Menghapus definisi module yang tidak perlu (tidak lagi digunakan) 

Dalam hal ini definisi module dff yang terdapat dalam file rangkaian s641.v seperti di 

bawah ini dihapus. 

 

module dff (CK,Q,D); 

input CK,D; 

output Q; 

  wire NM,NCK; 

  trireg NQ,M; 

  nmos N7 (M,D,NCK); 

  not P3 (NM,M); 

  nmos N9 (NQ,NM,CK); 

  not P5 (Q,NQ); 

  not P1 (NCK,CK); 

endmodule 

 

2. Merubah format penulisan komponen Module D Flip-Flop mengikuti aturan Standard 

Cell Library class.db / class.v  yang digunakan pada Synopsys
®
 Design Vision™.  

 

Format  :  dff file_name (CK,Q,D); 

Menjadi :  FD1 file_name ( .D(input), .CP(clock), .Q(output) ); 

 

Contoh 

 Tertulis :  dff DFF_0(CK,G64,G380) diubah menjadi  

  FD1 DFF_0 ( .D(G380), .CP(CK), .Q(G64) ); 

 

Modifikasi dilakukan untuk seluruh penulisan komponen D-FlipFlop pada rangkaian 

s641.v dan proses modifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan program text 

editor NotePad++. Setelah dilakukan modifikasi pada source code, rangkaian s641 

disimpan kembali dengan nama file baru s641_01.v dan siap untuk dipanggil dalam 

Perangkat Lunak Synopsy Design Vision. Diagram skema dari rangkaian s641_01.v hasil 

eksekusi dengan Perangkat Lunak Design Vision yang belum dioptimasi dapat dilihat pada 

Lampiran 1 gambar 1. 
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b. Optimasi 

Agar rangkaian s641_01.v hasil modifikasi dari s641.v menunjukan skema rangkaian yang 

optimal, maka rangkaian s641_01 tersebut harus dioptimasi. Proses optimasi ini dilakukan 

menggunakan Perangkat Lunak Design Vision.  Hasil optimasi rangkaian s641_01.v 

kemudian disimpan kembali dengan nama file baru, yaitu s641_02op1.v. Diagram Skema 

rangkaian s641_02op1 dapat dilihat pada Lampiran 1 gambar 2. 

 

c. Penambahan scan-chain  

Langkah berikutnya adalah menambah scan_shain (scan_in, scan out, scan_enable). 

Penambahan scan_chain ini dimaksudkan agar pada mode scan, keadaan awal dari flip-flop 

yang diinginkan dapat digeser melalui suatu port scan_in ke flip-flop dan keadaan 

keseluruhan microprocessor dapat digeser ke suatu port, scan_out. Pendekatan ini mengatasi 

kesulitan dalam masalah pengujian rangkaian sekuensial melalui ATPG [agrawal]. Diagram 

Skema rangkaian s641 yang sudah ditambahkan scan_chain (s641_01op1sc) dapat dilihat 

pada Lampiran 1 gambar 3. 

 

d. Optimasi 

Langkah berikutnya adalah melakukan optimasi kembali dari rangkaian s641 yang sudah 

ditambahkan scan_chain. Rangkaian ini diberi nama baru s641_01op2sc. Diagram Skema 

rangkaian s641_01op2sc) dapat dilihat pada Lampiran 1 gambar 4. 

Setelah proses optimasi menggunakan Perangkat Lunak Synopsys Design Vision selesai, 

langkah selanjutnya adalah menguji rangkaian menggunakan Perangkat Lunak Synopsys 

Tetramax. 

 Sebelum menguji rangkaian yang sudah dioptimasi dengan Perangkat Lunak Synopsys 

Design Vision, terlebih dahulu pada kesempatan ini akan ditampilkan pengujian rangkaian 

s641 yang belum dioptimasi. 

 

 

Pengujian rangkaian s641 yang belum dioptimasi menggunakan perangkat lunak 

Synopsys® TetraMAX®. 

Tujuan dari pengujian rangkaian ini adalah sama seperti pengujian yang lainnya yaitu untuk 

memperoleh fault coverage. Hasil pengujian rangkaian s641 yang belum dioptimasi adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Uncollapsed Stuck Fault Summary Report 

----------------------------------------------- 

fault class                     code   #faults 

------------------------------  ----  --------- 

Detected                             DT     203 

Possibly detected                PT        11 

Undetectable                      UD         4 

ATPG untestable                AU       20 

Not detected                       ND         0 

----------------------------------------------- 

total faults                                     238 

test coverage                                   89.10% 
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e. Pengujian Basic Scan 

Mulai pengujian dengan metoda; basic scan, full-scan, dan partial scan, rangkaian s641 yang 

digunakan adalah rangkaian s641 yang sudah ditambahkan scan_chain dan sudah dioptimasi 

menggunakan Perangkat Lunak Synopsys Design Vision. Hasil pengujian rangkaian s641 

dengan metode basic-scan menggunakan Synopsys® Tetramax® adalah sebagai berikut. 

  

  Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                         DT        202  

  Possibly detected            PT             0  

  Undetectable                  UD            4  

  ATPG untestable            AU        728  

  Not detected                   ND            0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                    934  

  test coverage                                  21.72%  

  fault coverage                                21.63%  

 

 

f. Pengujian Full Scan 

Hasil pengujian rangkaian iscas89 s641 dengan metode full-scan menggunakan Synopsys® 

Tetramax® adalah sebagai berikut. 

 

  Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                         DT        930  

  Possibly detected          PT            0  

  Undetectable                 UD           4  

  ATPG untestable           AU            0  

  Not detected                 ND            0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                  934  

  test coverage                             100.00%  

  fault coverage                             99.57%  

  -----------------------------------------------  

             Pattern Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  #internal patterns                      26  

  #basic_scan patterns                 26  

  -----------------------------------------------  

             CPU Usage Summary Report  

  -----------------------------------------------  
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  Total CPU time                              0.01  

  -----------------------------------------------  

 

 

g. Pengujian Partial Scan 

Pada pengujian s641 menggunakan metoda partial-scan, pengujian rangkaian dilakukan pada 

kondisi sebagai berikut. 

1. 1 DFF yang diubah menjadi SDFF 

2. 2 DFF yang diubah menjadi SDFF 

3. 6 DFF yang diubah menjadi SDFF 

4. 9 DFF yang diubah menjadi SDFF 

5. 13 DFF yang diubah menjadi SDFF 

 

Penentuan pengujian dengan kondisi-kondisi DFF menjadi SDFF seperti di atas 

didasarkan pada diagram s-graph yang dibuat secara manual sesuai dengan keadaan flip-flop 

pada  rangkaian s641. Diagram s-graph rangkaian s641 adalah seperti gambar 3 berikut. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 80

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 
 

Gambar 3. Diagram s-graph rangkaian iscas89 s641 

 

 

 

Pada diagram s-graph gambar 3 di atas, vertex adalah mewakili DFF dan edge mewakili 

masukan dan keluaran DFF. Jumlah DFF adalah 19 vertex, dengan 6 vertex atau DFF 

tidak memiliki loop, yaitu DFF_1, DFF_2, DFF_3, DFF_16, DFF_17, dan DFF_18) dan 

sisanya sebanyak 13 DFF memiliki loop.   

Matrik keterhubungan antar vertex atau DFF untuk diagram s-graph pada gambar 3 di 

atas adalah seperti gambar 4 berikut. 
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Tabel 1. Matrik keterhubungan DFF dari diagram s-graph rangkaian iscas89 s641 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1

5 1 1 1

6 1 1 1

7 1 1 1

8 1 1 1

9 1 1 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1

16

17

18
 

 

 

Suatu DFF berhubungan dengan DFF lain ditunjukan oleh angka 1 pada cell, dan angka 0 

atau tidak ada isi (kosong) menunjukan DFF tidak berhubungan.  

 Dari matrik di atas kita dapat melihat bahwa DFF_0, ditunjukan oleh angka 0 pada 

baris ke 1 sebelah kiri, berhubungan dengan (atau sebagai masukan ke) DFF_0, DFF_9, 

DFF_10, DFF_11, DFF_12, DFF_13, DFF_14, dan DFF_15.  DFF_0 berhubungan 

dengan DFF_0 menunjukan bahwa suatu loop. Jumlah DFF yang memiliki loop ada 13 

DFF dan ditunjukan pada matrik dengan cell yang diberi arsir. 

 

Pengujian Partial-scan dengan 1 DFF yang diubah menjadi SDFF 

Pada pengujian ini semua DFF (DFF_0 sampai DFF_18) diuji satu persatu. Tetapi yang 

akan ditampilkan di sini adalah hanya pada pengujian DFF_0 (DFF_0 dijadikan SDFF). 

Alasan kenapa hanya DFF_0 saja yang dijelaskan adalah karena semuanya menghasilkan 

nilai fault coverage yang sama. Hasil pengujian DFF_0 menjadi SDFF adalah sebagai 

berikut. 
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  Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                         DT        894  

  Possibly detected            PT           36  

  Undetectable                   UD           4  

  ATPG untestable             AU           0  

  Not detected                    ND           0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                    934  

  test coverage                                  98.06%  

  fault coverage                                97.64%  

  -----------------------------------------------  

             Pattern Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  #internal patterns                           40  

  #basic_scan patterns                      13  

  #full_sequential patterns                27  

  -----------------------------------------------  

             CPU Usage Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  Total CPU time                              12.24  

  ----------------------------------------------- 

 

Pengujian Partial-scan dengan 2 DFF yang diubah menjadi SDFF 

Pada pengujian partial-scan dengan 2 DFF, DFF-DFF yang dijadikan SDFF adalah 

DFF_13 dan DFF_14. Pemilihan ini didasarkan bahwa pada diagram s-graph, DFF_13 

dan DFF_14 memiliki banyak masukan dan keluaran. Hasil pengujian partial-scan dengan 

2 SDFF (DFF_13 dan DFF_14) adalah sebagai berikut. 

 

Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                        DT        896  

  Possibly detected           PT           34  

  Undetectable                 UD            4  

  ATPG untestable           AU            0  

  Not detected                  ND            0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                  934  

  test coverage                                98.17%  

  fault coverage                              97.75%  

  -----------------------------------------------  

             Pattern Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  #internal patterns                          39  
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  #basic_scan patterns                     13  

  #full_sequential patterns               26  

  -----------------------------------------------  

             CPU Usage Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  Total CPU time                               5.04  

  -----------------------------------------------  

 

 

Pengujian Partial-scan dengan 6 DFF yang diubah menjadi SDFF 

Pada pengujian partial-scan dengan 6 DFF, DFF-DFF yang dijadikan SDFF adalah 

DFF_0, DFF_3, DFF_11, DFF_12, DFF_13 dan DFF_14. Pemilihan ini juga didasarkan 

bahwa pada diagram s-graph, DFF_13 dan DFF_14 dipertahankan karena memiliki 

menghasilkan fault coverage yang cukup bagus, 97,75%. Hasil pengujian partial-scan 

dengan 6 DFF yang dijadikan SDFF adalah sebagai berikut. 

 

Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                        DT        904  

  Possibly detected           PT          26  

  Undetectable                 UD           4  

  ATPG untestable           AU           0  

  Not detected                   ND          0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                  934  

  test coverage                                98.60%  

  fault coverage                              98.18%  

  -----------------------------------------------  

             Pattern Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  #internal patterns                         39  

  #basic_scan patterns                    19  

  #full_sequential patterns              20  

  -----------------------------------------------  

             CPU Usage Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  Total CPU time                              2.78  

  -----------------------------------------------  

 

 

Pengujian Partial-scan dengan 9 DFF yang diubah menjadi SDFF 

Pada pengujian partial-scan dengan 9 DFF, DFF-DFF yang dijadikan SDFF adalah 

DFF_1, DFF_3, DFF_5, DFF_7, DFF_9, DFF_11, DFF_13, DFF_15, dan DFF_17. Hasil 

pengujian partial-scan dengan 9 DFF yang dijadikan SDFF adalah sebagai berikut. 

 

Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  
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  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                         DT        910  

  Possibly detected            PT           20  

  Undetectable                  UD            4  

  ATPG untestable            AU            0  

  Not detected                   ND            0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                    934  

  test coverage                                  98.92%  

  fault coverage                                98.50%  

  -----------------------------------------------  

             Pattern Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  #internal patterns                           36  

  #basic_scan patterns                      17  

  #full_sequential patterns                19  

  -----------------------------------------------  

             CPU Usage Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  Total CPU time                                1.40 

 

 

Pengujian Partial-scan dengan 13 DFF yang diubah menjadi SDFF 

Pada pengujian partial-scan dengan 13 DFF, DFF-DFF yang dijadikan SDFF adalah 

DFF_0, DFF_4, DFF_5, DFF_6, DFF_7, DFF_8, DFF_9, DFF_10, DFF_11, DFF_12, 

DFF_13, DFF_14, dan DFF_15. Alasan memilih DFF-DFF ini adalah karena semua DFF 

tersebut memiliki loop. Hasil pengujian partial-scan dengan 13 DFF yang dijadikan SDFF 

adalah sebagai berikut. 

 

  Uncollapsed Stuck Fault Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  fault class                     code   #faults  

  ------------------------------  ----  ---------  

  Detected                         DT        918  

  Possibly detected            PT           12  

  Undetectable                  UD            4  

  ATPG untestable            AU            0  

  Not detected                   ND            0  

  -----------------------------------------------  

  total faults                                   934  

  test coverage                                 99.35%  

  fault coverage                               98.93%  

  -----------------------------------------------  

             Pattern Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  #internal patterns                          39  

  #basic_scan patterns                     23  

  #full_sequential patterns               16  



PROCEEDING 

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

143 
 

  -----------------------------------------------  

             CPU Usage Summary Report  

  -----------------------------------------------  

  Total CPU time                               1.83  

  -----------------------------------------------  

 

 

c. Analisis 

Perangkat Lunak Synopsys TetraMAX selama ATPG dan simulasi fungsionalitas 

mengklasifikasikan fault menjadi 5 (lima) fault class, yaitu 

1. DT  : Detected 

2. PD  : Possibly Detected 

3. UD : Undetected 

4. AU : ATPG Untestable 

5. ND : Not Detected 

 Terdapat total fault yang berbeda antara hasil pengujian rangkaian s641 yang belum 

dioptimasi dengan rangkaian s641 yang telah dioptimasi. Total fault dari rangkaian s641 yang 

belum dioptimasi .adalah sebanyak 238 fault dan total fault dari rangkaian s641 yang telah 

dioptimasi adalah sebanyak 934 fault. Disini terlihat bahwa ada peningkatan total fault yang 

cukup  besar untuk rangkaian yang dioptimasi. 

 Fault Coverage yang diperoleh tergantung pada metoda pengujian yang dilakukan. 

Rangkuman fault coverage dari hasil pengujian basic-scan dan full scan adalah seperti pada 

tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Fault coverage hasil pengujian basic-scan dan full-scan rangkaian iscas89 s641 

No Metoda Fault Coverage (%) Fault Efficiency (%) 

1 Basic-scan 21,63    96,13 

2 Full-scan 99,57    95,93 

 

Fault efficiency = detectable fault / (total fault – undetectable fault) 

 

 Fault coverage yang diperoleh melalui pengujian menggunakan metoda basic-scan 

menunjukan nilai yang lebih kecil. Hal ini karena pengujian dengan metoda basic-scan 

dilakukan hanya pada bagian komponen kombinasionalnya saja dari rangkaian s641, tidak 

pada seluruh bagian komponen rangkaian s641. Padahal rangkaian s641 adalah rangkaian 

sekuensial, artinya masih ada komponen lain yaitu komponen flip-flop. 

 Fault coverage yang diperoleh melalui pengujian dengan metoda full-scan menunjukan 

nilai yang besar, 99,57%, Nilai fault coverage hasil pengujian full-scan tidak mencapai  100% 

karena terdapat 4 fault yang undetectable. 

 Sedangkan fault coverage dari hasil pengujian partial-scan adalah seperti pada tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 3. Fault coverage hasil pengujian partial-scan rangkaian iscas89 s641 

 

No Jumlah SDFF Fault Coverage (%) Fault Efficiency (%) 

1 1 97.64    96,13 

2 2 97.75    95,93 

3 6 98.18    97,20 

4 9 98,50 97,85 



PROCEEDING 

SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

144 
 

5 13 98.93 98,71 

 

Dari tabel 3 di atas terlihat bahwa semakin banyak jumlah DFF yang dijadikan SDFF maka 

semakin besar fault coverage yang diperoleh. Terutama jika yang dijadikan SDFF adalah 

DFF yang memiliki loop, dalam hal ini adalah DFF_0, DFF_4, DFF_5, DFF_6, DFF_7, 

DFF_8, DFF_9, DFF_10, DFF_11, DFF_12, DFF_13, DFF_14, dan DFF_15 yang memiliki 

fault coverage 98,93% dengan fault efficiency sebesar 98,71%. 

 

Rangkuman hasil pengujian antara basic-scan, full-scan dan partial-scan dijelaskan pada 

tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Rangkuman hasil pengujian antara basic-scan, full-scan dan partial-scan dengan 

jumlah SDFF yang berbeda. 

 

  Basic-Scan Full-Scan Partial-Scan 

1 Jumlah Gerbang Kombinasional 379 379 379 

2 Jumlah Non SDFF 6 6 6 

3 Jumlah SDFF 0 19 13 

4 Gate Overhead 0,0% 19% 13,72% 

5 Jumlah Fault 934 934 934 

6 PI/PO 35/24 35/24 35/24 

7 Fault Coverage 21,63% 99,57% 98,93% 

8 Fault Efficiency 21,72% 100,0% 98,71% 

9 CPU Time 0,01 s 0,01 1,83 s 

 

  

d. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian rangkaian iscas89 s641 adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengujian dengan metoda basic scan untuk rangkaian s641 dengan ATPG 

kombinasional menghasilkan  fault coverage rendah karena hanya komponen 

kombinasional saja yang diuji.  

2. Pengujian metoda Full Scan untuk rangkaian s641 dengan ATPG kombinasional 

menghasilkan fault coverage yang besar, hampir 100% karena semua DFF dijadikan 

SDFF  

3. Pengujian dengan metode Partial Scan untuk rangkaian s641  dapat menghasilkan 

fault coverage yang mendekati 100%  dan gate overhead yang lebih rendah daripada 

metoda Fullscan  
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Abstrak: Robot Line Follower adalah benda statis yang memiliki 

karakteristik pergerakan motor belum stabil, oleh sebab itu suatu robot 

Line Follower  membutuhkan kontrol atau kendali yang dapat merubah 

pergerakan robot menjadi lebih stabil, salah satu dari kendali motor yaitu 

kendali Proportional Integral Derivative (PID). Robot Line Follower 

yang menggunakan kontrol PID haruslah memiliki otak sebagai 

penyimpan suatu variable yang akan diolah menjadi aktuator (putaran 

motor). Pada penelitian tersebut, ATmega16 sangatlah cocok untuk robot 

Line Follower dengan besar kapasitas programnya di bawah 16Kb. 

Perkembangan teknologi Wireless juga semakin banyak digunakan 

sebagai sistem kendali robot. Robot dapat dikendalikan jarak jauh 

menggunakan modul Wireless dan joystick sebagai mediatornya. 

Makalah ini merupakan resume penelitian dengan topik “Rancang 

Bangun Remote Controlled Line Follower Robot untuk Rute dengan 

Persimpangan Kompleks.” Robot yang dibangun menggunakan 8 sensor 

garis yang diletakan di bagian depan, dan 2 sensor perempatan di 

samping kiri dan kanan. Robot juga dilengapi dengan perangkat receiver 

yang mampu bekerja pada frekuensi 315, 418 and 433.92 Mhz untuk 

pengendalian secara remote menggunakan perangkat transmiter berupa 

joystick.   

Berdasarkan pengujian menggunakan kendali jarak jauh (remote), 

perangkat wireless masih dapat beroperasi sampai jarak 18 meter dengan 

antena seinggi 4 cm. Selain itu, robot yang dibuat dapat melalui lintasan 

sepanjang 3 meter dengan rata-rata waktu 28,6 detik dengan kesalahan 

minor 10%.    

 

Keywords: Line follower robot, Proportional Integral Derivative (PID), 

Atmega16, lintasan kompleks, remote 

 

   

Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik 

menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang 

telah didefinisikan terlebih dulu. Robot Mobil atau Mobile Robot adalah konstruksi 

robot yang ciri khasnya adalah mempunyai actuator berupa roda untuk menggerakkan 

keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan 

posisi dari satu titik ke titik yang lain.
[8]

 

Kemajuan di bidang teknologi saat ini terutama di bidang elektronika dan 

robotika memungkinkan untuk menciptakan robot / perangkat yang mendukung kinerja 

manusia lebih praktis atau sebagai alat bantu kerja yang efisien yang kelak banyak 
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diciptakan. Perkembangan teknologi robotika telah mampu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kehidupan manusia. Teknologi robotika juga telah menjangkau sisi hiburan 

dan pendidikan. Salah satu hal dari sekian banyaknya perkembangan dari teknologi 

robotika yaitu robot Line Follower (pengikut garis). 

Robot Line Follower adalah benda statis yang memiliki karakteristik pergerakan 

motor belum stabil, oleh sebab itu suatu robot Line Follower  membutuhkan kontrol 

atau kendali yang dapat merubah pergerakan robot menjadi lebih stabil, salah satu dari 

kendali motor yaitu kendali Proportional Integral Derivative (PID). Dewasa ini, makin 

banyak perkembangan teknologi di dunia industri. Khususnya yang memanfaatkan PID, 

sebagai metode kontrol dalam teknologi industrinya. Penggunaan  kontroler PID 

merupakan satu-satunya strategi yang paling banyak diadopsi pada pengontrolan proses 

industry.
[5]

  Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam desain dan penerapan. Dengan 

menggunakan metoda ini pergerakan robot akan lebih sempurna. Penggunaan kontroler 

PID juga akan menghemat penggunaan sensor.  

Robot Line Follower yang menggunakan kontrol PID haruslah memiliki otak 

sebagai penyimpan suatu variable yang akan diolah menjadi aktuator (putaran motor). 

Pada penelitian tersebut, ATmega16 sangatlah cocok untuk robot Line Follower dengan 

besar kapasitas programnya di bawah 16Kb. 

Perkembangan teknologi Wireless juga semakin banyak digunakan sebagai 

sistem kendali robot. Robot dapat dikendalikan jarak jauh menggunakan modul 

Wireless dan joystick sebagai mediatornya. 

Selama ini bahasan tentang robot Line Follower lebih terfokus pada robot yang 

mampu mengikuti lintasan tanpa persimpangan seperti pada penelitian Ahmad 

Harmoko
[1]

. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditambah dengan memanfaatkan 

sistem komunikasi Wireless, topik penelitian yang diambil adalah “Rancang Bangun 

Remote Controlled Line Follower Robot untuk Rute dengan Persimpangan Kompleks.” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana rancang bangun Remote Controlled Line Follower Robot untuk Rute 

dengan Persimpangan Kompleks. 

2. Bagaimana pemrograman robot Line Follower dengan kendali PID berbasis 

mikrokontroller ATmega16 yang dapat dikendalikan dengan teknologi Wireless. 

3. Bagaimana proses tunning/pengaturan kontrol PID. 

 

Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Membuat robot Line Follower dengan kendali PID berbasis mikrokontroller 

ATmega16 yang dapat dikendalikan dengan teknologi Wireless. 

2. Melakukan pengujian kendali jarak jauh (remote) untuk robot line follower yang 

dibuat. 

3. Melakukan uji coba pada lintasan dengan persimpangan kompleks yang telah di 

buat. 
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Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan yang telah dipaparkan, maka batasan yang  diberlakukan 

dalam penelitian ini adalah implementasi teori sistem kendali PID untuk rangkaian 

Remote Controlled Line Follower Robot dengan kondisi: 

1. Menggunakan 10 buah sensor yang berbasis lampu Light Emiting Diode (LED) 

dan Photo Transistor. 8 buah sensor untuk mendeteksi garis, dan 2 buah sensor 

untuk mendeteksi persimpangan. 

2. Menggunakan Atmega16 sebagai pengontrol pergerakan robot. 

3. Menggunakan metode kontrol PID. 

4. Menggunakan perangkat lunak CodevisionAVR untuk program robot dan 

avrdudeGUI untuk memasukan program untuk ATmega16. 

5. Menggunakan print out banner ataupun karton berwarna putih dengan garis 

berwarna hitam berdiameter 1,8 cm dengan sudut lintasan minimal 45
0
. 

6. Menggunakan modul sensor Wireless untuk sistem pengendaliannya 

7. Menggunakan joystick sebagai mediator kendalinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE 

Desain penelitian untuk rancang bangun Line Follower robot ini mengikuti skema 

tahapan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrance 

Melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap berbagai permasalahan yang timbul 

pada robot Line Follower. Kemudian permasalahan tersebut dijadikan ide pokok untuk 

penelitian yang akan dicari dan dibuat solusinya. 

2. Diagnosis  

Gambar 1. Lintasan robot 

exit Diagnosis 

Learning 

Evaluation Action taking   

Action planning 

Entrance 
 

Gambar 2. Tahapan penelitian 
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Mencari semua kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan robot Line 

Follower. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

dari robot Line Follower adalah sebagai berikut: 

 Studi Literatur 

Mempelajari konsep-konsep robot Line Follower yang terdapat pada beberapa 

sumber literatur. Sumber literatur dapat berupa buku teks, paper, website, blog, jurnal, 

dan dokumen teknis terdahulu. 

 Observasi 

 Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan 

mengenai persoalan robot Line Follower. 

 Analisis 

 

 

 

 

 

 

Mempelajari rangkaian yang terdapat pada rangkaian robot dan menyeleksi 

komponen ataupun bahan-bahan yang di perlukan untuk mebuat suatu robot Line 

Follower. 

3. Action Planning 

Proses desain ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil Diagnosis dalam rancangan 

model. Ada tiga rancangan model yang akan di buat, yaitu rancangan sistem elektronik 

robot, rancangan program, dan rancangan sistem mekanik robot. 

4. Action Taking 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengimplementasian dari ketiga rancangan yang 

telah dibuat pada tahap Action Planning. Setelah model dibuat berdasarkan sketsa dan 

menyesuaikan isi yang akan ditampilkan berdasarkan kebutuhan dilanjutkan dengan 

mengadakan ujicoba awal
[7]

 menggunakan garis melingkar kemudian melanjutkan 

dengan mengatur konstanta P, I, dan D dengan tujuan robot dapat mengikuti garis tanpa 

goyang sedikitpun. 

5. Evaluating 

Setelah masa implementasi (action taking) dianggap cukup kemudian tahapan 

selanjutnya melaksanakan evaluasi hasil dari implementasi tadi, dalam tahap ini dilihat 

bagaimana respon kecepatan terhadap error pada berbagai persimpangan
[7]

.Adapun 

kriteria sebagai berikut: 

a. Pengaturan nilai konstanta PID, nilai kecepatan maksimal dan kecepatan minimal 

motor. 

b. Hasil Tunning PID akan dikonversikan bersamaan dengan error menjadi kecepatan 

motor. 

c. Hasil dari PID yang ideal akan memperoleh gerakan sempurna yang kemudian 

dapat mengatur persimpangan supaya robot dapat bergerak sesuai keinginan. 

6.  Learning 

Tahap ini merupakan bagian akhir siklus yang telah dilalui dengan melaksanakan 

review tahap-pertahap yang telah berakhir kemudian penelitian ini dapat berakhir. 

Seluruh kriteria dalam prinsip pembelajaran harus dipelajari, dan hasil proyek yang 

nampak akan dilaporkan secara lengkap dan hasilnya secara eksplisit dipertimbangkan 

dalam hal implikasinya terhadap penerapan Canonical Action Reaserch (CAR). Untuk 

sensor mikrokontroler actuator 

indikator tuning 

Gambar 3. Proses robot Line Follower 
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hal tertentu, hasilnya dipertimbangkan dalam hal implikasinya untuk tindakan 

berikutnya dalam situasi organisasi lebih-lebih kesulitan yang dapat dikaitkan dengan 

pengimplementasian perubahan proses
[7]

. Namun apabila belum memenuhi kriteria 

maka, hasil learning ini diproses kembali dari tahapan 2 s.d 5.  

7. Exit 

 Penelitian ini berakhir apabila telah mencapai kriteria yang telah ditentukan 

 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Robot  Line Follower  merupakan robot yang bertujuan untuk menyusuri jejak 

(garis) secara otomatis, dimana jejak atau garis tersebut berupa garis yang dibentuk dari 

warna hitam. Namun walaupun demikian robot ini dapat dikatakan robot yang cukup 

lumayan cerdas karena robot Line Follower ini mampu melakukan penyusuran garis 

dengan sendirinya. Sebenarnya prinsip dari robot Line Follower adalah sangat 

sederhana sekali dimana kinerja dari robot ini ditentukan oleh piranti elektroniknya 

yang terdiri dari sensor dan driver. Sensor pada robot  Line Follower ini tersusun dari 

10 buah komparator (pembanding tegangan), dimana 10 buah komparator ini nantinya 

dibagi dalam 2 bagian yaitu 8 buah komparator yang di letakan di depan roda bebas 

untuk melakukan pergerakan pada saat robot bergerak maju mengikuti jalur lintasan, 

dan 2 buah sensor di letakan di depan roda belakang. 2 bagian tadi diibaratkan sebagai 

mata daripada robot agar tetap berada pada garis hitam dan dapat mendeteksi 

persimpangan.   

Komparator-komparator ini sebenarnya adalah op-amp yang berfungsi sebagai 

detektor tegangan (pembanding tegangan). Detektor ini menggunakan IC LM324 

dimana isi dari chip IC ini terdapat empat buah op-amp dimana tiap komponen ini 

bekerja dengan sendiri-sendiri (tidak  terpengaruh antara satu dan lainnya). Sedangkan 

pada driver-nya digunakan IC L298 untuk menggerakkan motor DC 6 Volt yang 

memerlukan menahan feedback tegangan pada motor DC.  

Spesifikasi DT-Robot Plastic Gear Motor L Set: 

1. Rasio   : 120:1. 

2. Range tegangan kerja : 3-12 VDC. 

3. Arus tanpa beban : 40-230 mA. 

4. Kecepatan tanpa beban : 22-100 rpm. 

5. Torsi   : 2-12 kgf.cm. 

6. Diameter roda+ban : 6,7 cm. 

7. Ketebalan roda+ban : 7,5 mm. 

Sementara Adapun data teknis robot Line follower sebagai berikut: 

1. Panjang    : 19 cm  

2. Lebar    : 14 cm 

3. Tinggi    : 7 cm 

4. Suplai Tegangan  : 5 V 

5. Suplai tegangan motor : 7,4 V 

6. Suplai tegangan wireless: 7,4 V 

7. Diameter Roda   : 6 cm 

8. Gear box   : 2 pasang 

Robot Line Follower ini bekerja dengan prinsip sangat sederhana yaitu 

menggunakan sensor dan driver sebagai tulang punggung robot ini. Pada bagian sensor, 

robot ini memiliki 10 buah sensor, masing-masing sensor pendeteksi garis, dan sensor 

pendeteksi persimpangan. Tiap sensor terdiri dari satu buah komparator yang tiap 
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komparatornya dipegang satu buah op-amp dimana inputan  non-inverting/tidak 

membalik (dilambangkan dengan tanda + ) dari salah satu  op-amp pada tiap sensor 

dihubungkan dengan inputan non-inverting/membalik (dilambangkan dengan tanda +). 

Hal ini bertujuan agar output dari masing-masing op-amp bekerja secara berkebalikan 

sehingga driver dapat menentukan arah putaran dari motor dengan baik.  
Sensor 1

Sensor 7

Sensor 6

Sensor 5

Sensor 4

Sensor 3

Sensor 2

Sensor 8

PENGENDALI

MIKROKONTROLLER

PORT 

INPUT

PORT 

OUTPUT
Masukan 

sinyal clock

Clock elsternal 12 

Mhz

DRIVER MOTOR

INDIKATOR

LCD 16x2

MOKTOR 

KIRI 

MOTOR 

KANAN
POSISI

POSISI

JALUR / 

GARIS

 
Gambar 4. Bagan prinsip kerja secara umum 

Dari gambar 30 di atas dapat dijelaskan prinsip kerja dari system, Sensor bekerja 

dengan membedakan antara warna hitam dan putih menjadi bit 0 (low) dan 1 (high). 

Dari sensor nantinya akan diteruskan ke mikrokontroler ATmega16, kemudian 

mikrokontroler akan memberikan impuls atau rangsangan ke driver motor sehingga 

motor akan bekerja sesuai yang diinginkan. Berikut ini gambar dari posisi peletakan 

sensor pada robot  Line Follower.   

Sensor 

perempatan

Sensor 

perempatan

ROBOT LINE 

FOLLOWER

GARIS

PV=0

Ujung Kiri Ujung Kanan

SENSOR 

GARIS

G
E

R
A

K
A

N
 R

O
B

O
T

 
Gambar 5. Tata letak sensor garis dan sensor perempatan 
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Body/Fisik Robot Line Follower 

 

       
(a)           (b) 

      
         (c)             (d) 

Gambar 6. Gambar robot (a)samping (b)depan (c)atas (d)bawah 

 

Robot Line Follower menggunakan bahan PCB bolong dengan ukuran 190 mm 

x 140 mm dengan ketebalan 1,5 mm lengkap dengan rangkaian dan mekanik. Untuk 

tingkat kedua menggunakan bahan PCB dengan ukuran 120 mm x 75 mm dengan 

rankaian dan penghubungnya. 

 

Aktuator Robot Line Follower 

Aktuator yang digunakan adalah 2 (dua) buah motor DC 6 volt dan juga ditambahkan 2 

(dua) buah gear-box, untuk menghasilkan kekuatan torsi yang lebih besar. 

     
      (a)                (b) 

Gambar 7. (a) Bahan-bahan pembuatan gear-box (b) hasil pembuatan gear-box dan motor 

 

ANALISIS 

Berdasarkan hasil dari 10 kali percobaan, terjadi sekali kegagalan pada 

perubahan lintasan pola pertama menuju pola kedua. Sementara rata-rata waktu yang 

diperlukan end to end, sebesar 28,6 detik. Sementara kesalahan sebesar 10% (satu dari 

10 kali percobaan) masih memberikan hasil yang baik. Tabel berikut menunjukan hasil 

pengujian selengkapnya. 
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Tabel 1. Pengujian robot Line Follower 

No Pengujian ke - Waktu End to End (detik)   KETERANGAN 

1 Test 1 28 OK 

2 Test 2 29 OK 

3 Test 3 29 OK 

4 Test 4 29 OK 

5 Test 5 28 FAILED 

6 Test 6 28 OK 

7 Test 7 29 OK 

8 Test 8 28 OK 

9 Test 9 30 OK 

10 Test 10 28 OK 

Rata-rata waktu 28,6 
 

 

Berikut ini tabel pengujian kendali jarak jauh dipetakan terhadap jarak.  
Tabel 2. Pengujian Kendali Wireless 

No Pengujian ke - Jarak (m) 

Sinyal 

diterima 

atau tidak ? 

Besar Signal 

Robot Diam 

Besar Signal 

Robot Maju 

Besar Signal 

Robot Diam 

Tx Rx Tx Rx Tx Rx 

1 Test 1 1 ya 5 5 10 10 11 11 

2 Test 2 2 ya 5 5 10 10 11 11 

3 Test 3 3 ya 5 5 10 10 11 11 

4 Test 4 4 ya 5 5 10 10 11 11 

5 Test 5 5 ya 5 5 10 10 11 11 

6 Test 6 6 ya 5 5 10 10 11 11 

7 Test 7 7 ya 5 5 10 10 11 11 

8 Test 8 8 ya 5 5 10 10 11 11 

9 Test 9 9 ya 5 5 10 10 11 11 

10 Test 10 10 ya 5 5 10 10 11 11 

11 Test 11 11 ya 5 5 10 10 11 11 

12 Test 12 12 ya 5 5 10 10 11 11 

13 Test 13 13 ya 5 5 10 10 11 11 

14 Test 14 14 ya 5 5 10 10 11 11 

15 Test 15 15 ya 5 5 10 10 11 11 

16 Test 16 16 ya 5 5 10 10 11 11 

17 Test 17 17 ya 5 5 10 10 11 11 

18 Test 18 18 tidak 5 1 10 1 11 1 

 
Keterangan: 

Kode Signal Keterangan 

5 Besar sinyal yang dikirim/diterima oleh transceiver diam 

10 Besar sinyal yang dikirim/diterima oleh transceiver untuk perintah maju 

11 Besar sinyal yang dikirim/diterima oleh transceiver untuk perintah mundur 

1 Sinyal tidak diterima oleh receiver 

Berdasarkan hasil pengujian, jangkauan sinyal kendali wireless mulai hilang/ tidak 

terdeteksi oleh receiver di robot pada jarak 18 meter. Jarak ini relatif cukup jauh untuk 

mengendalikan robot line follower secara remote. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Telah berhasil dibuat sebuah robot Line Follower dengan kendali PID berbasis 

mikrokontroller ATmega16 yang dapat dikendalikan dengan teknologi Wireless. 

Jangkauan kendali wireless mencapai 18 meter dengan mengandalkan batere 7,4 

volt 

2. Berdasarkan pengujian menggunakan kendali jarak jauh (remote), perangkat 

wireless masih dapat beroperasi sampai jarak 18 meter dengan antena seinggi 4 

cm  

3. Berdasarkan pengujian, robot yang dibuat dapat melalui lintasan sepanjang 3 

meter dengan rata-rata waktu 28,6 detik dengan kesalahan minor 10%. 

 
Saran 

Mengingat masih ada beberapa kekurangan, maka dalam penelitian ini disarankan 

beberapa hal berikut ini: 

1. Penggunaan lintasan yang lebih kompleks 

2. Pengurangan jumlah sensor tetapi dengan pengaturan sedemikian sehingga tetap 

mampu menempuh track yang ditentukan. 

Pengaturan parameter Proporsional, Derivatif dan integral yang lebih bervariasi 
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Abstrak 

Makalah  ini  menjelaskan  mengenai  sistem  pengolahan  sinyal bioelectrical  impedance atau 

biasa  dikenal  dengan bioimpedance. Sinyal bioimpedance diharapkan  bisa  dijadikan  perintah 

kontrol  untuk  membantu  mobilisasi  bagi  penderita  kelumpuhan.  Pengukuran  dan  pengolahan 

sinyal bioimpedance dilakukan pada otot trapezius yang terletak pada bagian punggung dengan 

menggunakan  tiga  buah  elektroda  yang  terintegrasi  dengan  sistem  pengolah bioimpedace . 

Sistem  pengolah bioimpedance ini  terdiri  rangkaian  stimulasi  dan  rangkaian  instrumentasi. 

Rangkaian  stimulasi digunakan untuk menyuplai arus sebesar 0,5 mArms dengan frekuensi 50 

kHz.  Arus  tersebut  akan  diinjeksikan  ke  tubuh  dengan  menggunakan  elektroda.  Rangkaian 

instrumentasi bioimpedance digunakan  untuk  mendeteksi  perubahan  tegangan  akibat 

berubahnya  nilai bioimpedance. .  Perubahan  tegangan  pada  bagian  tubuh  tersebut  kemudian 

dideteksi  dan  dilakukan  pengondisian  sinyal  hingga  didapatkan  tegangan  keluaran    yang 

berkisar  antara  0  –  5  Volt.  Dengan  metode  kontrol  hirarki,  tegangan  diklasifikasikan  menjadi 

beberapa  sinyal  kontrol  untuk mengatur kecepatan  dan arah  kursi roda. Hasil yang  didapatkan 

dari  penilitian  ini  adalah  terealisasikannya  sinyal bioimpedance yang  digunakan  sebagai 
referensi  dalam  mengontrol  arah  dan  kecepatan  dari  kursi  roda.  Kecepatan  gerak  kursi  roda 

diklasifikasikan  kedalam  tiga  jenis  gerakan, yaitu  Kecepatan  lambat  dengan  range  kecepatan 

sebesar  24.295 Cm/s – 37.751  Cm/s, kecepatan  sedang dengan range kecepatan 39.72   Cm/s 

–  56.852  Cm/s dan  kecepatan cepat dengan  range kecepatan  sebesar 51.936  Cm/s  – 58.875 

Cm/s. 

Kata kunci : Bioimpedance , Kecepatan, Kursi Roda 

1. PENDAHULUAN 

Penderita  kelumpuhan  akan  kesulitan  dalam  melakukan  mobilisasi.  maka  untuk  berpindah 

dari  satu  tempat ke tempat yang lain, penderita memerlukan suatu  alat bantu. Alat bantu  yang 

sering digunakan  yaitu kursi  roda. Bagi  Penderita  yang  mengalami  disfungsi  alat  gerak bagian 

atas  dan bawah (upper limb dan  lower limb) ,  kursi roda konvensional tidak lagi  bisa membantu 

karena  penderita  tidak  mampu  menggunakan  lengannya  untuk  menggerakkan  kursi  roda 

tersebut.  Maka  dari  itu,  perlu  dipikirkan  cara  lain  untuk  membantu  penderita  yang  mengalami 

kelumpuhan tersebut agar bisa melakukan mobilisasi dengan menggunakan kursi roda. 

Salah  satu  alternatif  yang  bisa  digunakan  adalah  dengan  memanfaatkan  sinyal 
bioimpedance tubuh  untuk  mengontrol  gerakan  kursi  roda.  Perubahan  nilai bioimpedance ini 

bergantung  pada  pergerakan  yang  dilakukan  oleh  bagian  tubuh  tertentu.  Dengan  adanya 

perubahan  nilai bioimpedance ,  kita  bisa  menggunakannya  sebagai  input  atau  referensi  pada 

suatu  sistem.  Oleh  karena  itu,  potensi  penggunaan  sinyal bioimpedance sebagai  perintah 

kontrol  ( control  commands) untuk  mengendalikan  kursi  roda  menggantikan  peran  tangan 

manusia sangat besar. 

Belakangan  ini  telah  dilakukan  berbagai  penelitian  terkait  dengan  sinyal bioimpedance 

tubuh.  Salah  satu  pencapaian  yang  didapatkan  adalah  sinyal bioimpedance ini  telah  berhasil 

digunakan  untuk  menggerakan  kursi  roda  dengan  beberapa  gerakan  sederhana,  seperti 
gerakan  maju,  belok  kiri  dan  belok kanan  [2].  Namun  masih  terdapat  berbagai  permasalahan 

sehingga belum  layak digunakan oleh penderita yang mengalami  kelumpuhan. Pada  penelitian 

ini,  kami  mencoba  menampilkan  hasil  eksperimen  terhadap  karakteristik  output  dari  sinyal 
bioimpedance berdasarkan  berbagai  jenis  gerakan  yang dilakukan pada bahu (pundak).  Output 
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sinyal bioimpdance ini  yang  akan  diolah  untuk  dijadikan  perintah  kontrol  ( control  commands) 

untuk mengatur tingkatan kecepatan dari kursi roda. 

2. METODE PENELITIAN 

Seluruh  material,  termasuk  jaringan  tubuh,  memiliki  sejumlah  sifat  listrik  yang 

berbeda-beda. Bioimpedance mengacu pada perlawanan  dari aliran arus  yang melalui jaringan 

tubuh  [3].    Sel  tubuh  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  intraseluler  dan  ekstraseluler.  Membran  sel 
dalam  kumpulan  intraseluler  menentukan  besar  reaktansi.  Model  pendekatan  rangkaian 

elektronika dari tiap sel dapat dilihat seperti Gambar 1 [3]. jaringan tubuh merupakan gabungan 

dari  banyak  sel  dengan  besar  dan  komposisi  yang  berbeda  menjadi  sebuah ionic  salt 

dissolution .  Model  pendekatan elektronik  dari suatu  jaringan tubuh  seperti  pada  Gambar  2  [3]. 
Bagian  elektrik  pasif  yang  terdapat  pada  jaringan  tubuh  disebut  dengan bioimpedance .  Untuk 

mengukur  besarnya bioimpedance ,  pada  bagian  tubuh  tertentu  harus  dialiri  arus  listrik  yang 

kecil  melalui  suatu  elektroda.  Besar bioimpedance yang  terukur  bisa  diketahui  dengan 

menggunakan hukum Ohm[3]. 

Z =   , Dimana V adalah tegangan dan I adalah arus      (1) 

Gambar 1. Model pendekatan rangkaian elektronika dari sel 

Gambar 2: Model pendekatan  elektronika dari suatu jaringan tubuh 

Keterangan : 
Ri  : Intracellular Resistance 

Cm  : Intracellular Reactance 

Re  : Extracellular Resistance 

Gambar 3. Konfigurasi pemasangan elektroda 
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Pengukuran bioimpedance dilakukan  pada  bagian  bahu  (punggung),  karena  pengukuran 

bioimpedance yang  paling  optimal  terdapat  pada  bagian  tersebut[2].  Metode  pengukuran 

bioimpedance yang  dilakukan  yaitu  dengan  metode  empat  elektroda,  tetapi  terdapat  sedikit 

modifikasi. Pada umumnya metode  empat  elektroda  memerlukan  6  buah  elektroda untuk  dua 

kanal,  namun  pada  aplikasi  ini  hanya  akan digunakan  tiga  buah  elektroda.  Elektroda  1  dan  2 

digunakan  untuk stimulasi  arus dan masing-masing  juga  digunakan sebagai detektor tegangan. 

Elektroda  nomor  3  bertindak  sebagai ground dari  kedua  kanal[4].  Konfigurasi  pemasangan 

elektroda diperlihatkan pada Gambar 3 [4]. 

Elektroda akan diletakkan  di daerah punggung,  tepatnya yaitu  pada jaringan otot trapezius 

(titik  v1  dan  v2).  Titik  3  digunakan  sebagai  ref erensi.  Tegangan  yang  akan  diukur  oleh 

rangkaian  instrumentasi  yaitu  antara  titik  v1  dan  3  dan  titik  v2  dan  3.  Elektroda  tersebut 

terintegrasi  dengan  rangkain  pengolah bioimpedance .  Penggunaan frekuensi  kerja sebesar  50 

kHz  didasarkan  pada  hasil  uji  coba  respon bioimpedance pada  pundak  terhadap 

bermacam-macam frekuensi arus yang distimulasikan [5]. 

.1 Sistem Pengolah Bioimpedance 

Sinyal bioimpedance akan  diukur  dengan  menggunakan  dua  bagian  rangkaian  yang 

terintegrasi,  yaitu  rangkaian  stimulasi  dan  rangkaian  instrumentasi.  Rangkaian  stimulasi 

merupakan  rangkaian  pembangkit  sumber  arus  bolak-balik  dengan  frekuensi  50  khz  dan 

amplitudo  maksimum  sebesar  0,5 mArms [2].  Sumber  arus  ini  kemudian  akan diinjeksikan  ke 

tubuh  melalui  elektroda.  Bagian  yang  lainnya  yaitu  rangkaian  instrumentasi.  Rangkaian  ini 

digunakan  untuk mengukur beda  potensial  pada tubuh  yang  distimulasi.  Besar tegangan  yang 

terukur  tersebut  mewakili  besarnya bioimpedance .  Sistem  ini  dinamakan  dengan  sistem 

pengolah bioimpedance. Output  dari  rangkaian  ini  akan  dikirim  ke  ADC  mikrokontroler.  Blok 

diagram dari sistem tersebut ditunjukan oleh Gambar 4. 

Stimulasi yang  diberikan  yaitu  berupa sumber arus sinusoidal  sebesar  0,5 mArms dengan 

frekuensi  50  kHz.  Sumber  arus  ini  dibangkitkan  oleh  rangkaian sine  wave  generator yang 

terhubung  ke  rangkaian Voltage  Controlled  Current  Source (VCCS).  Rangkaian  sine  wave 

generator  terdiri  dari  pembangkit  gelombang  kotak  dengan  frekuensi  50  kHz, low  pass  filter 

dengan  frekuensi cut-off 50  kHz,  dan non-inverting  amplifier. Tegangan  sinusoidal  yang 

dihasilkan  dari  rangkaian sine  wave  generator kemudian  dimasukkan  ke  rangkaian  VCCS 

jembatan  arus  Howland  yang  dimodifikasi.  Rangkaian  ini  akan  mengubah  tegangan  sinus 

menjadi  arus.  Frekuensi  arus  sama  dengan  frekuensi  tegangan  input,  sedangkan  besar 

arusnya diatur dengan menggunakan resistor variabel yang terpasang pada rangkaian. 

Perubahan bioimpedance didapat  dari  besar  tegangan  elektroda  positif   (v2)  terhadap 

referensi  dan  elektroda  negatif  (v1)  terhadap  referensi.  Kedua  tegangan  tersebut  kemudian 

dikuatkan  dengan  seperangkat  rangkaian instrumentation  amplifier yang  memiliki Common 

Mode  Rejection  Ratio (CMRR)  yang  tinggi.  Karena  hasil  perubahan bioimpedance 

dimodulasikan  pada  f rekuensi  50  KHz,  pasti  akan  terdapat  gangguan  pada  frekuensi  rendah 

akibat  dari  adanya  sinyal  otot  (EMG)  yang  ikut  terukur  dan  pergerakan-pergerakan  artefak. 

Untuk  memperbaikinya,  tegangan  yang  terukur  dimasukkan  ke  rangkaian band  pass  filter 

dengan  frekuensi center -nya  terletak  di  sekitar  50  kHz.  Nilai  absolut  dari bioimpedance akan 

dihasilkan  dengan  menggunakan  rangkaian rectifier. Rangkaian  penguat  tegangan  akhir  juga 

dipasang  setelah  rangkaian rectifier sebagai  kalibrator  tegangan  agar  didapatkan  range 

tegangan keluaran antara 0 sampai 5 Volt. 

Output  dari  rangkain  sistem  pengolah bioimpedance tersebut  dijadikan  input  oleh  sistem 

minimum  Mikrokontroler.  Hasil  pengukuran bioimpedance ini  kemudian  dikirim  ke  sistem 

mikrokontroler  dengan  menggunakan  10  bit Analog  to  Digital  Converter (ADC).  Hasil 
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pengukuran  tersebut  dikirim  ke  PC  dengan  menggunakan USB  to  Serial dengnan  Frekuensi 

sampling ADC diatur sebesar 100 hz[1]. 

Gambar 4. Diagram blok sistem instrumentasi pengukuran bioimpedance . 

.2 Kontrol Hirarki dan Pengaturan Kecepatan Kursi Roda 

Kontrol  hirarki  dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  masalah  yang  kompleks 

dengan  menguraikan  ke  dalam  submasalah yang lebih kecil dan menyusun  kembali  solusinya 

ke  dalam  struktur    hirarki  yang  fungsional. Sistem  kontrol hirarki merupakan  suatu  bentuk 

sistem kontrol yang mengatur suatu  kumpulan device dan  software yang  disusun dalam pohon 

hirarki.  Sistem hirarki  ditunjukan  oleh  suatu bagan  organisasi  yang  terdiri dari atasan, 

bawahan,  dan jalur  komunikasi organisasi.  Biasanya, Sistem  Kontrol hirarki terdiri  dari  tiga 

tingkat yaitu: Tingkat Organisasi, Tingkat Koordinasi dan  Tingkat Eksekusi. Kursi  roda  yang 

dirancang  dikontrol  dengan  memamfaatkan  sinyal bioimpedance yang  terdapat  pada  tubuh. 

Sinyal bioimpedance digunakan  sebagai control  commands untuk  mengatur  kecepatan  dan 

arah  dari  kursi roda. Karena kompleksitas permasalahan yang terdapat dalam  sistem  kontroller 

kursi roda, maka digunakan prinsip-prinsip metode kontrol hirarki untuk mengatasinya. Diagram 

blok keseluruhan sistem ditunjukkan pada Gambar 5. 

Perubahan  nilai Bioimpedance tubuh  dijadikan  sebagai  perintah  kontrol  untuk  mengatur 

arah  dan  kecepatan dari kursi  roda.   Perubahan  nilai ini terjadi ketika  adanya  perubahan  pada 

komposisi jaringan otot akibat gerakan yang dilakukan oleh bagian tubuh tertentu, dalam  hal ini 
pergerakan  yang  dilakukan  oleh  bahu  .  Gerakan  bahu  inilah  yang  dijadikan  sebagi  perintah 

kontrol untuk  menggerakan  kursi  roda  sesuai  dengan  yang  kita inginkan. Bioimpedance tubuh 

ini  akan  diolah  oleh  rangkaian  pengkondisi  sinyal,  sehingga  di  hasilkan  tegangan  keluaran 

sebesar  0  -  5  Volt.  Tegangan  tersebut  akan  dijadikan  input  oleh  mikrokontroler  untuk 

mengendalikan  gerak  dari kursi  roda.  Masing-masing bahu  akan menghasilkan  satu  tegangan 

input.  Tegangan  keluaran  tersebut akan diklasifikasikan  menjadi  beberapa  sinyal kontrol  untuk 

kecepatan  dan  arah  dari  kursi  roda.  Sehingga  akan  didapatkan  tiga  jenis  pengklasifikasian 

kecepatan gerak dari kursi roda, yaitu kursi roda dengan kecepatan lambat, sedang dan cepat. 

Kami  telah  melakukan  penelitian  sebelumnya  terhadap  karakteristik  sinyal Bioimpedance 

pada bagian bahu  atau  pundak  berdasarkan gerakan yang dilakukan oleh  bahu. Ada tiga  jenis 

gerakan  yang kami lakukan  yaitu gerakan ke  atas, ke depan dan gerakan ke belakang. Setelah 

dilakukan  proses clustering didapatkan  dua  cluster  dari  ketiga  gerakan  tersebut.  Gerakan  ke 

atas  dan  ke  depan  merupakan  salah  satu  cluster dan gerakan  ke  belakang  merupakan cluster 
yang  berbeda.  Cluster  1  dengan  karakteristik  output  naik  dan  cluster  2  dengan  karakteristik 

output  turun.  Kombinasi dari  ke  dua  cluster  inilah  nanti yang akan digunakan  sebagai  perintah 

kontrol dalam mengatur arah dan kecepatan dari kursi roda. 
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Gambar 5. Diagram blok keseluruhan sistem dengan kontrol hirarki 

Pengaturan kecepatan dari kursi roda ini dirancang berdasarkan keinginan (intentions) dari 

subjek  yang  akan  menjalankan  kursi  roda.  Dari  percobaan  awal  yang  dilakukan  didapatkan 

kecepatan  minimal  dari  kursi  roda  sebesar  24  Cm/s  dan  kecepatan  maksimal  dari  kursi  roda 

sebesar  58  Cm/s.  Dari  range  kecepatan  yang  dihasilkan  tersebut,  maka  di  buat  3  klasifikasi 

kecepatan dari kursi roda.  Kecepatan  mode 1 (lambat) dengan  range kecepatan  24 Cm/s – 38 

Cm/s, kecepatan mode 2 (sedang) dengan range kecepatan 38 Cm/s – 50 Cm/s dan kecepatan 

mode  3  (cepat)  dengan  range  kecepatan  50  Cm/s  –  58  Cm/s.  Subjek  bisa  mengatur  dan 

memilih  sendiri  jenis  kecepatan  yang  akan  digunakan  dalam  menggerakan  kursi  roda  dan 

menyesuaikannya dengan kondisi lintasan yang akan dilalui. 
Proses diawali  dengan  inisialisasi  yang bertujuan  untuk  membuat  setingan  awal  terhadap 

sistem.  Kemudian  dilakukan  proses  pengukuran  dan  pembacaan  dari bioimpedance tubuh. 

Bioimpedance ini  akan  dijadikan  input  dalam  mengontrol  gerakan  kursi  roda.  Perintah  untuk 

maju  dan  belok  berbeda.  Perintah  maju  menggunakan  kedua  bahu  sedangkan  perintah  belok 

hanya menggunakan satu  bahu.  Apabila  kedua output bioimpedance dari masing-masing  bahu 

yang  diberikan  besar  dari threshold maka  kursi  roda  bergerak  maju  dengan  tingkatan 

kecepatan  yang  telah  ditentukan.  Proses  yang  sama  juga  digunakan  untuk  menambah 

kecepatan kursi roda. Sedangkan apabila hanya satu output bioimpedance dari salah satu bahu 

yang melebihi 

Vol 

Deteksi Tepi Turun 

(Eksekusi Perintah 

Thresholdin 

Tegangan 

Gambar 6. Proses Eksekusi Perintah Maju 

threshold dan  lamanya  besar  dari  3  detik  maka  akan  terdeteksi  sebagai  perintah  belok  dari 

kursi  roda.  Pada  penelitian  ini  diberikan threshold sebesar  3  Volt.  Mikrokontroler  akan 

mengeksekusi  perintah  ketika  tegangan  input  lebih  besar  dari  3  volt.  Dan untuk menghasilkan 

sinyal  impulse  dilakukan  deteksi  tepi  turun.  Untuk  lebih  jelasnya  mengenai  proses  perintah 

maju  bisa  dilihat  pada  Gambar  6.  Untuk  menghitung  besarnya  kecepatan  motor  digunakan 

rumus sebagai berikut: 

V =  R; V = 2pfR          (2) 

F  merupakan  frekuensi  yang  didapatkan  dari  output  sensor  rotary  encoder  yang  dipasang 

sebagai feedback pada motor DC, sedangkan R merupakan jari-jari dari kursi roda. 

Pengambilan  data  kecepatan  kursi  roda  dilakukan  terhadap  lima  orang  subjek  dengan 

posisi  kursi  roda  bergerak  lurus.  Masing-masing  subjek  melakukan  sepuluh  kali  percobaan. 
Setelah  dilakukan  kalibrasi  subjek  diminta  untuk  menjalankan  kursi  roda  dengan 

memamfaatkan  sinyal bioimpedace tubuh  sebagai  perintah  kontrol  untuk  menggerakan  kursi 

roda  dengan  berbagai  jenis kecepatan yang ada. Kemudian data  kecepatan kursi roda tersebut 
dikirim  ke  PC  melalaui  komunikasi  serial  yang  ada  pada  sistem  minimum  mikrokontroler. 

Waktu  pengambilan  data  selama  15  detik  untuk setiap  percobaan  dengan  frekuensi  sampling 

50 Hz. Semua data tersebut disimpan dalam format TXT. 
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3. HASIL EKSPERIMEN 

Hasil  rata-rata  kecepatan  gerak  kursi  roda  dari  sepuluh  kali  percobaan  untuk  lima  orang 

subjek  kemudian  ditampilkan  kedalam  grafik  seperti  yang  ditunjukan  oleh  Gambar  7  dan  8 

berikut. 

Gambar 7. Hasil Kecepatan Roda Sebelah Kanan 

Gambar 8. Hasil Kecepatan Roda Sebelah Kiri 

4. PEMBAHASAN 

1 Kecepatan Kursi Roda Mode 1 (Lambat) 
Kecepatan  kursi  roda  dengan  mode  1  (lambat)  ini  merupakan  klasifikasi  jenis 

kecepatan  yang  pertama  dari  kursi  roda.  Apabila  kedua  bahu  digerakan  kedepan  selama 

sesaat  dan  mengakibatkan  tegangan  input    melebihi threshold ,    kemudian  bahu  kita 

kembalikan ke  posisi awal  maka  kursi roda akan bergerak dengan kecepatan mode 1. Kursi 
roda akan  terus  bergerak  dengan  kecepatan  ini  sampai ada  perintah  selanjutnya  yang kita 

berikan.  Kecepatan mode  1 ini  merupkan kecepatan yang paling lambat dari beberapa jenis 

kecepatan  kursi  roda  yang  di  tentukan.  Dari  hasil  eksperimen  yang  didapatkan  dari  lima 

orang subjek, semua  subjek  berhasil  menjalankan kursi roda dengan  kecepatan  mode 1 ini. 

Dari  Gambar  7  dan  8  menunjukan  bahwa  5  detik  pertama  kursi  roda  bergerak  dengan 

kecepatan  lambat.  Dari  detik  0  sampai  detik  ke  1  merupakan  saat  transisi  kecepatan  dari 

keadaan  diam  sampai  kursi  roda  bergerak  dengan  kecepatan  lambat.  Dari  detik  ke  1 

sampai  ke  5  terlihat  kursi  roda  bergerak  dengan  kecepatan  konstan.  Besarnya  kecepatan 

rata-rata gerakan dari lima orang subjek selama 5 detik di tunjukan oleh Tabel 1. 

Pada  Tabel  1  didapatkan  nilai  kecepatan  rat-rata  dari  setiap  subjek  dan  kecepatan 

rata-rata dari  semua  subjek.  Kecepatan rata-rata dari semua subjek adalah sebesar 33.48 ± 

2.995  Cm/s  untuk  roda  kanan  dan  33.72  ±  2.971  Cm/s  untuk  roda  kiri. Dari  semua  subjek 

yang  melakukan  percobaan  didapatkan  selisih  kecepatan  antara  roda  kiri  dan  kanan  yang 

sangat  kecil.  Selisih  kecepatan  rata-rata  roda  kanan  dan  roda  kiri  adalah  sebesar  0.24  ± 
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0.47  Cm/s. hal ini menjelasakan  bahwa  ketika  kursi roda bergerak  dengan kecepatan mode 

1  (lambat),  maka  kursi  roda  akan  bergerak  lurus  ke  depan  dan  menghilangkan 

kecenderungan  kursi  roda  untuk  berbelok.  Dari  semua  percobaan  yang  dilakukan  oleh 

semua  subjek  pada  mode  kecepatan  mode  1  (lambat),  semua  kecepatan  kursi  roda  yang 

dihasilkan  berada  pada  range  kecepatan  mode  1  (lambat)  yaitu  dengan  kecepatan  antara 

24 Cm/s – 38 Cm/s. 

Tabel 1. Kecepatan Rata-Rata Gerakan Kursi Roda Mode 1 (Lambat) 

Kecepatan Rata-Rata Kursi Roda Mode 1 (lambat) Cm/s 

Roda Kanan Roda Kiri Selisih kecepatan Roda 
Kanan Dan Roda Kiri 

Subjek 1 35.96408 35.87556 0.08851 

Subjek 2 32.85988 33.17413 0.31424 

Subjek 3 30.74869 31.9436 1.19491 

Subjek 4 32.68608 32.74802 0.06194 

Subjek 5 35.06542 34.86556 0.19986 

Rata-Rata 33.48 ± 2.995 33.72 ± 2.971 0.24 ± 0.47 

Tabel 2. Kecepatan Rata-Rata Gerakan Kursi Roda Mode 2 (Sedang) 

Kecepatan Rata-Rata Kursi Roda Mode 2 (Sedang) Cm/s 

Roda Kanan Roda Kiri Selisih kecepatan Roda 
Kanan Dan Roda Kiri 

Subjek 1 51.10897 51.16514 0.05617 

Subjek 2 49.85459 51.22318 1.38619 

Subjek 3 48.76519 49.02048 0.25529 

Subjek 4 49.94445 50.81866 0.8742 

Subjek 5 55.34283 55.65232 0.30948 

Rata-Rata 51 ± 3.098 51.2 ± 3.367 0.17 ± 0.54 

2 Kecepatan Kursi Roda Mode 2 (Sedang) 

kecepatan  kursi  roda  mode  2  merupakan  jenis  kecepatan  kursi  roda  yang  kedua  dari 

klasifikasi  jenis  kecepatan  kursi  roda  yang  ada.  Kecepatan  dengan  mode  2  ini  baru  bisa 

terjadi  setelah  melalui  kecepatan  mode  1.  Ketika  kursi  roda  bergerak  dengan  kecepatan 

mode  1  maka  untuk  meningkatkan  kecepatannya  menjadi  mode  2  kedua  bahu  digerakan 

lagi  kedepan  selama  sesaat  dan  mengakibatkan  tegangan  input    melebihi threshold , 
kemudian  bahu  kita  kembalikan  ke  posisi  awal  maka  kursi  roda  akan  bergerak  dengan 

kecepatan  mode  2.  Kursi  roda  akan  terus  bergerak  dengan  kecepatan  ini  sampai  ada 

perintah selanjutnya yang kita berikan. Pada  gambar 7  dan  8 kecepatan  kursi roda dengan 

mode  2  ini  terjadi  pada  detik  ke  5  sampai  ke  10.  Pada  detik  tersebut  terjadi  peningkatan 

kecepatan  dari  kursi  roda  yang  signifikan  dari  kecepatan  sebelumnya.  Peningkatan  ini 

terlihat  dari  semua  subjek  yang  melakukan  percobaan.  Detik  ke  5  sampai  detik  ke  6 

merupakan  transisi  dari  kecepatan  mode  1  menuju  kecepatan  mode  2.  Setelah detik ke  6 

kecepatan  akan  kembali  konstan  sampai  detik  ke  10.  Besarnya  kecepatan  rata-rata 

gerakan dari lima orang subjek selama 5 detik di tunjukan oleh Tabel 2. 
Pada  Tabel  2  didapatkan  nilai  kecepatan  rat-rata  dari  setiap  subjek  dan  kecepatan 

rata-rata  dari  semua  subjek.  Kecepatan  rata-rata  dari  semua  subjek  adalah  sebesar 51  ± 
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3.098  Cm/s  untuk  roda  kanan  dan  51.72  ±  2.971  Cm/s  untuk  roda  kiri. Dari  semua  subjek 

yang  melakukan  percobaan  didapatkan  selisih  kecepatan  antara  roda  kiri  dan  kanan  yang 

sangat  kecil.  Selisih  kecepatan  rata-rata  roda  kanan  dan  roda  kiri  adalah  sebesar  0.17  ± 

0.54  Cm/s. hal ini menjelasakan  bahwa  ketika  kursi roda bergerak  dengan kecepatan mode 

2  (sedang),  maka  kursi  roda  akan  bergerak  lurus  ke  depan  dan  menghilangkan 

kecenderungan  kursi  roda  untuk  berbelok.  Dari  semua  percobaan  yang  dilakukan  oleh 

semua subjek  pada mode kecepatan  mode  2  (sedang),  didapatkan  kecepatan  dari putaran 

roda  yang  melebihi  range  kecepatan  38  Cm/s  –  50  Cm/s  terutama  pada  subjek  5.  Pada 

subjek  5  besarnya  kecepatan  kursi  roda  pada  mode  2  ini  sama  dengan  kecepatan  pada 

mode 3. 

3 Kecepatan Kursi Roda Mode 3 (Cepat) 

kecepatan  kursi roda mode  3  merupakan jenis kecepatan  kursi roda  yang  paling  cepat 
dari  klasifikasi  jenis  kecepatan  kursi  roda  yang  ada.  Kecepatan  dengan  mode  3  ini  baru 

bisa  terjadi  setelah  melalui  kecepatan  mode  2.  Ketika  kursi  roda  bergerak  dengan 

kecepatan mode  2  maka  untuk  meningkatkan kecepatannya  menjadi mode  3  kedua  bahu 

digerakan  lagi  kedepan  selama  sesaat  sampai  tegangan  input    melebihi threshold , 

kemudian  bahu  kita  kembalikan  ke  posisi  awal  maka  kursi  roda  akan  bergerak  dengan 

kecepatan  mode  3.  Kursi  roda  akan  terus  bergerak  dengan  kecepatan  ini  sampai  ada 

perintah selanjutnya  yang  kita  berikan.  Pada gambar 7 dan 8 kecepatan  kursi roda dengan 

mode 3  ini  terjadi  pada  detik ke  10  sampai  ke  15.  Walaupun  peningkatan  kecepatan  dari 

kursi roda yang terjadi kurang signifikan  dari kecepatan sebelumnya,  namun  pada gambar 
6  dan  7  masih  terlihat  perbedaan  kecepatan  mode  2  dan  mode  3,  kecuali  pada  subjek  5 

dimana  kecepatan gerak kursi  roda  mode 2 dan  mode 3  hampir sama. Detik ke  10  sampai 

detik ke 11 merupakan transisi dari kecepatan mode 2 menuju kecepatan mode 3. 

Tabel 3. Kecepatan Rata-Rata Gerakan Kursi Roda Mode 3 (Cepat) 

Kecepatan Rata-Rata Kursi Roda Mode 3 (Cepat) Cm/s 

Roda Kanan Roda Kiri Selisih kecepatan Roda 
Kanan Dan Roda Kiri 

Subjek 1 56.52171 56.9418 0.05617 

Subjek 2 56.52171 56.9418 1.38619 

Subjek 3 55.57125 55.4328 0.25529 

Subjek 4 55.70624 55.37005 0.8742 

Subjek 5 55.76686 55.96608 0.30948 

Kecepatan rata-rata dari 

semua subjek 55.95 ± 1.002 56.09 ± 1.038 0.1417 ± 0.17 

Setelah  detik  ke  11  kecepatan  akan  kembali  konstan  sampai  detik  ke  15.  Besarnya 

kecepatan rata-rata gerakan dari lima orang subjek selama 5 detik di tunjukan oleh Tabel 3. 

Pada  Tabel  3  didapatkan  nilai  kecepatan  rat-rata  dari  setiap  subjek  dan  kecepatan 

rata-rata dari  semua  subjek.  Kecepatan rata-rata dari semua subjek adalah sebesar 55.95 ± 

1.002  Cm/s  untuk  roda  kanan  dan  56.09  ±  1.002  Cm/s  untuk  roda  kiri. Dari  semua  subjek 

yang  melakukan  percobaan  didapatkan  selisih  kecepatan  antara  roda  kiri  dan  kanan  yang 

sangat  kecil.  Selisih  kecepatan  rata-rata roda  kanan dan roda  kiri  adalah sebesar  0.1417  ± 

0.17  Cm/s. hal ini menjelasakan  bahwa  ketika  kursi roda bergerak  dengan kecepatan mode 

3  (cepat),  maka  kursi  roda  akan  bergerak  lurus  ke  depan  dan  menghilangkan 

kecenderungan  kursi  roda  untuk  berbelok.  Dari  semua  percobaan  yang  dilakukan  oleh 

semua subjek pada kecepatan mode  3 (cepat), semua kecepatan kursi roda yang  dihasilkan 

berada pada range  kecepatan mode 3 (cepat) yaitu  dengan kecepatan antara  50 Cm/s – 58 

Cm/s. 

5. KESIMPULAN 
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Pemanfaatan  sinyal bioimpedance tubuh  sudah  berhasil  dilakukan  untuk  mengatur 

kecepatan  gerak  dari  kursi  roda.  Kecepatan  kursi  roda  tersebut  diklasifikasikan  menjadi  tiga 

jenis  gerakan,  yaitu  gerakan  lambat,  sedang  dan  cepat.  Nilai    range  kecepatan  dari  5  orang 

subjek  dengan  kecepatan mode 1 (lambat) sebesar  24.295 Cm/s –  37.751  Cm/s,  untuk  range 

kecepatan rata-rata mode 2 didapatkan hasil sebesar 39.72  Cm/s – 56.852 Cm/s,  untuk range 

kecepatan mode  3 (cepat)  didapatkan  hasil  sebesar 51.936  Cm/s  – 58.875 Cm/s. Pengaturan 

mode  kecepatan  kursi  roda  ini  disesuaikan  dengan  keinginan  ( intentions) dari  setiap  subjek 

dengan  mempertimbangkan  kondisi  jalan  yang  akan  dilalui.  Pemamfaatannya  bisa 

dikembangkan untuk kondisi jalan menanjak dan menurun. 
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Abstract : This paper has investigated a inverter using microcontroller as 

controller. Inverter is control by digital using microcontroller ATMEGA 

8535 based on look up table that has been saved at micro. Sampling of look 

up table data using sinusoidal pulse width modulation 1/4  method. And to 

produce better output, we serial some inverter output. For verification how 

this stuff work, we had test, design and the result output from inverter 

showed better output and power and it can be interface for solarcell. 

 

 Keywords :Multi level inverter, Microcontrol, Look up table 

 

 

   

LATAR BELAKANG 

Kebutuhan akan energi alternatif pada saat ini amatlah sangat penting dan 

dibutuhkan mengingat cadangan bahan bakar fosil untuk menggerakkan mesin 

penghasil listrik dibumi ini semakin menipis dan hasil pembakaran tersebut 

menimbulkan dampak negatif kepada lingkuangan berupa efek rumah kaca. Pada saat 

ini kita dapat memanfaatkan cahaya matahari sebagai bahan bakar alami alternatif untuk 

menyuplai kebutuhan listrik. Cahaya tersebut dapat diubah menjadi tegangan dengan 

menggunakan alat solarcell. Hasil keluaran alat tersebut masih berupa tegangan DC 

sehingga dibutuhkan suatu konverter untuk mengubahnya menjadi tegangan AC. 

Inverter adalah suatu alat yang berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi tegangan 

AC. Banyak metode dan cara untuk mengendalikan alat ini. Kita bisa 

mengendalikannya baik secara digital maupun analog. Dengan analog maka kita 

mendapati alat kerja yang besar dan banyak komponen. Dengan teknik digital kita dapat 

meminimalisirnya dan alat menjadi ringkas.  Pada makalah ini akan dibahas inverter 

yang diseri ouputnya. Tujuan output diseri agar mendapatkan tegangan sinus yang lebih 

baik dan halus. Dengan teknik multi level dan modulasi lebar pulsa inverter ini 

dikendalikan. Data look up table diambil menggunakan software power simulator. Hasil 

data yang didapatkan kami ambil 1/4  dan kemudian disimpan dalam mikrokontroller. 

Sinyal inilah yang digunakan untuk menjalankan inverter untuk menghasilkan output 

yang lebih baik. 

 

TUJUAN 

 Diharapkan multilevel inverter ini dapat menjadi alat pengubah sinyal DC dari 

PV dan mengubahnya menjadi sinyal AC yang lebih baik untuk digunakan sebagai 

sumber energi alternatif. 
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L

R

S1 S2

S3 S4

V

METODE 

A. INVERTER SATU FASA 

Inverter adalah alat yang umum kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari dan 

merupakan alat yang vital. Alat ini mengubah sinyal tegangan DC menjadi tegangan 

AC. Inverter yang umumnya dapat kita jumpai adalah UPS. Seperti yang kita ketahui 

inverter yang baik adalah inverter yang outputnya memiliki sedikit harmonisa. Banyak 

sekali metode yang digunakan untuk mengendalikan inverter tersebut seperti fuzzy 

logic, volt/hertz dan masih banyak lagi metode yang dapat digunakan. Metoda modulasi 

lebar pulsa saat ini adalah cara yang terbaik untuk menjalankan inverter. Dibawah ini 

disajikan rangkaian daya inverter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rangkaian daya inverter satu fasa 

 

Prinsip kerja inverter sumber tegangan sebagai berikut : 

Bipolar : 

 Jika S1 dan S4 konduksi bersama, S2 dan S3 tidak konduksi. 

 Jika S2 dan S3 konduksi bersama, S1 dan S4 tidak konduksi. 

 

Unipolar : 

 

 Jika S1 dan S4 konduksi bersama, S2 dan S3 tidak konduksi. 

 Jika S1 dan S2 konduksi bersama, S4 dan S3 tidak konduksi. 

 Jika S2 dan S3 konduksi bersama, S1 dan S4 tidak konduksi. 

 Jika S3 dan S4 konduksi bersama, S1 dan S2 tidak konduksi. 

 Pada makalah ini inverter yang digunakan adalah inverter jenis kendali 

unipolar. Inverter yang digunakan berjumlah 3 buah. 

 

B. PEMROGRAMAN MULTI LEVEL INVERTER 1/4   

Kita ketahui banyak sekali cara untuk mengendalikan inverter. Pada 

makalah ini digunakan teknik modulasi lebar pulsa dengan hanya mengambil ¼ 

gelombang yang dihasilkan untuk switching inverter. Teknik ini dipakai selain 

untuk meminimalisasi memori yang digunakan pada mikro juga memperhalus 

gelombang yang dihasilkan.  Karena menggunakan kendali inverter unipolar 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

168 

 


1/4 

00 FF 00

Dibaca mundur

FF

Dibaca 

komplemennya

00

Dibaca mundur

Rangkaian dalam PSIM 

File .sch

dicompile
File . cct

File . txt

Parameter 

Rangkaian

File .xls

Microsoft exel

Bit -bit digital 

sebanyak 256 data

maka setiap lengan mempunyai data yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. 

Teknik pemrograman ¼ λ multi level  yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

 Gelombang sinusoidal yang dipakai adalah      ¼ λ 

 Sedangkan sinyal pembawa saling tergeser fasanya 

 Hasil simulasi merupakan sinyal switching untuk kendali inverter dan diambil 

¼ λ dari sinyal yang dimodulasi  dan kemudian dimasukkan ke memori pada 

mikrokontroller 

 Karena menggunakan kendali inverter unipolar maka sinyal switching untuk 

tiap lengan saling berbeda. 

 Cara pengambilan sinyal kendali tersebut ditunjukkan dengan ilustrasi 

gambar dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Teknik pemrograman ¼ λ 

 

Data modulasi lebar pulsa yang digunakan didapatkan  dengan menggunakan 

software power simulator. Dengan  membandingkan antara sinyal sinus dan dan 3 buah 

sinyal carrier yang saling tergeser fasanya. Setelah kita jalankan simulator maka akan 

muncul hasil modulasi sinyal tersebut lalu kita ambil ¼ λ. Berikut tahapan pengambilan 

data tersebut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses mendapatkan data melalui simulasi komputasi 
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C. KERJA MULTI LEVEL INVERTER SERI 

Berikut ini adalah gambar multi level inverter seri tersebut 

Gambar 3. Inverter seri 

 

 Proses kerja multi level inverter tersebut adalah kita menghasilkan suatu sinyal 

keluaran yang bertahap pada masing – masing inverter. Dengan kita menggabungkan 

secara seri pada keluarannya maka pada keluaran akhir inverter akan didapatkan suatu 

sinyal yang bertumpuk membentuk sebuah sinyal sinusoidal. Dibawah ini gambar 

masing – masing sinyal keluaran inverter dari simulasi power simulators. 

 
Gambar 3.1. Output inverter 1 

Dari inverter 1 gelombang yang dihasilkan adalah gelombang seperti pada 

gambar diatas. Keluaran dari inverter tersebut menjadi pondasi dasar untuk keluaran 

akhir pada alat. 

 
Gambar 3.2. Output inverter 2 

 Setelah sinyal pondasi dari inverter 1 terbentuk maka inverter ke 2 akan menjadi 

pondasi selanjutnya sebagai bagian dari tahapan pembentukan sinyal keluara multi level 

inverter seri ini.  
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Mikrokontroller 1 Rangkaian driver

 
Gambar 3.3. Output inverter 3 

 Yang terakhir adalah sinyal dari inverter 3 ini. Sinyal ini menjadi sinyal paling 

teratas dalam pembentukan multi level ini. Sinyal ini sebagai batas atas dari 

pembentukan keluaran alat ini. 

 
Gambar 3.4. Gabungan ke 3 output 

 

 Ketika semua sinyal ini digabungkan maka akan membentuk hasil gabungan 

sinyal tpada gambar 3.4 jika kita melihatnya dari sisi beban maka akan menghasilkan 

sebuah sinyal sinus dibawah ini. 

 

 

 
Gambar 3.5. Output beban 

 

Ketika semua komponen sinyal dari multi level itu terbentuk dan digabungkan maka 

jika kita melihat dari sisi beban saja maka akan terbentuk sinyal gelombang sinus AC 

yang sedikit harmonisa dan gangguan. 

 

HASIL ANALISA 

Berikut ini adalah diagram blok sistem yang di implementasi  
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Gambar 4. Blok rangkaian 

 

Setiap dari inverter ini menggunakan sumber DC tengan tegangan yang relatif 

sama. Setiap inverter mempunyai tugas menghasilkan beban RL seperti pada gambar 

3.1 – 3.3 sehingga jika semua keluaran itu digabungkan atau diseri menghasilkan 

keluaran RL yang bertingkat seperti gambar 3.4. Dan bila kita lihat pada sisi bebannya 

saja maka kita akan mendapati sinyal sinus AC yang baik. 

 

Pada mikrokontroller atmega 8535 disimpan data lookup table program untuk 

menjalankan inverter ini. Tiap lengan inverter yang digunakan diwakili dengan data 

sebanyak 256 data yang berisikan sampling switching inverter tersebut. Data antar 

lengan inverter tersebut berbeda karena inverter tersebut menggunakan switching 

unipolar. 

 

PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan dengan parameter sebagai berikut : 

Tegangan DC 1  : 20Volt 

Tegangan DC 2 : 20Volt 

Tegangan DC 3 : 20 Volt 

Induktor  : 2mH 

Beban  : 10 Ohm 
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Gambar 4.1. Alat multi level inverter 

 

Tegangan sumber dari masing-masing inverter diberikan sebesar 20 volt, 

kemudian hasil output tiap inverter tersebut kita seri untuk mendapatkan tegangan AC 

yang lebih baik. 

 
Gambar 4.2. Keluaran RL 

Sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode multi level, maka kita 

menginginkan keluaran dari beban dan induktansi memiliki gelombang kotak yang 

bertahap.setiap keluaran dari inverter tersebut memiliki gelombang kotak yang berbeda 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1-3.3. Hasil keluaran dari gambar diatas 

merupakan hasil penambahan dari tiap-tiap inverter untu menyusun keluaran seperti 

pada gambar 4.2.   
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Gambar 4.3. Output RL dan R 

Gambar diatas menjelaskan bahwa sistem bekerja dengan baik dimana output 

pada sisi beban RL dan R sefasa dan mengunci. 

 
Gambar 4.4. Arus dan output RL 

 Dilihat pada sisi beban dan arus pun terlihat sefasa dan mengunci menandakan 

sistem bekerja dengan baik 

 
Gambar 4.5 Arus dan output R 
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Dari gambar diatas dapat kita lihat dari sisi beban saja alat ini sudah mampu 

membentuk sinyal keluaran berupa tegangan AC. Keluaran ini menandakan bahwa 

program dan alat yang dibuat telah bekerja dengan baik 

 

KESIMPULAN 

 Dengan menggunakan metode multilevel inverter seri ini maka tegangan output 

AC dapat tercipta dengan baik dengan rendah harmonisa sehingga diharapkan dapat 

menjadi perbaikan kualitas daya bagi Solarcell dan diharapkan dapat menjadi interface 

pengubah tegangan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Ardi Winoto. Mikrokontroller AVR Atmega8/32/16/8535 dan Pemrogramannya 

dengan bahasa C pada WinAVR. 

[2] Ned Mohan, Tore M. Underland, William P. Robbins, “Power Electronics, 

Converters, Applications and Designs, “ Second Edition, Jhon Wiley & Son, Incm 

New York, 1995 

[3] Pratomo. H. L, “Implementasi Inverter Tiga Fasa Dengan Teknik SPWM Berbasis 

Mikrokontroller Tipe 89S52.”, SITIA, ITS Surabaya 2006. 

[4] Pratomo. H. L, “Pemanfaatan Mikrokontroller Tipe 89S52 sebagai Pengendali 

Multilevel Inverter”CITEE UGM 2009.  

[5] Yustinus S , L Heru P, “Pemanfaatan Mikrokontroller ATMEGA8535 sebagai 

Pengendali Inverter Satu 

 Fasa Jembatan Penuh Terprogram ¼ λ”, Proceeding of EECCIS ( Electrical Power, 

Electronics, Communications, Control & Informatics International Seminar ) 

Desember 2010, hal B16-1 - B16-5, Unibraw Malang, ISBN : 978-602-8692-26-7  

[6] Rashid,Muhammad H. ”Power Electronics, Circuit Devices,and 

Applications”.2004. Prentice Hall  

 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

175 

 

 TEKNIK PEMBANGKITAN GELOMBANG SINUS PWM 

UNTUK INVERTER DAYA TIGA FASE 

 

Francisca H.C                      Hari Sutiksno                         Setya Ardhi 

 fhc
 
@quadraluminari.ac.id 

 
        harisutiksno@gmail.com

 
      setyaardhi@yahoo.com

 

Dosen Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS) 

 

 

Abstrak: Paper ini membahas teknik baru dalam pembangkitan 

gelombang sinus pada inverter daya tiga fase Pulse Width Modulation 

(PWM). Teknik ini didasarkan atas bentuk gelombang yang dihasilkan 

dari respon impuls tak hingga (Infinite Impulse Response) dalam sistem 

orde dua. Gelombang sinus tiga-fase ini merupakan keluaran dari  

penyelesaian persamaan beda dengan metode rekursif.  Algoritma yang 

sederhana dan singkat ini memungkinkan untuk meningkatkan frekuensi 

sampling untuk memperkecil harmonisa.  

 

Kata kunci: inverter daya tiga fase, PWM, infinite impulse response 

 

   

PENDAHULUAN 

Inverter daya tiga-fase sinus Pulse-Width Modulation (PWM) banyak 

diaplikasikan sebagai peralatan daya listrik untuk menggerakkan motor-motor   tiga fase 

dengan sumber DC. Metode  perpotongan sinus-segitiga diusulkan pertama oleh 

Schὂnung dan Stimmler  pada tahun 1964 masih banyak digunakan pada  pembangkitan 

gelombang sinus PWM dengan proses analog yang sangat sederhana. Pembangkitan 

teknik digital  menjadi sangat populer  sejak teknologi mikrokontroler menjadi 

berkembang dalam berbagai aplikasi di segala bidang. Sekalipun teknik Space Vector 

Modulation (SVM) banyak dikembangkan dan diaplikasikan, namun demikian proses 

pembangkitannya membutuhkan algoritma yang sangat panjang dan kompleks (G. 

Pfaff, A. Weschta, and A Wick, 1984). Pada inverter daya tiga fase yang tunggal, 

dimana  inverter tidak bekerja paralel atau sinkron dengan pembangkit listrik yang lain, 

dibutuhkan pembangkit gelombang dengan pola sinus tiga fase. Gelombang ini dapat 

dibentuk dengan menggunakan osilator gelombang analog yang dikonversi melalui 

ADC(Analog to Digital Converter) ke dalam proses digital atau sebuah sebuah matriks 

data digital yang mewakili gelombang sinus tiga fase  Namun demikian metode-metode 

tersebut membutuhkan ruang penyimpan data (memori) yang relatif besar, sedangkan 

memori yang tersedia untuk periode sampling yang sempit menuntut proses yang 

singkat dan memori yang sekecil mungkin (H. W. Van der Broeck, H. CH. Skudelny, 

and G. Stanke, 1988).  Paper ini mengusulkan sebuah metode untuk pembangkitan 

gelombang sinus PWM  metode sinus-segitiga melalui  dengan menggunakan proses 

digital. Metode ini merupakan sebuah algoritma dengan metode infinite impulse 

recursive (IIR)  dan membutuhkan memori yang kecil untuk pembangkitan gelombang 

sinus.  
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INVERTER DAYA TIGA FASE SINUS PWM 

  Topologi inverter daya tiga-fase (S. Ogasawara, H. Agaki, and A. Nabae, 1989 , 

J W Kolar, H Ertl, F C Zach, 1991, dan A M Trzynadlowski and S Legowski, Jan 1994) 

yang dibahas dalam makalah ini adalah inverter dengan tiga lengan seperti terlihat pada 

gambar 1. Rangkaian ini terdiri atas 6 transistor yang  berfungsi sebagai saklar 

elektronik. Setiap pasang transistor terdiri dari 2 buah, dimana jika salah satu transistor 

dalam posisi ON, maka pasangannya dalam posisi OFF atau sebaliknya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Topologi Inverter Daya Tiga Fase berlengan tiga 
 

Posisi ON dan OFF transistor-transistor tersebut dikontrol oleh pembangkit gelombang 

sinus PWM melalui rangkaian driver transistor. Keluaran mikrokontroler tidak mampu 

men-drive transistor-transistor tersebut. Untuk itu diperlukan  rangkaian driver agar 

dihasilkan sinyal yang mampu men-drive transistor.   

 

 
 

 

Gambar 2.  Pembangkit Sinyal Sinus PWM 

 

Prinsip pembangkitan gelombang sinus PWM dengan teknik perpotongan gelombang 

sinus dan segitiga adalah sebagaimana terlihat pada gambar 3, yang terdiri atas 

pembangkit gelombang sinus dengan frekuensi 50Hz dan gelombang segitiga dengan 

frekuensi yang jauh lebih besar daripada frekuensi gelombang sinus., dan sebuah 

komparator. Jika sinyal sesaat S(t) lebuh besar daripada X(t), maka keluarannya adalah 

MICROCONTROLL
ER 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

177 

 

1 (high), dan jika sebaliknya (S(t) lebih kecil X(t)), maka keluaran komparator adalah 0 

(low). Pada inverter daya dengan rangkaian kontrol analog, gelombang sinus maupun 

gelombang segitiga dapat dibangkitkan dari rangkaian opamp yang disebut osilator. 

Pada inverter daya dengan rangkaian kontrol  menggunakan mikrokontroler, gelombang 

sinus dibangkitkan dengan menggunakan sederetan data yang membentuk pola 

gelombang sinus yang tersedia di dalam memori. Gelombang segitiga dibangkitkan di 

dalam mikrokontroler yang berupa sebuah counter yang tersedia didalamnya.    

Gelombang  acuan untuk pembangkitan tegangan sinusoidal PWM  3 fase adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3. Pembangkitan Gelombang Sinus PWM 

 

PEMBANGKITAN GELOMBANG SINUS TIGA FASE 

 Algoritma metode pembangkitan gelombang sinus yang diusulkan dalam paper 

ini didasarkan pada hubungan  transformasi-z dari fungsi cosinus dan sinus dalam 

sistem waktu diskrit (K. Ogata, 1995)  berikut: 

1cos2
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       (2) 

dimana ω adalah kecepatan sudut (rad/sec), T adalah periode sampling (sec) 

Gelombang cos ωkT dapat diperoleh dari persamaan (1) sebagai berikut:  

))1((cos)())2(())1((cos2)(
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Jika TK cos1   dan TK sin2  , maka : 

))1(()())2(())1((2)( 21111 TkxKkTxTkyTkyKkTy    (3) 
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dimana 
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Dari persamaan (3), gelombang cosinus y1 dapat diwujudkan dengan menggunakan 

diagram gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

Gambar 4. Gelombang y1= cosωkT 

 

Gelombang sin ωkT dapat diperoleh dari persamaan (2) sebagai berikut:  

))1((sin))2(())1((cos2)(
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Jika TK cos1   dan TK sin2  , maka : 

))1(())2(())1((2)( 22212 TkxKTkyTkyKkTy     (4) 

Gambar 5 menunjukkan diagram proses pembentukan gelombang sinus y2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Gelombang y2= sin(ωkT) 
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Algoritma pembangkitan gelombang sin(ωkT-120
0
)  dan cos(ωkT+120

0
) dapat 

diturunkan sebagai berikut: 

)]cos(
2

3
)sin(

2

1
[]120[sin( 0 kTkTZkTZ       (5) 

dan   
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2

3
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2

1
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Gambar 6 merupakan diagram pembentukan gelombang  sinus diskrit.3 fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pembangkitan Gelombang Sinus 3 Fase 

 

 

Nilai cos(wT) dan sin(wT) merupakan konstanta yang dihitung melalui deret Maclaurin 

sebagai berikut: 
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72042
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Karena nilai x=ωT adalah nilai yang sangat kecil, maka deret cos(ωT) dan sin(ωT)  

dapat disederhanakan sebagai: 

  
2

)(
1)cos(

2T
T


           (9) 

TT  )sin(          (10) 

Dengan demikian diperoleh bahwa nilai-nilai 

 222

1 21 TfK           (11) 

fTK 22           (12) 

 

Diagram alir pembentukan gelombang sinus dinyatakan sebagaimana terlihat pada 

gambar 7. Dalam diagramn tersebut, beberapa variabel diturunkan sebagai berikut: 

  )(1 kTxX     dan  ))1((2 TkxX   

  )(11 kTyY     , ))1((11 TkyV  , dan  ))2((11 TkyW   

)(22 kTyY     , ))1((22 TkyV  , dan  ))2((22 TkyW   

Proses ini  dalam wujud yang nyata adalah proses yang berupa program yang bekerja 

dalam mikrokontroler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Proses Pembangkitan Gelombang 
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Selanjutnya gelombang sinus PWM 3 fase, diperoleh dengan  menggunakan komparator 

sebagaimana terlihat pada gambar 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pembangkitan Sinyal kontrol 

 

HASIL SIMULASI 

Berikut ini disimulasikan pembangkitan gelombang sinus untuk inverter 3 fase 

dengan frekuensi keluaran   50Hz dan frekuensi sampling 100kHz . Gelombang yang 

dihasilkan pada gambar 9 adalah gelombang: 

  )120sin()(),120sin()(),sin()( 00  tVtvtVtvtVtv mcmbma   

yang ditampilkan satu periode (20 msec).  
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Gelombang Sinus 3 Fase Hasil Simulasi 
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(a) Gelombang segitiga 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) Sinus PWM fase a 

 

 

 

 

 

 

 
(c) Sinus PWM fase b 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(d) Sinus PWM fase c 

 

Gambar 10. Bentuk Gelombang Segitiga dengan frekuensi 100kHz dengan simpangan -1 sd 1. 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil simulasi terlihat bahwa gelombang sinus tiga-fase untuk 

pembangkitan tegangan pada rangkaian inverter daya dibangun dengan algoritma yang 

sederhana, yaitu hanya mengandung elemen-elemen penjumlahan dan pengurangan, 

perkalian dan elemen penunda (delay). Pembentukan gelombang dengan menggunakan 

metode rekursif, sehingga ruang (space)  digunakan untuk pembentukan menjadi lebih 

kecil Dengan demikian sisa ruang yang ada dapat digunakan untuk proses pengendalian 

yang lain, atau untuk meningkatkan frekuensi sampling. 
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Abstrak 

Di Indonesia energi matahari tersedia cukup banyak dan bisa diperoleh 

dengan cuma-cuma. Namun Energi yang bisa kita peroleh setiap hari ini 

belum dimaanfatkan secara maksimal. Salah satu alat yang dapat 

memaanfaatkan energy matahari ini adalah modul surya. Modul surya 

dapat merubah energi sinar matahari ke energi listrik dalam besaran arus 

searah. Untuk mendapatkan daya yang maksimal modul surya harus 

didukung dengan sistem kendali yang sesuai dengan karakteristiknya. 

Pada makalah berikut ini akan dibahas mengenai suatu teknik kendali 

daya dan tegangan sumber untuk memaksimalkan daya modul surya yang 

akan digunakan sebagai sistem pengisian baterai. Konverter yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah konverter jenis buck yang 

dianggap sebagai variable resistor untuk memaksimalkan daya modul 

surya. 

 

 Kata kunci : energi, modul surya, maksimum power point tracker, buck 

konverter 

 

Pendahuluan 

 Kemajuan tekhnologi dengan memanfaatkan energi matahari yang diubah 

menjadi energi listrik sudah sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

penelitian modul surya. Energi matahari merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

habis dan bisa diperoleh dengan mudah dan cuma-cuma. Pada umumnya modul surya di 

manfaatkan secara langsung dengan nilai keluaran arus listrik searah dan membutuhkan 

baterai untuk menyimpannya. Dari baterai tersebut akan dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan listrik sehari-hari. 

  Di Indonesia kebutuhan listrik masih belum dapat mencukupi perkembangan 

sistem kelistrikan yang terus berkembang saat ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

berkembangnya sistem kelistrikan pada bidang industri, perkantoran dan perumahan. 

Yang berdampak semakin besarnya pula kebutuhan listrik yang dibutuhkan. Salah satu 

energi alternatif yang mampu memenuhi kekurangan tersebut adalah dengan 

memanfaatkan energi matahari. Di Negara kita ini energi matahari belum dimanfaatkan 

secara maksimal yang sebenarnya pada saat sekarang ini memiliki efisiensi yang lebih 

baik. Pemanfaatan tersebut dengan menggunakan modul surya. 

 Modul surya merupakan suatu alat yang mengkonversi energi matahari menjadi 

energi listrik. Tetapi pada kenyataannya modul surya tidak dapat digunakan secara 

langsung karena kekarakteristikannya. Oleh karena itu untuk memaksimalkan daya yang 

mailto:satya.ludovicus@yahoo.com
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diperoleh, harus menggunakan sistem yang mampu mengikuti karakteristik modul surya 

yaitu bisa berbasis lereng yang ada. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan daya yang maksimal antara lain korelasi riak, fuzzy logic, kendali P dan 

O, fractional open voltage, fractional short circuit. Masing-masing metode tersebut 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai contoh fuzzy logic dan 

korelasi riak [3,4,7,8] di samping mampu menghasilkan konversi yang baik, namun 

metode ini memiliki algoritma yang sulit dan implementasi yang rumit dan mahal. 

Berbanding terbalik dengan metode fractional short circuit [9] dan fractional open 

voltage. Kedua metode ini memiliki struktur dan implementasi yang sederhana tetapi 

hasilnya kurang baik. 

 Pada makalah ini dikembangkan suatu metode konversi dengan sistem kendali 

daya dan tegangan untuk mendapatkan maximum power point tracker. Kedua besaran 

tersebut kemudian akan dibagi untuk mendapatkan nilai transkonduktannya. Nilai inilah 

yang kemudian akan digunakan untuk mendapatkan konversi daya maksimal dengan 

cara dikendalikan dan dimodulasi. 

 Sistem di atas menggunakan sistem DC-DC converter jenis buck, yang 

kemudian akan digunakan untuk pengisian pada baterai. Karena yang digunakan adalah 

teknik konversi daya maksimal, maka sistem pengisian pada baterai dapat berlangsung 

dengan cepat. 

 

Metodologi penelitian 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan makalah ini adalah dengan studi 

literature, analisis, simulasi komputasi dan implementasi skala laboratorium. Pada 

berikut ini akan di uraikan analisis tentang konverter DC-DC tipe buck dan modul 

surya. 

 

 A.konverter DC-DC 

 Jika kita memiliki suatu besaran DC maka kita dapat mengubahnya ke 

besaran DC yang lain. Hal ini disebut dengan konverter DC ke DC atau bisa 

dikenal dengan chopper. Jika tegangan keluaran lebih kecil dari tegangan 

sumber maka disebut buck chopper. Pengubahan besaran DC konstan menjadi 

DC variabel dapat dilakukan dengan menggunakan saklar elektronik (antara lain 

BJT, MOSFET, IGBT dll). Pada gambar 1 berikut akan ditunjukkan suatu buck 

konverter dapat mengimplementasikan BJT sebagai saklar elektroniknya yang 

digunakan dalam pengisian baterai. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Buck konverter 
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 Konverter DC-DC jenis buck dapat beroperasi dalam dua mode. Mode 

pertama saklar elektronik yang diimplementasi dengan transistor BJT menutup, 

sehinggan arus akan mengalir menuju baterai seperti pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mode pertama 

Sehingga memiliki persamaan :   

  onos tVVLdi 
 (1) 

 

Mode kedua saat saklar elektronik yang diimplementasikan dengan 

transistor BJT membuka, sehingga membentuk rangkaian seperti pada gambar 3. 

 

 

 

 

  

Gambar 3. Mode kedua 

Sehingga memiliki persamaan : 

offo tVLdi 
 (2) 

Jika persamaan (1) dan (2) dieliminasi maka akan diperoleh : 

T

t

V

V on

s

o 
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B. Modul surya 

 Merupakan alat yang dapat mengubah energi matahari  menjadi energi 

listrik. Modul surya terdiri dari beberapa solar cell yang terhubung seri dan 

parallel  dan membentuk suatu modul yang terintegrasi satu sama lain. Solar cell 

adalah suatu sambungan bahan semikonduktor jenis P (positif) dan N (negatif). 

Sambungan tersebut akan menghasilkan tegangan jika ada suatu energi foton 

yang mengenai sambungan tersebut. Array adalah modul surya yang saling 

terintegrasi antara satu dengan yang lain.  

 

Gambar 4. Cell, module dan array [http://fauzhi.wordpress.com/panel-surya/] 

Modul surya memiliki karakteristik arus terhadap tegangan. Maka dibuat suatu 

rangkaian ekivalen untuk mempermudah. Suatu sell modul surya dapat 

digantikan dengan photodioda dan dengan akibat radiasi cahaya maka akan 

mengalirkan arus Iph (photo current). Kemudian arus bercabang menuju diode 

dan tahanan shunt dan akan keluar ke beban seperti pada gambar 5. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 5. Rangkaian ekivalen sell modul surya. 

 Persamaan arus :  

http://fauzhi.wordpress.com/panel-surya/
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 Keterangan : 

  
m = Idealizing fagtor 

  k = Konstanta Boltzman (1.381 x 10
-23

) 

  Rs = Tahanan seri 

Rsh = Tahanan parallel 

Iph = Arus akhibat photon 

e = Muatan elektron (1.602 x 10
-19

) 

ID = Arus dioda normal 

  Io = Arus saturasi pada saat gelap 

 

 Modul surya memiliki kurva karakteristik daya dan arus terhadap 

tegangan serta sistem pembebanan seperti pada gambar 6. 
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Gambar 6. Kurva karakteristik modul surya 

 Modul surya terpengaruh oleh suhu disekitar artinya terpengaruh oleh 

kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh intensitas matahari, sesuai kurva 

karakteristik terhadap suhu seperti pada gambar 7. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7. Kurva karakteristik modul surya terhadap suhu 

 Parameter operasi modul surya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan 

mempengaruhi daya yang dihasilkan. Istilah tersebut dikenal dengan Fill Factor 

(FF). Parameter ini mempengaruhi karakteristik tak linear modul surya. 

Parameter yang lain dinamakan factor efisien energi. Berikut ini adalah 

parameter fill factor, gambar 8. 
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Gambar 8. Hubungan fill factor pada kurva I-V modul surya 

Hasil dan Perancangan 

 Suatu kendali yang berdasarkan kurva karakteristik daya akan maksimum jika 

memenuhi suatu persamaan seperti :  

 

 
dV

IVd

dV

dP

MPP












 

0
dV

Pd
jika  GG   

0
dV

Pd
 jika  GG   

0
dV

Pd
 jika  GG 

   (6) 

Sehingga proses kendali jika dibuat berdasarkan kurva adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kurva kendali daya maksimal 

Berikut ini merupakan gambar struktur kendali yang dibuat dan diimplementasikan. 
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Gambar 10. Diagram blok kendali daya maksimal 

Berikut ini adalah pengujian karakteristik kurva dan pengujian kendali secara simulasi 

dengan menggunakan software powersim. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pengujian parameter modul surya 2 X 50 WP hubung seri 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pengujian sistem kendali modul surya 2 X50 WP hubung seri 

Berikut ini adalah tabel pengujian. Tabel pengujian di bawah merupakan hasil pengujian 

terbaik diantara pengujian-pengujian yang dilakukan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan 2 modul surya 50WP hubung seri. 

Tabel 1. Pengujian sistem kendali 
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Waktu Vi Ai Pi Vo Ao Po 

1 24.5 2.6 63.7 24.3 2.61 63.423 

2 24.52 2.56 62.7712 24 2.56 61.44 

3 24.52 2.4 58.848 24.2 2.4 58.08 

4 25.1 2.34 58.734 24.8 2.33 57.784 

5 26.11 2.36 61.6196 25 2.36 59 

6 26.15 2.27 59.3605 25 2.25 56.25 

7 25.24 2.07 52.2468 24.3 2.03 49.329 

8 26.27 2.06 54.1162 24.5 2.02 49.49 

9 25 2.08 52 24.3 2.04 49.572 

10 24.5 2.02 49.49 24.1 2.02 48.682 

 

Berdasarkan tabel di atas daya keluaran rata-rata setelah mengisi baterai sebesar 

55.305W dan keluaran modul surya memiliki rata-rata sebesar 57,288W. Dilihat dari 

nilai rata-rata tersebut maka sistem kendali ini memiliki effisiensi daya modul surya ke 

energy listrik sebesar 55.305%, sedangkan effisiensi konverter sebesar 96.54% 

 

Kesimpulan  

 Dari hasil percobaan yang dilakukan dengan simulasi komputasi menggunakan 

software Power Simulator dan implementasi skala laboratorium sistem pengisian baterai 

yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan memiliki effisiensi daya modul surya ke 

energy listrik sebesar 55.305%, sedangkan effisiensi konverter sebesar 96.54% 
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Abstrak – Makalah ini memaparkan tentang Buck Boost Chopper yang 

difungsikan sebagai Maximum Power Point Tracker (MPPT) dengan 

kontrol digital menggunakan Atmega 8535. Sistem kontrol ini berdasarkan 

pada tegangan input Chopper yang diolah menggunakan Hysteresis Control 

di dalam mikrokontroler. Untuk memferifikasi kinerja MPPT ini suatu 

implementasi skala laboratorium telah diujicoba. Hasilnya menunjukkan 

sistem dapat mencapai MPP,kinerja sangat baik dan desain pada sistem 

menjadi lebih sederhana. 

 

Kata kunci – Buck Boost Chooper, MPPT, Digital Kontrol 

 

 

PENDAHULUAN 

 Perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan kebutuhan akan 

sumber daya Listrik semakin besar pula. Listrik dibutuhkan hampir dalam setiap lini 

kehidupan masyarakat sekarang. Mulai dari sarana komunikasi,hiburan,pekerjaan 

bahkan dalam bidang yang vital seperti kesehatan,pendidikan dan militer. Tingkat 

ketergantungan ini harus diimbangi dengan eksplorasi untuk menemukan sumber daya 

penghasil listrik. Karena jika tidak, maka akan berakibat pada krisis energi listrik yang 

mengakibatnya lumpuhnya kegiatan-kegiatan masyarakat. Salah satu hasil penemuan 

sumber energi listrik baru adalah Panel Surya. 

 Panel surya adalah perangkat yang mampu untuk mengubah energi pada sinar 

matahari menjadi energi listrik secara langsung yang berupa tegangan/arus searah (DC). 

Tingkat perubahan energi pada panel surya bergantung intensitas cahaya matahari dan 

temperatur. Sehingga diperlukan sebuah perangkat yang mampu membuat panel surya 

selalu menghasilkan daya maksimal. Perangkat ini dinamakan MPPT atau Maximum 

Power Point Tracker. Implementasi MPPT yang banyak digunakan adalah Chopper 

atau DC-DC Converter. 

 Pada makalah ini akan diuraikan penggunaak Buck-Boost Chopper sebagai 

MPPT yang akan dikendalikan secara digital menggunakan mikrokontrol Atmega 8535. 

Sistem ini bekerja berdasarkan nilai tegangan input yang akan dibandingkan dengan 

nilai tegangan referensi. Hasil perbandingan ini akan menghasilkan error yang 

kemudian akan dicacah menggunakan Hysteresis Control sehingga didapatkan sinyal 

pensaklaran untuk  Buck-Boost Chopper. Sehingga akan selalu menghasilkan MPP dan 

rangkaian sistem ini menjadi lebih sederhana karena dikontrol secara digital. 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

 

195 

 

 

SEL SURYA 

 Sel surya atau juga sering disebut fotovoltaic adalah perangkat yang mampu 

mengkonversi langsung cahaya matahari menjadi listrik. Energi listrik yang dihasilkan 

adalah berupa tegangan/arus searah (DC). Satu panel surya terdiri dari beberapa buah 

sel surya/solar cell. Gabungan dari beberapa panel surya  disebut modul surya. Tingkat 

konversi energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik dipengaruhi oleh intensitas 

cahaya matahari serta temperatur.  

 Sel surya terbuat dari bahan yang bervariasi tergantung pada teknologi yang 

dipergunakan. Jenis panel surya yang dipergunakan secara umum adalah yang terbuat 

dari Silikon. Sel surya silikon terdiri dari beberapa lapisan sebagai lapisan substrat, 

lapisan semikonduktor, kontak metal, lapisan anireflekif, dan cover glass. 

 
Gambar 1 Prinsip kerja panel surya 

Gambar di atas menunjukkan prinsip kerja dari sel surya. Sel surya konvensional 

bekerja menggunakan prinsip p-n junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe-p 

dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat 

elektron sebagai penyusun dasar.  Semikonduktor tipe-n mempunyai kelebihan elektron 

(muatan negatif)  sedangkan semikonduktor tipe-p mempunyai kelebihan hole (muatan 

positif) dalam struktur atomnya.  Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa 

terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk 

mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping oleh atom boron, sedangkan 

untuk mendapatkan material silikon tipe-n, silikon didoping oleh atom fosfor.  

Peran dari p-n junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga 

elektron (dan hole) bisa diekstrak oleh material kontak untuk menghasilkan listrik. 

Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, maka kelebihan elektron akan 

bergerak dari semikonduktor tipe-n ke tipe-p sehingga membentuk kutub positif pada 

semikonduktor tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada  semikonduktor tipe-p. Akibat 

dari aliran elektron dan hole ini maka terbentuk medan listrik yang mana  ketika cahaya 

matahari mengenai susuna p-n junction ini maka akan mendorong elektron bergerak 

dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai 

listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang. 

MPPT 

 Kinerja serta besaran konversi dari energi sinar matahari menjadi energi listrik 

pada panel surya dipengaruhi oleh Intensitas cahaya matahari (flux) dan juga 

temperatur. Karena tidak mungkin mendapakan 2 parameter tersebu secara konstan 

maka hasilnya arus serta tegangan DC yang dihasilkan panel surya akan berubah-ubah. 

Hal ini akan membua daya yang dihasilkan panel surya juga berubah-ubah. Sehingga 
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beban tidak mendapatkan day secara maksimal. Karena itu diperlukan suatu perangkat 

yang mampu menjaga nominal arus dan tegangan panel surya selalu maksumal agar 

menghasilkan MPP(Maximum Power Point)/daya maksimal. 

 Berikut merupakan kurva karakteristik panel surya,yaitu kurva P danI terhadap 

V: 

Isc

I dan P

VVoc

Imax

Vmax

Pmax

Rmpp

MPP

 
Gambar 2 Kurva P dan I terhadap V 

 Dari gambar di atas diketahui bahwa ketika panel surya tidak terhubung 

beban/open circuit makan tegangan PV (Voc) akan mencapai titik maksimal, sedangkan 

arusnya akan sama dengan nol. Begitu pula sebaliknya, ketika PV dihubung 

singkat/short circuit maka nominal arus (Isc) akan mencapai arus maksimal sedangkan 

tegangan akan bernilai nol. Pada kondisi-kondisi tersebut makan PV tidak akan 

menghasilkan daya dimana Ppv=Ipv x Vpv. Maka untuk menghasilkan daya maka I dav V 

pada PV tidak boleh bernilai nol. Sedangkan daya maksimum akan tercapai ketika titik 

perpotongan I dan V bedara pada titik lengkung curva I-V (Knee). Titik ini dinamakan 

MPP atau Maximum Power Point.  

 Untuk mencapai titik MPP,maka PV harus diberi beban yang sesuai yang 

disebut Rmpp. Jika beban yang diterima PV lebih kecil dari Rmpp maka nominal arus 

akan lebih besar dan tegangan akan mengecil. Demikian sebaliknya,jika nominal beban 

lebih besar dari Rmpp maka arus akan mengecil serta tengangan bertambah. Hal ini 

akan berimbas pada daya yang dihasilkan.   

 Pada aplikasinya beban yang digunakan adalah tetap sehingga dengan segala 

interfensi dari kinerja PV akan sangat sulit untuk mencapai MPPT. Maka sebagai 

solusinya beban yang dipasang tidak dapat terhubung langsung dengan PV dan harus 

melalui MPPT. Berikut adalah skemanya: 

PV 

MODUL

MPPT BEBAN

 
Gambar 3 Skema koneksi PV,MPPT dan Beban 
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MPPT akan berupaya agar beban yang dipasang selalu dilihat oleh PV sebagai 

Rmpp ketika kondisi PV berfluktuatis. Sehingga daya yang didapatkan selalu MPP. 

Berikut merupakan ilustrasinya: 

Isc

I dan P

VVoc

A

B

C=MPP

D

Rc=Rmpp

Rd

Rb
Ra

 
Gambar 4 Kurva P,I dan V terhadap R 

 Pada grafik di atas terlihat berbagai macam beban yang diterapkan (Ra,Rb,Rc 

dan Rd) menghasilkan titik daya(titik operasi). Jika kondisi awal pembebanan pada titik 

operasi A yang jauh dari nominal MPP, maka MPPT harus menggeser titik operasi 

kearah kanan sehingga mendekati titik operasi C(MPP). Hal ini dapat dilakukan dengan 

menurunkan nominal arus atau menaikkan nominal tegangan. Sedangkan jika kondisi 

awal PV berada pada titik operasi D, maka tiik operasi harus digeser ke kiri mendekati 

titik operasi MPP dengan cara menaikkan arus PV atau menurunkan tegangan PV.  

Dari pemahaman diatas didapatkan korelasi antara daya dan tegangan yaitu: 

1. 
dP

dt
 dan

dV

dt
 bernilai positif maka agar tercapai MPP tegangan harus 

dinaikkan atau arus diturunkan.  

2. 
dP

dt
 dan

dV

dt
 bernilai negatif maka tegangan harus diturunkan atau arus  

diperbesar.  

 

Sehingga syarat atau indikasi bahwa PV sudah mencapai MPP adalah 

ketika  0
dP

dt
dan  0

dV

dt
. 

 

BUCK BOOST CHOPPER 

Pada project ini MPPT yang dipergunakan adalah buck-boost chooper. Buck-

boost chopper merupakan DC-DC converter yang mampu menghasilkan tegangan 

output lebih rendah (buck) atau lebih tinggi (boost) dari tegangan input. Besar kecilnya 

tegangan output dipengaruhi oleh duty cycle (d) pada saklar. Ketika saklar ON maka 

tegangan di L akan sama dengan tegangan pada sumber E. Sehingga 

didapatkan   . onL I E t . Dan ketika saklar OFF energi yang tersimpan pada L berupa arus 

akan mengalir ke beban dan kembali ke L melalui dioda. Didapatkan   .o offL I V t . 
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E R

iin=iL

L C

S

D

VL

io

Vo

 
Gambar 5 Skema Rangkaian Buck Boost Chopper 

 Jika kedua persamaan ini digabungkan menghasilkan persamaan: 
. .on o offE t V t  

  . .( )on o onE t V T t         

    


 on

on

t

o T t
V E  

    



1
d

o d
V E  

 Maka nominal tegangan output sangat bergantung pada duty cycle yang 

diberikan pada saklar. Jika d<0.5 maka chopper akan menjadi buck yang tegangan 

outputnya akan berkisar antara 0-E. Sedangkan jika d>0.5 maka tegangan keluaran akan 

bernilai antara E- tak hingga. Dengan begini jika Buck-Boost Chopper input Chopper 

dihubungkan PV dan sisi keluaran chopper dihubungkan dengan beban PV, maka beban 

PV akan dapat selalu terbaca sebagai Rmpp oleh PV sehingga tercapai MPP. 

 Jika beban kurang dari Rmpp maka Chopper akan menjadi Boost untuk 

menaikkan tegangan agar titik operasi PV mendekati MPP. Jika beban lebih besar dari 

Rmpp maka Chopper akan menjadi Buck agar titik operasi bergeser ke kiri. Sehingga 

akan tercapai MPP ketika     0
dP

dt
dan  0

dV

dt
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAIN HARDWARE 

 Desain hardware yang akan dipergunakan pada implementasi adalah sebagai 

berikut: 

 
Gambar 6 Skema Hardware Buck Boost Chopper 
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Tegangan input PV akan disensor hasil sensor ini akan dimasukkan kedalam 

Atmega 8535 melalui ADC(Analog to Digital Converter) nominal pembacaan ini akan 

diolah didalam mikrokontrol. Hasil pengolahan ini akan menghasilkan sinyal 

pensaklaran yang sesuai dengan pembacaan sesor tegangan. Sehingga tegangan input 

diharapkan akan selalu mencapai tegangan terbaik yang membuat MPP. 

  

DESAIN KONTROL DIGITAL 

 Kontrol yang dipergunakan pada sistem ini merupakan hysteresis kontrol. 

Berikut merupakan ilustrasinya: 

 
Gambar 7 Skema Kontrol Buck Boost Chopper 

 

 

 Sinyal pembacaan sensor tegangan (Vact) akan dibandingkan dengan tegangan 

referensi (Vreff) dan akan menghasilkan Error atau penyimpangan/selisih antara 

tegangan actual dan referensi. Jika error bernilai positif maka tegangan actual lebih 

rendah dari referensi dan jika error bernilai negatif maka tegangan actual lebih tinggi 

daripada tegangan referensi.  

 Setelah didapatkan nominal error, maka error akan dibandingkan dengan 

nominal tegangan Batas Atas dan Batas Bawah Histeresis. Batas-batas inilah yang akan 

membatasi agar tegangan aktual akan berfluktuasi disekitar tegangan referensi dengan 

besar toleransi sebesar batas-batas tersebut. Hasil perbandingan ini akan menghasilkan 

sinyal inputan untuk SR flip-flop yang akan menghasilkan sinyal pensaklaran. 

 Seluruh kontrol tersebut akan diringkas dalam bentuk program pada Atmega 

8535. Berikut adalah flow chartnya: 
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Input:

Sensor 

Tegangan

Tidak 

diperbolehk

an

Error=Vreff-Vact

START

Error>BA

Error<BB

Ya S=1

Ya R=1

Saklar ON

Tidak R=0

Saklar OFF

Error>BA

Ya R=1

Saklar=

saklar 

sebelumnya

Tidak R=0

Tidak S=0

Penyimpanan 

Data

Pensaklaran  

Selesai

 

Gambar 8 Flow Chart Digital Control MPPT 

 

IMPLEMENTASI 

Penulis menggunakan program Code Vision AVR untuk membuat program. 

Program ini menggunakan bahas pemrograman C. Sensor tegangan yang dipergunakan 

adalah sensor tegangan sederhana dari rangkaian resistor yang dihubungkan seri. Sensor 

dirancang dengan gain 1/20. Hal ini dikarenakan sistem diuji menggunakan 4 buah PV 

dengan enstimasi tegangan maksimal mencapai 100Volt DC. Pembacaan sensor oleh 

mikrokontrol dilakukan melalui fitur analog to digital converter dengan tegangan 

maksimal 5V maka sensor dirancang dengan Gain 1/20. 

 Pengolahan data pada mikrokontrol ada secara digital,maka semua besaran nilai 

analog juga harus didigitalkan. Rumus mengubah besaran analog tersebut adalah 

sebagai berikut: (data maksimal adalah 1024) 

 
    

 
Dan hasil dari digitalisasinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Digitalisasi Parameter 

NAMA NILAI DIGITAL 

V AKTUAL 60 614,4 

BATAS ATAS 0.5 5,12 

BATAS BAWAH -0,5 -5,12 
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  Dengan demikian untuk menemukan error dipergunakan persamaan: 

Error=Vreff-Vact 

Error=612,4-read_adc(0) 

 Perintah read_adc(0) adalah perintah untuk memanggil pembacaan adc pada 

chanel/pin 0. Setelah didapatkan nilai error,kemudian dilanjutkan proses mencari 

besaran S(Set) dan R(Reset),berikut adalah listingnya: 

if(Error>=BA)     

  { R=1;} 

  
  

if(Error<BA) 
 

  

  { R=0;} 

  
 

  

if(Error<=BB) 
 

  

  { S=1;}  

  
 

  

if(Error>BB) 
 

  

  { S=0;}  

 Setelah S dan R didapatkan maka proses akan dilanjutkan ke pengolahan flip-

flop SR,berikut merupakan listingnya: 

if((R==1)&&(S==0))   

  
 

{Saklar=0;} 

if((R==0)&&(S==1))   

  
 

{Saklar=1;} 

if((R==0)&&(S==0))   

  
 

{Saklar=LastSaklar;} 

LastSaklar=Saklar;   

 

HASIL DAN ANALISA 

Berikut ini adalah foto hardware dari sistem yang dibuat: 

BUCK-BOOST 

CHOPPER

MIKROKONTROL

ATmega 8535CATU DAYA

SENSOR 

TEGANGAN

KAPASITOR

BEBAN

INDUKTOR

DARI PANEL 

SURYA

 
Gambar 9 Implementasi Alat 
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Rating Komponen dan parameer yang dipakai adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 Rating Komponen 

NAMA PARAMETER RATING JUMLAH 

PANEL 

SURYA 

WP 50WP 

4 Max V 17,2V 

Max I 2,91A 

Induktor Induktansi  2m 1 

Capasitor Capasitansi 220u/200v 1 

    470u/200v 1 

Beban Tahanan 10 Ohm 1 

Vreferensi   60V   

 

 

Pengujian dilakukan pada siang hari pukul 12.00 ketika matahri bersinar sangat 

terik  

 

 
Gambar 10 Panel Surya saat pengujian 

 

Pada sistem hasil yang didapat adalah sebagai berikut: 
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Gambar di samping merupakan tegangan open cicuit dari ke empat PV yang 

dihubung seri. Nominal menunjukkan bahwa tegangan open circuit sebesar:73.6Volt. 

(skala Horisontal 1:20volt).  

 

 

 

 

 

Gambar 11 Tegangan PV oper circuit 

 

 

 

 

 

 

Gambar di samping merupakan 

sinyal pensaklaran pada buck-boost 

chopper. Terlhat bahwa sinyal pensaklaran 

berubah-ubah mengikuti perubahan 

kondisi panel surya. Sehingga sinyal 

pensaklaran selalu berubah-ubah duty 

cycle-nya. 

 

 

 

Gambar 12 Pensaklaran pada mosfet 

 

 

 

 

Ketika sistem sudah dijalankan 

maka tegangan input akan menuju 

nominal 62,3Volt, sedangkan arusnya 

sebesar 1,778 A. Sesuai dengan referensi 

yang diberikan. Hal ini menunjukkan 

sistem berjalan dengan baik. 

 

 

 

      Gambar 13 Tegangan Input(PV) saat sistem ON  

 

 

 

            Gambar di samping menunjukkan 

tegangan pada output MPPT atau pada 

beban R. Hasilnya adalah tegangan pada R 
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sebesar 49,4Volt dan arusnya sebesar 1,607 A. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Tegangan pada beban R 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil uji laboratorium didapatkan bahwa sistem berjalan dengan baik. 

Chopper dapat bekerja dengan respon yang cepat. Kontrol sangan efektif. Sehigga 

tegangan yang aktual dapat mendekati nominal referensi. Sehingga beban mendapat 

suplay tegangan secara maksimal. Perubahan duty cycle pada sinyal pensaklaran 

menunjukkan bahwa kontrol sellu berupaya untuk membuat tegangan input bisa sama 

dengan tegangan referensi. Ini menunjukkan sistem akan selalu mencapai MPPT. 
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Pentanahan  dan  Pengaman Sistem  70 KV Di  Pulau Jawa  

Ditinjau dari Aspek Pembelajaran  

 

oleh :  

Soepriyo & Zamtinah 

Ketua Umum DPP Gema PDKB & Dosen Jurdiknik Elektro FT UNY 

 

Abstract 

This article aim to: 1. Describe the pattern of grounding and protection of 

system 70 KV in East Java; 2. Analyses tuning Petersen Coil at system 70 KV in 

East Java; 3. Protection systems analysis of 70 KV in East Java; and 4. Study 

aspect review of grounding system and protection of 70 KV. 

 

Method applied is with studying theoretically and also empiric experience 

from grounding system and protection of 70 KV in East Java and problems 

applying analysis of grounding system and protection of 70 KV in East Java in 

study, especially its (the relevance analysis with Curriculum 2002 Education 

Electrical Department of FT UNY 

 

Result from this study is explained that empirical problems happened at 

grounding system and peacemaker of 70 KV in relevant East Java and can be 

made as teaching matter in lecturing of Protection System and Transmission and 

Distribution of Electrical Power. Besides also contribution to attainment of 

competence. 

 

Keyword: Grounding, Protection, System 70 KV, Instruction Aspect 

 

Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan pola pentanahan dan pengaman 

sistem 70 KV di Jawa Timur; 2. Menganalisis tuning kumparan petersen pada 

sistem 70 KV di Jawa Timur; 3. Menganalisis sistem pengaman 70 KV di Jawa 

Timur; serta 4. Tinjauan aspek pembelajaran sistem pentanahan dan pengaman 70 

KV. 

Metode yang digunakan adalah dengan mengkaji secara teoritis maupun 

pengalaman empirik dari sistem pentanahan dan pengaman 70 KV di Jawa Timur 

serta analisis penerapan permasalahan sistem pentanahan dan pengaman 70 KV di 

Jawa Timur di dalam pembelajaran, khususnya analisis relevansinya dengan 

Kurikulum 2002 Jurusan Pendidikan Tekik Elektro FT UNY 

Hasil dari kajian ini adalah dijelaskan bahwa permasalahan empiris yang terjadi 

pada sistem pentanahan dan pengaman 70 KV di Jawa Timur relevan dan dapat 

dijadikan sebagai materi ajar di dalam perkuliahan Sistem Proteksi, Transmisi dan 

Distribusi Tenaga Listrik. Selain itu juga berkontribusi terhadap pencapaian 

kompetensi. 

 

Kata Kunci: Pentanahan, Pengaman, Sistem 70 KV, Aspek Pembelajaran  
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A. Pendahuluan. 

 

Masalah tentang pentanahan dan sistem pengaman 70 KV sebetulnya sudah sangat lama 

terjadi dan saat ini sudah dianggap masalah yang tidak perlu diperbincangkan lagi dalam dunia 

kelistrikan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, karena banyak jaringan sistem 70 KV yang sudah 

diadakan up-rating ke sistem 150 KV serta sistem pengaman yang terpasang sudah sebagian besar 

diganti dan permasalahan ini terjadi pada waktu sistem kelistrikan kita belum besar atau baru 

tumbuh.  

 

Namum kasus ini cukup menarik untuk disajikan kembali dilingkungan mahasiswa 

mengingat banyak hal yang mendasar yang dapat dipetik sebagai bahan diskusi dan kajian yang 

terkandung dalam permasalahan jaringan 70 KV di Jawa Timur bagi mahasiswa khususnya yang 

mengambil mata kuliah proteksi sistem tenaga listrik dengan permasalahan utama sebagai berikut.  

 

Dengan berkembangnya jaringan 70 KV dan perubahan sistem pentanahan dari pentanahan 

dengan kumparan petersen ke pentanahan kombinasi yaitu antara kumparan Petersen dengan tahanan 

tinggi, serta perubahan pola pengaman dari pengaman hanya menggunakan rele jarak menjadi pola 

pengaman dengan rele jarak dan rele selektif serta rele arah gangguan tanah.  

 

Oleh karena itu ada hal-hal yang dipermasalahkan oleh para operator di lapangan dan 

sekaligus akan menjadi bahan kajian yang sangat menarik bagi para pengambil keputusan operasi 

yang harus dapat diterjemahkan dalam bahasa yang sama dengan operator dilapangan, yang 

menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Sistem pentanahan 70 Kv dari segi tuning kumparan Petersen perlu ditinjau kembali,  

2. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada jaringan transmisi serta hasil pencatatan 

oscilopertubograph yang dipasang pada titik netral 70 KV di GI Waru dan GI Bangil, 

menunjukkan adanya beberapa gangguan temporer yang gagal self clearing, hal ini mungkin 

disebabkan karena simpangan tuning yang terlalu besar.  

3. Seiring dengan akan bertambahnya jaringan transmisi 70 Kv dari GI Manisrejo ke arah Gi 

Tulungagung, perlu dikaji kembali apakah kapasitas kumparan Petersen masih mencukupi.  

4. Sistem Pengaman 70 KV masih diragukan keselektifannya, atau masih terjadi mis-trip yang 

diduga kuat karena pada saat pemasangan rele arah gangguan tanah, polaritasnya tidak terpasang 

dengan semestinya. 

5. Dengan dibukanya jaringan 70 KV antara GI Wru dan GI Bangil, diperlukan kembali penyetelan 

rele selektif maupun rele arah gangguan tanah. 

 

B. Pola Pentanahan dan Pengaman Sistem 70 KV 

 

Jaringan transmisi sistem 150 KV dan 70 KV dapat dilihat seperti gambar berik 1ut: 
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Gambar 1: Pola Pentanahan dan Pengaman Sistem 70 KV di Jawa Timur 
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1.Pola Pentanahan Sistem 70 KV. 

 

Jaringan 70 KV ditanahkan melalui kombinasi antara kumparan Petersen dan tahanan tinggi, 

seperti telah dikenal bahwa sistem yang hanya ditanahkan dengan kumparan Petersen mempunyai 

keuntungan utama seperti berikut: a. Jika terjadi gangguan temporer dapat melakukan self clearing; 

b. Dalam keadaan normal tahanan dalam keadaan masuk (perhatikan gambar 2);  c. Begitu terjadi 

gangguan 1 fasa ketanah, secara teoritis tahanan seketika terbuka (dalam kenyataan dilapangan 

membutuhkan waktu  0,2 detik) hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan self clearing; d. 

Apabila self clearing berhasil, maka sistem kembali normal dan tahanan masuk kembali; e.Apabila 

self clearing gagal, maka setelah kurang lebih 2 detik dari waktu terjadinya gangguan, tahanan 

akan masuk kembali.; f. Apabila ground foult relay gagal bekerja, maka setelah waktu 3 detik 

tahanan akan kembali terbuka.   

Melalui pentanahan kombinasi kumparan Petersen – tahanan tinggi tersebut, masih dapat 

memanfaatkan self clearing dari kumparan Petersen, sedang kesulitan terhadap ground foult relay 

selektif dapat teratasi dengan pemasangan tahanan tersebut. 

Sifat selt clearing hanya berhasil apabila tuning kumparan Petersen dijaga supaya tidak 

menyimpang terlalu jauh dalam arti tidak melebihi angka simpangan 15%  -  20%.  

Apabila simpangan tuning terlalu besar, maka self clearing mempunyai kemungkinan 

kegagalan lebih besar, sehingga gangguan yang semula bersifat temporer 1 fasa ke tanah dapat 

menjalar menjadi gangguan hubung singkat antar fasa. 

   

2. Pola Pengaman Sistem 70 KV 

 

Pola pengaman sistem 70 KV adalah : 

a. Rele Jarak yang didesain untuk mengamankan gangguan antar fasa. 

b. Selektif untuk gangguan tanah pada saluran ganda 

c. Rele gangguan tanah untuk pengaman cadangan rele selektif, pengaman utama gangguan 

tanah, apabila saluran ganda bekerja saluran tunggal, serta untuk pengaman utama bus di 

ujung salura yang diamankan. 

3.Tuning Kumparan Petersen. 

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan dimuka, bahwa terjadi keraguan akan kebenaran 

dari tuning kumparan Petersen. Hal tersebut disebabkan karena setelah diadakan percobaab / 

penyetelan tuning kumparan Petersen pada saat dibangun sampai analisis ini dilaksanakan telah 

terjadi beberapa perubahan penting yang memungkinkan terjadinya pengaruh yang besar 

terhadap tuning kumparan Petersen antara lain: 

a. PLTU Perak – GI Ujung              : Kabel tanah diganti SUTT 

b. PLTU Perak – GI Sawahan         : Kabel tanah tidak dipakai lagi 
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c. PLTU Perak – GI Krembangan   : Dipasang kabel tanah baru 

d. GI Krembangan – GI Sawahan   : kombinasi kabel tanah dan SUTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Pola operasi kombinasi Kumparan Petersen – Tahanan Tinggi 
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a. Tuning Kumparan Petersen sebelum pemisahan GI Segoromadu. 

Tuning kumparan Petersen sebelum pemisahan GI Segoromadu, merupakan tuning pada saat 

dimana kondisi jaringan seperti Gambar 1 yang menunjukkan bahwa saluran dari GI 

Manisrejo ke GI Tulung Agung belum beroperasi. 

 

Perhitungan kapasitansi ketanah untuk jaringan 70 KV didasarkan pada tinggi tertentu (sesuai 

specifikasi tower yang digunakan) untuk beberapa penghantar sebagai berikut: 

 

Cu 50    C e   =  0,0053  F/Km  untuk saluran tunggal 

        C e   =  0,0083  F/Km  untuk saluran ganda 

ACSR 3/0   C e   =  0,0056  F/Km  untuk saluran tunggal 

        C e   =  0,0090  F/Km  untuk saluran ganda 

ACSR 300 MCM  C e   =  0,0058  F/Km  untuk saluran tunggal 

        C e   =  0,0093  F/Km  untuk saluran ganda 

Kabel CUT 315  C e   =   0,18     F/Km  untuk saluran tunggal 

 

Dengan data C e  seperti di atas dan data panjang saluran transmisi yang beroperasi seperti 

tersebut, maka arus kapasitansi gangguan tanah ( I ce3 ) adalah: 

 

1). SUTT sepanjang 830 Km     = 151,44 A 

2). Kabel tanah sepanjang 11,412 Km   =   52,0   A 

                                                                 Jumlah   = 202,4   A 

 

Tabel1: 

Kumparan Petersen sebelum diadakan penyetelan tuning pada sistem 70 KV 

 

Lokasi  
Minimum  Maksimum  Penyetelan  

KVA A KVA A KVA A 

PLTU Perak 1725 42,73 2939 72,73 2939 72,73 

GI Sawahan 1139 28,18 2340 57,91 2340 57,91 

PLTA Mendalan 864 21,37 1471 36,0 1471 36,40 

GI Bangil 562 13,89 2250 55,68 2250 55,68 

GI Waru 562 13,89 2250 55,68 1575 38,92 

JUMLAH : 4852 120,06 11250 278,4 10575 261,64 

 

Berdasar tabel No.1 tersebut maka penyetelan kumparan Petersen sebesar 261,4 A, maka 

besarnya arus komponen induktif adalah sebesar: 

 

I XL  = 0,98 x 261,4  A   =  256,5  A 
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Berdasarkan penyetelan kumparan Petersen dan arus kapasitif gangguan tanah (secara 

perhitungan) yang harus dikompensasi mempunyai simpangan tuning sebesar: 

 

%26%100
3

3 


x
I

II

ce

XLce  

 

Dalam keadaan simpangan tuning -26% dapat menyebabkan beberapa gangguan tanah temporer 

gagal untuk self clearing. 

 

b. Penyetelan Tuning Kumparan Petersen dengan percobaan. 

 

Tuning atau simpangan tuning P.C didasarkan pada perhitungan seperti telah dibahas pada 

butir 3 – a, mengandung kelemahan atau kesalahan yang disebabkan karena beberaha hal 

seperi berikut: 

 

1) Data yang tersaji mengenai panjang saluran kurang tepat. 

2) Kurang akurat menentukan tinggi konduktor diatas tanah karena adanya lendutan. 

3) Rumus yang tersaji pada perhitungan C e  disarkan pada saluran transmisi yang betul-betul 

seimbang. 

4) Adanya CCPD (Coupling Capasitor Potensial Devider) yang tidak dimasukkan dalam 

perhitungan. 

5) Adanya percabangan dan rel-rel atau kawat penghubung ke trafo daya. 

 

Untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut maka perlu dilakukan percobaan tuning 

terhadap P.C (Petersen Coil), dimana tuning dilaksanakan pada keadaan sistem 70 KV seperti 

pada konfigurasi pada Gambar No.1,tetapi beberapa jaringan tidak dimasukkan, yaitu 

jaringan sebagai berikut: 

 

1) Sistem 70 KV Segoromadu dibuka di GI Segorimadu jurusan ke GI Tandes. 

2) Transmisi dari GI Manisrejo ke GI Tulungagung tidak dioperasikan. 

 

Hasil tuning P.C pada saat tuningnya tepat, dan kedudukan P.C adalah: 

 

1) PLTU Perak maksimum tap 15    I = 72,73 

2) GI Sawahan dengan maksimum tap   I = 57,91 

3) PLTA Mendalan maksimum tap 4   I = 36,40 

4) GI Waru pada tap 4     I = 43,17 

5) GI Bangil pada tap 11     I = 13,89 

 

Dengan demikian tuning P.C yang tepat adalah I = 224,10 A dan setelah setelah diadakan 

koreksi maka I XL  = 219,60 A 

 

Pada keadaan ini apabila didasarkan pada perhitungan dari panjang saluran dan nilai  C e akan 

didapat arus kapasitansi ketanah (I 3 C e ) jaringan sebesar: 
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- untuk SUTT sepanjang 807 Km    = 147,33 A 

- untuk kabel tanah sepanjang 11,412 Km   =   51,97 A 

                                                           Jumlah I 3 C e   = 198,30 A 

 

Perbedaan antara hasil perhitungan dan hasil percobaan ternyata disebabkan oleh karena 

beberapa yang telah diuraikan sebelumnya. 

 

Apabila diasumsikan bahwa data C e  kabel (data pabrik) dang panjang saluran benar, maka 

kesalahan pada perhitungan hanya disebabkan karena kesalahan perhitungan dari I ce  saluran 

transmisi sebesar : 

 

    I 3 C e  saluran transmisi =  147,33 A 

 

Arus kompensasi berdasarkan percobaan dikurangi dengan arus kompensasi untuk kabel 

adalah sebesar: 

 

I XC  =  219,60 A  –  51,97 A = 167,65 A 

 

Sehingga kesalahan dari hasil perhitungan dan percobaan tuning P.C, adalah sebesar: 

 

%12%100
65,167

65,16732,147



x  

 

Dari data C e  saluran transmisi pada data pembahasan 3 – a, apabila dikoreksi terhadap hasil 

tuning P.C maka akan didapat C e  ekivalen yaitu C e dengan memasukkan kesalahan data 

panjang saluran dan tinggi tiang transmisi/tower ditambah dengan memasukkan percabangan 

dan rel-rel di GI maupun CCPD, maka akan didapatkan harga sebagai berikut: 

 

 

Cu 50    C e   =  0,0058  F/Km  untuk saluran tunggal 

        C e   =  0,0093  F/Km  untuk saluran ganda 

 

 

ACSR 3/0   C e   =  0,0063  F/Km  untuk saluran tunggal 

        C e   =  0,0100  F/Km  untuk saluran ganda 

ACSR 300 MCM  C e   =  0,0065  F/Km  untuk saluran tunggal 

        C e   =  0,0104  F/Km  untuk saluran ganda 

Kabel CUT 315  C e   =   0,18     F/Km  untuk saluran tunggal 

       C e   =   0,36      F/Km  untuk saluran ganda 

 



PROCEEDING 
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO 2013 

Peningkatan Mutu Pendidikan Kejuruan Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

  

213 
 

 

Berdasarkan data-data diatas, disusun tabel arus kapasitansi ketanah (I 3 C e ) dari seluruh 

jaringan 70 KV seperti pada Tabel No.2.  

 

Dari hasil tuning seperti pada P.C maka ditetapkan masing-masing kumparan Petersen disetel 

seperti berikut ini: 

 

 PLTU Perak maksimum tap 15  I =   72,73 A 

 GI Sawahan tap maksimum   I =   57,91 A 

 PLTA Mendalan    I =   36,40 A 

 GI Bangil tap maksimum   I =   55,68 A 

 GI Waru pada tap 8    I =   26,41 A 

            249,13 A 

Berdasarkan data diatas maka penyetelan kumparan Petersen adalah 249,13 A, dan setelah 

diadakan koreksi I XL  = 244,15 A. 

 

Sehingga tuning kumparan Petersen pada saat pada saat operasi sistem tersebut adalah: 

 

%10%100
15,244

15,2446,219



 x  

Atau tuning kumparan Petersen merupakan kompensasi lebih dengan simpangan tuning sebesar 

– 10%. 

 

Melihat keadaan tuning kumparan Petersen sebelum diadaakan pemisahan sistem 70 KV pada 

GI Segoromadu yang didasarkan perhitungan secara teoritis didapat simpangan tuning sebesar 

– 26%.  

 

Keadaan ini apabila dikoreksi dari percobaan diats, arus kapasitansi gangguan tanah seperti 

pada keadaan sistem dimana SUTT 70 KV Segoromadu sepanjang  10 Km saluran ganda I 3 C e  

= 3,01 A dan penyetelan tuning pada saat itu 256,2 A. 

 

Sehingga sinmpangan tuningnya adalah 

 

 

%13%100
2,256

2,256)014,34,219(



 x  

Tabel 2. Arus Kapasitansi ke Tanah I 3 C e  

SUTT  70 KV 
Jenis 

Kawat  

Panjang  

( Km ) 

Jmlh  

Sirkit  

I 3 C e  ( A ) 

Tunggal  Ganda  

Mendalan    Mojokerto ACSR 3/0 49,80 2 11,95 19,12 

   Blimbing   ACSR 3/0 38,50 2 9,24 14,78 

Blimbing   Polehan Cu – 50  12,90 2 2,85 4,56 

   Bangil ACSR 3/0 40,40 2 9,69 15,51 
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Bangil   Waru Cu – 50  32,10 2 7,28 11,65 

   Probolinggo ACSR 300 MCM 55,00 2 13,62 21,77 

W a r u   Sukolilo Cu – 50  9,50 2 2,10 3,35 

   Sawahan Cu – 50  10,60 2 2,34 3,74 

Sawahan    Mojokerto ACSR 3/0 37,10 2 8,90 14,24 

   Tandes ACSR 85 6,00 2 1,28 2,05 

Tandes   Segoromadu ACSR 85 8,00 2 1,92 3,07 

Segoromadu   Semen Gresik ACSR 197 2,10 2 0,32 0,52 

   Petrokimia ACSR 350 8,40 2 1,30 2,08 

   Barata ACSR 3/0 1,00 2 0,26 0,41 

Sukolilo   Ngagel Cu – 50  4,50 2 0,99 1,59 

Ngagel    Ujung Cu – 50  13,30 2 2,94 4,70 

Ujung    Perak ACSR 187 2,80 2 0,52 0,83 

Perak   Stat Trans CVT 325 0,50 1 3,43 - 

   Krembangan CVT 325 2,456 2 16,84 33,68 

Krembangan   X CVT 325 1,00 2 6,86 13,71 

X   Sawahan ACSR 300 MCM 4,00 2 0,99 1,58 

Mojokerto   Manisrejo ACSR 300 MCM 117 1 28,96 - 

Manisrejo   Ponorogo ACSR 300 MCM 29,20 2 7,23 11,56 

Pororogo   Trenggalek ACSR 300 MCM 33,80 2 8,36 13,38 

Trenggalek   Tulungagung ACSR 300 MCM 32,80 2 8,12 12,99 

Polehan   Krebet Cu – 50  14,50 1 3,36 - 

Krebet   Turen Cu – 50  10,10 1 2,27 - 

   Sengguruh Cu – 50  14,15 1 3,18 - 

Sengguruh   Karangkates   ACSR 3/0 12,77 1 - - 

 

c. Tuning Petersen Coil setelah 70 KV dari Manisrejo ke Tulungagung dioperasikan. 

 

Berdasarkan hasil tuning kumparan Petersen seperti telah dibahas sebelumnya, dimana 

didapatkan tuning yang tepat terhadap arus induktip untuk mengkompensir arus gangguan 

tanah adalah sebesar 219,60 A. 

 

Maka dengan bertambahnya saluran transmisi dari GI Manisrejo ke GI Tulungagung 

sepanjang 95,8 Km dengan saluran ganda, maka arus kapasitansi gangguan tanah berdasarkan 

tabel No.2 adalah 37,93 A.  

 

Oleh karena itu keseluruhan arus kapasitansi gangguan tanahy untuk seluruh jaringan 70 KV 

termasuk sistem 70 KV Segoromadu adalah sebesar : 
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I 3 C e  = 219,60 A  + 37,93 A = 257,53 A 

 

Sedangkan kapasitas maksimum dari kumparan Petersen yang ada seperti terlihat pada Tabel 

No.1 adalah 11250 KVA atau 278,4 A. Sehingga simpangan tuning maksimum dari 

kumparan Petersen setelah penambahan saluran transmisi sepanjang 95,8 Km adalah: 

 

%8,8%100
4,278

4,27889,253



 x

A

AA
  

 

Dari perhitungan diatas, dapat disimpulkan penambahan saluran 70 KV sepanjang 95,8 Km 

dari GI Manisrejo ke GI Tulungagung secara teoritis kumparan Petersen masih mampu 

mengkompensir arus kapasitansi gangguan tanah. 

 

Akan tetapi apabila terjadi penambahan lagi saluran transmisi maka penyetelan kumparan 

Petersen harus diubah dari kompensasi positip/lebih menjadi kompensasi negatip/kurang, 

tetapi sistem penyetelan ini mempunyai kelemahan, dimana apabila terjadi sebagian saluran 

transmisi terlepas atau dikeluarkan dari sistem dapat terjadi atau ada kemungkinan simpangan 

tuning kumparang Petersen mencapai titik nol dan keadaan ini dapat menimbulkan resonansi. 

 

Oleh karena pada kondisi sistem yang demikian maka apabila terjadi penambahan saluran 

transmisi maka harus dadakan penambahan kumparan Petersen.  

 

d. Pemindahan Kumparan Petersen ke Manisrejo. 

Dengan beroperasinya saluran transmisi 70 KV antara GI Manisrejo ke GI Tulungagung, 

maka perlu ditinjau kembali penempatan kumparan Petersen, dari analisa diatas dapat dilihat 

bahwa telah mendekati batas kompensasi positip/lebih simpangan tuning maksimum sebesar 

– 8,8 %, 

 

Oleh karena hal tersebut maka kebijakan pengambil keputusan operasi untuk memindahkan 

salah satu kumparan Petersen ke GI Manisrejo dimaksudkan untuk mendapatkan distribusi 

arus kompensasi agar lebih baik. Disamping apabila SUTT 70 KV Manisrejo ke Mojokerto 

terputus atau terlepas maka sistem 70 KV Manisrejo – Tulungagung tetap mempunyai 

kumparan Petersen. 

 

Dalam hal gagasan untuk memindah kumparan Petersen sebenarnya ada 6 alternatif, tapi 

yang akan dibahas dalam kajian ini hanya 4 alternatif sebagai berikut : 

 

1) Alternatif  1: 

Sistem 70 KV Madiun yang meliputi SUTT 70 KV dari Manisrejo ke Tulungagung dan 

sistem 70 KV sisanya tetap diketaanahkan dengan sistem kombinasi P.C dan tahanan 

tinggi, seperti dari tabel yang telah disajikan didepan bahwa sistem 70 KV madiun 

mempunyai aarus kapasitansi ketanah sebesar 37,93 A. 

 

Apabila tuning kumparan Petersen disetel dengan simpangan tuning sebesar – 10%, maka 

diperlukan kumparan Petersen dengan kapasitas 110% x 37,93 = 41,7 A. 
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Dari data yang ada (telah disajikan) ternyata untuk kebutuhan kapasitas seperti diatas 

dapat dipenuhi dengan memindahkan kumparan Petersen dari GI Bangil dengan kapasitas 

55,68 A dan tahanan tinggi yang dioperasikan apabila sistemnya terpisah. 

 

Apabila terjadi pemisahan sistem 70 KV Madiun, maka sisanya mempunyai simpangan 

tuning maksimum sebesar : 

%3,1%100
72,218

72,21896,215



 x

A

AA
  

Dalam kondisi seperti ini kumparan Petersen telah memasuki batas resonansi, artinya 

tidak mencukupi untuk kompensasi lebih, atau apabila dikehendaki kompensasi lebih 

diperlukan penambahan kumparan Petersen dengan kapasitas 29,6 A dan perlu ditambah 

dengan pemasangan tahanan. 

 

2) Alternatif  2: 

Sistem 70 KV Madiun yang meliputi SUTT dari Manisrejo ke Tulungagung dan dari 

Manisrejo ke Mojokerto dan sistem 70KV sisanya diketanahkan dengan kombinasi. 

 

Sesuai dengan alternatif 1, arus kapasitansi ketanah sistem 70KV Madiun sebesar 66,89 A 

dan untuk kombinasi dengan simpangan tuning – 10% diperlukan kumparan Petersen 

dengan kapasitas 73,58 A dan tahanan tinggi yang dioperasikan apabila sistemnya 

terpisah. 

 

Apabila diambil kumparan Petersen dari PLTU Perak dengan kapasitas 72,73 A, maka 

sistem 70 KV sisanya mempunyai simpangan tuning maksimum sebesar : 

 

%9,8%100
67,205

67,20592,187



 x

A

AA
  

3) Alternatif  3: 

Sistem 70 KV Madiun seperti pada alternatif 1, sedangkan sistem 70 KV Bangil dibuat 

seperti pada Gambar 3, diketanahkan langsung dan sisanya ditanahkan dengan kombinasi. 

 

Pada alternatif ini sistem 70 KV sisanya yang diketanahkan kombinasi, yaitu setelah 

dikurangi sistem 70 KV Madiun dan sistem 70 KV Bangil, tuning maksimumnya dapat 

dicapai sebesar: 

%2,18%100
72,218

72,21868,178



 x

A

AA
  

 

4) Alternatif  4: 

Sistem 70 KV Madiun seperti pada alternatif 1, sedang sistem 70 KV PLTU Perak seperti 

pada Gambar 4, diketanahkan langsung dan sisanya dengan pentanahan kombinasi. 

 

Pada alternatif ini sistem 70 KV sisanya yang diketanahkan kombinasi yaitu setelah 

dikurangi sistem 70 KV Madiun dan sistem 70 KV PLTU Perak, maka tuning maksimum 

dapat dicapai sebesar : 
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     %4,22%100
67,205

67,2064,159



 x

AA
  

 

Dari beberapa alternatif seperti yang telah diuraikan, apabila sistem 70 KV semuanya 

dikehendaki dengan pentanahan kombinasi maka alternatif 2  yang seyogyanya dipilih. 

 

Disamping itu GI Manisrejo juga perlu dipasang tahanan tinggi dan dioperasikan kalau 

sistemnya bekerja terpisah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Gambar 3: Sistem 70 KV Bangil 
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                                          Gambar 4: Sistem 70 KV Perak 
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4.Pengaman Jaringan 70 KV. 

 

Pada uraian sekilas sebelumnya, maka bekerjanya rele selektif dan rele arah gangguan tanah 

dinilai kurang selektif, hal ini dapat dilihat pada beberapa gangguan yang sulit dianalisa karena 

bekerjanya rele tidak seperti yang diharapkan, dari beberapa gangguan menunjukkan adanya 

kemungkinan beberapa rele gangguan tanah yang salah arahnya. 

 

Perlu diingat bahwa arus resistif gangguan tanah yang menggerakkan rele selektif dan rele arah 

gangguan tanah adalah bersumber pada GI dimana pentanahan dengan tahanan dioperasikan. 

 

a. Pengecekan arah terhadap rele arah gangguan tanah. 

 

Pengecekan terhadap rele arah gangguan tanah didasarkan pada arus yang mengalir pada 

SUTT yang sedang dicek rele arahnya. 

 

Sedangkan prinsip dasar rele arah gangguan tanah ialah membandingkan fasa dari dari arus 

urutan nol dengan tegangan urutan nol. 

 

Pada pengecekan ini sebagai ganti arus urutan nol ialah arus fasanya dan tegangan urutan nol 

ialah dengan cara tidak mengaktifkan satu fasa dari tegangan delta terbuka (open delta) yang 

masuk ke rele.Uraian dan analisa cara pengecekan arah rele gangguan tanah secara rinci 

dapat dilihat dalam lembaran teknik yang dikeluarkan oleh New Jec.  

 

b. Perubahan Sistem 70 KV dari Ring ke Radial  

 

Dengan dioperasikan tanur listrik Ispatindo maka saluran transmisi 70 KV  Waru – Bangil 

diputus. Hal ini menyebabkan ring Waru – Sawahan –Mojokerto – Mendalan – Blimbing – 

Bangil – Waru  berubah menjadi radial. 

 

Dengan perubahan tersebut perlu ditinjau kembali terhadap sistem pengamanannya, karena 

adanya perubahan dari besarnya arus resistif gangguan tanah dan arahnya. 

 

Besarnya arus resistif gangguan tanah dengan dioperasikannya pentanahan tahanan untuk 

daerah yang semula ring menjadi radial serta saluran SUTT jurusan GI Tulungagung dapat 

dilihat pada gambar No. 5 

 

Rele selektif  50 G 

 

Sesuai dengan dasar penyetelan yang telah ada, maka perlu pengecekan terhadap penyetelan 

arusnya kembali didasarkan pada besarnya arus resistif gangguan tanah pada gambar No. 5. 

Sebagai contoh misalnya penyetelan arus pada seksi dari GI Sawahan ke GI Mojokerto 

seperti pada Gambar No.6 

 

Penyetelan arus di Sawahan :  

 

50% x (141 – 47 ) x 5/200A = 1,175. dipilih tap 1.0 A 
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Penyetelan arus di Mojokerto : 

 

50% x (47 + 47) x 5/200A = 1.175 dipilih tap 1.0 A (tidak perlu perubahan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 5: Distribusi arus resistif gangguan tanah 
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                           Gambar 6: Perubahan arus resistif dari Ring ke Radial  

 

Penyetelan waktu rele selektif. 

 

Penyetelan waktu rele selektif dikoordinasikan dengan waktu pembukaan pentanahan 

tahanan, sesuai dengan Gambar No.2, untuk memberi kesempatan self clearing jika 

gangguannya temporer, sesuai dengan Gambar No.2 tersebut pembukaan tanahan sesaat 

setelah terjadi gangguan, sehingga rele waktu disetel 0,3 detik. 

 

Tetapi berdasarkan hasil pencatatan dari oscillopertubograph waktu pembukaan tahanan 

adalah 0,2 detik, sehingga toleransi waktu dengan rele selektif hanyalah 0,1 detik. 

 

Dalam hal ini apabila terdapat kesalahan waktu dari rele selektif, misalnya terlalu cepat 0,1 

detik atau lebih, maka rele selektif akan bekerja lebih dahulu sebelum tahanan pentanahan 

keluar.  

 

Sehingga tidak ada kesempatan untuk self clearing dan akibatnya gangguan yang sebetulnya 

temporer seolah-olah merupakan gangguan permanen. 

 

Untuk mencegah terjadinya hal demikian, maka penyetelan waktunya harus diperpanjang 

menjadi 0,4 detik. 

 

Rele arah gangguan tanah 67 G. 

 

Rele arah gangguan tanah merupakan pengaman cadangan dari rele selektif untuk gangguan 

di saluran transmisi ganda, tetapi juga merupakan pengaman utama untuk gangguan di bus 

atau di saluran tunggal. 

 

Penyetelan arus dasar diambil pada tap terdekat dengan harga terkecil dari 30% arus 

gangguan ditengah saluran yang diamankan dibandingkan dengan 50% arus gangguan di 

ujung saluran yang diamankan. 

 

141 A 47 A 

188 A 

GI. Sawahan GI. Mojokerto 
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Mengingat rele arah gangguan tanah ini sifatnya juga dapat dipergunakan sebagai pengaman 

cadangan seksi berikutnya. 

 

Maka kriteria penyetelan diatas perlu ditambah, yaitu rele arah gangguan tanah ini haris dapat 

bekerja apabila terjadi gangguan pada ujung seksi berikutnya. 

 

Sebagai contoh adalah penyetelan arus rele arah di GI Sawahan yang ditunjukkan pada 

gambar No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7: Penyetelan arus rele arah GI Sawahan 

 

Penyetelan arus untuk :  

 

a. Gangguan di F   = 30% x 141 x 5/300 A = 0,7 A 

b. Gangguan di Mojokerto = 50% x 185 x 0,5 x 5/300 A = 0,77 A 

c. Gangguan di Mendalan = 0,5 x 175 x 5/300 A = 1,46 A 

d. Gangguan di Manisrejo = 0,5 x 150 x 5/300 A = 1,25 A 

 

Dengan demikian apabila rele arah di GI Sawahan disetel 0,7 A maka semua kriteria diats akan 

terpenuhi, sehingga rele tersebut dapat berfungsi sebagai pengaman cadangan dari rele di GI 

Mojokerto. 

 

Penyetelan arus : 

 

Kordinasi penyetelan waktu dari rele arah tersebut pada dasarnya sama dengan kordinasi 

penyetelan waktu dari rele arus lebih dengan arah yang mempunyai karakteristik definite. 

Sehingga yang penting hanyalah penentuan waktu terpendek di ujung saluran yang diamankan 

dan beda waktu dari satu tingkat pengaman untuk ujung sisi sumber. 

 

Berdasarkan penyetelan yang telah ada untuk saluran radial, penyetelan ujung sisi yang tidak 

bersumber disetel 0,7 detik dan beda waktu (dt) dari satu tingkat pengaman adalah 0,4 detik. 

 

47 A 141 A 

188 A 

300/5A 

175 A 

150 A 

GI. Sawahan GI. Mojokerto GI. Mendalan 

GI. Manisrejo F 
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Hal ini dapat dilakukan juga pada jaringan radial dari GI Waru ke GI Sawahan dan seterusnya, 

seperti pada contoh penyetelan waktu di GI Blimbing, GI Bangil dan GI Probolinggo seprti pada 

Gambar No.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 8. Penyetelan arus GI  Bilimbing-GI Probolinggo 

 

Dengan pola penyetelan seperti pada Gambar No.8 tersebut, apabila terjadi gangguan pada 

saluran transmisi dekat dengan unjung sumber dari saluran yang terganggu maka terdapat 

kemungkinan  saluran saluran yang sebetulnya tidak ada gangguan dapat ikut trip / jatuh. 

 

Kejadian seperti ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Misalnya terjadi gangguan pada saluran 1 dekat GI. Bangil jurusan GI. Probolinggo oleh karena 

penyetelan rele 67 G lebih sensitif dibanding rele 50 G maka di GI.probolinggo terdapat 

kemungkinan rele 67 G saluran 1 telah pick up sedang rele 50 G belum pick up. 

 

Rele 50 G di GI. Bangil akan menjatuhkan/mentrip PMT dalam waktu 0,3 detik dan kemudian 

rele 50 G di GI. Probolinggo akan pick up dan setelah 0,3 detik akan menjatuhkan/mentrip PMT. 

 

Dengan demikian rele 50 G di GI. Probolinggo akan menjatuhkan PMT setelah 0,6 detik sedang 

rele 67 G di disetel 0,7 detik, maka hal inilah yang menyebabkan adanya kemungkinan rele 

tersebut ikut bekerja, namun keadaan ini tidak akan mempengaruhi selektifitas dari sistem 

pengaman. 

 

Penyetelan rele jarak untuk gangguan antara fasa dengan perubahan sistem jaringan seperti 

diatas praktis tidak mengalami perubahan karena sumber gangguan antar fasa tetap terdapat di 

GI. Waru, GI. Bangil dan Mendalan 

 

C. Tinjauan dari Aspek Pembelajaran 

Sebagaimana uraian terdahulu permasalahan sistem jaringan 70 KV secara kontekstual 

memang sudah kurang dikembangkan karena PLN sudah mengadakan up-rating ke sistem 150KV. 

Namun demikian jika permasalahan sistem 70 KV ditinjau dari aspek pembelajaran nampaknya 

masih relevan untuk dikaji.  

Di dalam kegiatan belajar mengajar sering dijumpai berbagai masalah. Salah satunya adalah 

kurang mampunya mahasiswa menerapkan ilmu yang diperolehnya, baik yang berupa pengetahuan, 

GI. Blimbing 

GI. Bangil 
GI. Porong 

GI. Probolinggo 
0,7 0,5 0,7 

0,7 

0,7 1,1 
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ketrampilan, maupun sikap dan nilai ke dalam situasi nyata. Mahasiswa menerima informasi tanpa 

mengetahui hubungannya dengan kondisi praktis dan konteks realita yang terjadi di lapangan. Oleh 

sebab itu dosen seyogyanya menjelaskan hubungan informasi yang diberikan dengan konteks realitas 

dan penerapan dari ilmu tersebut. Dengan demikian mahasiswa mampu merespons dan 

mengembangkannya sehingga jika terdapat masalah akan  mampu memecahkannya. Salah satu 

prinsip penerapan belajar siswa aktif yang diharapkan mampu mengaktifka mahasiswa adalah 

Prinsip Pemecahan Masalah. 

Pada prinsip tersebut tolok ukur kepandaian mahasiswa ditentukan oleh kemampuannya dalam 

memecahkan masalah. Karena itu, dalam PBM perlu diciptakan situasi bermasalah agar mereka peka 

terhadap masalah. Kepekaan terhadap masalah dapat ditimbulka jika peseta didik (mahasiswa) 

dihadapkan pada situasi yang memerlukan pemecahannya. Dosen hendaknya mendorong para 

mahasiswa untuk melihat masalah, merumuskannya, dan berdaya upaya memecahkannya sesuai 

kompetensi yang dimilikinya.  

Jika prinsip pemecahan masalah ini diterapkan di dalam PBM di kelas, maka pintu ke arah cara 

belajar siswa aktif mulai terbuka. Sehubungan dengan itu, sikap tanggap adalah gejala sikap kreatif 

yang perlu dikembangkan untuk memecahkan masalah. Di dalam PBM, sikap terbuka dan cepat 

tanggap terhadap gejala alam, sosial budaya, dan lingkungan perlu dipupuk ke arah yang positif. 

Kembali ke permasalahan sistem pentanahan dan pengaman 70 KV, kasus-kasus yang sering 

terjadi di lapangan khususnya di wilayah Jawa Timur  masih relevan sebagai materi ajar yang  dapat 

disampaikan melalui prinsip belajar pemecahan masalah (problem solving approach). Lebih-lebih 

materi yang berkaitan dengan sistem pentanahan dan pengaman 70 KV in line dengan berbagai mata 

kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Sebagai contoh di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT 

UNY, materi ini relevan dengan silabi mata kuliah Sistem Proteksi dan Transmisi dan Distribusi 

Tenaga Listrik. Hal ini senada dengan pendapat Bender & Boucher (1977) yang menyatakan bahwa 

iklim pembelajaran di kelas akan lebih efektif jika materi pembelajarannya dikaitkan dengan yang 

terjadi di dunia nyata. 

Adapun keterkaitan masalah sistem pentanahan dan pengaman sistem 70 sebagaimana yang 

dikaji di atas, dapat dilihat dari deskripsi materi maupun standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

mata kuliah Sistem Proteksi dan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik berikut:        

Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Sistem Proteksi: 1) Dapat menentukan nilai pengaman 

pada system tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transimisi, distribusi, dan peralatan pada beban;  

2) Dapat menerapkan konsep proteksi untuk mengamankan peralatan serta sistem mulai dari 

pembangkitan, transmisi, distribusi dan peralatan pada beban. 

Sedangkan kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Transmisi dan Distribusi Tenaga 

Listrik adalah:  

1. Menggambarkan konfigurasi jaringan transmisi dan distribusi 

2. Menghitung impedansi dan kapasitansi pada jaringan transmisi 

3. Menghitung arus dan tegangan pada jaringan transmisi 

4. Menghitung daya aktif, daya reaktif, dan beda fasa pada jaringan transmisi 

5. Menghitung rugi daya pada jaringan transmisi 

6. Membedakan karakteristik saluran udara dan kabel bawah tanah pada jaringan transmisi 

7. Menyebutkan bagian dan fungsi dari jaringan transmisi dan distribusi 

8. Menganalisis rugi-rugi pada jaringan distribusi 

9. Menganalisis keandalan sistem distribusi 
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Abstract: Sumber energi terbarukan merupakan solusi energi 

alternatif dalam mengatasi krisis energi listrik di Indonesia. Pembangkit 

Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) di Pantai Baru Pandansimo Bantul 

Yogyakarta merupakan pilot project energi hibrid berbasis pada potensi 

energi surya dan kekuatan angin yang dijadikan model dalam 

pengembangan energi terbarukan secara terintegrasi melalui Sistem 

Inovasi Daerah (SIDa). Kinerja sebuah sistem pembangkit hibrid dapat 

ditinjau dari segi keandalan sistem dan ekonomi. Secara menyeluruh, 

integrasi pada sistem PLTH merupakan sistem yang multivariable 

sehingga untuk memodelkan sistem hibrid digunakan bantuan perangkat 

lunak, dalam hal ini HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric 

Renewables) versi 2.68. Perangkat lunak ini mengoptimasi desain sistem 

pembangkit hibrid berdasarkan nilai NPC terendah dengan output 

estimasi ukuran atau kapasitas sistem, dan biaya.  

 Konfigurasi sistem PLTH Pandansimo terdiri dari PLTS dan 

PLTB. Analisis sistem PLTH Pandansimo dilakukan melalui dua 

pemodelan sistem Off-Grid dan On-Grid. Pertama, hasil analisis 

menunjukkan bahwa sistem PLTH Off-Grid layak dalam memenuhi 

kebutuhan pengguna energi listrik berdasarkan total nilai bersih sekarang 

(NPC) sebesar US$ 353093, biaya pembangkitan (COE) sebesar US$ 

0,626 per kWh, kapasitas produksi listrik yang dihasilkan sebesar 

121304 kWh pertahun, dan memiliki kelebihan tenaga listrik selama 

setahun sebesar 94769 kWh. Kedua, konfigurasi sistem PLTH On-Grid 

mampu meningkatkan efektifitas PLTH Pandansimo dalam pemanfaatan 

sumber energi terbarukan sehingga dapat menurunkan NPC menjadi 

US$ 229607, dengan biaya COE sebesar US$ 0,0407. Kemampuan 

menjual energi listrik pertahun sebesar 94769 kWh. Konfigurasi sistem 

ke Grid juga dapat menurunkan emisi CO2 jaringan sebesar 45579 kg 

pertahun.  

 

Kata kunci: Energi terbarukan, Hibrid, Surya, Angin, HOMER. 
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I. PENDAHULUAN 

Ketersediaan sumber energi tak terbarukan berupa energi fosil yang semakin 

berkurang merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis energi dunia. Fenomena ini 

juga berdampak pada sektor energi listrik dunia yang menuju ambang kritis dikarenakan 

pemenuhan energi listrik sebagian besar masih disuplai dari pembangkit tenaga listrik 

yang menggunakan energi fosil. Dengan mempertimbangkan rasio elektrifikasi di 

Indonesia sampai dengan tahun 2012 sebesar 75,83 % [1] dan Blue Print Pengelolaan 

Energi Nasional 2005-2025 yang memberikan sasaran peningkatan pencapaian energi 

baru terbarukan pada tahun 2025 menjadi 5 % [2], maka perlu upaya melakukan 

diversifikasi energi pada pembangkit tenaga listrik dengan memprioritaskan 

pemanfaatan energi baru terbarukan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek 

teknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan hidup, sehingga sumber energi baru 

terbarukan dapat dijadikan sebagai solusi energi alternatif dalam mengatasi krisis energi 

listrik di Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi dan permintaan kebutuhan akan tenaga listrik yang terus 

meningkat perlu diimbangi dengan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencukupi. 

Usaha penyediaan tenaga listrik meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan 

penjualan tenaga listrik [3]. Ketersediaan suplai tenaga listrik secara kontinyu dengan 

mutu yang baik dan memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan sangat diperlukan 

guna mewujudkan sistem ketenagalistrikan nasional yang berkelanjutan, andal, aman 

dan akrab lingkungan. 

Letak geografis Pantai Pandansimo di pesisir selatan Pulau Jawa memiliki potensi 

energi terbarukan dari sumber energi matahari yang bersinar sepanjang hari dan energi 

angin dengan intensitas kecepatan angin rata-rata 4 m/s [4]. Kondisi ini cukup layak 

untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi hibrid. Hal ini telah diimplementasikan 

melalui pembangunan PLTH Pandansimo yang merupakan hasil kerjasama dari 

Pemerintah, pihak swasta, pihak perguruan tinggi, dan masyarakat sekitar. 

Pengembangan PLTH ini dilatarbelakangi adanya upaya pemanfaatan energi terbarukan 

untuk mewujudkan daerah mandiri energi. Adanya PLTH telah membuat daya tarik bagi 

Pemerintah DIY untuk mengembangkan objek wisata di Pantai Baru Pandansimo 

Bantul dan pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan perekonomian.  

Pada tahun 2012 telah terjadi gangguan alam yang mengakibatkan kerusakan pada 

beberapa komponen sistem PLTH, sehingga mempengaruhi kinerja sistem dalam 

memanfaatkan potensi energi terbarukan untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini 

sangat berdampak bagi masyarakat pengguna energi listrik yang mengandalkan suplai 

listrik dari PLTH Pandansimo, adanya sistem jaringan distribusi tegangan rendah milik 

PT PLN (Persero) yang telah masuk dalam Kawasan Wisata Pandansimo diharapkan 

dapat memberikan dampak positif bagi keberlansungan sistem PLTH Pandansimo. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai Analisis Kinerja Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (Angin dan Surya) 

di Pantai Baru Pandansimo Bantul Yogyakarta. 
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II. METODE PENELITIAN 

Evaluasi ekonomis dan teknis pemanfaatan energi terbarukan dapat dilakukan melalui 

berbagai cara dengan pendekatan yang berbeda. HOMER (Hybrid Optimization Model 

for Electric Renewable) merupakan model komputer yang dikembangkan oleh USA 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) telah digunakan untuk 

membandingkan kinerja sistem hibrid berdasarkan biaya Net Present Cost (NPC), Cost 

of Energy (COE), fraksi terbarukan (RF), dan Emisi gas rumah kaca [5]. Kelayakan 

sistem hibrid dapat ditentukan berdasarkan nilai NPC dan COE [6 7 8]. Dalam 

penelitian ini Metode yang digunakan adalah melakukan analisis sistem PLTH 

Pandansimo ditinjau dari kinerja sistem melalui pemodelan dan simulasi dengan 

bantuan perangkat lunak HOMER untuk mendapatkan nilai NPC dan COE sebagai 

parameter peningkatan kinerja dan kalayakan sistem. Data yang digunakan dalam 

simulasi ini berupa data yang digunakan PLTH Pandansimo. 

 

A. Profil PLTH Pandansimo 

 PLTH Pandasimo merupakan Pilot Project energi hibrid yang berbasis pada 

potensi panas Matahari dan Kekuatan Angin untuk dijadikan model dan pengembangan 

energi terbarukan secara terintegrasi melalui suatu Sistem Inovasi Daerah (SIDa): 

Pengembangan PLTH Pandansimo diarahkan untuk membentuk Industri Kecil 

Menengah (IKM) yang mampu memproduksi suku cadang pembangkit hibrid dalam 

memenuhi kebutuhan energi hibrid yang dapat meningkatkan perekonomi masyarakat di 

Kawasan Wisata Pantai Baru Pandansimo Bantul Yogyakarta. Secara geografis lokasi 

PLTH Pandansimo terletak pada posisi 7
0
59’13.54

0
 S dan 110

0
13’20.76” E. Posisi 

PLTH Pandansimo dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2. 1 Lokasi PLTH Pandansimo 

 

B. Profil Beban 

 Beban utama harian disini berupa beban untuk konsumsi masyarakat nelayan di 

Kawasan Wisata Pantai Baru Pandansimo. Sebagian besar beban yang digunakan adalah 

lampu penerangan, peralatan listrik yang ada di warung kuliner dan kantor pengelola 

PLTH Pandansimo. Selain itu energi listrik juga dimanfaatkan untuk produksi es bagi 

warga yang mayoritas berpencaharian sebagai nelayan. Profil beban harian di Kawasan 

Wisata Pantai Baru Pandansimo dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2. 2 Profil Beban Harian 

Beban listrik yang digunakan dalam pemodelan sistem memiliki rata-rata beban 

listrik sebesar 3,03 kW dengan konsumsi rata-rata energi listrik yang digunakan sebesar 

72,7 kWh perhari. Beban puncaknya yang mungkin terjadi adalah sebesar 14,5 kW 

dalam satu tahun 

 

C. Potensi Sumber Energi 

Ketersediaan sumber energi terbarukan di lokasi pembangkit merupakan faktor 

penting untuk menghasilkan listrik pada sistem hibrid. Sumber energi terbarukan yang 

dapat dimanfaatkan secara efektif oleh komponen peralatan PLTH Pandansimo adalah 

sebagai berkut: 

 

 Potensi Energi Angin 

 Berdasarkan data potensi angin yang didapat dari data logger Anemometer di lokasi 

Pembangkit, rata-rata kecepatan angin di lokasi PLTH Pandansimo diukur pada 

ketinggian 15 meter dari permukaan tanah adalah 4.7 m/s. Data kecepatan angin di 

lokasi pembangkit selama satu tahun dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

 
Gambar 2. 3 Kecepatan angin 

 

 Potensi Energi Panas Matahari 

 Data yang diperlukan HOMER untuk melakukan optimasi pada sistem PLTH 

Pandansimo adalah Clearness Index dan radiasi harian matahari (daily radiation, 

kWh/m
2
/d) selama satu tahun. Dari data potensi energi matahari untuk lokasi PLTH 

Pandansimo didapatkan indeks kecerahan rata-rata sebesar 0,540 dan daily radiation 

rata-rata sebesar 5,368 kWh/m
2
/d [9]. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4 

berikut. 
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Gambar 2. 4 Indek Kecerahan dan Radiasi Sinar Matahari 

 

 

 

D. Komponen sistem 

 PLTH Pandansimo terdiri dari dua grup pembangkitan yaitu Grup Barat dan Grup 

Timur, tiap grup pembangkit terdiri atas komponen PLTB dan PLTS dengan kapasitas 

yang berbeda. Data teknis dari PLTH Pandansimo yang akan disimulasikan terdiri dari 

panel surya (PV), turbin angin (WG), baterai (BAT), dan inverter (INV). Sedangakan 

data ekonomis yang dipakai adalah biaya Modal (M), biaya penggantian (R), biaya 

operasi dan perawatan (O&M) [10]. Rincian data teknis dan ekonomis sistem dapat 

dilihat pada Table 2.1. 

 

Tabel 2. 1 Data teknis dan ekonomis komponen sistem PLTH Pandansimo 

Komponen Pembangkit Biaya 

Nama Grup Kapasitas (kW) L (th) M ($) R ($) O&M ($) 

PV 
Barat 15 25 76184 9937 1987 

Timur 2 25 14851 1325 265 

WG 

Barat 20 10 80049 1767 265 

Timur 
10 20 4950 88 13 

15 15 4158 530 79 

INV 
Barat 15 8 8391 8391 66 

Timur 10 8 22082 22082 66 

BAT 
Barat - 3 17390 177 106 

Timur - 10 4969 44 26 

 

 Grid dan Emisi 

Grid merupakan jaringan penyedia listrik PT PLN (Persero), untuk sistem yang 

terhubung dengan grid, besarnya energi listrik yang mampu dihasilkan oleh sistem atau 

kelebihan daya listrik yang dimiliki oleh sistem PLTH akan dibeli oleh Grid. 

mekanisme yang dapat dilakukan adalah kontrak kWh. besarnya harga listrik yang 

wajib dibeli oleh grid dari PLTH adalah sebesar US$ 0,091 [11]. Sedangakan harga beli 

listrik dari grid oleh pelanggan adalah US$ 0,122 [12], sesuai dengan tarif yang 

diberlakukan oleh Pemerintah. Batasan karbon dioksida yang diijikan untuk grid 

sebesar 0,714 ton/MWh [13]. 

 

 Ekonomi dan pengaturan. 
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Suku bunga tahunan pada proyek PLTH sebesar 1,3%, cycle charging dengan 

setpoint states of charge sebesar 80 % dan maximum annual capacity shortage sebesar 

0,2%. 

 

E. Pemodelan dan Simulasi 

 Pemodelan sistem PLTH dengan sumber energi terbarukan dapat dilakukan 

melalui pemodelan komputer. HOMER digunakan sebagai alat bantu untuk pemodelan 

pada energi terbarukan dengan mempertimbangakan antara kebutuhan beban dan 

sumber energi yang tersedia [14]. HOMER mampu memodelkan sistem pembangkit 

skala kecil yang optimal, dan evaluasi sistem pada kondisi Off-Grid maupun On-Grid 

[5]. kelayakan teknis dari sistem dapat ditentukan melalui simulasi menggunakan 

HOMER yang didasarkan pada konfigurasi sistem yang tepat [15]. Konfigurasi sistem 

dalam penelitian ini akan dimodelkan menggunakan HOMER melalui dua sekenario 

yang berbeda dengan konfigurasi sistem yang sama.  

 

1. Sekenario pertama, sistem PLTH Pandansimo dikondisikan Off-Grid. Pemodelan 

sistem dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.      B. 

Gambar 2. 5  Model Sistem PLTH Off-Grid: A) Grup Barat, B) Grup Timur  

 

2. sedangkan pada sekenario kedua merupakan sistem PLTH Pandansimo On-Grid. 

Pemodelan sistem dapat dilihat pada gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

A.     B.  

Gambar 2. 6 Model Sistem PLTH On-Grid: A) Grup Barat, B) Grup Timur 

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil simulasi yang ditapilkan HOMER merupakan konfigurasi sistem yang 

mungkin atau layak dengan mengurutkan daftar berdasarkan efektivitas biaya sekarang 

(NPC). Untuk membuktikan kebenaran hasil yang disimulasikan menggunakan 

HOMER perlu adanya validasi simulasi dengan HOMER. Analis kinerja dan ekonomi 

sistem PLTH Pandansimo dilakukan untuk mendapatkan data kinerja sistem dalam 
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memenuhi kebutuhan beban dan peningkatan terbaik kinerja ekonomi sistem serta 

kontribusi sistem PLTH Pandansimo terhadap grid dan lingkungan. 

 

A. Validasi Simulasi PLTH dengan HOMER 

 Untuk membuktikan validasi HOMER dalam melakukan pemodelan dan simulasi, 

maka hal ini dapat dilakukan dengan melakukan percobaan langsung atau merujuk 

berdasarkan penelitian validasi HOMER yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Dalam penelitian ini validasi merujuk pada penelitian yang telah dilakukan. Validasi 

mengenai kemampuan perangkat lunak HOMER untuk melakukan pemodelan telah 

dibuktikan oleh Bradon [16], melalui dua percobaan pada sistem skala kecil dengan 

membandingkan hasil pemodelan HOMER dengan hasil pengukuran langsung. Hal ini 

juga dibuktikan dalam penelitian optimasi desain sistem hibrid pada Rumah Sakit 

Mercy [17] dalam penelitian ini validalisi HOMER dilakukan dengan membandingkan 

biaya operasi hasil prediksi perangkat lunak HOMER dan Hybrid2 dengan biaya operasi 

sebenarnya dari Rumah Sakit Mercy. Dari dua penelitian tersebut, maka dapat 

dibuktikan bahwa pemodelan menggunakan HOMER valid dan dapat digunakan untuk 

pemodelan dalam penelitian. 

 

B. Analisa sistem PLTH Pandsimo 

Hasil simulasi yang dianalisa dari pemodelan sistem PLTH Pandansimo Off-Grid 

dan On-Grid adalah produksi listrik, biaya listrik, dan kelebihan listrik yang tidak 

terserap oleh beban. Berikut analisa untuk kedua sekenario yang disimulasikan 

menggunakan HOMER. 

 

 Kinerja sistem PLTH Pandansimo Off-Grid 

Hasil pemodelan dan simulasi menggunakan HOMER untuk PLTH Pandansimo 

Off-Grid didapatkan bahwa sistem sistem secara keseluruhan menghasilkan energi 

listrik sebesar 121304 kWh pertahun, kontribusi PLTS sebesar 26444 kWh pertahun 

atau 22% dan kontribusi sebesar 94860 kWh pertahun atau 78% oleh PLTB, dengan 

total keseluruhan konsumsi beban sebesar 26535 kWh pertahun. Rangkuman kinerja 

komponen PLTH Pandansimo Off-Grid dapat dilihat pada table 3.1. 

 

Tabel 3. 1 Rangkuman kinerja kelistrikan PLTH Pandansimo Off-Grid 

Komponen 

Pembangkit 
Kapasitas 

Faktor 

Kapasitas (%) 

Renewable 

fraction 

Produksi 

(kWh/tahun) 

PLTS 17 kW 35,5 1 26444 

PLTB 45 kW 69 1 94860 

Baterai 100 unit N/A N/A N/A 

Inverter 25 kW 8,4 N/A N/A 

Total 121304 

Kelebihan energi listrik 94769 

 

Kelebihan energi listrik yang dimiliki sistem dalam satu tahun sebesar 94769 

kWh. Pada gambar 3.1 dapat lihat bahwa sistem memiliki kelebihan daya listrik yang 

terjadi hampir setiap bulan. Besarnya kelebihan listrik ini dapat dikurangi dengan 

menambah jumlah baterai bank, namun penambahan komponen baterai akan membuat 

biaya investasi bertambah dan konfigurasi sistem berubah. Jika hal ini tidak dilakukan 
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maka kelebihan daya listrik yang telah melebihi kapasitas beban dan kapasitas baterai 

akan dibuang ke dummy load. 

 

 
Gambar 3. 1 Kurva daya pembangkitan terhadap beban 

 

Adanya kelebihan tenaga listrik yang dimiliki PLTH Pandansimo menunjukkan 

bahwa kinerja sistem dilihat dari sisi beban mampu melayani kebutuhan listrik di 

Kawasan Wisata Pantai Pandansimo, namun disisi pembangkit hal ini merupakan 

kerugian. Sehingga perlu upanya peningkatan kinerja sistem dalam kelebihan produksi 

listrik. Kinerja sistem disisi pembangkitan sangat bergantung dari ketersediaan sumber 

energi angin dan panas matahari. Ketidakpastian sumber energi mengakibatkan 

ketidakseimbangan antara produksi energi listrik dan konsumsi energi beban, hal ini 

sangat berdapak pada kinerja komponen pembangkit PLTS dan PLTB, untuk mengatasi 

ketidak pastian sumber energi maka diperlukan baterai untuk catu daya dan inverter. 

Untuk melindungi komponen PLTS dan PLTB selama beroperasi dan menjamin 

keandalan system, maka diperlukan adanya peralatan proteksi. 

Tabel 3.2 Merangkum kinerja ekonomi dari sistem PLTH pandansimo Off-Grid. 

Biaya paling besar adalah biaya awal sebesar US$ 233024 atau (63%) dari total NPC, 

diikuti biaya penggantian sebesar US$ 79306 atau 21%, dan biaya operasi dan 

peemeliharaan sebesar US$ 60987 atau 16%. Komponen yang membutuhkan biaya 

paling besar adalah PLTS sebesar US$ 138839 atau 39%, diikuti PLTB sebesar US$ 

99342 atau 28 %, inverter sebesar US$ 88586 atau 2,5%, dan baterai sebesar US$ 

26327 atau 8%. 

 

Tabel 3. 2 Rangkuman kinerja ekonomi sistem PLTH Pandansimo Off-Grid 

Komponen 
IC 

(US$) 

R 

(US$) 

O&M 

(US$) 

F 

(US$) 

S 

(US$) 

Total 

(US$) 

PLTS 91035 0 47804  0 138839 

PLTB 89157 3423 7578  -816 99342 

Baterai 22359 1267 2802  -101 26327 

Inverter 30473 74616 2802  -19306 88586 

Sistem 233024 79306 60987  -20223 353093 

LCOE,  per kWh 0,626 

Biaya Operasi 5656 

Ket: IC: Initial Capital, R: Replacement, O&M: Operation & maintenance, F: fuel, S: 

salvage 
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 Kinerja sistem PLTH Pandansimo On-Grid 

Kinerja Sistem PLTH Pandansimo On-Grid merupakan kinerja integrasi dari 

sistem PLTH Grup Barat, PLTH Grup Timur dan grid.  

Hasil pemodelan dan simulasi menggunakan HOMER untuk PLTH Pandansimo 

On-Grid didapatkan bahwa sistem mampu menyalurkan kelebihan energi listrik sebesar 

94769 kWh pertahun dari total keseluruhan energi listrik yang dihasilkan sebesar 

121304 kWh pertahun dengan total keseluruhan konsumsi beban sebesar 26535 kWh 

pertahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 3 Rangkuman kinerja kelistrikan PLTH Pandansimo Off-Grid 

Komponen 

Pembangkit 
Kapasitas 

Faktor 

Kapasitas (%) 

Renewable 

fraction 

Produksi 

(kWh/tahun) 

PLTS 17 kW 35,5 1 26444 

PLTB 45 kW 69 1 94860 

Baterai 100 unit N/A N/A N/A 

Inverter 25 kW 8,4 N/A N/A 

Total 121304 

Grid Sales 94769 

Emisi, Karbondioksida CO2: - 45579 kg/tahun 

 

Perbedaan kapasitas kelebihan daya listrik yang dihasilkan tiap bulan berbeda-

beda, hal ini tergantung dari besar kapasitas yang dibangkitkan sistem dan penggunaan 

beban. Besarnya kapasitas yang dibangkitkan oleh komponen PLTS dan PLTB 

bergantung pada potensi sumber energi terbarukan yang ada di lokasi pembangkit. Rata-

rata kelebihan daya listrik yang dihasilkan PLTH Pandansimo tiap bulan dapat 

ditunjukkan pada table 3.4. 

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan HOMER, sitem PLTH Pandansimo 

memiliki kelebihan daya rata-rata tiap bulan dalam satu tahun sebesar 10,7 kW, nilai ini 

lebih besar dari konsumsi beban bulanan sebesar 3,02 kW, oleh sebab itu, kelebihan 

daya listrik yang tidak terserap oleh beban dapat dialihkan untuk membantu mengisi 

kebutuhan daya dalam jaringan Grid, begitu juga sebaliknya jika sistem pembangkit 

PLTH kekurangan daya untuk memenuhi kebutuhan beban dalam hal adanya perwatan 

atau gangguan pada sistem maka suplai daya listrik dapat diperoleh dari Grid. Hal ini 

lebih menguntungkan untuk keandalan sistem sebagai upaya peningkatan kinerja sistem 

PLTH Pandansimo. 

 

Tabel 3. 4 Rata-rata kelebihan daya listrik PLTH Pandasimo 

Bulan 

Kapasitas Daya 

Listrik 
Beban Listrik 

Kelebihan daya 

Listrik 

kW kW kW 

Januari 13,721 2,965 10,756 
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Februari 8,891 2,900 5,991 

Maret 15,198 3,141 12,057 

April 12,553 3,041 9,512 

Mei 12,113 2,940 9,173 

Juni 17,979 3,084 14,895 

Juli 22,056 2,994 19,062 

Agustus 15,885 3,202 12,683 

September 15,798 3,085 12,713 

Oktober 13,544 3,020 10,524 

November 8,717 2,944 5,773 

Desember 9,225 3,023 6,202 

Rata-rata 13,807 3,028 10,778 

 

Table 3.5, menunjukkan rangkuman kinerja ekonomi hasil simulasi menggunakan 

HOMER pada sistem PLTH Pandansimo On-Grid. Biaya paling besar adalah biaya 

modal awal sebesar US$ 233024, diikuti biaya penggantian sebesar US$ 79306 dan 

selisih biaya operasi dan pemeliharaan sebesar US$ 60986.  

 

Tabel 3. 5 Rangkuman kinerja ekonomi sistem PLTH Pandansimo On-Grid  

Komponen 
IC 

(US$) 

R 

(US$) 

O&M 

(US$) 

F 

(US$) 

S 

(US$) 

Total 

(US$) 

PLTS 91035 0 47804 0 0 138839 

PLTB 89157 3423 7578 0 -816 99342 

Grid 0 0 -123486 0 0 -123486 

Baterai 22359 1267 2802 0 -101 26327 

Inverter 30473 74616 2802 0 -19306 88586 

Sistem 233024 79306 -62500 0 -20223 229607 

LCOE,  per kWh 0,407 

Biaya Operasi -162 

 

Harga energi listrik per kWh dari sistem PLTH Pandansimo ini sebesar US$ 0,407 

perkWh masih lebih tinggi dari harga jual listrik jaringan (PLN) yang dijual ke 

pelanggan sebesar US$ 0,122/kWh. Namun, dilihat dari kontribusinya terhadap jaringan 

Grid sistem ini akan dapat menurunkan faktor emisi pada sistem ketenagalistrikan Jawa 

Madura Bali (JAMALI) yaitu menurunkan emisi gas karbondioksida CO2 sebesar 

45579 kg pertahun. Penurunan emisi ini merupakan upaya peningkatan dalam 

pengembangan proyek CDM di Indonesia 

Adanya penjualan kelebihan daya listrik dari sistem PLTH Pandansimo ke 

jaringan Grid PLN dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi sistem PLTH 

Pandansimo, dimana nilai hasil keuntungan dari pernjualan energi listri ke Grid sebesar 

US$ 123486 mampu mengurangi besarnya biaya operasi dan perawatan komponen lain 

dalam sistem sehingga biaya operasi dan perawatan sistem dapat tertutupi dari hasil 

penjulan listrik. aliran biaya berdasarkan komponen dapat ditunjukkan pada Gambar 

3.2. 
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Gambar 3. 2 Aliran biaya PLTH Pandansimo On-grid 

 

Dari hasil sekenario pertama dan sekenario kedua, didapatkan bahwa biaya-biaya 

akan lebih rendah jika PLTH Pandansimo terhubung dengan Grid, dimana biaya energi 

(COE) dapat ditekan turun sebesar 35% dari US$ 0,626 perkWh menjadi US$ 0,407 per 

kWh, biaya bersih sekarang (NPC) turun dari US$ 353093 menjadi US$ 229607, biaya 

operasi pertahun turun dari US$ 5656 menjadi US$ - 162. Seperti terlihat pada Gambar 

3.3 

 
Gambar 3. 3 Perubahan nilai jenis-jenis biaya dari sekenario 1 dan sekenario 2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisis Kinerja dan Ekonomi Sistem PLTH Pandansimo, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sistem PLTH Pandansimo kondisi Off-grid, layak dalam memenuhi kebutuhan 

listrik di Kawasan Wisata Pantai Baru Pandansimo, dengan total nilai NPC sebesar 

US$ 353093, nilai COE sebesar US$ 0626 per kWh. Kapasitas total produksi listrik 

pertahun yang dihasilkan sebesar 121304 kWh pertahun, dengan kontribusi PLTH 

Grup Barat sebesar 68787 kWh pertahun sedangkan PLTH Grup Timur sebesar 

52517 kWh pertahun. Kelebihan tenaga listrik selama setahun sebesar 94769 kWh 

pertahun. 

2. Peningkatan kinerja sistem PLTH Panadansimo dapat dilakukan melalui 

konfigurasi sistem PLTH Pandansimo On-Grid, dengan nilai NPC terendah sebesar 

$ 229607, nilai COE sebesar US$ 0,407 lebih kecil dari sistem Off Grid. 

konfigurasi sistem PLTH Pandansimo On-Grid yang terdiri PLTB kapasitas 45 kW 

dan PLTS kapasitas 17 kW, sistem dapat menjual energi listrik ke grid setahun 

sebesar 94769 kWh pertahun dan menurunkan emisi CO2 jaringan Grid sebesar 
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45579 kg pertahun. 
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Energi Listrik Mandiri Yang Ramah Lingkungan 

 

Oleh : 

Tri Watiningsih¹, Kholistianingsih², Pingit Broto Atmadi³ 

Fakutas Teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto 

 

RINGKASAN 

Energi listrik di Indonesia  semakin berkurang karena penduduk Indonesia 

semakin bertambah dengan bertambahnya penduduk maka pengguna energy listrik 

semakin meningkat dan pembangunan pembangkit listrik sudah diupayakan namun untuk 

daerah-daerah terpencil masih belum bisa terjangkau oleh aliran listrik dari PLN. 

Sehingga untuk daerah terpencil belum dapat menikmati energy listrik berusaha dengan 

memanfaatkan aliran sungai terdekat dengan membuat kincir air, tenaga Mikrohidro, 

tenaga angin, maupun tenaga surya yang sekarang sedang dikembangkan dengan 

berkembangnya teknologi banyak penemuan-penemuan baru tentang energy listrik 

alternative yang dapat dikembangkan. Masalah penyedian tenaga listrik menjadi kendala 

bagi pemerintah dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan adanya 

tenaga alternative dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Sejalan dengan dimaksud maka perlu peningkatan partisipasi masyarakat untuk 

pemenuhan kebutuhan listrik didaerah terpencil melalui pengembangan teknologi tenaga 

alternative sebagai Pembangkit Listrik Mandiri yang Ramah lingkungan denan 

pemanfaatan  kolam ikan yang ada dilingkungan kita dengan membuat pembangkit listrik 

tenaga kolam/aquarium. 

Keywords : Kolam, Kincir. Accu , Generator,Energi listrik. 
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Independent Electrical Energy Environmental Friendly 

 

by: 

Tri Watiningsih ¹ , Kholistianingsih ² , ³ Atmadi Pingit Broto 

Faculty of Engineering, University 

 

 

SUMMARY 

Electrical energy in Indonesia is getting reduced because of Indonesia's population is 

increasing with the increasing population, increasing electrical energy user and plant 

lisreik been sought but for remote areas still not reached by the flow of electricity . So 

that remote areas have not been able to enjoy electrical energy trying to harness the flow 

of the river closest to making water mill , micro-hydro power , wind power , and solar 

power are now being developed with the development of technology many new 

discoveries about alternative electrical energy that can be developed . Provision of 

electric power issues become obstacles for the government because the cost is not small , 

the presence of alternative energy can help the government to solve the existing problems 

. Is in line with the need to increase community participation to meet electricity needs in 

remote areas through the development of alternative energy technologies as an 

Independent Power Plant is primarily to the utilization of environmentally friendly fish 

pond that is our environment by making power plants pond / aquarium . 

 

Keywords : pool , Windmill . Batteries , generators , electrical energy . 
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A. Latar Belakang Masalah 

Energi listrik di Indonesia  semakin berkurang karena penduduk Indonesia 

semakin bertambah dengan bertambahnya penduduk maka pengguna energy listrik 

semakin meningkat dan pembangunan pembangkit lisreik sudah diupayakan namun 

untuk daerah-daerah terpencil masih belum bisa terjangkau oleh aliran listrik dari 

PLN. Sehingga untuk daerah terpencil belum dapat menikmati energy listrik 

berusaha dengan memanfaatkan aliran sungai terdekat dengan membuat kincir air, 

tenaga Mikrohidro, tenaga angina, maupun tenaga surya yang sekarang sedang 

dikembangkan dengan berkembangnya teknologi banyak penemuan-penemuan baru 

tentang energy listrik alternative yang dapat dikembangkan.  

Masalah penyedian tenaga listrik menjadi kendala bagi pemerintah 

dikarenakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dengan adanya tenaga 

alternative dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada 

dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.  Secara umum potensi energi 

terbarukan (renewable energy)khususnya mikrohidro di Indonesia sekitar 480 W, 

yang sudah dimanfaatkan sekitar 60 MW dan selebihnya belum (kurang lebih 420 

MW). 

B. Perumusan Masalah 

Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan dengan sekitar 13.000 

pulau sehingga distribusi tidak seimbang. Hal ini dicatat bahwa ada di sekitar 70.611 

desa-desa  di Indonesia yang belum mendapat akses listrik, dan  8.114 desa jauh 

tertinggal  dan terpencil sehingga  sulit dicapai oleh  PT PLN. Minyak tanah tidak 

lagi disubsidi oleh pemerintah,  harga cenderung naik tajam dan ketersediaannya 

telah  menjadi langka. Orang yang tinggal di daerah terpencil , tak tersentuh oleh 

listrik, bergantung pada minyak tanah sebagai energi . sumber penerangan.  

Berdasarkan berbagai asumsi yang telah dikemukakan  maka dapat diajukan 

permasalahan : 

a. Pemanfaatan Energi Listrik Mandiri Yang Ramah Lingkungandapat 

membantu masyarakat yang belum bisa menikmati Listrik PLN  

 b. Seberapa efektifnya pemanfaatan energi litrik alternatif yang ramah lingkungan 

dan dapat dinikmati oleh masyarakat terutama untuk daerah terpencil yang sulit 

dijangkau aliran listrik PLN 

C. Tujuan Penellitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan energy mandiri 

yang ramah lingkungan (ELIMAR) Untuk memenuhi kebutuhan energy listri 

terutama untuk daerah-daerah yang susah dijangka jaringan  

C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian  

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pembuatan prototype Perancanga 

Model Energi Listrik Mandiri yang ramah lingkungan. khususnyauntuk daerah 

terpencil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia  , karena perkembangan 
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teknologi menuntut para ilmuwan-ilmuwan muda untuk dapat berkreasi dan 

menciptakan suatu teknologi atau sumber energy terbarukan yang sedang digalakkan 

oleh pemerintah, dimana jaringan listri PLN belum bisa menjangkau daerah-daerah 

terpencil dikarekan infra struktur jalan dan daerah yang berbukit sehingga sulit untuk 

di dijangkau oleh PLN. 

Pemanfaatan kolam menjadi energi yang ramah lingkungan merupakan sumber 

energi , tidak habis-habis, tersebar luas, bersih, dan merendahkan efek rumah 

kaca.Secara umum, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Mengembangkan teknologi dan menciptakan suatu teknologi atau sumber energy  

terbarukan yang sedang digalakkan oleh pemerintah, dimana jaringan listri PLN 

belum bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dikarekan infra struktur jalan dan 

daerah yang berbukit sehingga sulit untuk di dijangkau oleh PLN. 

2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam mempelajari sumber energy 

terbarukan khususnya energi Kolam. 

3. Universitas Wijayakusuma Purwokerto sebagai lembaga pendidikan dapat menjadi 

sebuah lembaga yang mampu mengembangkan teknologi terbarukan yang 

diperlukan oleh masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. 

 

D. Luaran yang ingin dicapai 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membantu  

dalam hal penerangan bagi desa-dwsa terpencil yang belum terjangkau aliran PLN . ( 

Ratna Ariati, 2002).  

E  Kontribusi terhadap Ilmu pengetahuan 

1. Mengkaji Potensi Sumber Daya Air Kolam/ Aquarium yang ada untuk penerapan 

Pembangkit Listrik Tenaga Air Kolam. 

2. Membuat Pembangkit Listrik Mandiri yang ramah lingkungan didesa terpencil dan 

belum terjangkau Jaringan Listrik PLN. 

 

2.1. Landasan Teori 

Energi Listrik mandiri yang ramah lingkungan adalah pembangkit listrik mandiri 

bertenaga air kolam / aquarium yang ramah lingkungan dan tidak membutuhkan 

lahan khusus. Daya listrik yang dibangkitkan kemudian didistribusikan kerumah-

rumah disekitar pembangkit.  

Energi Listrik Mandiri adalah visi PT. PLN untuk mencapai 100% akhir ulang 

tahun ke 75 Indonesia pada 2020. Kondisi listrik saat ini hanya mencapai 58%. Ratio 

lpstrik di Indonesia adalah sekitar 52%. Hampir 100 juta orang Indonesia masih 

belum tersentuh listrik terutama daerah-darah terpencil.potensi pertumbuhan 

permintaan sekitar 6-7 persen pertahun (diasumsikam PDB 5% pertahun). 

Energi Listrik Mandiri sumber energi masa depan yang ramah lingkungan. 

Energi adalah suatu kata yang mempunyai makna sangat luas karena tidak ada 
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aktivitas dialam raya ini yang bergerak tanpa BEF ( B energi $ (B & B )) itulah 

sebabnya kata salah seoorang profesor do jepang bahwa hampir semua perselisihan 

di dunia ini, berpangkal pada perebutan energi. Secara umum sumber energi 

dikategorikan menjadi dua bagian yaitu non renevable energy dan renevable energy. 

Sumber energi fosil adalah termasuk kelompok pertama yang sebagian besar 

aktivitas di dunia menggunakan energi konvensional. 

Sekitar tahun 80 an ketika para ahli di Indonesia menawarkan sumber emergi 

alternatif yang banyak digunakan di negara maju yaitu nuklir, banyak terjadi 

pertentangan dan perdebatan yang cukup panjang sehingga mengkandaskan rencana 

penggunaan sumber energi yang dinilai sangat membahayakan. Memang tidak 

diragukan lagi bahwa air kolam adalah salah satu sumber energi yang ramah 

lingkungan dan sangat menjanjikan pada masa yang akan datang, karena tidak ada 

polusi yang dihasilkan selama proses konversi energi, dan bisa dimanfaatkan sebagai 

budi daya ikan konsumsi maupun ikan hias, selain sebagai budidaya ikan bisa 

difungsikan sebagai sarana hiburan. 

2.2. Mekanisme Turbim Air Kolam 

Sebuah pembangkit air listrik tenaga  kolam dapat dibuat dengan 

menggabungkan beberapa accu/ baterai sehingga menghasilkan listrik ke unit 

penyalur listrik. Listrik dialirkan melalui kabel dan di distribusikan ke rumah, kantor, 

sekolah, dan sebagainya. Air akan memurar motor DC , kemudian memutar ssebuah 

poros yang dihubungkan dengan generator, lalu menghasilkan listrik. Turbin untuk 

pemakaian umum 450 W – 1300 W.  

2.3. Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Air kolam. 

Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga air kolam secara 

prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti 

eksploitasi sumber energi tidak akan membuat sumber daya air kolam berkurang 

seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil.  

2.4. Batteray  

 Dalam peralatan yang membutuhkan sumber energy arus DC akan menemukan 

penggunaan sumber arus searah yaitu batteray yang pada dasarnya sumber energy 

yang memberikan potensial listrik searah dengan dua buah kutub yaitu kutub posif 

dan kutub negative. Tegangan batteray dapat timbul karena adanya reaksi kimiawi 

antara bahan yang digunakan oleh masing-masing. 

  Pada hubungan seri akan dihasilkan tegangan keluaran yaitu E dengan 

perhitungan ; 

Etot = E1 + E2 + E3 + E4 

Sedangkan untuk kemampuan arusnya adalah : 

I = I1 = I2 = I3 = I4 

2.4.1.  Hukum Kirchoff arus 

  Jumlah aljabar arus masuk suatu simpul pada setiap saat adalah nol. 
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 ∑1 = 0 = I1 + I2 + I3 +I4 

  Dalam penyambungan parallel maupun seri harus diperhatikan polaritas 

dari sumber batteray agar sampai terbalik, karena jika sampai terbalik maka saling 

mengurangi arus karena terjadi hubung singkat dengan loop tertutup.  

  Seluruh kutub positif dikopel jadi satu begitu juga untuk kutub negative 

dan tegangan (E) yang diperoleh dari hasil parallel adalah sesuai dengan rumus : 

E tot = E1 = E2 = E3 = E4 

E = tegangan tertinggi dari komponen rangkaian. 

  Dalam hubungan parallel berfungsi secara optimal jika ukuran tegangan 

dan arus tiap-tiap sel adalah sama. Dalam mendapatkan arus dari rangkaian 

parallel dapat dicari dengan perhitungan :  

I = I1 + I2 + I3 + I4 

2.4.2. Hukum Kirchof tegangan 

   Jumlah aljabar tegangan sama dengan jumlah perkalian arus dengan 

tahanan yang dilalui arus (kehilangan tegangan) dalam rangkaian tertutup. 

 ∑ E = ∑ I x R 

Dalam penggunaan hokum khirchoff II untuk memecahkan persoalan dalam jala-

jala harus diperhatikan petunjuk berikut: 

1. Menentukan arah keliling (berputar) dalam rangkaian yang searah atau 

berlawanan arah dengan peputaran jarum jam. 

2. Menentukan arah arus yang sebenarnya dalam akhir perhitungan. 

3. Memberi tanda – dan + pada sumber arus 

4. Bila berjalan berjalan searah dengan arus tegangan diberi tanda – bila 

berlawanan arah dengan arus diberi tanda +. ( A.E. Fitzgerald 1993) 

2.5.  Generator 

Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energilistrik dari 

sumber energi mekanik, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. 

Proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Walau generator dan motor punya 

banyak kesamaan, tapi motor adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi 

energi mekanik.  

2.5.1. Konstruksi Mesin Arus Searah. 

          Konstruksi dari mesin arus searah terbagi atas : 

1. Stator yaitu bagian mesin yang diam terdiri dari Gandar (rumah) dibuat dari 

besi tuang dan kutub yang terdiri dari inti kutub, sepatu kutub serta lilitan dari 

tembaga . 

a. Badan (frame) fungsi utama dari badan ialah sebagai bagian tempat 

mengalirnya fluk magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet.  

b. Inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Induksi_elektromagnetik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangkit_listrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Motor
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Fluk magnet yang terdapat pada mesin listrik dihasilkan oleh kutub-kutub 

magnet yang merupakan magnet buatan dan diperoleh dengan prinsip 

electromagnet. 

c. Sikat   

Fungsi sikat adalah sebagai penghubung (jembatan) bagi aliran arus dari 

lilitan jangkar dengan beban. 

2. Rotor atau angker atau jangkar atau armature adalah bagian yang berputar. 

3. Celah udara adalah ruangan yang ada antara stator dang jangkar (Hamzah, 

1991) 

2.6. Motor Listrik 

Motor listrik adalah alat yang mengubah energy listrik menjadi energy gerak ( 

mekanik). Prinsip kerja motor listrik berdasarkan percobaan Lorenz, yang 

menyatakan “ jika sebatang penghantar listrik yang berarus berada di dalam medan 

magnet maka pada kawat penghantar tersebut akan berbentuk suatu gaya”, yang 

disebut gaya Lorentz. Sedangkan arah geraknya ditentukan oleh :  

1. Arah arus yang lewat kawat penghantar. 

2. Arah garis gaya magnet. 

Hubungan antara arah arus dengan arah garis gaya magnet dapat dinyatakan 

dengan kaidah tangan kiri yang berbunyi “ bila telapak tangan kiri membuka dengan 

syarat ibu jari tegak lurus terhadap jari-jari yang lain, sehingga jika garis gaya 

magnet menembus telapak tangan kiri dan jari-jari yang lain menunjukkan arah arus 

yang mengalir pada kawat, maka ibu jari adalah arah gerakan kawat yang berarus “ 

(Sunyoto, 1985) 

 

 
Gambar 2.1. Kaidah tangan kiri Flamming 

 

Besarnya kekuatan gerak kawat dapat diperhitungkan dengan rumus  

K = 0,1. H. I. L 

Motor listrik dapat dibagi dua macam motor yaitu motor DC motor AC 

2.6.1. Motor Arus Searah (DC). 

Motor DC biasanya digunakan control torsi dan kecepatan berada pada 

rentang yang lebar dan diperlukan untuk memenuhi berbagai aksi karena motor 

DC merupakan piranti energy kumparan jangkar yang berputar didalam motor 
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magnet, akibat gaya yang ditimbulkan oleh kumparan yang dialiri arus, pada saat 

yang sama induksi faraday menghasilkan gerak hasil balasan. 

Motor dan generator arus searah dibuat dengan cara yang sama sehingga 

mesin DC dapat bekerja dengan baik. Motor DC magnet adalah motor yang fluks 

magnet utamanya dihasilkan oleh magnet permanen dan Elektromagnetik 

digunakan untuk medan sekunder atau fluks jangkar. Gambar 2.2 menggambarkan 

operasi motor magnet permanen, arus mengalir melalui kumparan jangkar dari 

sumber tegangan DC yang menyebabkan jangkar berubah menjadi kutub magnet 

jangkar.  dari polaritas yang berada menyebabkan jangkar berputar. 

 
Gambar 2.2. Operasi motor DC magnet permanen 

a. Motor Shunt 

Motor shunt mempunyai rangkaian jangkar dan medan yang 

dihubungkan parallel dan memberi kekuatan medan serta kecepatan motor 

yang sangat konstan. Motor Shunt digunakan jika diperlukan pengaturan 

kecepatan yang bagus pada mesin yang digerakan dengan menambah  

rheostatyang dipasang seri dengan rangkaian medan shunt, kecepatan motor 

dapat dikontrol diatas kecepatan dasar, yang berbalik dengan arus medan yang 

berarti motor shunt berputar cepat dengan arus medan rendah dan berputar 

lambat pada saat arus ditambah.  

 
Dari gambar motor shunt diatas akan menghasilkan gambar   karakteristik 

kecepatan  dan torsi seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.4. Karakteristik kecepatan dan torsi 

Besar kecilnya nilai arus dan kecepatan akan sanngat berpengaruh pada 

nilai torsi yang semakin tinggi nilai kecepatan dan arus semakin tinggi. 

(Hamzah, 1991) 

d. Motor Seri. 

Jenis motor seri mempunyai karakteristik torsi start dan kecepatan variable 

yang sangat tinggi , berarti motor dapat start atau menggerakkan beban yang 

sangat berat. Motor DC seri dapat membangkitkan torsi starting yang besar 

karena arus yang melewati medan. Jika jangkar memerlukan arus yang lebih 

banyak, arus tersebut juga melewati medan, dan menambah kekuatan medan. 

Oleh karena itu motor berputar cepat.  

 
a. Diagram pengawatan                  b. Diagram skematik 

Gambar 2.5. Motor DC seri 

Karakteristik pada motor seri dapat dilihat seperti gambar dibawah ini  

 
Gambar 2.6. Karakteristik motor DC seri 

e. Motor Compound. 
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Motor compound menggunakan lilitan seri dan lilitan shunt, yang 

umumnya dihubungkan sehingga medan bertambah secara kumulatif. 

Hubungan dua lilitan ini menghasilkan karakteristik pada motor medan shunt 

dan motor medan seri. Kecepatan motor tersebut bervariasi lebih sedikit 

dibandingkan dengan motor shunt, motor ini mempunyai torsi starting yang 

agak besar.  

 
Gambar 2.7. Hubungan motor compound  dengan long shunt. 

 

2.7.Transformator 

 Transformator adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah tegangan AC tinggi menjadi AC yang lebih  rendah. Transformator 

terdiri dari dua sisi kumparan, yaitu sisi primer dan sisi sekunder. Cara kerja dari 

transformator adalah berdasarkan induksi elektromagnetik. Jika kumparan 

primer mendapat tegangan maka kumparan tersebut akan mengalirkan arus (I). 

Arus yang menghasilkan fluksi (ɸ) bolak balik yang mengalir dalam inti magnet. 

Arah dan besarnya fluksi berubah-ubah sesuai dengan arus I maka pada 

kumparan sekunder akan timbul GGL (gaya gerak listrik). Adapun frekuensi ggl 

sama dengan frekuensi sumbernya. Transformator yang digunakan untuk 

menaikkan tegangan disebut transformator step upsedangkan transformator yang 

digunakan untuk menurunkan tegangan disebut transformator step down. 

Perbedaan kedua jenis trafo tadi adalah adalah pada jumlah lilitan . ( Malvino, 

1985) 

2.7.1. Recifer/ Inverter 

 Recifer/ inverter adalah sebuah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah 

tegangan bolak-balik (AC) menjadi tegangan searah (DC). Komponen yang 

digunakan adalah diode penyearah yang terbuat dari bahan germanium atau silicon. 

1. Dioda penyearah dan bahan germanium yang memiliki tegangan sekitar 0,2 volt 

dan memiliki tahanan dalam yang tinggi dapat dibuat untuk ukuran arus yang 

besar. 

2. Diode penyearah dari bahan silicon memiliki tegangan tembus sebesar 0,7 volt 

dan memiliki tahanan dalam (hambatan bulk) yang cukup tinggi.  

3. Diode bisa saja rusak seperti komponen elektronika yang disebabkan oleh : 

a. Arus maju yang terlalu besar yang dapat menimbulkan panas yang berlebihan. 
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b. Tegangan balik terlalu tinggi yang akan menimbulkan tegangan tembus diode. 

c. Arus hubung singkat yang masuk diode seperti gambar 2.9 dibawah ini  

 
Gambar 2.10 Fungsi diode sebagai penyearah 

2.7.2. Filter penyearah tegangan . 

  Bentuk sinyal keluaran yang dioutputkan oleh diode penyearah masih 

mengandung tegangan riak yang sangat besar dan belum dapat digunakan untuk 

rangakaian elektronikyang bersifat linier. Untuk itu membutuhkan sebuah filter 

tegangan, sehingga tegangan yang dioutputkan atau tegangan yang diratakan benar-

benar menjadi tegangan searah yang tidak memiliki factor riak. Komponen yang 

dimaksud adalah sebuah kondensator elektrolit (polar). Semakin besar kapasitas 

kondensator filter, maka akan semakin kecil pula factor riak yang tidak dapat 

diratakan (riplle). 

3.8.  Tangki Vakum 

Tangki vakum adalah tangki yang digunakan untuk menampung air (bak 

penampungan) untuk menjalankankan kincir air, pertama-tama tanki vakum dipenuhi 

air dank ran yang diatas ditutup sehingga tidak ada udara yang masuk, kemudian 

pompa air dijalankan dan kran bawah dibuka sehingga  kincir air berputar sehingga 

menghasilkan energy listrik dengan adanya inverter maka dapat mengisi batteray dan 

dapat dimanfaatkan untuk penerangan/ didistribusikan ke pelanggan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental.Rancangan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL). Sehingga dari beberapa kesalahan 

dalam pengoprasian yang disebabkan oleh teknik pembuatan alat, maka masih terdapat 

lagi kesalahan dalam pengoprasian yang disebabkan factor manusia Beberapa factor 

penyebab dari manusia yang menghasilkan pengoprasian tidak normal misalnya tidak 

berfungsinya baling-baling kincir sehingga tidak dapat menggerakan generator dan tidak 

berfungsinya energy listrik yang ramah lingkungan secara sempurna. Secara fisis daya 

keluaran kincir air kolam  memenuhi ekspresi 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah : 

3.1. Tahap Perencanaan dan analisis 
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Pada tahap ini dilakukan pengkajian potensi sumber daya air kolam yang ada untuk 

penerapan pembangkit listrik tenaga air kolam yang ramah lingkungan (ELIMAR) 

.pengkajian ini didasarkan pada data-data tentang jenis jenis air kolam, bahan-bahan 

pembuatan Prototipe yang tersedia beserta kondisi air kolam dan harga bahan prototipe 

tersebut. Dari data jenis dan kondisi air kolam, akan menentukan kebutuhan energi yang 

diperlukan untuk pembangkitan tenaga air kolam.   

Secara diagram hasil analisis di atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

         

 

3.2. Tahap Perancangan 

Pada tahap perancangan, dilakukan rancangan acak lengkap (RAL) yang akan 

dibangun secara konseptual dengan urutan langkah sebagai berikut : 
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Gbr. Diagram Alir Penelitian 

 

3.3.  Tahap Pengembangan  

Pada tahap pengembangan ini dilakukan beberapa aktifitas yang didasarkan pada 

tahap pengembangan yang telah dibuat. Aktifitas yang dilakukan adalah : 

a. Membuat Pembangkit Listrik Mandiri (ELIMAR) Tenaga Air kolam 

b. Penyaluran tenaga air kolam dari pembangkit ke  outputan. 

c. Pengetesan dan validasi pembangkit, dilakukan dengan beberapa pengujian Arus, Tegangan 

dan tahanan yang dihasilkan 

3. 4. Tahap Penggunaan  

Yang dilakukan dalam tahap ini adalah : 

a. Implementasi pembangkit air kolam, dilakukan instalasi sistem untuk dapat   

dipergunakan oleh pemakai. 

b. Menguji efektifitas pembangkit tenaga anginir kolam, dilakukan dengan 

pengambilan data lapangan terhadap beberapa percobaan/pengetesan alat . 

c. Memelihara: memperbaiki kesalahan, memutakhirkan, dan meningkatkan kinerja 

pembangkit air kolam. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Rangakaian elektronika atau sebuah sistem elektronika dikatakan siap 

pakai atau dapat bekerja dengan baik sesuai dengan data-data yang diharapkan 

jika pada alat tersebut telah dilakukan sebuah analisa data dan pengujian sistem 

sehingga mempermudah pada saat melakukan perbaikan jika suatu saat terjadi 

kerusakan. 

Pada rangkaian elektronika Dalam membangun suatu PLTK dengan 

kapasitas terpasang  1 KW,  dibutuhkan biaya awal Rp 6 juta. Umur pakai PLK 

yang dirancang adalah 4 tahun dengan biaya operasional Rp. 1 Juta/tahun. 

Sehingga total biayanya menjadi Rp. 4 Juta.  

Maka, biaya rata-rata (Rp) per hari adalah: 

Rp/ hari = biaya awal      +      biaya oprasi 

      Umur pakai (th) x jumlah hari/th 

Sehingga, 

 

Elimar yang jadi tujuan penelitian 
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 Rp/hari =  6 jt   +   4 jt = 10 jt / 1460hari = 6849 hari 

    4
th
  x 365 hari/th 

 

Biaya (harga) per kWh ditentukan oleh biaya rata-rata perhari dan besarnya energi 

listrik yang dihasilkan per hari  (kWh/hari). Energi per hari ini ditentukan oleh besarnya 

daya terpasang serta faktor daya. Jika diasumsikan faktor daya besarnya 12jam/hari, 

maka harga energi listrik per kWh adalah: 

Harga /Kwh = Biaya perhari 

 energy listrik yang dihasilkan/ tahun 

Sehingga, 

Harga/ KWH = 6849 /  hari   = 6849 hari =   570/ hari, 

  1 KW x 12 jam/hari       12000 

dalam hal ini perhitungan biaya harga KHW/ perhari lebih murah dibandingkan dengan 

harga PLN karena unuk biaya KWH/ hari dengan daya 4500VA dari PLN  = 670/ KWH 

berarti masih untung dengan PLTK karena daya yg dihasilkan PLTK lebih besar 

dibandingkan daya dari PLN yaitu 1000VA. 
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