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1 

 

RIKI ANDREAS1, F BUDI 
SETIAWAN2 

Universitas Katolik 
Soegijapranata 

Penerapan Computer 
Vision Untuk Sistem 
Deteksi Posisi Laser 
Menggunakan 
Raspberry Pi 3 

13.00 

Gedung 
Fakultas 
Lt 3 
(Ruang 1) 

2 

CHARIS CHRISTIAN 
SUJTIONO1 DAN 
LEONARDUS HERU 
PRATOMO 2 

Universitas Katolik 
Soegijapranata 

Laser Engraver 
Berbasis 
Mikrokontroler 
Arduino Uno 

13.15 

3 

MUHAMMAD 
KHAERUL NAIM 
MURSALIM1, IHSAN 
VERDIAN2 

Universitas 
Universal 

Analisis Perbandingan 
Kinerja Metode 
Superpiksel Dan 
Gradien Berbasis Edge 
Detector Pada 
Pendeteksian Objek 
Bergerak 

13.30 

4 

ERWANI MERRY 
SARTIKA1, AUDYATI 
GANI2, VINCENSIUS 
YUVENS3 

 

Universitas Kristen 
Maranatha 

Implementasi Sensor 
IMU Untuk 
Mengetahui Sudut 
Elevasi Kendaraan 
Menggunakan Metoda 
Least Square 

13.45 

5 

GIARNO*, G.B. HERU K, 
JOKO PRASETIO 
WITOKO, ARIF ADTYAS 
BUDIMAN, DEDY 
HARYANTO, MULYA 
JUARSA, MUKHSINUN 
HADI KUSUMA  

Pusat Teknologi dan 
Keselamatan 
Reaktor Nuklir 
Badan Tenaga 
Nuklir Nasioanal 
(BATAN) 
Kawasan Puspiptek 
Gedung 80 
Tangerang Selatan  

Pengujian Kebocoran 
Straight Heat Pipe‐Fins 
Dengan Metoda 
Pneumatic Test 

14.00 

6 

DEDY HARYANTO, 
GIARNO, JOKO 
PRASETIO WITOKO, G. 
BAMBANG HERU K., 
RAHAYU 
KUSUMASTUTI, 
MULYA JUARSA  

Pusat Teknologi dan 
Keselamatan 
Reaktor Nuklir 
Badan Tenaga 
Nuklir Nasioanal 
(BATAN) 
Kawasan Puspiptek 
Gedung 80 
Tangerang Selatan

Karakterisasi Prototipe 
Heater Element 
System Pada Untai Uji 
Rccs‐Rdnk 
Menggunakan Kamera 
Infra Merah 

14.15 

JADWAL PERSENTASI  
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ALEX WENDA, 
MUHAMMAD RESKI 

Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 

Pengembangan Sistem 
Pencegahan Dini 
Kebakaran Yang 
Disebabkan Oleh 
Kebocoran Tabung 
Gas Lpg Berbasis 
Arduino Uno 

14.30 

8 
G BAMBANG HERU K, 
GIARNO, DEDY H, ARIF 
A, MULYA J 

Pusat Teknologi dan 
Keselamatan 
Reaktor Nuklir 
(BATAN) 

Pengembangan Sistem 
Kontrol Pemanas Pada 
FASSIP‐02 Mod.1 
Berbasis Labview 

14.45 

     

1 

AISYAH NABILA 
PUTRI1, ISTIYO 
WINARNO2, DAENG 
RAHMATULLAH3 

Universitas Hang 
Tuah Surabaya, 
Surabaya. 

Optimasi Koordinasi 
Rele DOCR Pada 
Sistem Distribusi 
Multiloop Dengan 
Pembangkit Tersebar 

13.00 

Gedung 
Fakultas 
Lt. 3 
(Ruang 2) 

2 HASAN SURYA 
Politeknik Negeri 
Bandung, Bandung. 

Metode Reduksi 
Gelombang Elektro 
Magnetik Arus 
Sambaran Petir Pada 
Tower Sistem 
Telekomunikasi 

13.15 

3 

MAKBUL ANWARI1,3, 
YANUAR Z. ARIEF2,3, 
TRI WICAKSONO3, ADI 
F. DJAJA3 

 

1King Abdulaziz 
University, Jeddah 
21589, Saudi Arabia 
2Universiti Malaysia 
Sarawak 
(UNIMAS), 94300 
Kota Samarahan, 
Sarawak, Malaysia 
3Komunitas 
Masyarakat Energi 
Terbarukan 
(Kommet) 
Kalimantan Barat  

Potentials And 
Progress Of 
Renewable Energy 
Development In 
Indonesia 

13.30 

4 

IRRINE BUDI S1, NEDI 
IVO SARAGIH2, 
ABRAHAM LOMI3, 
ARDYONO PRIYADI4, 
TALITHA PUSPITA 
SARI5 

123 ITN Malang  
45ITS Surabaya  

Penentuan Letak 
Kapasitor 
Menggunakan 
Algoritma Genetika 
Untuk Perbaikan Profil 
Tegangan Di 
Penyulang Mantuil 

13.45 
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5 SETIYO BUSONO1, 
ABDUL SYAKUR2, 
MOCHAMMAD FACTA3 

1,2,3Departemen 
Teknik Elektro, 
Fakultas Teknik, 
Universitas 
Diponegoro 
Semarang 

Analisis Energi 
Degradasi Pada Proses 
Penjejakan 
Permukaan (Surface 
Tracking) Pada Bahan 
Resin Epoksi 

14.00 

6 DINI FAUZIAH1, 
WALUYO2, ISMAIL 
MUHAMMAD KHAIDIR3 

Institut Teknologi 
Nasional Bandung 

Studi Pola Arus Bocor 
Isolator Porselen 
Selama Sehari 
Pemakaian 

14.15 
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YANUAR Z. ARIEF1,2, 
MAKBUL ANWARI2, 
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ADI FITRA DJAJA2 

1Universiti Malaysia 
Sarawak 
(UNIMAS) 
2Komunitas 
Masyarakat Energi 
Terbarukan 
(Kommet) 
Kalimantan Barat 

Tinjauan Aspek Yuridis 
Dan Tekno‐Ekonomi 
Rencana 
Pembangunan 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir (PLTN) 
Di Indonesia 

14.30 

      

1 

ARINDA WARDHANI 
PUTRI1*, UKE 
KURNIAWAN USMAN2, 
HURIANTI 
VIDYANINGTYAS3  

Universitas Telkom 
Bandung 

Analisis Performansi 
Penerapan 
Komunikasi Inband 
Device‐To‐Device 
Menggunakan 
Jaringan Lte Advanced 
(The Application Of 
Device‐To‐Device  
Inband  
Communication 
Performance Analysis 
Using Lte Advanced 
Network) 

13.00 
 
 
 
 

Gedung 
Fakultas 

Lt. 3 
(Ruang 3) 

2 

JOJOR PESOLIMA 
SIHOMBING1, NOVIE 
THERESIA BR. 
PASARIBU2, 
JO SUHERMAN3, 
FEBRYAN SETIAWAN4 

1Universitas Kristen 
Maranatha  
2Universitas Kristen 
Maranatha 
3Universitas Kristen 
Maranatha 
 4National Cheng 
Kung University 

Perancangan Sistem 
Pendeteksi Aritmia 
Menggunakan 
Convolutional Neural 
Network (Cnn) Dengan 
Spektogram 

13.15 
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3 
FAATIH RIFQI 
MUQAFFI1, BAMBANG 
MUKTI WIBAWA2, 
DARMAWAN HIDAYAT3 

Universitas 
Padjadjaran 

Pembangkitan Pulsa 
Orde Nanodetik 
Berbasis 
Mikrokontroler Untuk 
Eksitasi Transduser 
Ultrasonik 

13.30 

4 
SAHARUDIN1, RESTU 
MAERANI2 

1 Institut Teknologi 
Indonesia 
2 PTKRN-Batan 

Implementation Of 
Verification And 
Validation (V&V) 
Methods For 
Instrumentation And 
Control For 
Experimental Power 
Reactor Design On 
Programmable Logic 
Controller (Plc) 

13.45 

5 

NOVIE THERESIA BR. 
PASARIBU1, TIMOTIUS 
HALIM2, RATNADEWI3, 
AGUS PRIJONO4 

Universitas Kristen 
Maranatha 

Deteksi Kantuk 
Berdasarkan Sinyal 
EEG  Dengan 
Menggunakan 
Metode KNN Dan SVM

14.00 

6 
DODI PERMADI, 
MUBASSIRAN 

Politeknik Pos 
Indonesia 

Pengaruh Kapabilitas 
Teknologi Terhadap 
Strategi Bersaing 
Kelompok Tani Ikan 
Budi Daya (Studi Kasus 
Kelompok Petani Ikan 
Budidaya Kabupaten 
Bandung) 

14.15 

7 NANA SUBARNA Institut Teknologi 
Nasional Bandung 

Alat Ukur Tahanan 
Dalam Batere 

14.30 

     

1 ERWANI MERRY 
SARTIKA1, MULIADY1, 
RUDI SARJONO1, 
VINCENSIUS YUVENS1 

Universitas Kristen 
Maranatha 

Identifikasi 
Karakteristik Arus 
Armature Dan 
Kecepatan Rotor BLDC 
UAV Menggunakan 
Metoda Regresi  
 

13.00 

Gedung 
Fakultas 
Lt. 3 
(Ruang 4) 
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2 

SYAFRUDDIN R1, DECY 
NATALIANA2,ROSYIDIN 
SUFYANI3, GIVY 
DEVIRA RAMADY4, 
RAHMAD HIDAYAT5, 
ANDREW GHEA 
MAHARDIKA6 
 

1,3,4,5,6 Sekolah 
Tinggi Teknologi 
Mandala, Bandung, 
Indonesia 
2Institute Teknologi 
Nasional, Bandung, 
Indonesia 

Switching Algoritma 
Servoposisi Ac 3 Phasa  
Pada Peluncur Peluru 
Kendali 

13.15 

3 
YOSHUA OKTAVIANIS 
HARENDRA1 DAN 
SLAMET RIYADI2 

Universitas Katolik 
Soegijapranata 

Strategi Kontrol 
Berbasis FPGA Untuk 
Motor BLDC Tiga Fasa 

13.30 

4 

MARTANTO1, RB. 
DWISENO WIHADI2,  
RONNY DWI 
AGUSULISTYO3, 
TJENDRO4 

1,4 Teknik Elektro, 
Universitas Sanata 
Dharma, 
Yogyakarta 
2 Teknik Mesin, 
Universitas Sanata 
Dharma, 
Yogyakarta 
3 Politeknik 
Mekatronika Sanata 
Dharma, 
Yogyakarta 

Penampil Gelombang 
Tegangan Dan Arus 
Berbasis Arduino Due  
Untuk Generator AC 
Tiga Fasa 

13.45 

5 

JOKO PRASETIO W 1, 
DEDI HARYANTO, G.B. 
HERU K, GIARNO, 
RAHAYU K, MULYA 
JUARSA 

Pusat Teknologi dan 
Keselamatan 
Reaktor Nuklir 
Badan Tenaga 
Nuklir Nasional 
(BATAN)

Proses Pembuatan 
Pemanas Sebagai 
Sumber Kalor Pada 
Untai Uji Rccs‐Rdnk 

14.00 

6 
HARI SUPRIYANTO, M 
FERDIAN RAHMA 
SUPRIYANTO 

Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 
- ITS Surabaya  

Peningkatan Kualitas 
Manufaktur Dari  
Produk Circuit 
Breaker‐Arc Chute 

14.15 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat datang di Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 

2019  dengan  tema  Peranan  Teknologi  di  Bidang  Energi  Terbarukan,  ICT  dan 

Instrumentasi dalam menunjang Industri 4.0. Seminar Nasional ini berlangsung 

di  Bandung,  14 Desember  2019 dan menjadi  seminar  nasional  yang  ketiga  kali 

diadakan  oleh  Jurusan  Teknik  Elektro  Institut  Teknologi  Nasional  Bandung. 

Dengan adanya kegiatan seminar ini, kami berharap bisa mendapatkan masukan 

bagi program pembangunan, penghematan dan efisiensi energi baru dengan dukungan penguasaan 

teknologi telekomunikasi yang ditunjang oleh teknologi sistem otomasi. 

SNETO  bertujuan  untuk memberikan  sarana  bagi  para  akademisi  dan  kepada masyarakat  umum, 

untuk memberikan solusi masalah Energi, Telekomunikasi dan Otomasi dan berkontribusi terhadap 

perkembangan  ilmu  dan  teknologi  yang  berkaitan  dengan  Energi,  Telekomunikasi  dan  Otomasi. 

Kemudian menjadi  sarana bagi para akademisi, peneliti dan masyarakat umum peningkatan untuk 

bertukar pikiran dan informasi terkait dengan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Energi, 

Telekomunikasi dan Otomasi. Selain itu, kami berharap SNETO dapat menjadi perwujudan partisipasi 

Jurusan  Teknik  Elektro  Itenas  terhadap  perkembangan  teknologi  yang  berkaitan  dengan  Energi, 

Telekomunikasi  dan  Otomasi.  Atas  nama  Panitia,  dengan  senang  hati  menyambut  Anda  di  Itenas 

Bandung dan berharap dapat bertemu Anda di acara SNETO 2019. 

 

                  Bandung, 14 Desember 2019 
Salam,  

 

 

 

Ketua Panitia, 

Dini Fauziah, M.T. 

 
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 



 
 

 

SAMBUTAN KETUA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO ITENAS BANDUNG 

 
Kepada Yth. 
Bapak Rektor Itenas, beserta jajarannya, 
Bapak Dekan FTI Itenas, beserta jajarannya, 
Bapak‐Bapak Pembicara kunci dan panelis, 
Bapak dan Ibu Pemakalah, 
Bapak, Ibu dan adik‐adik mahasiswa sekalian,   
Para Peserta Seminar Nasional Energi Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO) 2019 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera buat kita semua. 

Pertama‐tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang mana berkat karunia‐Nya 

kepada  kita  semua,  sehingga  kita  dapat  berjumpa  dalam  acara  Seminar  Nasional  Energi 

Telekomunikasi  dan  Otomasi  (SNETO)  2019,  dengan  tema  ‘Perananan  Teknologi  di  Bidang  Energi 

Terbarukan, ICT dan instrumentasi dalam menunjang Industri 4.0’ di Ruang Seminar Itenas. Seminar 

ini diselenggarakan oleh Jurusan Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional Bandung(Itenas), bekerja 

sama dengan beberapa sponsor, yang telah mendukung acara seminar ini, sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. Kami mengucapkan ‘Selamat Datang’, di kampus Institut Teknologi Nasional (Itenas) 

Bandung, khususnya di Jurusan Teknik Elektro.  Secara umum hasil penelitian dan kajian ilmiah para 

akademisi perlu dilakuka diseminasi, salah satunya dalam bentuk seminar. Oleh karena itu, dengan 

adanya  Seminar Nasional  Energi  Telekomunikasi  dan Otomasi  (SNETO)  2019,  kami mengharapkan 

dapat membuka wawasan kita tentang perkembangan yang terjadi khususnya dalam bidang teknologi 

elektro atau yang terkait padanya, pada akhir‐akhir  ini,  sehingga penelitian beserta hasilnya dapat 

lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Seminar nasional ini merupakan kegiatan seminar nasional 

ketiga  yang  mengundang  para  akademisi,  praktisi,  asosiasi  dan  umum  untuk  mengirimkan  hasil 

pengalaman penelitian untuk dipresentasikan bersama. Kami sangat berterima kasih kepada panitia 

SNETO  2019  yang  telah  bekerja  keras  untuk memujudkan  acara  seminar  ini.  Seminar Nasional  ini 

direncanakan akan dilakukan dalam waktu dua tahunan (biannual) dan akan diselenggarakan  lebih 

meriah  dan matang  untuk  tahun‐tahun  berikutnya.  Akhirnya  sebagai  penutup  sambutan  ini,  kami 

seluruh warga Jurusan Teknik Elektro Itenas khususnya, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak 

kekurangan dan ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan ini. Untuk itu, kami mohon maaf sebesar‐

besarnya.  Tak  lupa  saran  dan  kritik membangun  senantiasa  kami  nantikan.    Selamat  berseminar, 

semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu Alaikum 

Wr. Wb. 

 
Bandung, 14 Desember 2019 
Ketua Jurusan Teknik Elektro Itenas 

 
 
 
 

Dr. Waluyo, MT.  
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 ABSTRAK 

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di kota besar menyebabkan 
permasalahan umum mengenai komunikasi nirkabel seperti leakage coverage dan 
berbagai macam redaman pada sinyal yang disebabkan oleh banyaknya 
bangunan tinggi. Komunikasi D2D yang merupakan hasil pengembangan dari 
LTE-A dapat diterapkan karena proses komunikasi tidak menggunakan jaringan 
utama sehingga trafik tidak akan terlalu tinggi. Komunikasi D2D menggunakan 
metode clustering memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi daripada komunikasi 
D2D secara unicast. Hasil performansi pada metode clustering ditinjau dengan 
melihat hasil nilai throughput, D2D user capacity dan fairness yang dihasilkan. 

Kata kunci: Komunikasi Nirkabel, LTE-A, Komunikasi D2D, Clustering, Weight 
Clustering Algorithm 

ABSTRACT 

The increased number of populations in big cities cause problems regarding 
wireless communication such as leakage coverage and various attenuation of 
signals caused by many tall buildings. D2D communication is the result of the 
development of LTE-A can be applied because the communication process does 
not use the main network so that traffic will not be too high. D2D communication 
using clustering method is believed to have higher energy efficiency than unicast 
D2D communication. Peformance results of the clustering method are reviewed 
by the value of throughput, D2D user capacity and fairness. 
 
Keywords: Wireless Communication, LTE-A, D2D Communication, Clustering, 
Weight Clustering Algorithm 
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1. PENDAHULUAN 

Daerah metropolitan dikenal memiliki banyak bangunan dan gedung bertingkat. Pada saat 
pengguna sedang berada di dalam ruangan, sinyal yang terdapat pada User Equipment (UE) 
yang semula kuat menjadi lemah dan lama lama akan hilang. Hal ini dikarenakan tingginya 
trafik di dalam ruangan yang menyebabkan leakage coverage serta adanya redaman seperti 
penetration losses dan air losses (Fata & Aboulila, 2017). Pelemahan yang terjadi 
menyebabkan kualitas sinyal yang dihasilkan berada di bawah standar yang ditentukan. 
Maka dari itu dibutuhkan sebuah proses komunikasi baru agar pengiriman informasi tetap 
berjalan di kondisi yang kurang optimal. 

Long Term Evolution (LTE) merupakan teknologi mobile broadband  yang menjadi basis 
sistem 4G. Setelah mengalami beberapa pengembangan, Third Generation Partnership 
Project (3GPP) yang merupakan lembaga standardisasi teknologi mobile memperkenalkan 
suatu komunikasi baru yaitu Device-to-Device (D2D) pada 3GPP Release 12 atau biasa 
disebut LTE Advanced (LTE-A)(Supriadi, Bambang and Rahardjo, 2015). Komunikasi D2D 
adalah sebuah paradigma baru di dunia seluler karena komunikasi ini memperbolehkan antar 
user equipment (UE) untuk dapat berinteraksi secara langsung tanpa harus tersambung oleh 
base station (BS). Dengan mengaktifkan perangkat terdekat untuk berkomunikasi secara 
langsung, komunikasi D2D berpotensi dapat meningkatkan throughput sistem dan efisiensi 
spektrum, offload pada base station (BS), serta memperluas area jangkauan jaringan (Ding, 
Wang, Wu, Ma, & Ylä-Jääski, 2017). 

Bedasarkan hasil penelitian, telah dibuktikan bahwa penggunaan D2D dengan metode 
clustering dapat meningkatkan efisiensi energi (Narottama, Fahmi, & Syihabuddin, 
2016) dan metode clustering menerapkan jenis komunikasi secara multicast sehingga dapat 
digunakan untuk banyak pengguna. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada analisa 
performansi yang dihasilkan metode clustering pada D2D.  

2. METODOLOGI 

Pada proses komunikasi D2D, terdapat dua tahap agar setiap perangkat dapat saling 
berkomunikasi yaitu neighbor discovery dan metode yang digunakan. Pada tahap neighbor 
discovery ditujukan untuk membentuk topologi yang dapat mengidentifikasi perangkat 
pelanggan dan pada tahap kedua yang diambil adalah metode clustering, yaitu membagi 
geografis menjadi satu daerah cakupan kecil yang pada penelitian ini menggunakan 
algoritma WCA.  

2.1 Pemodelan Sistem  
Pada penelitian ini, diasumsikan terdapat jaringan seluler yang terdiri dari banyak UE yang   
tersebar secara random dan sebuah BS. Terdapat dua proses komunikasi terjadi pada sistem 
ini yaitu komunikasi UE dengan BS menggunakan LTE dan komunikasi antar UE 
menggunakan komunikasi D2D secara clustering. UE membentuk beberapa cluster untuk 
mengirimkan konten secara multicast melalui link komunikasi short range (SR) yang terdiri 
dari sebuah Cluster Head (CH) dan beberapa Cluster Member (CM) yang akan dicari jumlah 
maksimal yang dapat ditampung. CH dikirimkan konten yang akan disebar ke CM dari BS 
melalui link komunikasi long range (LR). Bentuk pemodelan sistem dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1. Pemodelan Sistem 

Dalam simulasi, diameter sel yang akan dibuat adalah 1km, Bandwidth LTE yang akan 
digunakan adalah 20MHz. Daya pancar perangkat dianggap sama yaitu 0,125 W. Semua BS 
diperhitungkan untuk memilliki daya pancar sama. Pada satu area LTE, jumlah perangkat 
aktif yang akan dibuat berjumlah 20 perangkat.  
     
2.2  Alur Penelitian 
Proses penelitian dilakukan dengan beberapa tahap hingga mencapai tujuan yang 
diharapkan. Tahap pertama adalah penentuan parameter, parameter terbagi menjadi dua 
yaitu parameter tetap dan tidak tetap. Parameter tetap digunakan pada pembuatan topologi 
dan parameter tidak tetap digunakan untuk skenario pengujian sehingga akan mendapat 
perubahan. Selanjutnya dilakukan proses pemodelan untuk pembuatan topologi. setelah 
topologi terbentuk, ditambahkan skenario yang pada penelitian ini adalah penambahan 
algoritma clustering. Tahap selanjutnya adalah analisa performansi yang dihasilkan oleh hasil 
perancangan yang telah dibuat. Informasi mengenai proses penelitian dilihat pada Gambar 
2. 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 
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Parameter analisa yang digunakan adalah Throughput sebagai banyaknya konten yang dapat 
dikirim pada suatu kondisi, jika nilai average user throughput melebihi threshold analisa 
performansi lain seperti fairness dan user capacity yang ditinjau memiliki kualitas pengiriman 
yang sudah sesuai pada pengiriman pada LTE-A. 

2.3  Algoritma WCA 
Algoritma clustering yang digunakan pada penelitian ini adalah Weighted Clustering 
Algorithm (WCA) sebagai pemodelan pada skenario D2D. Pada tahap pendekatan clustering, 
terdapat empat tahap yaitu deteksi tetangga, pemilihan CH, alokasi tetangga dan 
pembentukan koneksi. Pada penelitian ini algoritma digunakan hanya pada pemilihan CH. 
Kinerja Algoritma WCA yaitu memberikan bobot (weight) pada setiap node dan memilih CH 
bedasarkan nilai bobot yang sesuai. Pemilihan CH didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu 
kapasitas optimal sebuah CH untuk mendukung sebuah CM(δ), Degree difference(Δv), 
Mobilitas(mv) dan Jumlah kekuatan sinyal yang diterima tiap perangkat (|1/sumPrv|). 
Setelah keempat unsur terpenuhi, bobot nilai perangkat dapat dicari dengan rumus: 

Wv  w1.Δv   w2. |1/sumPrv|   w3.mv   w4.Tv              (1) 

Setelah nilai bobot tiap perangkat sudah diketahui, Proses selanjutnya pada proses pemilihan 
CH adalah inisiasi node dengan menjadikan node yang memiliki bobot terbesar sebagai CH 
dan sisanya CM. Node yang sudah terinisiasi dapat dibentuk cluster dengan proses pemilihan 
CH. 
 
Pemilihan CH dilakukan dengan mencari node dengan bobot terkecil. Lalu jaringan 
mendistribusikan informasi bahwa CH yang telah terpilih dan tetangga yang langsung 
berkomunikasi dengan CH tidak dapat menjadi CH lagi. Proses pemilihan CH dilakukan 
hingga semua node memiliki cluster. Jika terdapat node sisa yang belum memiliki cluster, 
maka akan dipilih diantara node tersebut bobot terkecil dan menjadi cluster dengan jumlah 
cluster yang kurang dari batas maksimal jumlah pengguna. 
 
2.4 Skenario Pengujian 
Penelitian ini diasumsikan berada pada daerah dengan luas 500mx500m dengan jangkauan 
pada BS adalah 500m sehingga seluruh daerah pada tinjauan penilitian masih terjangkau 
oleh BS tetapi semakin jauh UE dari BS jumlah sinyal yang didapat semakin lemah. Skenario 
yang dilakukan dengan algoritma WCA ini ditujukan untuk menentukan bentuk cluster 
dengan jumlah CH dan CM yang efektif, analisa performansi ditinjau dengan pencarian nilai 
throughput, fairness dan jumlah cluster yang dihasilkan pada jumlah user tertentu. Setiap 
Cluster terbentuk dengan syarat jumlah maksimal UE pada satu cluster berupa 10 buah 
disesuaikan dengan kemampuan dari spesifikasi UE yang digunakan (Rachmawati, 
Hanuranto, Wahidah, & Teori, 2017). Pada simulasi UE yang digunakan adalah 
homogen. 

2.5 Parameter Output Simulasi 

Proses analisa performansi pada penelitian ini meninjau beberapa parameter sebagai output 
pada simulasi, yaitu: 
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2.5.1 Average User Throughput 

Average User Througput adalah nilai rata-rata throughput yang didapatkan dari semua 
link D2D pada suatu cluster. Nilai tersebut didapat dari jumlah user N (Karima, Fahmi, 
& Andini, 2018): 

                                                                                              (2) 

 ̅𝐴̅̅�̅� merupakan average user throughput, b adalah bandwidth yang digunakan, 
𝛾𝑛,𝑣 adalah  SNR user ke-n dan resource block ke-v, N adalah total jumlah user 
dan Γ adalah SNR gap.  

2.5.2 Fairness index 

Fairness Index adalah index kesamaan perlakuan yang didapatkan semua user dalam 
pemberian sumber daya radio. Nilai fairness diformulasikan sebagai berikut: 

                                                                                                           (3)                   

 

F adalah nilai fairness, An adalah user throughput dan N adalah jumlah user. 
semakin besar nilai fairness maka semakin sama distribusi antar user. Nilai 
maksimum dari index ini adalah 1 yang menunjukan bahwa nilai SNR setiap link 
D2D clustering yang sama. 

2.5.3 Jumlah Cluster Pada Jumlah User Tertentu  

Pada bagian ini, jumlah user ditinjau untuk melihat cluster yang dihasilkan. Hal ini 
ditujukan untuk mengetahui  user capacity pada D2D jika diterapkan metode clustering 
pada skenario. Jumlah user diubah untuk dianalisa perubahan jumlah cluster yang ada. 

3. HASIL PENERAPAN KOMUNIKASI D2D 

Pada pembentukan clustering dengan algoritma WCA, node yang disebar random 
menunjukan persebaran UE. Setiap node melakukan mobilitas dan mengalami perpindahan 
dalam jumlah bervariasi terhadap waktu, sehingga proses performansi dihitung pada kondisi 
paling optimal. Hasil persebaran node secara random dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Node tersebar secara Random 
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Setiap node yang tersebar memiliki weight factor yang didapat dari (1). Weight factor 
berfungsi untuk menentukan CH dan CM agar cluster dapat terbentuk. Pada tabel 2 
menunjukan hasil node yang berfungsi sebagai CH dan CM beserta jaraknya. Node yang 
perperan sebagai CM yang memiliki jarak terdekat dengan node CH1 menjadi bagian cluster 
pada CH1, sisanya menjadi bagian dari CH2.  Sehingga pada simulasi ini terbentuk dua buah 
cluster yang terdiri dari 1 CH dan 8 CM. jarak antar CH ditinjau pada simulasi. 

Tabel 2. Nilai node dan jarak CH-CM  

 

Setelah jarak antar CM ke CH diketahui, perhitungan output dilakukan untuk menganalisa 
performansi. Analisa performansi dilakukan dengan mengikuti parameter yang terdapat pada 
formula (2) dan (3). Nilai average user throughput yang didapatkan harus melebihi threshold 
yaitu 512 kbps dengan formula (2). Nilai fairness dihitung bedasarkan formula (3) dengan 
nilai maksimum 1 dan perhitungan jumlah cluster pada jumlah user yang ditentukan. 

4. KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil simulasi, nilai performansi yang ditinjau berupa average user throughput, 
fairness dan jumlah cluster yang dihasilkan pada jumlah user tertentu. Prediksi nilai yang 
dihasilkan berupa hasil average user throughput yang melebihi threshold yaitu 512 kbps. 
Hasil ini menunjukan proses pengiriman konten menggunakan metode clustering sudah 
berjalan dengan baik. Nilai fairness pada setiap link D2D dengan metode cluster berjumlah 1 
karena nilai SNR yang dimiliki masing masing cluster sama. 

Jumlah UE pada cluster yang memiliki kualitas sinyal sesuai dengan seluruh parameter 
menjadi jumlah ideal yang ditetapkan. Hasil cluster yang dihasilkan adalah dua buah dan 
diprediksi kurang dari 10 perangkat karena bedasarkan spesifikasi perangkat, cluster yang 
dibentuk tidak lebih dari 10.  
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___________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
Apakah sistem device to device ini sudah diimplementasikan? Untuk device-to-device sistem akan 
mengakibatkan kerugian di sisi konsumen, yaitu baterai akan cepat habis. Apakah hal tersebut tidak 
masalah dari sisi etika? 
 
 
Jawaban: 
 
Masih dalam pengembangan, yaitu device to device untuk komersial service dan untuk mengatasi 
bencana. 
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ABSTRAK 

Menurut data Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan kota Pekanbaru 
dalam dua tahun terakhir telah terjadi sekitar 150 kejadian kebakaran bangunan,  
35% diantaranya disebabkan oleh kebocoran gas LPG, dengan total kerugian 
mencapai 35 miliar rupiah. Penelitian ini akan  merancang sebuah sistem 
pencegahan dini kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran gas LPG. Sebuah 
motor stepper yang dirancang sedemikian hingga digunakan untuk membuka 
regulator secara otomatis ketika terjadi kebocoran gas, dalam waktu bersamaan 
alarm akan berbunyi dan notifikasi sms dikirim kepada pengguna. Sensor MQ-6 
digunakan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran, sebuah motor stepper 
digunakan untuk melepas regulator, modul GSM SIM800L digunakan untuk 
mengirim notifikasi sms kepada pengguna, semua modul di kontrol dengan 
menggunakan Arduino Uno. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem 
pencegahan dini kebakaran yangdisebabkan oleh kebocoran gas LPG dapat 
bekerja dengan baik dalam mencegah terjadinya kebakaran yang disebabkan 
oleh kebocoran gas LPG.  

Kata kunci: Gas LPG, motor stepper, sensor MQ-6, GSM SIM800L, Arduino Uno 

ABSTRACT 

According to data from the Department of Fire and Rescue of the city of 
Pekanbaru in the last two years there have been around 150 building fire 
incidents, 35% of which were caused by LPG gas leakage, with total losses 
reaching 35 billion rupiah. This research will design an early fire prevention 
system caused by LPG gas leakage. A stepper motor that is designed so that it is 
used to open the regulator automatically when a gas leak occurs, at the same 
time an alarm will sound and an SMS notification is sent to the user. The MQ-6 
sensor is used to detect leaks, a stepper motor is used to release the regulator, 
the GSM SIM800L module is used to send SMS notifications to users, all modules 
are controlled using Arduino Uno. The test results show that the early fire 
prevention system caused by LPG gas leak can work well in preventing fires 
caused by LPG gas leak. 

Keywords: LPG gas, stepper motor, MQ-6 sensor, GSM SIM800L, Arduino Uno 



Pengembangan Sistem Pencegahan Dini Kebakaran Yang Disebabkan Oleh  
Kebocoran Tabung Gas LPG Berbasis Arduino Uno 

SNETO – 9

1. PENDAHULUAN 

Sejak diterapkannya kebijakan pemerintah untuk melakukan konversi bahan bakar memasak 
dari minyak tanah menjadi gas elpiji yang diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber daya 
Mineral No: 1971/26/MEM/2007 tanggal 22 Mei 2007 yang mulai di realisasikan pada tahun 
2010 petaka mulai melanda, berbagai kejadian kebocoran dan ledakan tabung gas mulai 
banyak terdengar dan memakan banyak korban, tabung gas elpiji tersebut dianggap sebagai 
teror yang setiap saat bisa meledak (Fajar dan Restivia, 2011). 

Begitu juga halnya dengan kota Pekanbaru, berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2016 terjadi 125 kasus kebakaran 
bangunan dengan perkiraan kerugian mencapai 22,5 miliar rupiah, dimana 1/3 atau lebih 
kurang 40 kasus diantaranya diakibatkan oleh meledaknya tabung gas LPG, sedangkan pada 
tahun 2017 jumlah kebakaran bangunan turun satu angka menjadi 124 kasus dengan 
perkiraan kerugian mencapai 11,5 miliar rupiah, sama seperti tahun 2016, 1/3 diantaranya 
diakibatkan oleh meledaknya tabung gas LPG, sedangkan di Provinsi Riau sendiri dari januari 
hingga februari 2018 saja, sudah terjadi 7 kasus kebakaran dengan 4 orang luka-luka dan 
menewaskan 19 orang (Reski, 2017). 

Menurut Badan Standarisasi Nasional, ledakan gas yang kerap terjadi bukan disebabkan oleh 
tabungnya yang bermasalah, namun dikarenakan aksesoris dari kompor gas, misalnya 
selang, katup, regulator dan kompor. Hasil pengujian Pihak Badan Standarisasi  mendapati 
bahwa, 20% regulator, 50% kompor gas, 66% katup tabung, serta 100% selang yang diuji 
tidak memenuhi syarat mutu SNI. Pendapat Badan Standarisasi nasional ini diperkuat oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Industri Tabung Baja (Asitab), yang menyatakan 
bahwa sekitar 21 persen dari sedikitnya 48 kasus kebakaran diakibatkan kebocoran pada 
regulator dan selang karet tabung gas (Ui, 2012). 

Banyak  penelitian  yang  telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan membuat 
rancangan bagaimana mengatasi kebakaran yang disebabkan oleh meledaknya tabung gas 
LPG, mulai dari penelitian  yang dilakukan oleh (Saefullah, Syahrial, and Santoso 2012) 
merancang sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Menggunakan Mikrokontroller 
AT89S2051 Melalui Handphone Sebagai Media informasi,  dalam penelitian ini peneliti 
merancang sebuah alat yang berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas LPG, menggunakan 
sensor TGS-2610, data dari sensor kemudian diolah mikrokontroller AT89S2051, yang 
kemudian akan menyalakan buzzer sebagai tanda peringatan kepada pengguna bahwa telah 
terjadi kebocoran gas LPG alat ini juga dilengkapi dengan sms gateway yang akan langsung 
mengirim pesan kepada pengguna atau pemilik rumah. 

Soemarsono (Soemarsono, Listiasri, dan Kusuma, 2015) telah merancang alat 
pendeteksi dini terhadap kebocoran gas LPG,  penelitian ini merupakan pengembangan dari 
penelitian sebelumnya  dimana  pada  penelitian  ini  dilengkapi  dengan  sebuah  kipas  
yang  berfungsi sebagai penetralisir gas. Dalam penelitian ini Soemarsono dkk menggunakan 
mikrokontroler ATMega 8535 sebagai pengontrol sistem, menggunakan tiga buah 
handphone, dua handphone digunakan sebagai pengirim SMS dan satu handphone sebagai 
penerima SMS, handphone pengirim yang digunakan dalam sistem ini dihubungkan dengan 
mikrokontroler menggunakan kabel serial. Cara kerja alat ini  yaitu apabila alat ini mendeksi  
adanya gas maka sistem akan  menyalakan kipas, membunyikan alarm dan mengirimkan 
sms ke nomor handphone pengguna, dan jika konsentrasi gas LPG sudah kembali normal, 
maka sistem akan mematikan kipas dan juga alarm. 
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Putra (Putra, Kridalaksana, dan Arifin, 2017) juga telah melakukan penelitian dengan 
membuat Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas LPG dengan Sensor MQ-6 
Berbasis Mikrokontroler Melalui Smartphone Android Sebagai Media Informasi, Pada 
penelitian ini telah dilakukan pengembangan yaitu dengan adanya fitur monitoring tentang 
kadar gas, jadi kita dapat mengetahui apakah kadar gas tersebut sudah berbahaya atau 
tidak dengan menggunakan Arduino  Uno  R3, Sensor MQ-6, Ethernet Shield Arduino serta 
modem yang berfungsi untuk memberi informasi dan peringatan dini apabila terjadi 
kebocoran gas. Buzzer diaktifkan sebagai peringatan bahwa telah terjadi kebocoran gas, 
menyalakan kipas  untuk  mengeluarkan  gas  dari  dalam  ruangan,  alat  ini  juga  
dilengkapi  dengan pengirim informasi kadar gas yang bocor ke smartphone yang dapat 
diakses menggunakan aplikasi platform cayenne. 

Begitu juga dengan penelitian (Iksal, Sumiati, dan Harizal, 2016), (Erlansyah dan 
Widyanto, 2014), (Edi Widodo, 2003), (Berlilana, Prasetyo, dan Raharjo, 2016), 
(Christian dan Komar, 2013), (Kusuma, 2013), (Roihan, Permana, dan Mila, 2016) 
dan beberapa peneliti lain yang telah merancang alat deteksi dini kebocoran gas LPG  
dengan berbagai metode dan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Masing-
masing peneliti memeiliki cara berbeda dalam menyelesaikan masalah kebocoran gas. 

Jika dilihat dari sumber masalahnya, penyebab kebocoran gas ada pada regulator, selang 
dan kompor. Para pakar keamanan dari dinas pemadam kebakaran memberikan panduan 
langkah-langkah penting jika terjadi kebocoran gas, hal yang paling penting dilakukan adalah 
melepas regulator, kemudian membuka semua pintu dan jendela agar gas terurai dengan 
udara bebas. Masalah selanjutnya jika sudah terjadi kebocoran gas adalah keberanian kita 
melepas regulator, terutama ibu-ibu yang berinteraksi langsung dengan kompor gas yang 
kadang-kadang kebocoran ini di barengi dengan api yang menyala dan ditambah lagi 
seringnya kebocoran gas di barengi dengan ledakan tabung gas. Peneliti telah melakukan 
survey terhadap 50 orang ibu rumah tangga yang sehari-hari menggunakan kompor gas 
untuk memasak. Dari 50 responden, hanya 10 orang yang berani melepas regulator ketika 
terjadi kebocoran yang tidak dibarengi dengan nyala api, dan hanya 2 orang yang berani 
melepas regulator yang dibarengi dengan nyala api.  

Dari masalah ini maka penelitian ini bermaksud merancang sebuah sistem yang dapat 
melepas regulator secara otomatis ketika terjadi kebocoran gas yang sudah di ambang batas 
berbahaya, menyalakan buzzer dan mengirimkan notifikasi sms kepada pengguna bahwa 
telah terjadi kebocoran gas. 

2. METODOLOGI 

2.1 Perancangan Sistem 
 
Sistem yang akan dirancang dalam penelitian ini seperti yang ditunjukkan dalam blok 
diagram pada Gambar 1. Blok diagram dibagi menjadi tiga bagian yang pertama yaitu blok 
input (masukan) dimana dalam blok ini terdapat dua komponen yaitu catu daya dari listrik 
yang dihubungkan menggunakan adaptor dan sensor gas MQ-6, yang kedua yaitu blok 
proses dimana dalam alat ini menggunakan sebuah mikrokontroler Arduino Uno, yang mana 
semua masukan akan diproses dalam mikrokontroler ini untuk menghasilkan keluaran, dan 
yang terakhir yaitu blok output, adapun keluaran dari alat yang akan dirancang ini yaitu 
berupa bunyi alarm, pesan serta konsentrasi gas pada LCD, gerakan motor stepper untuk 
membuka regulator, serta mengirim sms sebagai notifikasi bagi pemilik rumah bahwa telah 
terjadi kebocoran gas. 
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Cara kerja sistem dapat dijelaskan sebaga berikut: Sebagai input utama digunakan sebuah 
sensor MQ-6, sensor ini akan mendeteksi apakah telah terjadi kebocoran gas, jika terjadi 
kebocoran gas maka sinyal akan dikirim ke mikrokontroller dan mikro mengukur kadar 
kebocoran gas berdasarkan informasi yang dikirimkan MQ-6, jika kadar gas lebih besar dari 
300 PPM maka Arduino Uno akan memberikan sinyal ke motor stepper untuk berputar 1800 
melalui sebuah modul driver L298N,  sumbu motor steper dirancang memiliki rumah yang 
didalamnya terdapat tuas regulator, sehingga ketika motor berputar 1800 maka akan 
membuka secara otomatis tuas regulator. Secara bersamaan Arduino uno juga menampilkan 
pesan ke LCD bahwa telah terjadi kebocoran gas dan besarnya kadar kepekatan gas, 
membunyikan buzzer dan mengaktifkan modul GSM SIM800 untuk mengirimkan pesan 
singkat bahwa telah terjadi kebocoran gas. 
 

 
Gambar 1 Blok Diagram Perancangan Sistem 

 
 

 
Gambar 2. Perancangan perangkat keras 
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Semua komponen perangkat keras yang digunakan dirakit dan dihubungkan sesuai dengan 
blok diagram yang telah dibuat sebelumnya. Setelah tahap perakitan sistem selesai 
selanjutnya akan dilakukan tahap pengujian untuk memastikan bahwa semua komponen 
yang telah dirakit dalam sistem sudah berjalan sesuai perancangan.  Jika terdapat masalah 
maka akan dilakukan tahap perbaikan sampai semua alat dapat bekerja dengan baik. 
Perancangan perangkat keras secara keseluruhan dapat dilihat seperti Gambar 2. 
 
2.2 Perancangan Software 
 
Diagram alir dari perancangan software dapat dilihat pada Gambar 3. Alur program dimulai 
dari inisialisasi dan membaca input dari sensor MQ-6, dan menampilkannya ke LCD, jika gas 
melebihi batas normal yaitu >300 ppm, maka sistem akan mengaktifkan motor stepper 
untuk membuka regulator, membunyikan buzzer, menyalakan LED merah sebagai tanda 
bahaya, menulis status bahaya di LCD dan mengirim pesan status bahaya melalui modul 
SIM800. Sensor akan sentiasa memberikan informasi ke mikrokontroller, jika kepekatan gas 
sudah di bawah 300 ppm maka sistem akan memerintahkan buzzer untuk berhenti dan LED 
dimatikan dan status mengirimkan tulisan pada LCD bahwa status aman. 

 

 
 

Gambar 3. Diagram Alir Perancangan Software 
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3. HASIL DAN DISKUSI 

Hasil dari perancangan sistem keseluruhan ditunjukkan oleh Gambar 4. Terdiri dari Sensor 
Gas MQ6 yang diletakkan di tabung gas dekat dengan regulatornya, Motor Stepper yang 
telah dipasang lengkap dengan rumahnya, Arduino Uno, LCD 16x2, Regulator, Modul I2C,  
Modul  GSM  SIM800L,  Driver  L298N  sebagai  penggerak  Motor  Stepper, Resistor, lampu 
LED kuning dan merah, Modul Stepdown DC to DC serta Buzzer diletakkan dalam satu 
tempat yang terbuat dari bahan acrylic. Semua komponen (perangkat keras) yang terdapat 
dalam sistem ini akan dihubungkan menggunakan kabel jumper, sedangkan perangkat 
lunaknya akan di upload kedalam Arduino menggunakan sebuah laptop yang dihubungkan 
dengan menggunakan kabel USB. 

  
Gambar 4. Hasil Perancangan Seluruh Perangkat Keras 

 
Komponen utama dalam sistem pencegahan dini kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran 
gas ini adalah mekanisme membuka regulator menggunakan sebuah motor stepper. Bentuk 
Gambar keseluruhan mekanis di tunjukkan dalam Gambar 5.  

 

    (a)    (b)                                    (c) 
 

Gambar 5. Desain mekanis pelepas regulator tabung LPG 
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Regulator yang digunakan dalam perancangan ini adalah regulator standar yang sudah 
memiliki SNI. Hujung dari rotor motor stepper di rancang memiliki ruang (rumah tuas) 
sedemikain rupa agar tuas regulator dapat masuk dalam ruang tersebut, seperti terlihat 
pada Gambar 3.2 (a). Saat pemasangan rumah tuas di masukkan ke tuas regulator seperti 
terlihat pada Gambar 3.2 (b), bentuk keseluruhan desain mekanis pelepas regulator ini 
seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2 (c). Desain mekanis ini akan membuka secara otomatis 
tuas regulator manakala motor stepper berputar 1800. Gambar tampak atas dari pelepas 
regulator ini di tunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. tampak atas pelepas regulator 

Hasil pengujian sitem di tunjukkan pada Tabel 1. mekanisme pengujian dilakukan dengan 
menyemburkan gas ke sensor MQ-6, gas yang sengaja dibocorkan dari sebuah mancis, gas 
yang terdapat dalam mancis adalah gas butana dan metana, yang mana kedua gas ini juga 
terdapat dalam gas elpiji yang digunakan untuk memasak, sensor ini juga dilengkapi lampu 
led merah yang akan menyala apabila sensor ini telah mendeteksi adanya gas disekitarnya. 
Sensor ini memiliki tegangan input sebesar 5 volt yang diperoleh dari Arduino Uno.  
 

Tabel 1. Hasil Pengujian sistem 
 

No. Hasil Pembacaan 
Sensor MQ6 Status Gas Status 

Alaram
Status Motor 

Stepper 
1. 178 Normal Mati Mati 
2. 324 Bahaya Hidup Berputar 
3. 552 Bahaya Hidup Berputar 
4. 568 Bahaya Hidup Berputar 
5. 578 Bahaya Hidup Berputar 
6. 496 Bahaya Hidup Berputar 
7. 590 Bahaya Hidup Berputar 
8. 436 Bahaya Hidup Berputar 
9. 343 Bahaya Hidup Berputar 
10. 336 Bahaya Hidup Berputar 
11 594 Bahaya Hidup Berputar 
12 430 Bahaya Hidup Berputar 
13 303 Bahaya Hidup Berputar 
14 316 Bahaya Hidup Berputar 
15 501 Bahaya Hidup Berputar 
16 439 Bahaya Hidup Berputar 
17 478 Bahaya Hidup Berputar 
18 596 Bahaya Hidup Berputar 
19 577 Bahaya Hidup Berputar 
20 487 Bahaya Hidup Berputar 
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Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada Tabel 1, terlihat bahwa hasil pembacaan 
sensor memiliki nilai yang berbeda-beda, ini disebabkan hasil pembacaan sensor tergantung 
pada konsentrasi gas LPG yang terekam oleh sensor, semakin banyak gas maka hasil 
pembacaan sensor akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Dalam penelitian ini batas 
minimum dari gas LPG adalah sebesar 300 ppm, apabila sensor mendeteksi gas besar dari 
300 ppm maka buzzer akan berbunyi, motor stepper akan berputar kekiri sebesar 180 
derajat untuk membuka regulator, tulisan pada layar LCD akan menjadi “Bahaya! Gas 
Terdeteksi” dan modul GSM SIM800 akan mengirim sms sebagai notifikasi kepada pemilik 
rumah bahwa telah terjadi kebocoran gas.  

Hasil pengujian LCD ditunjukkan pada Gambar 7, saat nilai kepekatan gas yang bocor kurang 
dari 300ppm maka staus ruangan aman, seperti ditunjukkan oleh Gambar 7 (a), sedangkan 
jika hasil pembacaaan kadar gas yang ditangkap oleh MQ-6 besar dari 300ppm maka status 
di LCD menunjukkan Bahaya dengan bacaan nilai gas saat itu. 
 

(a) (b) 
Gambar 7. Hasil pembacaan LCD dari Sensor MQ-6 

 
Sedangkan Gambar 8 menunjukkan hasil pengujian modul GSM SIM800, sebuah notifikasi 
pesan singkat diterima melalui smarphone pengguna ketika sensor MQ-6 membaca kadar 
gas lebih besar dari 300ppm, yang artinya status dalam bahaya. 
 

 
 

Gambar 8. Hasil pengujian Pesan dari modul GSM SIM800 
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4. KESIMPULAN 

Rancang bangun sistem pencegahan dini kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung 
gas LPG berbasis arduino uno telah berhasil dikembangkan. Motor stepper akan membuka 
regulator secara otomatis manakala kepekatan gas yang bocor melebihi 300ppm, sistem 
juga akan menyalakan buzzer tanda bahaya dan mengirim notifikasi pesan singkat kepada 
pengguna bahwa telah terjadi kebocoran gas. Hasil Pengujian menunjukkan bahwa sistem 
pencegahan dini kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas LPG berbasis 
Arduino telah berhasil dikembangkan dan dapat bekerja dengan baik.  
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ABSTRAK 

Beberapa permasalahan yang muncul di penyaluran sistem tenaga listrik adalah 
jatuh tegangan dan rugi saluran. Kondisi ini dapat diantisipasi dengan 
pemasangan kapasitor bank. Penelitian disini melakukan simulasi analisa sistem 
distribusi 20kV pada penyulang mantuil dengan menggunakan  optimal capacitor 
placement software ETAP dan menggunakan metode genetik algoritma sebagai 
solusi pemecahan masalah yang ada. Hasil simulasi Optimal Capacitor Placement 
memberikan hasil dilakukan pemasangan kapasitor pada bus 507 dan perbaikan 
tegangan yang dihasilkan antara 0,95 – 1,05 pu.  
Kata Kunci: Kapasitor Bank, Jatuh Tegangan, Rugi saluran 

ABSTRACT 

Some problems that arise in the distribution of electric power systems are 
voltage drops and line losses. This condition can be anticipated by installing 
capacitor banks. The research here performs a simulation analysis of a 20kV 
distribution system on the mantuil’s feeder using the optimal capacitor placement 
software ETAP and using the genetic algorithm method as a solution to the 
existing problem. Optimal Capacitor Placement simulation results provide the 
results of the installation of capacitors on the bus 507 and the resulting voltage 
improvement between 0.95 - 1.05 pu. 
Keywords: Capacitor Bank, Voltage Drop, Voltage drop 
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1. PENDAHULUAN 

Sistem distribusi dikatakan handal jika kualitas dayanya tetap terjaga dan tersalurkan 
dengan baik. Dalam penyaluran energi listrik terdapat beberapa permasalahan yang 
dihadapi, seperti jatuh tegangan, faktor daya yang rendah dan rugi-rugi daya. Beban pada 
jaringan distribusi bisa berupa beban kapasitif maupun induktif, namun pada umumnya 
berupa beban induktif. Apabila beban reaktif induktif semakin tinggi maka menyebabkan 
besarnya jatuh tegangan, rugi-rugi daya, menurunkan faktor daya dan kapasitas penyaluran 
daya. Kendala yang terjadi pada sistem distribusi adalah sulitnya mempertahankan tegangan 
konstan pada sistem distribusi karena terjadinya jatuh tegangan dan sistem akan berubah 
sesuai dengan adanya variasi beban dan perubahan beban (Elsheikh et al., 2014; Idris 
and Zaid, 2016). 
 
Kapasitor bank digunakan pada saluran distribusi biasanya terpasang paralel untuk 
memperbaiki profil tegangan di sisi beban, memperbaiki faktor daya dan mengurangi rugi-
rugi saluran dengan cara melakukan kompensasi daya reaktif (Manikanta et al., 2019). 
Penggunaan kapasitor juga erat kaitannya dengan letak penempatan kapasitor yang tepat.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Daya Listrik 
Daya listrik dapat diartikan sebagai laju hantaran energi dalam suatu rangkaian listrik. Dalam 
sistem tenaga listrik kita mengenal daya aktif, daya reaktif dan daya semu yang dijabarkan 
sebagai berikut: (Grainger et al., 2003) 
 
Daya Aktif didefinisikan sebagai daya yang dibutuhkan oleh beban yang satuannya yaitu watt 
(W). Persamaan daya aktif pada beban : 

 
P =  V x I x cos ⱷ      (1) 

Sedangkan Daya Reaktif diartikan sebagai daya yang ditimbulkan oleh beban bersifat induktif 
dan daya yang dibutuhkan dalam pembentukan medan magnet. Persamaan daya reaktif 
ditunjukkan pada rumus berikut: 

 
Q = V x I x Sin ⱷ       (2)               

Sedangakan Daya Semu diartikan sebagai daya yang dihasilkan dari perkalian arus listrik dan 
tegangan. Persamaan daya semu yaitu:   
 

S = V x I       (3) 
 
 
2.2  Rugi-Rugi Daya 
Sedangkan rugi- rugi di saluran dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini 
(Grainger et al., 2003): 
Rugi daya nyata :     ∆P = 𝐼 R      (4) 

Rugi daya reaktif :     ∆Q = 𝐼 .      (5) 
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2.3 Kapasitor Bank 
Kapasitor terhubung paralel atau shunt yang bertujuan mengurangi rugi-rugi saluran dan 
meningkatkan profil tegangan, karena kapasitor paralel akan menyuplai daya reaktif atau 
arus untuk menetralkan keluaran antar phasa dari arus yang diperlukan oleh beban induktif 
(Kundur, n.d.). 

𝑉𝐷 = 𝐼𝑅.𝑅 + 𝐼𝑋 𝑋𝐿    6  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Kurva kompensasi arus kapasitor untuk mereduksi jatuh tegangan 
 

Kapasitor shunt mensuplai daya reaktif atau arus untuk menetralkan komponen keluaran 
antar phasa dari arus yang diperlukan oleh beban induktif. Penurunan tegangan pada 
penyulang, atau pada saluran transmisi yang pendek dengan faktor daya yang ketinggalan 
dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini:  

 
𝑉𝐷 = 𝐼𝑅.𝑅 + 𝐼𝑋 𝑋𝐿             (7) 

 
Untuk menunjukkan reduksi tegangan jatuh dengan pemasangan kapasitor shunt dapat di 
hitung dengan persamaan sebagai berikut: 
 

𝑉𝐷 = 𝐼𝑅.𝑅 + 𝐼𝑋 𝑋𝐿 – IcXc    (8)
  

Tegangan yang dapat dinaikkan oleh kapasitor shunt  dapat diperoleh dengan persamaan 
sebagai berikut:  

Vrise = IcXL     (9) 
 

3. METODE YANG DIGUNAKAN 
 

Sistem yang dianalisa pada penelitian ini menggunakan penyulang mantuil Banjarmasin PT. 
PLN (Persero) UIW KSKT Banjarbaru dan simulasi menggunakan software ETAP 12.6. Sistem 
yang digunakan ditunjukkan pada gambar dibawah ini (Jurnal, 2018). 
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Gambar 2. Penyulang Mantuil 
 

Untuk memudahkan alur penelitian ditunjukkan pada diagram alir dibawah ini.  

 

Gambar 3. Flowchart Pengerjaan 
 

 
4. HASIL SIMULASI DAN ANALISA 

 
Simulasi awal pada penyulang diperoleh hasil bahwa terdapat  31 bus berada dibawah 
margin yang telah ditentukan mempunyai tegangan bus tidak pada margin yang sudah 
ditentukan  yaitu antara 0,95 pu - 1,05 pu. Optimal Capasitor Placement (OCP) dilakukan 
untuk mencari lokasi dan kapasitas kapasitor yang optimal.  

 
3.1 Penentuan Bus Kandidat 
Hasil simulasi memberikan hasil bus kandidat untuk penempatan kapasitor pada bus 123, 
124, 125, 128, 131, 134, 507, 514, 517,518, 566. 
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Hasil simulasi memberikan hasil besar pemasangan kapasitor dan penempatannya 
ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 1. Hasil Penentuan Besar Kapasitas Kapasitor 

 
Bus  Rated kV Kvar amps Total Banks 
507 20 1215.20 34.86 1 

 
Dari hasil simulasi yang dilakukan, dapat diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Perbandingan Kondisi Penyulang Sebelum dan Sesudah Pemasangan 

Kapasitor 
 

Kondisi Ploss (kW) Qloss (KVAR) 
Base Case 84.9 96.5 

Sesudah Pemasangan 
Kapasitor 

217.2 48.6 

 
3.2 Perbandingan Nilai Tegangan Sebelum dan Sesudah Pemasangan Kapasitor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Gambar 5. Perbandingan Nilai Tegangan Sebelum dan Sesudah Pemasangan Kapasitor. 

 

5. KESIMPULAN 
 

Setelah melakukan pemasangan kapasitor pada penyulang mantuil Banjarmasin pada 
analisis ini menggunakan ETAP 12.6 nilai tegangan yang sebelumnya mengalami critical 
atau di bawah standar yang terdapat pada bus 114, 123, 124, 125, 128, 131, 134, 494, 506, 
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507, 509, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 547, 557, 560, 565, 567, 601, 659, 663, 667 
dan 671 dapat di naikkan atau di tingkatkan hingga mencapai standar nilai tegangan yaitu 
0.95 pu – 1,05 pu. Metode yang diterapkan dengan menggunakan program optimal 
capacitor placement (OCP) dapat menentukan lokasi dan kapasitas optimal kapasitor di 
sistem kelistrikan penyulang mantuil Banjarmasin sehingga nilai profil tegangan yang critical 
atau di bawah standar bisa meningkat hingga di atas standar. 
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Pertanyaan: 
 
Bagaimana menentukan letak kapasitor? Mengapa digunakan algoritma genetika untuk menentukan 
letak kapasitor? 
 
Jawaban: 
 
Awalnya menggunakan saran dari fitur OCP pada software ETAP, kemudian dipilih lokasi yang terbaik 
untuk pemasangan kapasitornya. 2. ada beberapa metode untuk menentukan letak kapasitor, pada 
penelitian ini dicoba menggunakan algoritma genetika salah satunya karena metode ini lebih mudah 
digunakan 
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ABSTRAK 

Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, 
khususnya di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sudah semakin gencar 
diberitakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pro dan kontra mengenai 
wacana ini disampaikan berbagai pihak dengan argumen dan justifikasi masing-
masing. Tulisan ini terdiri dari 2 (dua) bagian utama, pertama menelaah secara 
kritis dasar hukum dan peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
kebijakan energi listrik nasional, khususnya pemanfaatan energi nuklir dalam 
memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia. Bagian kedua memaparkan aspek 
tekno-ekonomi pembangunan PLTN secara detail. Diharapkan dari hasil kajian 
yang dilakukan ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada para 
pemangku kepentingan dalam memutuskan wacana pembangunan PLTN di 
Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. 

Kata kunci: Aspek yuridis, Aspek tekno-ekonomi, PLTN, Kebutuhan listrik 

ABSTRACT 

The discourse of the development of the Nuclear Power Plant (NPP) in Indonesia, 
especially in the Province of West Kalimantan (Kalimantan Barat) has been 
increasingly intensively reported, both locally and nationally. The pros and cons of 
this discourse are conveyed by various parties with their respective arguments and 
justifications. This paper consists of 2 (two) main sections, first critically examining 
the legal and regulatory basis relating to national electricity policy, especially the 
use of nuclear energy in meeting the electrical energy demand in Indonesia. The 
second part describes the techno-economic aspects of NPP construction in detail. 
It is hoped that the results of this study can provide useful input to stakeholders 
in deciding the discourse on the development of nuclear power plants in Indonesia, 
especially in West Kalimantan Province. 

Keywords: Juridical aspects, Techno-economic aspects, NPP, electricity  demand
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1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatnya jumlah penduduk. Menurut Indonesia Energy Outlook 2018 yang 
diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kebutuhan listrik 
Indonesia diproyeksikan meningkat lebih dari 7 kali lipat menjadi 1.611 TWh pada tahun 2050. 
Adapun produksi listrik tumbuh rata-rata sebesar 6% per tahun, dari 250 TWh menjadi 1.767 
TWh. Peningkatan kebutuhan listrik menjadikan kebutuhan listrik per kapita mencapai 4.902 
kWh pada tahun 2050, naik hampir 6 kali lipat dibanding 2016 (846 kWh/kapita) (BBPT, 
2018). Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan 
energi listrik ini dan juga mengantisipasi terhadap kebutuhan energi listrik pada masa akan 
datang. Upaya ini meliputi menambah jumlah pembangkit listrik yang ada, baik berupa energi 
konvensional seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTA (Pembangkit Listrik 
Tenanga Air), maupun dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT). 
 
Tulisan ini memberikan tinjauan kritis mengenai aspek yuridis formal atau regulasi rencana 
pembangunan PLTN di Indonesia serta memaparkan aspek tekno-ekonomi pembangunan 
PLTN dewasa ini.  Metodologi penulisan ini berdasarkan studi literatur (review paper) yang 
berkaitan dengan tujuan dari makalah ini. 

2. ASPEK YURIDIS PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR 

Landasan hukum atau regulasi utama berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 
peratutan presiden, dan keputusan menteri berkaitan dengan pemanfaatan energi nuklir dan 
urgensi pembabangunan PLTN Indonesia secara kritis dipaparkan di bawah ini. 

 
2.1 Undang-Undang No. 10, tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, 10 April 1997 
Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 48 pasal berkaitan dengan ketenaganukliran di 
Indonesia. Undang-undang inimenyatakan bahwa ketenaganukliran menyangkut kehidupan 
dan keselamatan orang banyak, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara; perkembangan 
dan pemanfaatan tenaga nuklir dalam berbagai bidang kehidupan manusia di dunia sudah 
demikian maju sehingga pemanfaatan dan pengembangannya perlu ditingkatkan dan 
diperluas; oleh karena itu, demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja 
dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga 
nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan 
kesejahteraan rakyat (Sektretariat Negara RI, 1997). 
 
Mengingat ketenaganukliran menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak, peran 
masyarakat ditingkatkan dalam bentuk suatu majelis pertimbangan, suatu lembaga 
nonstruktural dan independen yang beranggotakan para ahli dan tokoh masyarakat, yang 
bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir (Pasal 
5). Untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam pemanfaatan 
tenaga nuklir, khususnya apabila membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dan 
menyediakan tempat limbah lestari, pemerintah sebelum mengambil keputusan perlu 
membicarakannya terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(Sekretariat Kabinet RI, 2015). 
 
Pemanfaatan tenaga nuklir harus memperhatikan Asas Pembangunan Nasional, keselamatan, 
keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, perlindungan terhadap 
lingkungan hidup, serta pemanfaatan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu berarti 
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bahwa pemanfaatan tenaga nuklir bagi kesejahteraan hidup rakyat banyak harus dilakukan 
dengan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya bahaya radiasi terhadap pekerja, 
masyarakat, dan lingkungan hidup.  
 
Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia adalah syarat mutlak 
dalam rangka mendukung upaya pemanfaatan tenaga nuklir dan pengawasannya sehingga 
pemanfaatan tenaga nuklir benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tingkat 
keselamatan yang tinggi. Pembinaan dan pengembangan ini dilakukan juga untuk 
meningkatkan disiplin dalam mengoperasikan instalasi nuklir dan menumbuhkembangkan 
budaya keselamatan. 
 
Dari UU ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan politik hukum, Indonesia berketetapan 
memilih memanfaatkan tenaga nuklir di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti 
penelitian, pertanian, kesehatan, industri, dan energi dengan syarat dilakukan secara tepat 
dan hati-hati, untuk maksud damai, dan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, pembangunan PLTN 
bukan satu-satunya pemanfaatan teknologi nuklir yang diterapkan di Indonesia. 
 
2.2 Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi, 10 Agustus 2007 
Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 34 Pasal berkaitan dengan energi di Indonesia. 
Pasal 1 butir ke-25 (duapuluh lima) menyebutkan bahwa “Kebijakan Energi Nasional (KEN)” 
adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan 
berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional”. Dari 
ketiga prinsip ini, Pasal 1 butir ke-6 menyebutkan bahwa “Sumber energi terbarukan adalah 
sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang dihasilkan dari sumber daya 
energi berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar 
matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut” 
(Sektretariat Negara RI, 2007). 
 
Dari pengertian tersebut maka nuklir tidaklah termasuk ke dalam sumber energi yang 
terbarukan. Nuklir dikategorikan hanya sebagai sumber energi baru. Dengan kata lain, jika 
prinsip yang ingin ditegakkan dalam KEN adalah keberlanjutan (sustainability) maka Nuklir 
tidaklah sesuai dengan prinsip tersebut (Setianto, 2010). 
 
Sesuai dengan butir tersebut maka tujuan dari KEN adalah terciptanya kemandirian dan 
ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, pilihan energi yang diutamakan tentunya adalah 
sumber energi yang tersedia dan mampu diolah oleh bangsa Indonesia secara mandiri baik 
dari segi perencanaan, pengoperasian ataupun segi pengolahan limbahnya. Sumber energi 
yang bahan bakarnya tergantung bangsa asing, teknologinya dikuasai bangsa asing dan 
bahkan pengolahan limbahnya membutuhkan kepakaran bangsa asing menjadi pilihan terakhir 
atau bahkan tidak usah dipilih untuk disertakan di dalam kebijakan energi nasional. 
 
2.3  Undang-Undang No. 17, tahun 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 

Undang-undang ini terdiri dari 5 Bab dan 9 Pasal, ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono pada tanggal 5 Februari 2007. Dalam lampiran undang-undang tersebut dijelaskan 
berkaitan dengan pemanfaatan energi nuklir sebagai berikut (Menkumham RI, 2007). 
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2.3.1 Arah Pembangunan 2005-2025 (Bab IV.1.2. D.32.(3)):  
Pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru terutama pada 
pembangkit listrik yang berbasis batubara dan gas secara terbatas dan bersifat jangka 
menengah agar dapat menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dan dalam jangka 
panjang akan mengedepankan energi terbarukan, khususnya bioenergi, geothermal, tenaga 
air, tenaga angin, tenaga surya, bahkan tenaga nuklir dengan mempertimbangkan faktor 
keselamatan secara ketat.  
 
2.3.2 Arah Pembangunan 2005-2025 (Bab IV.1.6.2):  
Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan 
untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang 
produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam 
pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi 
yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan 
substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, 
panas bumi (geothermal) dan tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-
sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap 
mempertimbangkan kelestarian lingkungan.  
 
2.3.3 Tahapan dan Skala Priotitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Ke-3 Bab IV.2.3: 
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh 
berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang 
handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi 
perdesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik 
dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. 
 
2.4 Peraturan Pemerintah No. 79, tahun 2014: Kebijakan Energi Nasional 
Peraturan pemerintan ini terdiri dari 6 Bab dan 33 pasal, ditandatangai oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 (Menkumham RI, 2014). 
 
Pasal 11 ayat (3): 
 
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi energi nuklir yang 
dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala 
besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi 
terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir 
dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. 
 
Dalam penjelasan mengenai pasal ini disebutkan: 
Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan 
standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak 
bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup maka penggunaannya dipertimbangkan 
sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam 
mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan 
kebutuhan energi yang semakin meningkat, penyediaan energi nasional dalam skala besar, 
mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada 
dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan. 
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Pasal 19 ayat (4): 
Setiap pengusahaan instalasi nuklir wajib memperhatikan keselamatan dan risiko kecelakaan 
serta menanggung seluruh ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat 
kecelakaan nuklir. 
 
2.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2006 Tentang 

Perizinan Reaktor Nuklir, 15 Desembar 2006 
Peraturan pemerintah ini terdiri dari 8 Bab dan 37 pasal berkaitan tentang perizinan reaktor 
nuklir di Indonesia. Pada pasal 5 ayat (3) disebutkan: ”Pembangunan, pengoperasian, dan 
dekomisioning reaktor daya komersial atau nondaya komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha 
Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta”. Pada aya (4) disebutkan bahwa: 
“Pembangunan reaktor daya komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa 
pembangkit listrik tenaga nuklir, ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang 
tenaga listrik setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(Menkumham RI, 2006). 
 
2.6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Umum Energi Nasional 
Peraturan presiden ini terdiri dari 7 Pasal, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 
tanggal. 2 Marer 2017. 
 
Dalam Lampiran 1, Bab IV: Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Nasional, dijelaskan 
untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional, prioritas pengembangan energi 
didasarkan pada prinsip sebagai berikut: 
 
Pertama, "Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat 
keekonomian". Tingkat keekonomian bukan saja dilihal dari harga, tetapi juga harus dilihat 
dampaknya pada hal-hal lain, diantaranya: lingkungan, peningkatan aktivitas ekonomi, dan 
penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian maka pengembangan energi terbarukan ke depan 
harus tetap menjadi prioritas utama dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek 
keekonomian semata. 
 
Penjabaran lebih lanjut energi nuklir sebagai pilihan terakhir akan disusun dalam road map 
implementasi PLTN dengan mempersiapkan aspek teknologi, jenis bahan bakar, lokasi, 
keselamatan, pendanaan, dan kesiapan sumber daya manusia, disertai analisis multi kriteria. 
 
Keempat, "Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional". 
Setelah memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak 
bumi, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, kekurangan kebutuhan 
dalam negeri dipenuhi dengan batubara khususnya dengan menggunakan teknologi bersih. 
Indonesia memiliki potensi sumber daya batubara yang cukup besar (Menkumham RI, 
2017). 

 
2.7 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015: Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2015-2019 
Peraturan presiden ini terdiri dari 7 Pasal, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 
tanggal 8 Januari 2015. Dalam peraturan presiden ini, dapat dirangkumkan berkaitan dengan 
rencana pembangunan PLTN di Indonesia adalah sebagai berikut: 
Penyiapan pembangunan PLTN termasuk meningkatkan penerimaan publik. Kajian 
pengembangan PLTN dan fasilitasi badan usaha yang akan mengembangkannya. Menyusun 
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road map dan pengembangan kelembagaan PLTN, dan pilot project PLTN (10 MW) 
(Menkumham RI, 2015). 
 
2.8 Keputusan Menteri ESDM No. 1567K/21/MEM/2018 tentang Rencana Usaha 

Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2018-2027 
Keputusan Menteri ESDM ini terdiri dari 7 poin dan telah ditetapkan pada tanggal 13 Maret 
2018. Dalam Lampiran keputusan ini, pada Bab III, halaman III-2 disebutkan “Memperhatikan 
potensi energi terbarukan yang cukup besar, maka pemanfaatan energi nuklir merupakan 
pilihan terakhir”. Kesulitan terbesar dalam merencanakan PLTN adalah tidak jelasnya biaya 
kapital, biaya radioactive waste management dan decommissioning (penutupan) serta biaya 
terkait nuclear liability. Disadari bahwa pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak 
semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitability, namun juga 
pertimbangan lain seperti aspek politik, Kebijakan Energi Nasional (KEN) target penggunaan 
EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan 
perlindungan lingkungan. Dengan adanya berbagai aspek yang multi-dimensi tersebut, 
program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan oleh pemerintah. 
 
Dari paparan berkaitan regulasi diatas, rencana pemanfaatan energi nuklir untuk memenuhi 
kebutuhan listrik di Indonesia dapat dilaksanakan namun harus memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud di dalam UU 17/2007 maupun dalam peraturan pelaksanaan di 
bawahnya. Selama persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi atau diyakini belum dapat 
terpenuhi, maka nuklir hanya sebatas pada pengembangan, penelitian, dan pilot project 
(Menteri ESDM RI, 2018). 

3. ASPEK TEKNO-EKONOMI PEMBANGUNAN PLTN   

Reaktor nuklir menyumbang sebagian besar dari total biaya pembangkit listrik tenaga nuklir. 
Reaktor nuklir telah mengalami beberapa "generasi" seiring dengan peningkatan teknologi. 
 
Sebagian besar PLTN dewasa ini menggunakan apa yang disebut sebagai reaktor "Generasi 
II". Reaktor Generasi II yang paling umum meliputi reaktor air ringan (Light Water 
Reactor/LWR), yang terdiri dari reaktor air bertekanan (Pressurized Water Reactor/PWR) dan 
reaktor air mendidih (Boiling Water Reacto/BWR); reaktor air CANada Deuterium Uranium 
(CANDU); reaktor moderasi grafit berpendingin gas canggih (AGR); dan reaktor Bolshoy 
Moshchnosty Kanalny (RBMK). Masing-masing desain ini menawarkan keuntungan ekonomi 
dan operasional tertentu, khusus untuk suatu negara dan hubungan antar negara 
(Mantripragada & Rubin, 2018).  
 
Meskipun reaktor-reaktor ini dirancang untuk masa operasional 40 tahun, banyak yang 
diperpanjang seumur hidup hingga 50 atau 60 tahun, dan perpanjangan umur kedua hingga 
80 tahun mungkin juga ekonomis dalam banyak kasus. Sebagai contoh, Komisi Pengaturan 
Nuklir Amerika Serikat (NRC) telah memberikan perpanjangan lisensi 20 tahun untuk 74 dari 
100 reaktor yang beroperasi di Amerika Serikat. Reaktor ini sekarang dapat beroperasi selama 
60 tahun. Selain itu, NRC saat ini sedang meninjau aplikasi pembaruan lisensi untuk tambahan 
17 reaktor dan mengharapkan untuk menerima tujuh aplikasi lagi dalam beberapa tahun 
mendatang. 
 
Desain Generasi III adalah evolusi teknologi reaktor air ringan dan berat saat ini dengan kinerja 
yang ditingkatkan dan masa pakai desain yang lebih lama, dan juga karakteristik yang lebih 
menguntungkan dalam hal kejadian ekstrem seperti yang terkait dengan kerusakan inti. Hanya 
ada empat reaktor Generasi III yang beroperasi saat ini (Jepang, Rusia dan Korea Selatan). 
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Selain itu, desain Generasi III + sedang dalam pengembangan, menawarkan peningkatan 
signifikan dalam keselamatan dibandingkan desain reaktor Gen III. Dari penelitian dasar 
tentang desain reaktor baru hingga eksploitasi komersial yang sebenarnya membutuhkan 
waktu bertahun-tahun hingga beberapa dekade. Komunitas riset nuklir sedang 
mempertimbangkan serangkaian desain reaktor Generasi-IV-yang lebih maju, untuk dapat 
digunakan secara komersial mulai tahun 2040 (Mantripragada & Rubin, 2018). 
 
Maka di sini dapat dilihat bahwa teknolgi reaktor nuklir yang akan dibangun di Indonesia pada 
2025 seperti yang direncanakan oleh BATAN, kemungkinan besar adalah reaktor nuklir 
generasi II dan III. 
 
Analisis ekonomi sangat penting untuk menentukan kelayakan setiap proyek energi, termasuk 
yang melibatkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tujuan utamanya adalah untuk membantu 
menciptakan dan memilih proyek yang akan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. 
 
Aspek ekonomi energi sangat kompleks, terutama untuk negara berkembang. Tidak jelas 
bagaimana investasi di sektor energi akan memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, peningkatan lapangan kerja dan 
partisipasi dalam pasar internasional. 
 
Analisis ekonomi adalah pendekatan analisis sistematis untuk menentukan alokasi sumber 
daya yang optimal. Ini melibatkan perbandingan dua atau lebih alternatif dalam mencapai 
tujuan tertentu di bawah serangkaian asumsi dan kendala yang diberikan. Analisis biaya-
manfaat (cost-benefit) membandingkan biaya ekonomi proyek dengan manfaat ekonomi 
proyek. Hal ini harus mempertimbangkan biaya peluang dari sumber daya yang digunakan 
dan upaya untuk mengukur, dalam hal moneter, biaya perusahaan dan sosial serta manfaat 
proyek untuk masyarakat atau memberi manfaat secara ekonomi. Analisis tersebut harus 
mengevaluasi kelayakan ekonomi dari proyek tenaga nuklir dan membandingkan aspek 
ekonominya dengan alternatif lain (yang saling eksklusif) (IAEA Economics, 2019). 
 
Parameter teknis dan biaya untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), PLTU (batubara), 
dan PLTG pada tahun 2030 digunakan dalam analisis penghitungan biaya ditunjukkan pada 
Tabel 1. Seperti dapat dilihat dari Tabel 1 tersebut, PLTN memiliki biaya operasional dan 
pemeliharaan (berubah/variabel) paling rendah dibanding PLTU dan PLTG, namun memiliki 
biaya investasi, operasional dan pemeliharaan (tetap/fixed), dan biaya limbah nuklir yang 
paling tinggi dibanding PLTU dan PLTG. Dari tabel tersebut dapat juga dapat dilihat PLTN 
memiliki intensitas emisi karbon yang paling rendah dibanding PLTU dan PLTG, namun emisi 
karbon yang rendah juga dapat diperoleh dari pembangkit listrik lain, seperti PLTA dan dari 
sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga surya (PLTS) dan angin (PLTB). Selain itu 
PLTN juga ada tambahan biaya lain untuk penutupan pembangkit bila masa operasinya telah 
berakhir (decommissioning). Untuk reaktor nuklir di AS total biaya penutupan reaktor berkisar 
antara USD 544 hingga USD 821 juta; untuk reaktor nuklir dengan kapasitas di atas 1.100 
MWe, biaya penutupan reaktor berkisar dari USD 0,46 hingga USD 0,73 juta per MWe, dan 
untuk reaktor dengan kapasitas setengah ukuran itu, biaya berkisar dari USD 1,07 hingga USD 
1,22 juta per MWe (World Nuclear Association, 2019). 
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Table 1. Parameter teknis dan biaya untuk PLTN, PLTU, dan PLTG (N. Y. Dahlan, 2014) 
 

Parameter Unit PLTN PLTU PLTG 
Parameter Teknis 

Biaya investasi $/kW 1810 1175 452 
Intensitas Karbon  tC/MBTU 0 0,0258 0,0145 

Parameter Biaya 
Operasional dan 
Pemeliharaan (tetap) 

$/kW/tahun 57.14 20.63 14.29 

Operasional dan 
Pemeliharaan (berubah) 

$/MWj 0.365 3.063 0.476 

Biaya bahan bakar $/MBTU 0.75 2.70 6.13 
Tingkat kenaikan bahan 
bakar 

% 0.5 0.5 1.5 

Biaya limbah nuklir $/MWj 0.91 0 0 
 
Beberapa metrik biaya digunakan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi pembangkit listrik. 
Levelized cost of electric (LCOE) adalah ukuran biaya yang banyak digunakan untuk analisis 
komparatif. Sementara prosedur khusus, definisi, dan asumsi yang digunakan oleh organisasi 
yang berbeda dapat dan memang bervariasi, semua pendekatan bergantung pada perhitungan 
"nilai sekarang" atau "arus kas yang didiskontokan" untuk menempatkan pengeluaran yang 
terjadi dalam periode waktu yang berbeda berdasarkan nilai umum (Mantripragada & 
Rubin, 2018). 
 
Kemudian, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh World Nuclear Report 
(Schneider, 2019), pada 27 September 2019, harga pembangkitan listrik dari energi nuklir 
meningkat 23%  sebesar USD 112  189/MWh atau sekitar 11,2  18,9 sen dolar AS per 
kilowatt per jam  dibanding harga pembangkit lisktrik dari energi terbarukan yang menurun 
secara signifikan, yaitu untuk panel surya turun sebesar 88%, menjadi sebesar USD 36  
44/MWh atau sekitar 3,6  4,4 sen dolar AS per kilowatt per jam,  dan harga pembangkitan 
energi listrik dari tenaga angin (bayu) turun sebesar 69% menjadi USD 29  56/MWh (sekitrar 
2,9  5,6 sen dolar AS per kilowatt per jam). Untuk kasus di Indonesia, dalam statement resmi 
pemerintah yang disampaikan oleh wakil Menteri ESDM pada tahun 2017, menyatakan bahwa 
keekonomian tarif PLTN saat ini belum memadai. Perhitungan tarif listrik PLTN di Bangka 
oleh Rosatom (Rusia) sebesar 12 sen dolar per kilowatt per jam. Padahal harga beli 
maksimal PLN atau BPP (Biaya Pokok Penyediaan) sebesar 7 sen dolar per kilowatt per 
jam (Tribun News, 2017). 
 
Energi listrik yang dihasilkan dari PLTN secara ekonomis jatuh di pasar kelistrikan yang kini 
didominasi oleh pembangkit energi yang lebih kompetitif dari gas alam, angin, dan tenaga 
surya. Semakin banyak konservasi dan efisiensi penggunaan energi yang lebih besar di rumah, 
sektor bisnis, dan industri terus menurunkan permintaan terhadap listrik. Pada dasarnya PLTN 
yang beroperasi dewasa ini dalam kondisi “tua” (beroperasi di atas 30 tahun) menjadi 
berbahaya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan yang tidak terduga akan terjadi. 
Akibatnya, PLTN memerlukan pemeriksaan yang lebih mahal, pemeliharaan, perbaikan, dan 
lain-lain, yang mendorong peningkatan biaya sehingga memaksa lebih banyak PLTN ditutup 
secara permanen (Beyond Nuclear, 2019). 
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4. KESIMPULAN 

Kajian kritis berkaitan aspek yuridis dan tekno-ekonomis rencana pembangunan PLTN di 
Indonesia telah dipaparkan dalam makalah ini. Rencana pemanfaatan energi nuklir untuk 
memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam UU 17/2007 maupun dalam peraturan 
pelaksanaan di bawahnya. Selama persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi atau diyakini 
belum dapat terpenuhi, maka nuklir hanya sebatas pada pengembangan, penelitian, dan pilot 
project. Biaya pembangunan PLTN dan harga keekonomian PLTN cenderung semakin tinggi 
dibandingkan dengan pembangkit lain seperti PLTU dan PTLG, dan juga terhadap pembangkit 
listrik dari sumber-sumber energi terbarukan seperti PLTS dan PLTB. Dengan demikian urgensi 
pembangunan PLTN di Indonesia dalam waktu dekat ini menjadi tidak signifikan.  
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ABSTRAK 

Electroencephalography (EEG) adalah suatu pengukuran potensial yang 
mencerminkan aktifitas kelistrikan dari otak manusia. Aplikasi pengunaan sinyal 
EEG untuk mendeteksi kantuk digunakan adalah suatu upaya untuk pencegahan 
sedini mungkin agar kecelakaan tidak terjadi. Pada penelitian ini dirancang suatu 
sistem deteksi kantuk berdasarkan sinyal EEG dengan menggunakan ekstraksi 
ciri transformasi wavelet dan menggunakan klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN). 
Dari hasil pelatihan metode KNN, diperoleh jenis Fine KNN mempunyai tingkat 
akurasi tertinggi yaitu 91.3%. Dari penelitian ini diperoleh, pada pengujian 
percobaan Mengemudi-2 terdapat 6 orang responden yang terdeteksi kantuk, 
yaitu R1, R2, R5, R6, R7, R9, dan 4 orang responden yang terdeteksi tidak 
kantuk, yaitu R3, R4, R8 dan R10. Sedangkan pada percobaan Mengemudi-3 
terdapat 5 orang responden yang terdeteksi kantuk yaitu R5, R6, R7, R9, R10 
dan 5 orang yang terdeteksi tidak kantuk yaitu : R1, R2, R3, R4, dan R8. 

Kata kunci: EEG, Transformasi Wavelet, KNN 

ABSTRACT 

Electroencephalography (EEG) is a potential measurement that reflects the 
electrical activity of the human brain. The application of using an EEG signal to 
detect the driver drowsiness is an attempt to prevent as early as possible so that 
accidents do not occur. In this research a drowsiness detection system was 
designed based on EEG signals by using wavelet transform feature extraction and 
using the K-Nearest Neighbor (KNN) classification. From the results of the KNN 
training, it was found that the type of Fine KNN had the highest accurration of 
91.3%. From the research obtained, in the Driving-2 testing there were 6 
respondents who were clasify drowsiness, there are R1, R2, R5, R6, R7, R9, and 
4 people who awake, there are R3, R4, R8 and R10. For Driving-3 testing there 
were 5 respondents who were clasify drowsiness, therere are R5, R6, R7, R9, 
R10 and 5 people who awake: R1, R2, R3, R4, and R8. 

Keywords: EEG, Transformasi Wavelet, KNN
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1. PENDAHULUAN 

Electroencephalography (EEG) adalah suatu pengukuran potensial yang mencerminkan 
aktifitas kelistrikan dari otak manusia. Pengukuran dengan EEG ini menunjukkan fungsi otak/ 
perilakunya berdasarkan waktu (Siuly Siuly, Li, and Zhang 2016). EEG awalnya 
digunakan untuk keperluan dokter untuk mendiagnosis dan perawatan mental dan penyakit 
dan kelainan saraf-degeneratif otak. Namun belakangan ini perilaku dari sinyal EEG banyak 
digunakan pada aplikasi lainnya, diantaranya penggunaan EEG untuk mendeteksi kejang 
penyakit epilepsy (Sugianela, Sutino, and Herumurti 2018), mendeteksi kelelahan dan 
kantuk (Zhenlong Li,) (Z. Li, Zhang, and Zhao 2017), emosi  (M. Li et al. 2018) dan lainnya.  
 
Aplikasi pengunaan sinyal EEG untuk mendeteksi kantuk digunakan adalah suatu upaya 
untuk pencegahan sedini mungkin agar kecelakaan tidak terjadi. Ada banyak metode 
ekstraksi ciri dan metode klasifikasi EEG yang digunakan. Dengan ekstraksi ciri wavelet 
transform, dengan metode klasifikasi: Support Vector Machine (SVM), Backpropagation 
Neural Network (BPNN), Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) dan K-Nearest 
Neighbor (KNN).  

Pada penelitin Amin, dkk, dinyatakan bahwa ekstraksi ciri dari sinyal EEG adalah ekstraksi 
energi dari wavelet transform yang dinormalisasi dan kemudian dioptimisasi dengan Fisher’s 
Discriminant Ratio (FDR) dan Principical Component Analysis (PCA). Kemudian 
diklasifikasikan dengan menggunakan K-nearest neighbors (KNN), Support Vector Machine 
(SVM),Multi-layer Perceptron (MLP), and Naïve Bayes (NB). Hasil yang diperoleh pada 
penelitian ini bahwa KNN yang memiliki akurasi yang tertinggi yaitu 93.33% (Amin et al. 
2017). 

Pada penelitian Sabancı, dkk menggunakan sinyal EEG mendeteksi keadaan mata secara 
online. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan k-Nearest Neighbors dan Jaringan Syaraf 
Tiruan Multilayer Perceptron model jaringan saraf.  Klasfikasifikasi tertinggi adalah dengan 
menggunakan algoritma kNN untuk tiga ketetanggaan terdekat adalah 84,05% (Sabancı 
and Köklü 2015). 
 
Pada penelitian Pasaribu, dkk sebelumnya sudah dilakukan mendeteksi kantuk berdasarkan 
rasio bukaan mata (Pasaribu et al. 2019). Untuk melihat hubungan antara rasio bukaan mata 
dengan perilaku sinyal EEG yang dihasilkan, maka pada penelitian ini dirancang suatu sistem 
deteksi kantuk berdasarkan sinyal EEG dengan menggunakan Klasifikasi K-Nearest Neighbor 
(KNN). 

2. METODOLOGI 

Berikut ini adalah perancangan sistem Deteksi Kantuk berdasarkan Sinyal EEG dengan 
Menggunakan Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN), lihat Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Perancangan Sistem Deteksi Kantuk berdasarkan Sinyal EEG dengan 
Menggunakan Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) 
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2.1 Pemrosesan Sinyal 
Percobaan dirancang dilakukan oleh 10 orang respoden yang terdiri pria dan wanita yang 
berusia 20-26 tahun. Responden menggunakan Neuroheadset EmotivEPOC yang kemudian 
diminta untuk mengemudikan driver simulator, tepat didepan wajah responden dipasang 
kamera untuk mengamati rasio bukaan mata (Eye Aspect Ratio/ EAR) dari responden. 
Berdasarkan penelitian Deteksi Kantuk berdasakan EAR sebelumnya (Pasaribu et al. 
2019), ditetapkan threshold EAR. Perekaman Sinyal EEG dilakukan bersamaan dengan 
pengamatan dari EAR responden.  

Setiap responden melakukan tiga kali percobaan mengemudi (setiap percobaan disimpan 
sinyal EEG & EAR). Pada percobaan Mengemudi-1 berdurasi 2 menit (dianggap kondisi 
baseline), kemudian dilanjutkan dengan percobaan Mengemudi-2 berdurasi 10 menit, 
terakhir dilanjutkan dengan percobaan Mengemudi-3 berdurasi 10 menit. Pada percobaan 
Mengemudi-2 dan Mengemudi-3 dibagi setiap dua menit, sehingga dari setiap percobaan 
setiap responden diperoleh lima data. Sinyal EEG yang diamati pada penelitian ini hanya 
gelombang alpha, highbeta, lowbeta, dan theta. Sinyal EEG hasil perekaman kemudian 
dipisahkan menjadi data latih dan data uji.  

 
2.2  Ekstraksi Ciri dengan Wavelet Transform 
Setelah melalui tahap pra-pemrosesan sinyal maka tahap selanjutnya adalah ekstraksi ciri. 
Ekstraksi ciri menggunakan metode transformasi wavelet. Transformasi wavelet adalah 
merupakan pengembangan dari transformasi fourier, yang memiliki cara kerja yang sama 
yaitu dengan memecah sinyal menjadi beberapa bagian, pada transformasi wavelet diberikan 
informasi waktu dan frekuensi dari sinyal. Ada dua operasi utama wavelet yaitu translation 
dan scale (Soman, Resmi, and Ramachandran 2010). Wavelet merupakan keluarga 
fungsi yang dihasilkan oleh wavelet basis yang disebut mother wavelet. 

Pada penelitian ini diujikan 4 jenis mother wavelet, yaitu haar, symlet, coiflet, dan 
daubechies. Dari hasil perbandingan jenis wavelet dapat dilihat pada Gambar 2, hasil yang 
paling menyerupai sinyal input EEG adalah jenis wavelet Daubechies. Sehingga jenis wavelet 
yang digunakan pada penelitian ini adalah Daubechies. Kemudian ekstraksi ciri yang 
digunakan adalah koefisien wavelet yang diperoleh dari setiap sinyal. Banyak koefisien 
wavelet yang akan digunakan adalah sebanyak 66 koefisien.  

 
(a) haar (b) coiflet (c) Symlet (d) Daubechies 

 
Gambar 2. Hasil Perbandingan Mother Wavelet 

2.3 Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) 
Pada penelitian ini menggunakan metode klasifikasi yang digunakan adalah K-Nearest 
Neighbor (KNN). K-Nearest Neighbour (KNN) merupakan sebuah metode untuk melakukan 
klasifikasi terbimbing terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya terdekat 
dengan objek tersebut. Masalah optimasi yang paling penting dalam metode kNN adalah 
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identifikasi jumlah ketetanggaan dan metode algoritma perhitungan jarak. Berikut ini adalah 
perhitungan jarak euclidean digunakan sebagai metode perhitungan jarak. 
 

𝑑 ∑ 𝑥 𝑥  (1) 

Keterangan:  
x1 : Sampel data 
x2 : Data uji 
i : Variabel Data 
d : Jarak 
p : Dimensi Data 
 
Pada penelitian ini data latih digolongkan menjadi dua kelas, yaitu kelas kantuk (1) dan kelas 
tidak kantuk (-1). Dan diperoleh tingkat akurasi proses pelatihan KNN dengan jenis Fine KNN 
mencapai 91.3%. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengujian, yang dilakukan pada 
percobaan Mengemudi-2 dan Mengemudi-3. Dari 66 output, keputusan akan menyatakan 
responden terindikasi kantuk jika minimal 2/3 dari 66 output terdiri dari 1 (kantuk). Selain itu 
keputusan akan menyatakan responden tidak terindikasi kantuk. 

Setelah medapat hasil klasifikasi dari data uji per 2 menit maka langkah selanjutnya adalah 
menentukan klasifikasi akhir untuk percobaan yang dilakukan selama 10 menit. Keputusan 
klasifikasi akhir diambil berdasarkan voting dari hasil klasifikasi per 2 menit. Jika minimal 3 
dari 5 menyatakan kondisi responden terindikasi kantuk, maka keputusan akhir akan 
menyatakan responden terindikasi kantuk dan begitu juga sebaliknya. 

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Lihat Gambar 3 untuk Percobaan Mengemudi-2 pada responden R1, dari hasil klasifikasi KNN 
terdapat 56 ouput KNN yang bernilai ‘1’ pada Data2-1, 61 output pada Data2-2, 65 output 
pada Data2-3, 64 output pada Data2-4 dan 52 output pada Data2-5. Semua hasil outputnya 
lebih besar sama dengan 44.  

 

 
 

Gambar 3. Hasil Klasifikasi KNN Data Uji Percobaan Mengemudi-2 



Novie Theresia Br. Pasaribu, Timotius Halim, Ratnadewi, Agus Prijono 

SNETO – 38

 
Sedangkan pada Percobaan Mengemudi-3 untuk responden R1 (Gambar ), dari hasil 
klasifikasi KNN terdapat 48 ouput KNN yang bernilai ‘1’ pada Data3-1, 23 output pada Data3-
2, 11 output pada Data3-3, 19 output pada Data3-4 dan 27 output pada Data3-5. Hanya 
pada Data3-1 yang outputnya lebih dari sama dengan 44, sisanya Data3-2, Data3-3, Data3-4 
dan Data3-5 outputnya kurang dari 44. 
 

 
 

Gambar 4. Hasil Klasifikasi KNN Data Uji Percobaan Mengemudi-3 

Kemudian dilanjutkan ke proses Klasifikasi Akhir, jika total output lebih besar sama dengan 
44 maka dikelompokkan menjadi kelas kantuk (1), begitu juga sebaliknya dikelompokkan 
menjadi kelas tidak kantuk (-1), yang kemudian devoting hasilnya untuk keputusan Akhir. 
Pada percobaan Mengemudi-2, terlihat dari Gambar 5 untuk responden R1, semua output 
dari percobaannya Data2-1, Data2-2, Data2-3, Data2-4 dan Data2-5 dikelompokkan menjadi 
kelas kantuk (1) untuk setiap percobaan selama 2 menit. Dan kemudian dari hasil voting, 
karena semuanya dikategorikan kelas kantuk, sehingga hasil klasifikasi Akhirnya selama 10 
menit percobaan adalah dikelomppokkan menjadi kelas Kantuk (1) untuk responden R1. 
 

 
 

Gambar 5. Klasifikasi Akhir dari Percobaan Mengemudi-2 
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Pada percobaan Mengemudi-3, terlihat dari Gambar 6 untuk responden R1, output dari 
percobaannya Data3-1 dikelompokkan menjadi kelas kantuk (1), dan output dari percobaan 
Data2-2, Data2-3, Data2-4 dan Data2-5 dikelompokkan menjadi kelas tidak kantuk (-1). Dan 
kemudian dari hasil voting, karena 4 dari 5 menunjukkan kelas tidak kantuk (-1), sehingga 
dikategorikan menjadi kelas tidak kantuk untuk hasil klasifikasi Akhirnya selama 10 menit. 
 

 
 

Gambar 6. Klasifikasi Akhir dari Percobaan Mengemudi-3 

 
Hasil klasifikasi yang diperoleh dari percobaan Mengemudi-2 (Gambar 5) dari 10 orang 
respoden bahwa responden yang terdeteksi kantuk adalah respoden R1, R2, R5, R6, R7, R9, 
sedangkan responden yang terdeteksi tidak kantuk adalah respoden R3, R4, R8 dan R10. 
Kemudian dilanjutkan pada percobaan Mengemudi-3 (Gambar 6), respoden yang terdeteksi 
kantuk adalah responden R5, R6, R7, R9, R10, sedangkan responden yang tidak terdeteksi 
kantuk adalah responden R1, R2, R3, R4 dan R8. 

4. KESIMPULAN 

Pada penelitian deteksi kantuk berdasarkan sinyal EEG menggunakan ekstraksi ciri 
transformasi wavelet dan klasifikasi KNN telah berhasil direalisasikan. Proses pelatihan 
metode KNN dengan jenis Fine KNN mempunyai tingkat akurasi tertinggi yaitu 91.3%. 
Pengujian menggunakan data uji percobaan Mengemudi-2 terdapat 6 orang responden yang 
terdeteksi kantuk, yaitu R1, R2, R5, R6, R7, R9, dan 4 orang responden yang terdeteksi tidak 
kantuk, yaitu R3, R4, R8 dan R10. Sedangkan pada percobaan Mengemudi-3 terdapat 5 
orang responden yang terdeteksi kantuk yaitu R5, R6, R7, R9, R10 dan 5 orang yang 
terdeteksi tidak kantuk yaitu : R1, R2, R3, R4, dan R8.  
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ABSTRAK 

Elektrokardiogram (EKG) adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung 
dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana 
jantung berkontraksi. Aritmia merupakan masalah pada irama jantung ketika 
berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Convolutional Neural 
Network  adalah salah satu jenis Neural Network yang digunakan pada data citra. 
Model CNN yang digunakan dalam penelitian yaitu model AlexNet. Sinyal EKG akan 
di Time Windowing, kemudian dilakukan proses Continous Wavelet Transform 
(CWT). Hasil dari CWT adalah sinyal Fast Fourier Transform dan citra Spektogram. 
Citra Spektogram ini menjadi input CNN. Output CNN akan di Cross Validation 
menggunakan 5-fold Cross Validation. Database yang digunakan adalah MIT-BIH 
Arrhythmia Database (mitdb). Nilai accuracy tertinggi 89.2% pada TW 5 detik. 
Nilai sensitivity tertinggi 90% terdapat pada TW 5 detik dan hasil untuk spesivisity 
sebesar 92.22% terdapat pada TW 10 detik. 

Kata Kunci: Aritmia, EKG, Convolutional Neural Network, Time Windowing,  
Continous Wavelet Transform 

ABSTRACT 

Electrocardiogram (ECG) is a medical test to detect heart abnormalities by 
measuring the electrical activity that produced by the hearts, as the heart 
contracts. Arrhythmia is a problem in the heart rhythm when it beats too fast, too 
slow, or irregularly. Convolutional Neural Network is a type of Neural Network used 
in image data. The CNN model used in the study is the AlexNet model. ECG signals 
will be Time Windowed process and the next process is Continuous Wavelet 
Transform (CWT) process will be carried out. The results of the CWT are the Fast 
Fourier Transform signal and the Spectogram image. This spectrogram image 
becomes the CNN input. CNN output will be cross validated using 5-fold Cross 
Validation. The datsbase which is used to this process is the MIT-BIH Arrhythmia 
Database (mitdb). The highest accuracy value is 89.2% in TW 5 seconds. The 
highest sensitivity value of 90% is at TW 5 seconds and the result for specivisity 
of 92.22% is at TW 10 seconds. 

Keywords: arrhythmia, ECG, Convolutional Neural Network, Time Windowing, 
Continuous Wavelet Transform 
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1. PENDAHULUAN 

Elektrokardiogram (EKG) atau electrocardiogram (ECG) adalah tes medis untuk mendeteksi 
kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana 
jantung berkontraksi (E. Syah,2015). Mesin yang mencatat EKG disebut dengan 
elektrokardiograf. Elektrokardiograf akan mencatat aktivitas listrik otot jantung dan 
menampilkan data pada layar visual atau pada kertas print. Bentuk gelombang EKG terdiri dari 
lima gelombang dasar P, Q, R, S, dan gelombang T dan terkadang gelombang U. Gelombang 
P mewakili depolarisasi atrium (penyebaran stimulus melalui otot jantung), Gelombang Q, R, 
dan S umumnya dikenal sebagai kompleks QRS yang mewakili depolarisasi ventrikel dan  
gelombang T mewakili repolarisasi ventrikel (kembalinya stimulus otot jantung untuk keadaan 
istirahat). Aritmia adalah masalah pada irama jantung ketika organ tersebut berdetak terlalu 
cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur (N. A Anastasya, dkk., 2016). 
 
Untuk mendeteksi penyakit jantung aritmia terdapat berbagai macam metoda seperti Back 
Propagation Network (BPN), Feed Forward Network (FFN), Multilayered Perceptron (MLP)     
(H. M. Rai, dkk., 2013). Pada penelitian C. W. Lin, dkk menggunakan Perangkat 
pemantauan Pulse AudioGram (PAG) berhasil mendeteksi penyakit  aritmia jenis sinus rhythm 
(SR), atrial fibrillation (AF), aortic regurgitation (AR), dan congestive heart failure (CHF). 
Metoda Neural Network yang digunakan adalah Convolutional Neural Network (CNN), dengan 
menggunakan teknik transformasi time-frequency  STFT dan CWT. Untuk membedakan SR 
dan AF, diperoleh akurasi 99,29% dengan menggunakan CWT (panjang window 5 detik), 
sedangkan 90.92 % menggunakan STFT (panjang window 15 detik), sedangkan untuk 
membedakan SR, AF, AR dan CHF memiliki akurasi 98,92% dengan menggunakan CWT 
(panjang window 15 detik) dan 93,84% dengan menggunakan STFT (panjang window 15 
detik)  (C. W. Lin, dkk., 2017).  Pada penelitian ini dirancang sistem pendeteksi penyakit 
jantung aritmia atau jantung normal berdasarkan sinyal EKG yang berasal dari MIT-BIH 
Arrhythmia Database, dengan menggunakan CWT dan CNN model Alexnet. 

2. METODOLOGI 

Sistem pendeteksi penyakit jantung aritmia terdiri dari beberapa proses, yaitu sinyal EKG yang 
diperoleh dari dari MIT-BIH arrhythmia database akan dilakukan feature transformation, hasil 
dari sinyal pemrosesan akan dijadikan sebagai input CNN. Setelah diklasifikasikan dengan CNN, 
hasilnya akan dilakukan Cross Validation dengan menggunakan 5-fold Cross Validation. Hasil 
klasifikasi dinyatakan kelas jantung normal atau kelas jantung aritmia, dengan perhitungan 
nilai accuracy, sensitivity dan spesivicity. Pada Gambar 1 dapat dilihat blok diagram 
perancangan sistem deteksi penyakit  jantung aritmia.. 
 

 

 

 

Gambar 1. Blok Diagram Pendeteksi Penyakit Jantung Aritmia 

2.1 Sinyal EKG 
Pada proses ini terjadi perubahan dari data numerik menjadi sinyal gelombang EKG. Sinyal 
gelombang EKG terdiri dari gelombang P, Q, R, S dan T.  
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Gambar 2. Gelombang Sinyal EKG 
 

Sinyal EKG pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu sinyal EKG Jantung 
Normal dan sinyal EKG Jantung Aritmia. Sinyal EKG tersebut kemudian dinormalisasi terlebih 
dahulu sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya.  

2.2  Feature Transformation  
Pada proses feature transformation terjadi dua proses, yaitu :Time Windowing (TW) dan 
Continuous Wavelet Transform (CWT). 

2.2.1 Time Windowing (TW) 
Pada prosesTime Windowing (TW) dilakukan untuk memperbanyak input dan mempermudah 
proses observasi. Pada penelitian ini, dilakukan proses TW untuk 5 detik, 10 detik, 15 detik 
dan 30 detik selama dua menit berdasarkan urutan data physionet (Total data sebanyak 1152). 
 
2.2.2 Continuous Wavelet Transform (CWT) 
Proses CWT berfungsi untuk mengubah time domain menjadi time frequency domain. Cara 
kerja CWT adalah dengan menghitung konvolusi sebuah sinyal dengan sebuah jendela 
modulasi pada setiap waktu dengan setiap skala yang diinginkan. Hasil yang didapat dari 
proses CWT adalah citra spektogram. 

2.3 Convolutional Neural Network (CNN) 
CNN adalah salah satu jenis Neural Network yang digunakan pada data citra. CNN memiliki 
bobot, bias dan fungsi aktivasi. Arsitektur CNN terdiri dari dua proses, yaitu Feature Extraction 
Layer dan Fully Connected. 
 
Feature Extraction Layer berfungsi untuk melakukan “encoding”  dari sebuah citra menjadi 
“features”  yang merupakan angka-angka citra tersebut (feature extraction). Feature 
Extraction terdiri dari dua bagian yaitu Convolutional Layer (terdiri dari neuron yang tersusun 
membentuk sebuah filter dengan panjang dang tinggi (pixels) dan fungsi Aktivasi (fungsi yang 
digunakan untuk menentukan keluaran suatu neuron). 
 
Pada Fully Connected, proses yang terjadi adalah melakukan reshape activation map untuk 
mengubah layer yang berbentuk multidimensional array menjadi sebuah vektor. 
 
Model CNN yang digunakan pada penelitian ini adalah model Alexnet. Alexnet memiliki 
kelebihan, yaitu error rate nya kecil serta sudah di training dan testing dengan beberapa ribu 
gambar yang berbeda. Adapun arsitektur dari CNN model Alexnet yaitu : 
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Gambar 3. Arsitektur CNN Model Alexnet 

2.4 Hasil Klasifikasi 
Hasil yang didapatkan dari proses klasifikasi adalah terdeteksi penyakit jantung aritmia dan 
jantung normal, yang kemudian dihitung berdasarkan nilai Accurary, Sensitivity, Specivicity. 

Accurary  𝑥 100%      1  

Sensitivity   𝑥 100%       2  

Specivicity  𝑥 100%       3  

3. HASIL DAN ANALISIS 

Sinyal EKG yang diperoleh MIT-BIH Arrhythmia Database (mitdb), dilakukan proses TW 5 
detik, 10 detik, 15 detik dan 30 detik, yang dibedakan antara Sinyal EKG Normal (Gambar 4) 
dan Sinyal EKG Aritmia (Gambar 5). 

 
(a) (b) (c) (d) 
Gambar 4. Sinyal EKG Normal dari (a) 5 detik, (b) 10 detik, (c) 15 detik 

dan (d) 30 detik 

 
(a) (b) (c) (d) 
Gambar 5. Sinyal EKG Aritmia dari (a) 5 detik, (b) 10 detik, (c) 15 detik 

dan (d) 30 detik 
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Setelah proses TW, sinyal EKG Normal dan sinyal EKG Aritmia selanjutkan dilakukan proses 
CWT. Pada proses ini terjadi perubahan dari time domain ke frekwensi domain. Hasil yang 
diperoleh ada citra spektogram Normal yang terdapat pada Gambar 6 dan citra Spektogram 
Aritmia terdapat pada Gambar 7. 

 
(a) (b) (c) (d) 

Gambar 6. Citra Spektogram Normal dari (a) 5 detik, (b) 10 detik, (c) 15 detik 
dan (d) 30 detik 

 
(a) (b) (c) (d) 

Gambar 7. Citra Spektogram Aritmia (a) 5 detik, (b) 10 detik, (c) 15 detik 
dan (d) 30 detik 

Pada Gambar 6 Citra Spektogram Normal memiliki tingkat intensitas warna yang stabil dan 
jaraknya yang teratur antar gelombang, sedangkan pada Gambar 7 Citra Spektogram Aritmia 
dapat dilihat bahwa intensitas warna yang tidak stabil serta jarak antar gelombangnya tidak 
teratur. 

Kemudian dilakukan klasifikasi dengan menggunakan CNN dengan model Alexnet, maka 
didapat hasil klasifikasi pada Tabel 1 dibawah ini untuk setiap TW yang dilakukan. 

Tabel 1. Hasil Klasifikasi Penyakit Jantung Aritmia dan Jantung Normal 

Klasifikasi Hasil 5 detik 10 detik 15 detik 30 detik 

Normal dan 
Aritmia 

Accuracy 89.2% 88.2% 84.4% 71.8% 
Sensitivity 90% 86.8% 85.6% 72.2% 
Specivisity 89.2% 92.2% 83.5% 74.9% 

 
Hasil Accuracy pengklasifikasian Jantung Normal dan Jantung Aritmia yang tertinggi terdapat 
pada TW 5 detik dengan nilai 89,2%. Hasil Sensitivity yang paling tinggi terdapat pada TW 5 
detik dengan nilai 90% dan hasil nilai Specivisity yang paling tinggi terdapat pada TW 10 detik 
dengan nilai 92,2%. 

4. KESIMPULAN 

Perancangan Sistem menggunakan CNN untuk mendeteksi jantung normal atau jantung 
aritmia menggunakan spektogram dari sinyal Elektrokardiogram (EKG) telah berhasil 
diimplementasikan. Hasil akhir yang memiliki nilai accuracy tertinggi terdapat pada Time 
Windowing 5 detik sebesar 89.2%. Untuk nilai sensitivity tertinggi terdapat pada Time 
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Windowing 5 detik dengan nilai 90% dan hasil yang tertinggi untuk spesivisity terdapat pada 
Time Windowing 10 detik dengan nilai 92.22%. 
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ABSTRACT 

The Trade-Off analysis must be carried out for the selection of instrumentation 
and control (I&C) Technology for the Experimental Power Reactor (RDE) design. 
PLC, which is widely used in industry, is one of the technologies that need to be 
verified and validated (V&V) as a feasibility study for  I&C Backbone. One of the 
analytical aspects is program execution. Based on the experiment, the speed of 
PLC to execute a program is less than 0.4 ms per instruction, and the cycle time 
is 20 ms. Based on Omron PLC CP1E performance during simulation, according to 
IEEE std – 1012-2012,  this small size PLC device already satisfied to used as an 
I&C component in Experimental Power Reactor (RDE) HTR-10 design 

Keywords: PLC, I&C, V&V, HTR-10  
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1. INTRODUCTION 

In 1964, the Indonesia government created the National Nuclear Energy Agency of Indonesia 
(BATAN) for nuclear research and development for National interest (energy, Medic, and 
Agriculture). The current development, Indonesia had developed the basic design of 
Experimental Power Reactor (RDE) that refers to the design of the High-Temperature Gas-
cooled reactor-test Module (HTR-10) type (Wu, Lin, & Zhong, 2002). This design is 
developed by Tsinghua University (China) since 1995. Since the high temperatures and 
potentially corrosive is the big issue is High-Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) type to 
be combine with instrumentation system (Commision, 2011), for development of RDE  an 
HTR-10 type which applying pebble bed reactor technology should be designed with a very 
safe covered with reliable design of system platform of Instrumentation and control. 

As a reliable platform for Instrumentation and control in manufacture industries, PLC has been 
widely used in the world of instrumentation and control. PLC Even used in many other fields, 
such as cellular network controllers (Farsi, 1995) and agriculture controller (Risodkar & 
Ugale, 2018), even in its development, PLCs have been a website based (Mahato, Maity, 
& Antony, 2015). The new development of PLC Technology, the discrete control function is 
further developed with analogue control, PID control (Lakshmi, Sangeetha, 
Naveenkumar, Ganesh, & Bharathi, 2012), fuzzy logic functions (Pérez, Godoy, & 
Godoy, 2014), and Internet of Things (IoT) (Kim & Sung, 2017). However, the use of PLC 
as the main component of Instrumentation and control (I&C) also has disadvantages; even 
PLC is categorised as a significant component that is vulnerable (Gonzalez, Alhenaki, & 
Mirakhorli, 2019). There are many proposals to replace PLCs in I&C with other control 
components for better aspects, such as FPGA (Maerani, Deswandri, Santoso, Sudarno, 
& Irianto, 2019). To verify and validate the use of PLC as an I&C component in the design 
of Experimental Power Reactors (RDE), it is necessary to do a trade-off analysis. In this study, 
the trade-off analysis based on the Analytical Hierarchical Process for FPGA and PLC proposed 
by Maerani  (Maerani et al., 2019) with a focus on aspects of program execution. Figure 1 
can be seen as an Analytical Hierarchical Process.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Analytical Hierarchical Process (Maerani et al., 2019) 
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2. THEORY 

PLC was producing for use generally in industrial environments. The programmable logic 
controller is commonly used by the manufacturer as a Machinery controller and can handle 
more than 10.000 I/O, for different control processes, many input and output ports are 
integrated on PLC. In addition to this, some communication protocols which are being used in 
industrial application, are present on PLC. As a short description, PLC is a microcomputer which 
has communication protocols, input, and output ports to control and manage the processes or 
systems (Yilmaz & Katrancioglu, 2011). Figure 2 shows the basic internal structure of the 
PLC.  

 

Figure 2. Basic Internal Structure of PLC 

For programing language of PLC is primarily based on the International Electrotechnical 
Commission (IEC) 61131-3 standard. This standard contains two types of programming, such 
as Text Style Programming (IL and Mnemonics) and Graphics style programming (LD, FB, and 
SFC)(John & Tiegelkamp, 2010). For further development, the Instruction List (IL) PLC 
programming can develop become Object-Oriented Programming (OOP) based (Yilmaz & 
Katrancioglu, 2011).  

Measuring the PLC device as the I&C component for a nuclear power plant must be fulfilled 
the IAEA recommendations Specific Safety Guide No.SSG-39 (Design of Instrumentation and 
Control Systems for Nuclear Power Plants, 2016) that all I&C activities associated with the 
development, implementation, and operation should be carried out in the framework of a 
documented development life cycle (J Ball, Holcomb, & Cetiner, 2012), and IEEE 603-
2009 - Standard Criteria for Safety Systems for Nuclear Power Generating Stations ("Safety 
Classification for I&C Systems in Nuclear Power Plants: Comparison of Definitions of Key 
Concepts," 2017). 

3. METHODOLOGY 

The research method used in this study is laboratory research by conducting direct 
measurement to get the value of the response time of the system to conduct PLC verification 
and validation process as a component of the I&C RDE, the following mechanism is carried 
out; 1. Making the simulator plant model; 2, connecting PLC with sensors and actuators on 
the simulator; 3. Create a PLC program using Ladder diagrams and function blocks and 
measure response time form PLC. Figure 3 shows the PLC circuit and the simulator that used 
in this research at the Control System Laboratory of Institut Teknologi Indonesia. The PLC 
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used is the Omron CP1E PLC (small to medium size PLC) with a maximum capacity of 180 
I/O(The CP1E Programmable Controller: Economical, Easy to use, and Efficient, 2017). 

 

       
                                              (a)                                                             (b) 

Figure 3. (a) PLC Circuit simulator wiring; (b) PLC Plant Simulator 

 
The PLC program model was developed from the Colored Petri Net (CPN) model in the form 
of Hierarchical Colored Petri Nets and Timed Colored Petri Nets (Kurt Jensen, 2009). The 
CPN is used for modeling data flow and a more straightforward visualization of the global state 
of the system (Schné & Holczinger, 2013). The CPN has a simple fixed structure, which 
contains the planned manipulation, the desired behavior and the PLC code. An advantage of 
this structure is that there is no need to create different CPNs for every new PLC program. It 
can simulate both the software and the hardware functions of a real PLC. The CPN model used 
in this paper is proposed by schne (Schné & Holczinger, 2013) and can be seen in Figure 
4 as an example of an oil tank warning system.  

 

Figure 4. CPN model for PLC Verification and Validation 

4. DISCUSSION 

Based on IAEA Specific Safety Guide SSG-39, The overall I&C, each I&C system, and each I&C 
component should be verified to confirm that all of the requirements (both functional 
requirements and non-functional requirements) have been met and to determine whether any 
undesirable behavior exists. The functional tests should be designed to cover all behaviors 
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allowed by the functional requirements. The primary coverage of functional tests should be 
justified taking account of the functional requirements(Design of Instrumentation and Control 
Systems for Nuclear Power Plants, 2016). 

Based on the simulation and datasheet, the capabilities Omron PLC CP1E can be seen in Table 
1. 

Table 1. Omron CP1E Performance 

Component Data 
Power off detection time 2 ms 
Number of tasks 17 

•One cyclic execution task 
•One scheduled interrupt task (always interrupt task 1) 
•Six input interrupt tasks (interrupt tasks 2 to 7) 
•Sixteen high-speed counter interrupt tasks (interrupt tasks 
1 to 16 

Interrupt  Ready 
Program Back Up Ready 
Response 15 ms
Data converter Acuration 0.8 % 
Residual Voltage 1.5 v 
Cycle time 20 ms 
Communication Ethernet Technology ( 100 m) and RS232 
Processing Speed 0.4 ms per instruction

 
Based on Omron PLC CP1E performance during simulation, according to IEEE std – 1012-2012,  
this small size PLC device already satisfied to used as an I&C component in Experimental Power 
Reactor (RDE). The summary of the Omron CP1E Functional and Process Test can be seen in 
Table 2. 

Table 2. Omron CP1E Functional and Process Test 
 

Functional Aspect Process/structure Aspect 
Accuracy Satisfied  Completeness Satisfied 
Functionality Satisfied Consistency Satisfied 
Reliability Satisfied Correctness Satisfied 
Robustness Satisfied Style Satisfied 
Safety Satisfied Traceability Satisfied 
Security Satisfied Unambiguity Satisfied 
Timing Satisfied Verifiability Satisfied 

 

5. CONCLUSION 

To early Verification and validation method of PLC is demonstrated through the example of an 
oil tank warning system, show that the algorithm works well. Based on the experiment, the 
speed of PLC to execute a program is less than 0.4 ms per instruction, and the cycle time is 
20 ms. For further analysis, verification software for PLC can be tested with White-box testing, 
Modified condition/decision coverage (Bergström & Enoiu), Software reliability testing using 
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the growth model, and Static timing analysis. For the required equipment in the analysis phase, 
the functional analysis of each component of the HTR-10 Experimental Power Reactor is similar 
to another type of reactor. The most important is to develop requirement traceability to map 
back the regulatory structure of the originally I&C system based on PLC platform related to 
functional requirements. 
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ABSTRAK 

Isolator memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem penyaluran tenaga 
listrik. Isolator berfungsi untuk mengisolasi secara elektris dua buah atau lebih 
penghantar listrik. Bahan isolator keramik telah banyak digunakan pada jaringan 
listrik tegangan menengah. Saat ini isolator polimer resin epoksi mulai digunakan. 
Untuk mengetahui kinerja isolator resin epoksi, telah dilakukan pengukuran 
dengan membandingkan parameter arus bocor pada isolator resin epoksi dan 
isolator keramik 20 kV. Pengukuran arus bocor menggunakan  Megger type MIT 
1525-EU. Pengukuran dilakukan di Lab Tegangan Tinggi PLN (Persero) Udiklat 
Semarang. Hasil penelitian menunjukan nilai arus bocor rata-rata pada isolator 
resin epoksi sebesar 204,33 nA dan isolator keramik sebesar 169 nA. Berdasarkan 
standar VDE (Catalouge 228/4), nilai arus bocor untuk isolator adalah 1 mA untuk 
tegangan 1 kV, sehingga untuk untuk tegangan 20 kV, arus bocor maksimum 
sebesar 20 mA.  Berdasarkan standar tersebut maka arus bocor pada isolator resin 
epoksi masih memenuhi standar. 

Kata kunci: arus bocor, isolator resin epoksi, isolator keramik, megger. 

ABSTRACT 

Insulators have a very important role in the electricity distribution system. The 
insulator functions to electrically insulate two or more conductors of electricity. 
Ceramic insulator material has been widely used in medium voltage electricity 
networks. At this time epoxy resin polymer insulators are beginning to be used. 
To find out the performance of epoxy resin insulators, measurements have been 
made by comparing the leakage current parameters in epoxy resin insulators and 
20 kV ceramic isolators. Measurement of leakage current using the MIT 1525-EU 
Megger. Measurements were done at the HV Laboratory of PLN (Persero) 
Semarang Udiklat. The results showed that the average leakage current value of 
epoxy resin insulators was 204.33 nA and ceramic isolators was 169 nA. Based on 
the VDE standard (Catalouge 228/4), the value of leakage current for insulators is 
1 mA for 1 kV voltage, so for 20 kV voltage, the maximum leakage current is 20 
mA. Based on these standards, the leakage current in the epoxy resin insulator 
measured still meets the standard. 

Keywords: leakage current, epoxy resin, ceramic insulator, megger 
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1. PENDAHULUAN 

Isolator pasangan luar merupakan komponen yang sangat penting pada sistem tenaga listrik 
seperti pada gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi (Gorur, 1999; Tobing, 2003). 
Studi yang mendalam dan pengetahuan praktis tentang isolator merupakan hal yang sangat 
diperlukan bagi para peneliti, akademisi dan praktisi di bidang sistem tenaga listrik. Pada 
awalnya, isolator terbuat dari bahan keramik dan gelas, kemudian tahun 1930, isolator polimer 
dikembangkan dan desain serta pabrikasinya mengalami peningkatan terus. Isolator polimer 
memiliki banyak keuntungan dari isolator keramik seperti: ringan, perawatan mudah, waktu 
produksi singkat, kekuatan mekanik tinggi, kekuatan dielektrik tinggi, rugi-rugi dielektrik 
rendah dan arus bocor rendah. Bahan polimer, terutama karet silicon (silicon rubber), epoxy 
resin, ethylene propylene diene monomer (EPDM) dan poliester digunakan sebagai isolator 
untuk transmisi dan distribusi (Dissado, 1992; Berahim, 2005). Namun terdapat 
kekurangan dalam bahan polimer seperti resin epoksi yakni getas dan mudah menyerap air 
pada permukaannya.  

Untuk mengatasi kekurangan pada isolator polimer ditambahkan bahan lain yang disebut filler 
(pengisi). Penggunaan filler bertujuan untuk memperbaiki kinerja polimer sekaligus menekan 
biaya pembuatan isolator polimer. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran arus bocor pada 
isolator resin epoksi yang telah dibuat sebagai prototipe dan isolator keramik konvensional. 
Data-data hasil pengukuran dianalisis dan dibandingkan untuk mendapatkan nilai arus bocor 
sesuai dengan standar VDE (Catalouge 228/4).  Penelitian tentang komposisi bahan pengisi 
fly ash dengan menguji kemampuan mekanis, kekuatan dielektrik, resistivitas dan sudut 
kontak sampel isolator telah dilakukan oleh Salama (Salama Manjang, 2016). Hasil 
penelitian menunjukkan komposisi fly ash 0% memiliki nilai yang rendah dan pada 
peningkatan komposisi fly ash 10% hingga 30% hasil pengujian mengalami peningkatan, 
namun pada kenaikan komposisi fly ash 40% hingga 80% hasil pengujian mengalami 
penurunan kembali. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan kemampuan mekanis, 
kekuatan dielektrik, resistivitas dan sudut kontak dengan nilai yang paling baik pada komposisi 
fly ash 30%.  
 
Hasil penelitian yang dilakukan Ikhlas (Ikhlas Kita, 2016), pengujian sudut kontak (ASTM 
D7490) telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan fly ash dan silicone rubber 
sebagai bahan pengisi pada sampel isolator resin epoksi dengan komposisi 0% dan 30%. Dari 
hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penggunaan silicone rubber tanpa fly ash 
komposisi 0% memiliki nilai sudut kontak lebih tinggi dibandingkan dengan fly ash komposisi 
30% yang mengandung silica. Dapat disimpulkan bahwa kandungan silika dapat menurunkan 
sifat hidrofobik bahan isolasi. Berdasarkan hasil peneltiian Hamzah (Hamzah Berahim, 
2005), diperoleh petunjuk penggunaan silicone rubber dapat meningkatkan nilai sudut kontak 
permukaan bahan isolasi.  
 
Sementara hasil penelitian Abdul Syakur (Abdul Syakur, 2015) menunjukkan pada 
komposisi 30% memiliki kekuatan elektris yang paling optimal. Berdasarkan uraian tersebut 
maka dalam penelitian ini dibuat isolator dengan komposisi resin epoksi 70% dan campuran 
silicone rubber dan fly ash yaitu 30%. Isolator yang telah dibuat untuk digunakan pada 
jaringan distribusi 20 kV. Untuk mengetahui kinerja isolator perlu dilakukan pengujian tahanan 
isolasi dan arus bocor pada variasi tegangan 5 kV, 10 kV dan 15 kV sesuai dengan rating 
tegangan sistem distribusi 20 kV. Pengujian ini diperlukan untuk mendapatkan kinerja isolator 
resin epoksi dibandingkan dengan isolator keramik produksi pabrikan. Hasil pengukuran arus 
bocor digunakan sebagai rekomendasi apakah isolator resin epoksi memiliki arus bocor yang 
lebih kecil atau lebih besar serta rekomendasi dapat atau tidak untuk digunakan pada jaringan 
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distribusi. Tabel 1 adalah tabel kelebihan isolator berbahan resin epoksi dibanding dengan 
bahan keramik. 

 
Tabel 1 Kelebihan isolator bahan resin epoksi dengan bahan keramik. 

Keterangan Resin Epoksi Keramik 

Berat Rendah Tinggi 
Sifat Hidrofobik hidrofobik 
Kuat Mekanik Tinggi Mudah pecah 

Suhu Pembuatan 
RTV 5oC - 80oC atau 
HTV 100oC- 300oC 

diatas 10000C 

Kuat dielektrik Tinggi Rendah 
Biaya Pembuatan Murah Mahal 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Metode Penelitian 
Pada penelitian ini dilakukan penerapan tegangan tinggi DC pada isolator resin epoksi dan 
isolator keramik guna mendapatkan arus bocor pada isolator uji. Penggunaan tegangan tinggi 
dimaksudkan agar terjadi tekanan elektris (kuat medan listrik) yang cukup pada isolator. 
Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik PLN Udiklat Semarang. Pengujian dilakukan pada 
suhu ruangan 24,5 o C, dengan kelembaban udara 50 %. Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam pengukuran ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Isolator Polimer 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan isolator dari tahap mengumpulkan bahan sampai 
proses pembuatan isolator 

2. Persiapan Bahan dan Peralatan Pengukuran. 
Pada tahap ini dilakukan persiapan bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam 
pengukuran arus bocor bahan isolator resin epoksi. 

3. Pengujian Arus Bocor. 
Pengujian ini dilakukan sekaligus, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar nilai 
arus bocor.  

4. Pengolahan Data Tahanan Isolasi. 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data Tahanan Isolasi hasil pengujian. 

5. Pengolahan Data Arus Bocor Hasil Pengujian. 
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data Arus Bocor hasil pengujian. 

6. Validasi Data  
Validasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran antara hasil pengukuran dengan hasil 
pengolahan data. 

7. Analisis Hasil Pengujian  
Berdasarkan hasil pengujian, dilakukan analisis yaitu dengan melihat perbandingan 
data dan grafik dari nilai hasil pengujian isolator resin epoksi dengan isolator keramik. 

 
2.2 Parameter Geometris Isolator 
Profil dan parameter geometris pada isolator menunjukkan ukuran dimensi dari sebuah 
isolator. Adapun parameter isolator yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan isolator 
menurut Tobing  (Tobing, 2003) diantaranya adalah: jarak minimum antar sirip, jarak bebas, 
jarak spasi antar sirip, rentangan sirip, jarak rambat, dan kemiringan sirip. Parameter tersebut 
ditunjukan dalam Gambar 1. 
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Keterangan: 
c = Jarak minimum antar sirip 
d = Jarak bebas 
S = Jarak spasi antar sirip 
P = Rentangan sirip  
Id = Jarak rambat 
α     = Kemiringan sirip 

 
Gambar 1. Profil dan parameter geometris isolator. 

 
Pada isolator dengan panjang total lebih dari sama dengan 550 mm, jarak minimum antar 
siripnya (c) adalah 30 mm sehingga dapat dikatakan untuk jarak minimum antar sirip isolator 
telah memenuhi standar. Perbandingan antar spasi dengan rentang sirip pada isolator yang 
dibuat sebesar 0,75 dengan nilai S adalah 30 mm dan nilai P adalah 40 mm. Hal ini sudah 
memenuhi standar bahwa perbandingan minimum agar isolator memiliki sifat mencuci alami 
adalah 0,65. Untuk mencegah hubung singkat total maka nilai perbandingan antara jarak 
rambat dan jarak bebas adalah sebesar 5.3 dengan nilai Id adalah sebesar 160 mm dan d 
sebesar 30 mm sedangkan nilai minimum perbandingan Id/d adalah 5. Kemiringan sirip isolator 
batas minimalnya adalah sebesar 5o sedangkan pada isolator yang dibuat kemiringannya 
mencapai 14o. Pada isolator dengan sirip berukuran sama (seragam) Faktor profil dapat 
dihitung menggunakan rumus (1) – (3): 

𝑃𝐹 2𝑝 𝑠 /𝐼
      (1)

 

𝑃𝐹        (2) 

𝑃𝐹 0,92       (3) 
 

nilai dari PF berhubungan dengan tingkat bobot polusi yaitu sebesar 0,8 untuk daerah dengan 
tingkat polusi ringan dan sedang, serta 0,7 pada daerah dengan tingkat polusi berat. 
Berdasarkan uraian diatas maka isolator yang dibuat telah memenuhi semua parameter 
geometri isolator, sehingga parameter prototipe isolator yang dibuat dapat disajikan dalam 
Tabel 2 
 

Tabel 2. Parameter geometri isolator yang dibuat 

Jarak minimun antar sirip (c) 30 mm 
Perbandingan antar spasi dengan rentangan sirip (S/P) 0,75 
Perbandingan antara jarak rambat dengan jarak bebas (Id/d ) 5.3  
Kemiringan sirip (α 1, α 2, α 3) 14o, 14o, 14o 
Faktor Profil 0.92 

 
2.3 Isolator Uji dan Rangkaian Uji 
2.3.1 Prototipe Isolator  
Prototipe isolator yang digunakan pada pengujian ini adalah isolator polimer resin epoksi silane 
fly ash untuk isolasi jaringan tegangan menengah 20 kV yang telah dibuat di Laboratorium 
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Konversi Energi Listrik dan Sistem Tenaga Departemen Teknik Elektro, Universitas Diponegoro, 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.  

       
(a) Isoaltor resin epoksi;    (b) isolator keramik 

Gambar 2. Isolator uji 
 
2.3.2 Peralatan Pengujian Arus Bocor 

Untuk memperoleh data arus bocor masing-masing sampel uji, maka dilakukan 
pengukuran menggunakan Megger dengan rangkaian pengukuran sesuai yang ditunjukkan 
oleh Gambar 3 dan 4. Pengujian dilakukan dengan beberapa variasi tegangan yaitu 5 kV, 10 
kV dan 15 kV, dengan masing-masing variasi tegangan sebanyak 3 (tiga) kali pengujian untuk 
mendapatkan data pembanding, dan dibuat hasil rata-ratanya. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Rangkaian Pengujian Isolator Resin Epoksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Rangkaian Pengujian Isolator Keramik 
 
Rangkaian pengujian yang digunakan terdiri dari : 
a. Alat Uji INSULATION TESTER 

Merk   : Megger 
Type   : MIT 1525-EU 
Description   : Megger MIT 1525 
Variasi Tegangan : 5 kV, 10 kV, 15 kV 
Tombol PI   : Untuk Pengujian 1 menit dan 10 menit (PI) 

 
MEGGER 

 
MEGGER
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Gambar 5. Insulation Tester Merk Megger 
 
Spesifikasi peralatan ukur Insulation Tester  

 Tingkat keamanan CATIV 1000 V hingga 3000 m (15 kV) 
 Mengisi baterai Li-ion dengan cepat 
 PI, DAR, DD, SV dan uji ramp 
 Dioperasikan dari baterai atau sumber AC 
 Memori tingkat lanjut dengan cap waktu / tanggal 
 30 TΩ resistensi maksimum 

b. 2 buah kabel positive dan negative. 
c. Isolator Resin Epoksi dan Isolator Keramik yang diuji. 

 
Insulation Tester merk Megger dapat melakukan pengujian tahanan isolasi hingga 15 kV 
dengan tahanan maksimum 30 TΩ dan akurasi ± 5% dari 1 MΩ hingga 3 TΩ [7]. 
Pengujian dilakukan pada suhu ruangan 24,5 o C, dengan kelembaban udara 50 % yang 
terbaca pada perangkat termometer dan hygrometer.  

3. HASIL PENGUKURAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Arus Bocor Pada Isolator Resin Epoksi 20 kV. 
Hasil pengukuran arus bocor ini untuk mengetahui seberapa besar nilai arus bocor pada 
isolator jenis bahan resin epoksi 20 kV dengan beberapa variasi tegangan. 

 
Tabel 3. Arus Bocor Isolator Resin Epoksi Dengan Tegangan Uji 5 kV 

No Jenis Pengujian 
Hasil Pengujian ke- Rata-rata 

1 2 3  
1 Arus Menit Ke 1 (nA) 335 296 395 342,00 
2 Arus Menit Ke 10 (nA) 283 330 454 355,67 

 
Tabel 3. Arus Bocor Isolator Resin Epoksi Dengan Tegangan Uji 10 KV 

 

No Jenis Pengujian 
Hasil Pengujian ke- Rata-rata 

1 2 3  
1 Arus Menit Ke 1 (nA) 105 119 128 117,33 
2 Arus Menit Ke 10 (nA) 117 137 141 131,67 
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Tabel 4. Arus Bocor Isolator Resin Epoksi Dengan Tegangan Uji 15 KV 

No Jenis Pengujian 
Hasil Pengujian ke- Rata-rata 

1 2 3  
1 Arus Menit Ke 1 (nA) 145 254 232 210,33 
2 Arus Menit Ke 10 (nA) 139 235 239 204,33 

 
Tabel 5. Rekapitulasi Pengujian Arus Bocor Rata-rata Isolator Resin Epoksi 

No Jenis Pengujian 
Hasil Pengujian Rata-rata 
5 kV 10 kV 15 kV 

1 Arus Menit Ke 1 (nA) 342,00 117,33 210,33 
2 Arus Menit Ke 10 (nA) 355,67 131,67 204,33 

 

 
Gambar 6. Grafik Arus Bocor Rata-rata Isolator Resin Epoksi 

 
3.2 Arus Bocor Pada Isolator Keramik 20 kV. 
Pengujian arus bocor pada isolator keramik 20 kV buatan pabrikan ditunjukkan pada Gambar 
7. Pengujian dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana pengukuran pada isolator bahan 
resin epoksi, yaitu dengan menerapkan tegangan tinggi DC mulai dari 5 kV, 10 kV dan 15 kV, 
seperti terlihat pada Gambar 7. Hasil pengukuran arus bocor isolator keramik ditunjukkan pada 
Tabel 6, 7, 8 dan rekapitulasi pada Tabel 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Pengujian Arus Bocor Isolator Keramik 
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Tabel 6. Arus Bocor Isolator Keramik Dengan Tegangan Uji 5 kV 

No Jenis Pengujian Hasil Pengujian ke- Rata-rata 
1 2 3 

1 Arus Menit Ke 1 (nA) 64,4 45,1 66,3 58,60 
2 Arus Menit Ke 10 (nA) 62,3 68,4 55,7 62,13 

 
Tabel 7. Arus Bocor Isolator Keramik Tegangan Dengan Uji 10 KV 

No Jenis Pengujian Hasil Pengujian ke- Rata-rata 
1 2 3 

1 Arus Menit Ke 1 (nA) 124 119 113 118,67 
2 Arus Menit Ke 10 (nA) 117 110 103 110,00 

 
Tabel 8 Arus Bocor Isolator Keramik Dengan Tegangan Uji 15 KV 

No Jenis Pengujian Hasil Pengujian ke- Rata-rata 
1 2 3 

1 Arus Menit Ke 1 (nA) 172 164 172 169,33 

2 Arus Menit Ke 10 (nA) 155 168 184 169,00 
 

Tabel 9 Rekapitulasi Pengujian Arus Bocor Rata-rata Isolator Keramik 

No Jenis Pengujian 
Hasil Pengujian Rata-rata 
5 kV 10 kV 15 kV 

1 Arus Menit Ke 1 (nA) 58,6 118,67 169,33 

2 Arus Menit Ke 10 (nA) 62,13 110 169,00 
 

 
Gambar 8. Rekapitulasi Grafik Arus Bocor Rata-rata Isolator Keramik 

 
 
3.3 Kajian Perbandingan Arus Bocor  
Untuk mengkaji perbandingan hasil pengukuran  arus bocor pada isolator resin epoksi dengan 
isolator keramik, dengan cara membandingkan data-data hasil pengukuran dalam suatu grafik 
perbandingan arus bocor antara isolator resin epoksi dengan isolator keramik, baik pada 
pengujian dengan tegangan 5 kV, 10 kV maupun 15 kV. 
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Gambar 9. Perbandingan Pengujian Arus Bocor Rata-rata 

 
Pada pengujian dengan tegangan terapan 15 kV hasil pengujian arus bocor pada isolator 
keramik lebih kecil dari pada isolator resin epoksi, hasil penelitian diperoleh nilai arus bocor 
rata-rata pada isolator resin epoksi sebesar 204,33 nA, sedangkan arus bocor rata-rata isolator 
keramik sebesar 169 nA.  
 

 
Gambar 10. Citra Isolator Keramik dengan SEM (Scanning Electron Microscope) 

 
Arus bocor isolator resin epoksi lebih tinggi dari pada arus bocor isolator keramik karena 
isolator keramik memiliki porositas yang jauh lebih kecil dibanding isolator resin epoksi, dimana 
dengan porositas yang kecil tersebut arus bocor menjadi semakin kecil karena hambatan/ 
tahanannya besar (Haled,2019; Siti, 2016, Syakur, 2012), namun demikian isolator resin 
epoksi sudah memenuhi persyaratan maksimal arus bocor yaitu 1 kV = 1 MA. 
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Gambar 11. Citra Isolator Resin Epoksi dengan SEM (Scanning Electron Microscope) 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data hasil pengukuran dan pembahasan yang telah 
dilakukan adalah sebagi berikut :  
1. Arus bocor rata-rata pada isolator resin epoksi 204,33 nA. Arus bocor rata-rata isolator 

keramik sebesar 169 nA. Arus bocor isolator resin epoksi lebih besar dari pada isolator 
keramik. Lobang pori-pori bahan keramik adalah 1 µm sedangkan lobang pori-pori pada 
resin epoksi 100 µm, hal ini yang menyebabkan hambatan/ tahanan pada bahan keramik 
lebih besar dari pada resin epoksi, sehingga arus bocor pada bahan resin epoksi lebih besar 
dari pada bahan keramik diminta 

2. Standar arus bocor untuk isolator sistem distribusi 20 kV sebesar 20 mA (1 kV = 1 mA), 
dengan demikian hasil pengujian arus bocor pada isolator resin epoksi sudah memenuhi 
standar yang diminta.  
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ABSTRAK 

Gangguan eksternal dalam sistem tenaga listrik tidak dapat dihindari, namun dapat 
diminimalisir dengan pemilihan sistem jaringan yang baik untuk memproteksi 
suatu sistem tenaga listrik. Pemilihan sistem multiloop pada jaringan distribusi 
dinilai mampu untuk meminimalisir gangguan dengan koordinasi rele DOCR 
dengan baik. DOCR (Dirrectional Over Current Relay) adalah rele yang memiliki 
fungsi membedakan arah arus suplai, apakah arah arus menuju seharusnya atau 
arah lainnya. Selain koordinasi rele yang baik dibutuhkan pula penambahan DG 
sebagai sumber cadangan jika generator utama mengalami gangguan. Metode 
yang digunakan dalam pengoptimalan sistem menggunakan perhitungan manual 
yang dibutuhkan nilai TDS dan Ipickup. Pada penelitian ini dihasilkan total nilai 
time delay sebesar 3.582619 second.  

Kata kunci: multiloop, DOCR, DG, Sistem Distribusi. 

ABSTRACT 

External disturbances in the electric power system cannot be avoided, but can be 
minimized by choosing a good network system to protect an electric power system. 
The selection of a multiloop system in the distribution network is to be able to 
minimize interference by coordinating the DOCR relay properly. DOCR (Dirrectional 
Over Current Relay) is a relay that has the function of distinguishing the direction 
of the supply current, whether the direction of the current should be or other 
directions. In addition to good relay coordination, additional DG are needed as a 
backup source if the main generator is interrupted. The method used in optimizing 
the system uses manual calculations that require TDS and Ipickup values. In this 
research, the total value of time delay is 3.582619 second. 

Keywords: Multiloop, DOCR, DG, Distribution system.   
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1. PENDAHULUAN 

Pemakaian listrik disuatu negara akan meningkat seiring pengaruh perkembangan penduduk 
di negara tersebut, sehingga sumber energi listrik yang tersedia harus semakin besar. Energi 
listrik yang dikirim untuk para konsumen juga harus tetap dijaga, baik dari aspek kualitas daya 
dan jumlah daya yang diterima. Dalam pengoperasiannya yang harus diperhatikan yaitu sistem 
proteksi yang baik pada sistem tenaga listrik. Masalah pemadaman karena gangguan eksternal 
tidak dapat dihindari, tetapi dapat ditekan dengan seminimal mungkin dengan koordinasi rele 
yang baik. Salah satu solusi dari permasalahan diatas adalah tersebar multiloop.  Pembangkit 
tersebar (Distributed Generation) merupakan dari pembangkit ditempatkan secara tersebar 
(rizky dkk, 2016).  Jenis pembangkit tersebar dapat renewable energy seperti photovoltaics, 
wind microhidro. Jaringan mesh memiliki load flow tipe lainnya. Dengan koordinasi proteksi 
yang baik untuk menjaga stabilitas penyaluran daya listrik, sistem proteksi yang baik juga 
digunakan untuk menjaga peralatan dari kerusakan pada hal ini kinerja rele sangat diperlukan 
dalam menangani gangguan yang terjadi pada sistem penyaluran tenaga listrik. 

DG (distributed generator) merupakan suatu sistem tenaga listrik menggunakan jaringan 
multiloop. Dimana jaringan multiloop memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan jaringan radial dalam hal koordinasi proteksi, tetapi pada jaringan multiloop ini 
lebih optimal kerjanya dibanding jaringan loop atau radial. Hal ini disebabkan karena dg 
(distributed generator) memberikan arus kontribusi gangguan yang berbeda dalam keadaan 
on dan off (aditya dkk, 2016). Penggunaan rele yang tepat juga sangat berpengaruh 
terhadap keberhasilan koordinasi proteksi pada jaringan multiloop. Rele yang diperlukan untuk 
koordinasi proteksi pada sistem jaringan multiloop adalah rele DOCR (directional over current 
relay).  

Rele DOCR (directional over current relay) adalah rele yang memiliki arah untuk membedakan 
arah suplai arus, apakah menuju arah yang ditentukan atau menuju arah lainnya. Arah yang 
dimaksud adalah arah forward dan reverse (aditya dkk, 2016). Rele ini sering diintegrasikan 
dengan rele arus lebih sehingga menjadi rele arus lebih berarah. Untuk mengurangi kesulitan 
dalam koordinasi proteksi pada sistem multiloop, beberapa parameter yang harus diperhatikan 
antara lain nilai TDS (time dial setting), CTI (coordination time interval), dan waktu operasi 
pada setiap rele primer dan rele back-up.  

Pada penelitian eni dkk, tahun 2019 telah dikembangkan tentang sistem distribusi loop 
menggunakan pso (particle swarm optimazation). Pada penelitian tersebut sistem distribusi 
yang digunakan adalah distribusi loop dengan permodelan IEEE 9 bus dengan hasil optimasi 
rele proteksi lebih baik serta dapat diperoleh pengaturan total nilai setting time delay dengan 
menggunakan algoritma pso sebanyak 4.4003 second pada skema 1, skema 2 diperoleh total 
nilai setting time delay 3.7880 second, total nilai setting time delay sebesar 3.9203 second 
pada skema 3 dan skema 4 diperoleh total nilai setting time delay sebesar 2.8783 second. 
Namun pada sistem distribusi loop jika dibandingkan dengan distribusi multiloop kontinuitas 
daya listrik lebih terjaga (aditya dkk, 2016), maka dari itu pada penelitian ini akan 
dikembangkan menggunakan sistem distribusi multiloop plant IEEE 9-bus dengan pembangkit 
tersebar. Karena pada sistem distribusi multiloop dengan 9-bus lebih efektif dibanding sistem 
distribusi loop. Penelitian ini akan menghasilkan koordinasi rele yang baik dengan sistem 
distribusi multiloop 9-bus. Dimana hasil dari perhitungan manual total nilai time delay pada 
sistem distribusi multiloop pada penelitian ini yang didapat yaitu 3.582619 second. 
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2. METODOLOGI 

2.1 Sistem Jaringan Distribusi Multiloop 
Sistem  ini  merupakan  kombinasi  antara  radial  dan  loop  atau biasanya  disebut  multi-
loop. Dalam  sistem  ini  titik  beban  memiliki banyak  alternatif  saluran,  sehingga  bila  salah  
satu  saluran  terganggu, maka  dengan  segera  dapat  digantikan  oleh  saluran  yang  lain. 
Dengan demikian kontinuitas penyaluran daya sangat terjamin, mengingat sistem ini juga 
dilayani oleh dua atau lebih sumber tenaga listrik yang bekerja secara parallel. Keuntungan 
dari sistem ini adalah : 

1. Kontinuitas penyaluran daya cukup terjamin 
2. Dibanding  sistem  yang  lainnya  sistem  ini  paling  baik  dalam memenuhi kebutuhan 

beban.  
3. Gangguan  yang  terjadi  pada  salah  satu  saluran  tidak  akan mengganggu koninuitas 

pelayanan.Namun  disamping  keuntungannya  sistem  distribusi  mesh  masih memiliki  
beberapa  kelemahan,  yaitu biaya  konstruksi  dan pembangunannya lebih tinggi/mahal 
serta setting proteksinya lebih sulit.  
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Gambar 1. Single Line Diagram sistem Mutiloop 

2.2 Setting Arus Lebih Waktu Inverse 
Batasan yang diperbolehkan pada saat penyetelan arus lebih adalah tidak bekerja ketika beban 
pada kondisi maksimum. Oleh sebab itu setelan atau setting arus pada rele harus lebih besar 
dari arus beban maksimum. Penyetelan rele arus lebih untuk mengatur besarnya arus pickup 
ditentukan dengan pemilihan tap. Pemilihan nilai tap dapat didapatkan dengan rumus sebagai 
berikut : 

𝑇𝑎𝑝
 

     (1) 
Dimana :  

Iset = arus pickup dalam ampere dengan batasan 1.05In<Iset<1.4In   

Batasan tersebut diambil dari standar British yaitu BS142. CT ratio merupakan nilai arus CT 
yang melewati rele pada gulungan primer CT atau gulungan sekunder CT. Adapun setelan 
untuk time dial untuk menetukan waktu operasi dari rele. Penentuan time dial dari masing-
masing kurva karakteristik invers dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 
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𝑡𝑑
  

 

 

      (2) 

Dimana :  
 td  = Waktu Operasi (detik) 
 TDS  = time dial setting 
 Iscmax = nilai arus hubung singkat maksimum (Ampere) 
 Iset  = arus pickup (Ampere) 
 α = koefisien invers (lihat Tabel 1) 
 k  = koefisien invers (lihat Tabel 1) 
 

Tabel 1. Koefisien Invers time dial 
 

Tipe Kurva 
(1) 

Koefisien 
α 

(2) 
K 
(3) 

Standard inverse 0,02 0,14 
Very inverse 1,00 13,50 

Extremely inverse 2,00 80 
 
2.3 Optimasi Koordinasi Rele Proteksi Menggunakan Perhitungan Manual 
Sebelum melakukan optimasi koordinasi rele menggunakan perhitungan manual ada 
parameter yang harus ditemukan untuk mengatur agar koordinasi rele berjalan denga baik 
yaitu parameter TDS dan Ipickup. Kedua parameter tersebut dapat ditemukan dalam 
perhitungan manual yang akan dijelaskan pada Gambar 2.  

Mulai

Mencari Iscmax tiap loop 
Mencari nilai Iscmax terbersar

IF(A>B),A,B

Proses perhitungan 
Rumus TDS, Tdbackup, TDutama

Iterasi Nilai 
TDS, Tdbackup, TDutama

It<maxit

Hasil :
TDS optimal, TOP dan waktu operasi rele 

proteksi

Selesai

Iya

Tidak

Identifikasi Sistem Multiloop 
Bagi menjadi 3 sistem Loop

Parameter perhitungan manual
Ifla, Iset, CT, Ipickp, Iscmax, 

Koefisien Invers Time Dial, CTI

 
Gambar 2. Flowchart Perhitungan Manual 

 
Pada Gambar 2. telah dijelaskan flowchart proses koordinasi rele menggunakan perhitungan 
manual, langkah yang utama yang harus dilakukan pada proses koordinasi rele distribusi 
multiloop ini adalah mengidentifikasi sistem multiloop dan membagi sistem multiloop menjadi 
3 bagian sistem loop. Setelah membagi sistem menjadi beberapa bagian loop maka langkah 
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selanjutnya yaitu mencari nilai Iscmax pada setiap loop, jika terjadi nilai berbeda dengan rele 
yang sama maka nilai Iscmax yang terbesar yang akan diterapkan pada rele tersebut. Parameter 
dalam perhitungan manual yaitu Ifla, Iset, Ipickup, CT yang mana parameter tersebut  ditemukan 
pada data sheet kabel yang selanjutnya nilai Iscmax yang telah ditemukan pada setiap loop, 
koefisien inverse time delay digunakan untuk menentukan sistem dalam keadaan Standart 
Inverse, Very Invers, atau Exteremely Invers.  
 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Merancang single line diagram distribusi multiloop 
Pada tahap pertama penelitian ini adalah merancang single line diagram distribusi multiloop 
dengan menambahkan 2 DG pada sistem, kemudian menentukan kapasitas kabel yang 
digunakan untuk sistem distribusi. Setelah menentukan kabel bisa diketahui nilai Ifla kabel dari 
data, lalu menentukan rele reverse atau forward. Setelah itu mencari nilai TDS dan Ipickup 
dengan membagi 3 loop pada sistem. Pada Tabel 2. akan dijabarkan nilai Ifla, Iset, dan CT 
setiap rele yang setelah didapat dari data sheet kabel , yang akan digunakan untuk mencari 
nilai Ipickup dan TDS (Time Dial Setting) pada perhitungan manual. 

Tabel 2. Data Ifla, Iset, dan CT digunakan untuk perhitungan manual 
 

RELE 
1 

 
IFLA 

2 

 
Iset 

3 

CT 
Primer 

4 
Second 

5
1 320 336 400 5 
2 320 336 400 5 
3 320 336 400 5 
4 320 336 400 5 
5 320 336 400 5 
6 320 336 400 5 
7 320 336 400 5 

8 320 336 400 5 
9 320 336 400 5 

10 320 336 400 5 
11 320 336 400 5 
12 320 336 400 5 
13 866 909.3 1000 5 
14 144.3 151.515 200 5 
15 144.3 151.515 200 5 
16 320 336 400 5 
17 320 336 400 5 

Pembagian loop diperhitungan ini digunakan sebagai perhitungan akurat  untuk semua arus 
kontribusi dari pembangkit. Perhitungan manual ini dilakukan beberapa iterasi guna 
menemukan nilai TDS setiap rele konvergen pada setiap iterasinya. 
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Gambar 3. Single Line Diagram multiloop III Loop  
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Tabel 3. Data Nilai Iscmax Loop 1 
 

Bus 
CW (FORWARD) CCW (REVERSE) 

Utama Back Up Utama Back Up 

Rele I Rele I Rele I Rele I 

10 R1 4270 R16 543 R12 1950 R11 1120 

11 R2 3380 R1 2560 R11 2720 R10 2200 

12 R3 2270 R2 1750 R10 3850 R17 1900 

1 R16 543 R3 1240 R17 3810 R12 897 

 
Tabel 4. Data Nilai Iscmax Loop 2 

 
Bus 

CW (FORWARD) CCW (REVERSE) 

Utama back up utama Back up 

Rele I Rele I Rele I Rele I 

15 R6 1800 R5 1150 R7 4390 R16 543 

14 R5 2740 R4 2280 R8 3320 R7 2670 

13 R4 3940 R17 1900 R9 2170 R8 1710 

1 R17 3810 R6 758 R16 2410 R9 1150 

 
Tabel 5. Data Nilai Iscmax Loop 3 

 
Bus  

CW (FORWARD) CCW (REVERSE) 

Utama back up utama Back up 

Rele I Rele I Rele I Rele I 

10 1 4270 6 758 12 1950 11 1120 

11 2 3380 1 2560 11 2720 10 2200 

12 3 2270 2 1750 10 3850 9 1150 

13 4 3940 3 1240 9 2170 8 1710 

14 5 2740 4 2280 8 3320 7 2670 

15 6 1800 5 1150 7 4390 12 897 

 
Gambar 3 adalah Gambar pembagian Loop I,II, dan III. Pembagian Loop tersebut digunakan 
untuk pengambilan nilai Isc pada sistem distribusi multiloop. pada Tabel 3. hingga 5. adalah 
data Iscmax dari masing-masing loop yang nantinya akan diproses dalam perhitungan manual, 
data pada Tabel 3. hingga 5. telah diambil nilai terbesarnya. Pengambilan data pada multiloop 
dibagi menjadi per loop guna untuk melihat nilai Isc rele back up yang paling tinggi, setelah itu 
nilai yang tertinggi akan ditetapkan pada rele yang sama. Sebagai contoh nilai pada R3 back 
up pada loop I = 849 A sedangkan nilai R3 back up pada loop III = 1240 A. Maka nilai yang 
berlaku pada data loop I dan loop III = 1240 A. nilai Ifla, Iset, dan CT telah dijelaskan pada 
Tabel 3. Selajutnya akan dijabarkan contoh perhitungan manual untuk menemukan nilai Ipickup 
(Lowsett) dan TDS pada rele 1 :  

- 𝐼𝑠𝑒𝑡 1.05 𝑥 𝐼𝑓𝑙𝑎 
Dimana untuk Ifla bernilai 320 A.  
𝐼𝑠𝑒𝑡 1.05 𝑥 320 
𝐼𝑠𝑒𝑡 336 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑥
 

 
     (3) 

Yang mana nilai dari CT primer dan sekunder berurutan adalah 400 dan 5. 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 336 𝑥
5

400
 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑘𝑢𝑝 4.2 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒  
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Setelah didapat nilai Ipickup langkah selanjutnya inputkan nilai Ipickup pada software ETAP. Ipickup 
ini difungsikan sebagai setting arus pada rele proteksi. Langkah selanjutnya adalah mencari 
nilai TDS yang akan diinputkan pada software ETAP. 

𝑇𝐷𝑆 𝑇𝐷 𝑥 
  

 

∝

     (4) 

Diketahui data yang telah dihitung sebelumnya  
 TD   = 0,35 
 Iscmax backup  = 2560 A 
 Iset backup  = 336 A 

α   = 1 
 K  = 13,5 
Jadi, didapat nilai TDS 

𝑇𝐷𝑆 0,496407 𝑥 

2560
336 1

13,5
 

𝑇𝐷𝑆 0,496407 𝑥 
7,61904762 1

80
 

𝑇𝐷𝑆 0,496407 𝑥 
58,0498866 1

80
 

𝑇𝐷𝑆 0,496407 𝑥 
57.0498866

80
 

𝑇𝐷𝑆 0,496407 𝑥 0.71312358 
𝑇𝐷𝑆 0.35399954 

Dari perhitungan manual yang dijabarkan tersebut dapat dimengerti bahwa nilai TDS dan Ipickup 
adalah parameter yang akan digunakan untuk mengatur rele DOCR (Dirrectional Over Current 
Relay). Dari contoh perhitungan manual R1 maka perhitungan tersebut dapat diterapkan 
dalam rele selanjutnya.  

Dari penelitian ini, yang memiliki peranan penting untuk pengaturan rele adalah TDS (Time 
Dial Setting) karena dalam perhitungan manual ataupun memakai perhitungan algoritma PSO, 
nilai TDS lah yang digunakan untuk menentukan kemiringan kurva invers antara rele utama 
dan rele back up. Sedangkan selain nilai TDS, ada pula nilai lain yaitu nilai Ipickup yang juga 
mempunyai peranan penting untuk setting arus pada rele proteksi, baik rele utama ataupun 
rele back up.   
 

Tabel 6. Hasil perhitungan manual nilai Ipickup dan TDS 
RELE IPICKUP TDS TD 
R1 4.2 0.228221 0.263144 
R2 4.2 0.144598 0.215472 
R3 4.2 0.113592 0.266417 
R4 4.2 0.189246 0.238186 
R5 4.2 0.146722 0.191575 
R6 4.2 0.052806 0.567605 
R7 4.2 0.235968 0.264023 
R8 4.2 0.137221 0.20859 
R9 4.2 0.08208 0.203007 
R10 4.2 0.160663 0.20739 
R11 4.2 0.07409 0.140971 
R12 4.2 0.063573 0.178666 
R16 4.2 0.022609 0.319968 
R17 4.2 0.168325 0.317605 

Total Time Delay 3.582619 
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Pada Tabel 6. menunjukkan hasil dari perhitungan manual nilai Ipickup, TDS dan Time delay. 
Pada perhitungan manual menunjukkan bahwa total nilai time delay dari rele 1 hingga rele 17 
pada sistem distribusi multiloop ini sebesar 3.582619 second. Hasil ini dapat dikatakan optimal 
karena TD pada setiap rele tidak kurang dari 0,2 second  sesuai standar. 
  

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi multiloop 9 bus dengan 
penambahan DG, koordinasi rele DOCR pada sistem distribusi multiloop ini dapat dianggap 
optimal ditinjau dari hasil total time delay 3.582619 second pada perhitungan manual, dan 
sistem koordinasi rele yang baik pada sistem. Koordinasi rele yang baik dapat dilihat melalui 
urutan tripping yang sesuai pada pusat tegangan. Pada penelitian selanjutnya akan 
dikembangkan optimalisasi menggunakan algoritma PSO, agar time delay yang dihasilkan lebih 
optimal.  
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___________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
Mengapa menggunakan multiloop sebagai model penelitian? Bagaimana koordinasi relay yang 
dilakukan? 
 
Jawaban: 
 
Karena belum banyak yang menggunakan multiloop, kemudian pada penelitian ini lebih fokus pada 
pembahasan koordinasi relaynya. 2. relay 1 diberi nilai sesuai hasil perhitungan manual, kemudian relay 
tersebut diberikan simulasi gangguan dan dilihat koordinasi apakah relay 16 dan 6 dapat bekerja sesuai 
dengan yang diinginkan 
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ABSTRAK 

Motor Brushless DC telah banyak digunakan di industri dan aplikasi industri, namun 
cukup sulit untuk mengendalikannya terutama pada sistem yang dinamis. 
Identifikasi karakteristik dari parameter yang ada pada motor BLDC UAV perlu 
dipelajari agar memudahkan dalam pengendalian. Metoda regresi digunakan 
dalam penelitian ini agar diperoleh hubungan antar parameter yang ada dalam 
sistem motor BLDC. Pada penelitian sebelumnya telah disimulasikan karakteristik 
BLDC UAV dari model motor BLDC yang ada, untuk selanjutnya diperlukan juga 
identifikasi karakteristik parameter motor BLDC menggunakan data eksperimen 
agar dapat diterapkan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa parameter 
sinyal PWM (duty cycle), tegangan dan frekuensi sinyal keluaran ESC, kecepatan 
rotor, dan arus jangkar/armature akan mempengaruhi kerja motor BLDC. Besar % 
kesalahan antara prediksi dan target cukup baik untuk semua parameter (0% - 
3,3%), kecuali arus armature (19,48%).  

Kata kunci: motor BLDC, kecepatan rotor, arus jangkar/armature, identifikasi 
karakteristik 

ABSTRACT 
 

Brushless DC motors have been widely used in industrial and industrial 
applications, but it is quite difficult to control, especially on dynamic systems. 
Identification of the characteristics of the parameters present in the BLDC UAV 
motor needs to be studied in order to facilitate the control. Regression method is 
used in this study to obtain the relationship between parameters in the BLDC motor 
system. Previous research has simulated the characteristics of BLDC UAV from 
existing BLDC motor models, henceforth it is also necessary to identify the 
characteristics of BLDC motor parameters using experimental data so that it can 
be applied. Through this study it can be concluded that the PWM signal parameters 
(duty cycle), the voltage and frequency of the ESC output signal, rotor speed, and 
armature current will affect the work of the BLDC motor. The% error between the 
prediction and target is good enough for all parameters (0% - 3.3%), except for 
armature currents (19.48%). 

Keywords: BLDC motor, rotor speed, armature current, characteristic 
identification
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1. PENDAHULUAN 

Motor Brushless DC (BLDC) adalah motor DC tanpa sikat (brush) merupakan motor magnet 
permanan tiga fase yang membutuhkan sumber tegangan dc,  menggunakan bahan 
semikonduktor untuk mengubah arah putarannya dalam menggerakkan motor (Fathoni & 
Utomo, 2019). Namun untuk mengendalikan kecepatan motor Brushless DC cukup sulit 
terutama bila diterapkan pada kendaraan listrik yang bekerja pada sistem beban dinamis 
(Dwivedi & Tiwari, 2013). Motor BLDC memiliki sistem pergantian yang dikendalikan secara 
elektronik yang mempunyai arus dan torsi, tegangan dan rpm terkait secara linear. Pada motor 
BLDC, elektromagnet tidak bergerak, magnet permanen berputar dan armature tetap statis 
(Hazari & Jahan, 2014).  

Dalam usaha pengendalian dari motor BLDC, perlu diketahui karakteristik/hubungan antara 
pengontrolan duty cycle input PWM yang masuk ke ESC dengan tegangan dan frekuensinya 
yang akan mempengaruhi kecepatan rotor dan arus armature yang bekerja pada motor BLDC 
(Sartika, 2019).  Uraian langkah prosedur dan sederhana untuk identifikasi sistem motor 
BLDC dan penentuan parameter yang diukur akan mempengaruhi keberhasilan dalam 
menemukan karakteristik motor (Xiang, Wang, Ma, & Xu, 2015).  

Pada penelitian ini akan dicari model/karakteristik dari motor BLDC sehingga dapat digunakan 
untuk mengendalikan motor BLDC. Metode Regresi diusulkan untuk mendapatkan persamaan 
karakteristik BLDC secara sistematis, dan model karakteristik tersebut diperoleh dan divalidasi 
melalui hasil eksperimen yang dilakukan pada motor BLDC UAV (Chapra & Canale, 2015). 
Metode Regresi juga digunakan untuk memprediksi posisi motor untuk mencapai posisi yang 
diinginkan (Sartika, Sarjono, & Chrisophras, 2019). Melalui persamaan karakteristik yang 
diperoleh diharapkan dapat mengendalikan motor BLDC. 

2. PERANCANGAN 

Sebelum dilakukan perancangan pada paper ini, telah dilakukan simulasi dari pemodelan motor 
BLDC UAV (Sartika, 2019). Dari simulasi tersebut, cukup mendapatkan pengetahuan, seperti 
bentuk masukan/keluaran dari setiap bagian yang terpasang pada motor BLDC. Pada paper 
ini dilanjutan proses identifikasi karakteristik dari motor BLDC UAV melalui data eksperimen. 
Identifikasi dengan domain frekuensi dan metode estimasi domain waktu digunakan untuk 
mendapatkan karakteristik tiap parameter.  

Data eksperimental untuk kecepatan rotor dan arus jangkar/armature diperlukan untuk 
identifikasi karakteristiknya. Metode Regresi digunakan untuk memprediksi secara sistematis 
beberapa karakteristik/model parameter data motor BLDC UAV. Hasil dari persamaan 
karakteristik/ model divalidasi melalui eksperimen dengan data yang berbeda dari data yang 
digunakan untuk identifikasi. Hasil persamaan karakteristik diharapkan dapat digunakan untuk 
mengendalikan motor BLDC UAV. 

Pada penelitian ini rangkaian mengacu seperti pada Gambar 1. Power supply dan sinyal input 
berupa PWM dengan duty cycle yang bervariasi diberikan pada Electronic Speed Control (ESC) 
agar menghasilkan tegangan rms dengan berbagai frekuensi yang akan menggerakkan motor 
BLDC dan menghasilkan arus armature. 
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Gambar 1. Rangkaian konfigurasi sistem motor BLDC (Xiang et al., 2015) 

Power Supply sebesar 10 Volt dan sinyal input PWM 𝑢𝑎 (duty cycle dalam %) diberikan seperti 
ditunjukkan pada Tabel 1. Sinyal keluaran ESC 𝑣𝑎 berupa tegangan Vrms (Volt) dengan 
frekuensi dalam Hz dibaca dan menjadi masukan ke BLDC motor, sehingga dihasilkan arus 
armature 𝑖𝑎 (A) dan kecepatan rotor Ꙍ(rpm). 

Tabel 1. Pengambilan data dari konfigurasi sistem motor BLDC 

duty cycle 
(%) 

𝑣𝑎 
Vrms 
(Volt) 

𝑣𝑎 dalam 
Frekuensi 
Vrms (Hz) 

𝑖𝑎 Arus 
Armature 

(A) 

Ꙍ 
Kecepatan 
rotor (rpm) 

6,3  8  40,3  0,23  330 

6,5  7,7  143  0,38  1015 

6,7  7,76  187  0,56  1643 

6,9  7,73  245  0,71  2140 

7,1  7,75  313  0,81  2671 

7,3  7,73  347  0,86  3070 

7,5  7,72  403  0,88  3395 

7,7  7,65  439  0,92  3660 

7,9  7,64  463  0,95  3885 

8,1  7,7  481  0,96  4065 

8,3  7,71  521  0,97  4205 

8,5  7,74  472  0,98  4326 

8,7  7,7  532  0,97  4423 

8,9  7,68  532  0,97  4504 

9,1  7,68  532  0,98  4589 

9,3  7,59  543  0,96  4692 

9,5  7,74  556  0,95  4818 

9,7  7,71  595  0,99  4995 

9,9  7,67  595  1,07  5076 

 

Dalam usaha pengendalian dari motor BLDC, perlu diketahui karakteristik/hubungan antara 
pengontrolan duty cycle input PWM yang masuk ke ESC dengan tegangan (𝑣𝑎) dan 
frekuensinya yang akan mempengaruhi kecepatan rotor dan arus armature yang bekerja pada 
motor BLDC. Pada penelitian ini diinputkan sinyal PWM dengan beberapa % duty cycle dan  
power supply (10 Volt) ke ESC. Frekuensi tegangan keluaran dari ESC diamati untuk 
mengetahui karakteristiknya menggunakan metoda Regresi seperti ditunjukkan pada Gambar 
2. Persamaan (1) adalah persamaan karakteristik dari Gambar 2 menggunakan metoda 
Regresi dan Koefisien korelasinya (R2). 
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Gambar 2. Hubungan antar Sinyal PWM 𝒖𝒂 (% duty cycle) dengan frekuensi tegangan 
dari ESC 

Frekuensi tegangan ESC = 18,427 𝑢𝑎 3 - 496,58 𝑢𝑎2 + 4512,4 𝑢𝑎 – 13286                         (1) 
R² = 0,9921 

Karakteristik/hubungan antara frekuensi tegangan keluaran ESC dengan kecepatan rotor dan 
arus armature juga dicari menggunakan metoda Regresi seperti ditunjukkan pada Gambar 3 
dan Gambar 4. Persamaan (2) dan Persamaan (3) juga menunjukkan hasil karakteristik/ 
hubungan antara frekuensi tegangan keluaran ESC dengan kecepatan rotor dan arus armature 
dari motor BLDC. 

 

Gambar 3. Hubungan antar frekuensi tegangan dari ESC terhadap kecepatan rotor BLDC 

Catatan :  frek=frekuensi tegangan keluaran ESC 
 

Kecepatan rotor BLDC= 8,5545 (frek) - 21,815                                    (2) 
R² = 0,9928  

Arus Armature = 4E-11 (frek)4- 5E-08 (frek)3+ 2E-05 (frek)2 - 0,0006(frek)+ 0,2176              (3) 
R² = 0,9881 

 

Gambar 4. Hubungan antar frekuensi tegangan dari ESC terhadap arus armature BLDC 
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Dari Gambar 2, Gambar 3,  dan Gambar 4, terlihat bahwa sinyal PWM (berbagai duty cycle) 
menghasilkan frekuensi tegangan ESC yang linier terhadap kecepatan rotor BLDC. Selain itu 
pengaruh frekuensi tegangan ESC tidak linier terhadap arus armature, karakteristik tersebut 
dapat digunakan oleh pengendali untuk meningkatkan atau mengurangi torsi dari motor BLDC. 
Untuk itu selanjutnya dibuat grafik langsung dari sinyal PWM terhadap kecepatan rotor dan 
arus armature seperti ditunjukkan pada Gambar 5 dan Gambar 6.  

 

Gambar 5. Hubungan antar Sinyal PWM terhadap Kecepatan Rotor BLDC 

Pada Gambar 5 diperoleh grafik hubungan antara sinyal PWM terhadap kecepatan rotor 
menggunakan metoda Regresi sehingga diperoleh Persamaan (4). Sedangkan grafik hubungan 
antara sinyal PWM terhadap arus armatur ditunjukkan pada Gambar 6 sehingga diperoleh 
Persamaan (5) menggunakan metoda Regresi. 

 

Gambar 6. Hubungan antar Sinyal PWM terhadap Arus Armature BLDC 

y = 160,01x3 - 4306,3x2 + 39083x – 115016     (4) 
R² = 0,9997 

y = 0,0633x3 - 1,64x2 + 14,14x - 39,588     (5) 
R² = 0,9932 

Dari Persamaan (4) dan Persamaan (5) dapat dilihat bahwa dengan menggunakan orde yang 
cukup rendah (orde 2 untuk kecepatan rotor dan orde 3 untuk arus armature) sudah 
menghasilkan koefisien korelasi yang cukup tinggi (mendekati 1) sehingga diharapkan dapat 
digunakan untuk mengendalikan motor BLDC. 

3. DATA PENGAMATAN 

Dalam data pengamatan ini akan ditunjukkan perbedaan nilai yang diukur dengan prediksi 
hasil dari persamaan yang diperoleh saat perancangan. Data untuk pengujian menggunakan 
data input yang berbeda dengan data yang digunakan untuk memprediksi seluruh persamaan 
sebagai validasi keberhasilan persamaan yang diperoleh. Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, 
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dan Tabel 6 adalah tabel validasi seluruh dari prediksi persamaan yang ada pada perancangan 
yaitu Persamaan (1), Persamaan (2), Persamaan (3), Persamaan (4), dan Persamaan (5). 

Tabel 2. Validasi Frekuensi Tegangan ESC           Tabel 3. Validasi Kecepatan Rotor BLDC 
vs Sinyal PWM    vs Frekuensi Tegangan ESC 

PWM 
duty 
cycle 

nilai frek 
teg ESC 
prediksi 

Data 
frek 
teg 
ESC  

absolut 
error 

% 
kesala
han 

Data 
frekuensi 
teg ESC 
(Hz) 

Prediksi 
Kecepat
an rotor 

Data 
Kecepat
an rotor 

absolut 
error 

% 
kesalah
an 

6,4 83,97 80,6 3,37 4,18 80,6 667,68 666 1,68 0,25 
6,6 162,50 152 10,50 6,91 152 1278,47 1330 51,53 3,87 
6,8 230,50 231 0,50 0,22 231 1954,27 1971 16,73 0,85 
7 288,84 284 4,84 1,70 284 2407,66 2401 6,66 0,28 

7,2 338,41 329 9,41 2,86 329 2792,62 2877 84,38 2,93 
7,4 380,10 368 12,10 3,29 368 3126,24 3249 122,76 3,78 
7,6 414,79 424 9,21 2,17 424 3605,29 3536 69,29 1,96 
7,8 443,36 446 2,64 0,59 446 3793,49 3779 14,49 0,38 
8 466,70 455 11,70 2,57 455 3870,48 3980 109,52 2,75 

8,2 485,70 500 14,30 2,86 500 4255,44 4130 125,44 3,04 
8,4 501,23 518 16,77 3,24 518 4409,42 4264 145,42 3,41 
8,6 514,19 490 24,19 4,94 490 4169,89 4376 206,11 4,71 
8,8 525,45 521 4,45 0,85 521 4435,08 4459 23,92 0,54 
9 535,90 532 3,90 0,73 532 4529,18 4545 15,82 0,35 

9,2 546,43 543 3,43 0,63 543 4623,28 4638 14,72 0,32 
9,4 557,92 556 1,92 0,35 556 4734,49 4751 16,51 0,35 
9,6 571,26 581 9,74 1,68 581 4948,35 4900 48,35 0,99 
9,8 587,32 581 6,32 1,09 581 4948,35 5078 129,65 2,55 
10 607,00 595 12,00 2,02 595 5068,11 5073 4,89 0,10 
  Rata2  8,49 2,26 Rata2  63,57 1,76 

 
Tabel 4.  Validasi Arus Armature BKDC vs   Tabel 5. Validasi Kecepatan Rotor vs 

Frekuensi Tegangan ESC                                               PWM (duty cycle)    

Data frek 
teg ESC 

(Hz) 

nilai 
prediks

i 
nilai 
asli 

absolu
t error 

% 
kesalaha

n 

PWM 
duty 
cycle 

Kecepata
n rotor 
prediksi 
(rpm) 

Data 
kecepat
an rotor 

absolut 
error 

% 
kesalah

an 

80,6 0,27 0,3 0,03 8,44 6,4 674,81 666 8,81 1,32 
152 0,43 0,48 0,05 9,53 6,6 1351,61 1330 21,61 1,62 
231 0,64 0,63 0,01 2,19 6,8 1937,35 1971 33,65 1,71 
284 0,78 0,78 0,00 0,61 7 2439,73 2401 38,73 1,61 
329 0,87 0,84 0,03 3,94 7,2 2866,42 2877 10,58 0,37 
368 0,95 0,88 0,07 7,62 7,4 3225,10 3249 23,90 0,74 
424 1,04 0,89 0,15 16,88 7,6 3523,46 3536 12,54 0,35 
446 1,08 0,94 0,14 14,38 7,8 3769,17 3779 9,83 0,26 
455 1,09 0,95 0,14 14,70 8 3969,92 3980 10,08 0,25 
500 1,17 0,96 0,21 21,63 8,2 4133,38 4130 3,38 0,08 
518 1,20 0,97 0,23 24,08 8,4 4267,24 4264 3,24 0,08 
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490 1,15 0,96 0,19 19,69 8,6 4379,17 4376 3,17 0,07 
521 1,21 0,98 0,23 23,47 8,8 4476,86 4459 17,86 0,40 
532 1,23 0,97 0,26 27,27 9 4567,99 4545 22,99 0,51 
543 1,26 0,96 0,30 31,36 9,2 4660,23 4638 22,23 0,48 
556 1,30 0,95 0,35 36,35 9,4 4761,28 4751 10,28 0,22 
581 1,37 0,97 0,40 41,44 9,6 4878,80 4900 21,20 0,43 
581 1,37 1,08 0,29 27,03 9,8 5020,48 5078 57,52 1,13 
595 1,42 1,02 0,40 39,43 10 5194,00 5073 121,00 2,39 

  Rata2  0,18 19,48 Rata2  23,82 0,74 
 
Tabel 6. Validasi Arus Armatur terhadap sinyal PWM (duty cycle)  

PWM 
duty 
cycle 

Arus 
armature 
prediksi 
(A) 

Data 
Arus 
Armature 
(A) 

absolut 
error 

% 
kesalahan  

6,4  0,33  0,3  0,03 9,11 8,4 0,99  0,97  0,02 1,83

6,6  0,50  0,48  0,02 3,35 8,6 0,98  0,96  0,02 2,49

6,8  0,63  0,63  0,00 0,63 8,8 0,98  0,98  0,00 0,04

7  0,74  0,78  0,04 4,63 9 0,98  0,97  0,01 0,79

7,2  0,83  0,84  0,01 1,31 9,2 0,98  0,96  0,02 2,22

7,4  0,89  0,88  0,01 1,40 9,4 0,99  0,95  0,04 4,59

7,6  0,94  0,89  0,05 5,26 9,6 1,02  0,97  0,05 4,89

7,8  0,97  0,94  0,03 2,72 9,8 1,06  1,08  0,02 2,24

8  0,98  0,95  0,03 3,33 10 1,11  1,02  0,09 9,02

8,2  0,99  0,96  0,03 2,92 Rata2   0,03 3,12

 
Dari Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 dapat dilihat bahwa kesalahan prediksi 
yang terbesar adalah pada prediksi arus armature untuk input sinyal PWM (duty cycle) yaitu 
19,48 %. Sedangkan untuk tabel yang lain cukup mempunyai hasil yang baik dengan 
kesalahan antara 0% - 3,5%. Kesalahan prediksi yang paling kecil yaitu untuk pengukuran 
kecepatan rotor baik dengan input PWM (duty cycle) maupun untuk input frekuensi tegangan 
ESC. Hal ini sangat bagus mengingat target dari pengendalian adalah mengatur kecepatan 
rotor agar dapat berputar seperti yang diinginkan. Sedangkan untuk arus armature untuk input 
PWM (duty cycle) mempunyai kesalahan yang cukup baik juga yaitu 3,3% sehingga dapat 
digunakan dalam mengendalikan torsi motor BLDC agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan.  

 

Gambar 7. Realisasi Pengambilan data Karakteristik Motor BLDC  
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Gambar 7 adalah rangkaian saat pengambilan data pada motor BLDC. Power supply digunakan 
untuk masukan pada ESC dan PLC diprogram agar dapat digunakan untuk menghasilkan nilai 
duty cycle PWM yang diuji. Multimeter digunakan untuk membaca arus armature. Osciloskop 
digunakan untuk mengukur tegangan dan frekuensi tegangan keluararan ESC. Laser 
tachometer digunakan untuk mengukur kecepatan rotor. 

4. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini telah berhasil diperoleh persamaan karakteristik seluruh parameter yang 
terukur dari sistem motor BLDC UAV diantaranya kecepatan rotor dan arus jangkar/armature 
menggunakan metoda Regresi. Persamaan yang diperoleh mulai sistem orde 1 sampai dengan 
orde 4 untuk mendapatkan persamaan karakteristik sinyal PWM (duty cycle), tegangan dan 
frekuensi sinyal keluaran ESC, kecepatan rotor, dan arus jangkar/armature. Besar % kesalahan 
antara prediksi dan target cukup baik untuk semua parameter (0% - 3,3%), kecuali arus 
armature (19,48%).  Diharapkan persamaan dapat digunakan untuk mengendalikan 
kecepatan rotor dan arus jangkar/armature pada motor BLDC UAV. 
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Pertanyaan: 
 
1. Uji coba dilakukan dengan atau tanpa beban? 2. Motor yang diuji apakah buatan sendiri atau yang 
sudah jadi? 3. Bagaimana mendapatkan modulnya? 
 
Jawaban: 
 
1. Sementara pengujiannya masih tanpa beban. 2. Motor yang diuji yang sudah jadi, untuk UAV. 3. 
dengan cara regresi menggunakan tools umum yaitu excel. 
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ABSTRAK 
 

Latar belakang penelitian adalah kebutuhan switching algoritma  servoposisi ac 3 
phasa  pada peluncur peluru kendali  diperlukan untuk mendapatakan posisi yang 
presisi, dimana motor ac 3 phasa dengan daya antara 0,25 s/d 1 kw bila digunakan 
untuk membuat gerak posisi yang presisi, cukup sulit, karena adanya moment inertia, 
saat diam diperintah jalan proses starting time dari kecepatan nol  ke kecepatan 
nominal cukup lama ,kira kira 1 s/d 2  second, begitu juga saat dari putaran normal 
diperintah berhenti kekecepatan nol proses stoping time  berkisar 2 s/d 3 detik, 
sedangkan yang kita inginkan starting time 0,5 detik dan stoping time 0,75 detik 
berhenti tepat di posisi yang diperintahkan.  Permasalahan ini sangat menggangu 
didalam membuat kontrol sistem peluncur peluru kendali, karena waktu yang cukup 
lama dalam starting time dan stoping time, dan proses ini akan berulang setiap saat 
sesuai modulasi sinyal kontrol yang diterima oleh sistem switching motornya. 
 
Kata kunci: servoposisi, kontrol, kecepatan, tepat, modulation    

 
ABSTRACT 

 
The background of the research is the need for switching the 3 phase ac servoposition 
algorithm on the missile launcher is needed to obtain a precise position, where the 3 
phase ac motor with a power between 0.25 to 1 kw when used to make precise 
position motion, is quite difficult,  because of the moment of inertia, when silent 
governed the way the starting time process from zero speed to nominal speed is quite 
long, about 1 to 2 seconds, so also when from normal rotation is ordered to stop zero 
speed stoping time process ranges from 2 to 3 seconds  , whereas we want a 0.5 
second starting time and a 0.75 second stop time to stop exactly at the command 
position.  This problem is very disturbing in making control of the missile launcher 
system, because of the too long time in the starting time and stoping time, and this 
process will repeat every time according to the modulation of the control signal 
received by the motor switching system. 
 
Keywords: servoposition, control, speed, precise, modulation 
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1. PENDAHULUAN 
 

Kebutuhan  driver Switching Algoritma  Servoposisi ac 3 Phasa  Pada Peluncur Peluru Kendali  
pada peluncur peluru kendali diperlukan untuk mendapatakan posisi yang presisi, dimana 
motor dengan daya antara 0,25 s/d 1 kw bila digunakan untuk membuat gerak posisi yang 
presisi cukup sulit, karena adanya moment inertia, saat diam diperintah jalan proses starting 
time dari kecepatan nol  ke kecepatan nominal cukup lama, kira kira 1 s/d 2  second, begitu 
juga saat dari putaran normal diperintah berhenti kekecepatan nol proses stoping time  
berkisar 2 s/d 3 detik, sedangkan yang kita inginkan starting time 0,5 detik dan stoping time 
0,75 detik berhenti tepat di posisi yang diperintahkan dan setiap saat selalu dikoreksi jika 
terjadi kelebihan dan kekurangan dari posisi yang diperintahkan.  Permasalahan ini sangat 
menggangu didalam membuat kontrol sistem yang lain, karena jika waktu yang digunakan 
cukup lama dalam proses starting time dan stoping time, karena proses ini akan berulang 
setiap saat sesuai modulasi (Romet Antoine, 2017) sinyal kontrol yang diterima oleh 
system swithing motor, sedang waktu operasi sistem yang diingingkan hanya 30 detik, 
seperti penggunaanya pada peluncur peluru kendali dalam mengikuti target biar tidak hilang 
di bidikan camera, mulai dari start target didapat s/d akhir proses saat menyalakan tombol 
firing, seperti yang digunakan dalam mengontrol. Waktu diproses peluncur hanya ada sekitar 
beberapa menit, untuk searching, locking dan firing, kalau tidak objek yang mau di locking 
akan hilang dari pengamatan, karena kecepatan objek sekitar 2 macha(600 m/s), dengan 
harapan kecepatan manuper peluncur saat mendesign sudah diperhitungkan, disesuaikan 
dengan kecepatan target tersebut dengan sarat keceptan peluncur bisa mengikuti target 
kemanapun arahnya.  

 
Dalam mendesign driver Switching Algoritma  Servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru 
kendali pada peluncur peluru kendali  tentu kita pelajari contoh yang ada bagai mana cara 
kerja mekanikalnya dan terjemahkan dalam flowchart, fisik, matematik, selanjutnya buat 
program sesuai bahasa yang disukai, tidak memaksakan setiap penelitian harus menyiapkan 
dari awal semua infrastrukturnya, cukup disesuaikan dengan infrastruktur yang kita punyai, 
lakukan modifikasi sesuai kebutuhan, karena software dan hardware saat ini bisa dibuatkan 
interfacenya, sehingga apa yang sudah baku di dunia global bisa dipanggil melalui interface, 
termasuk juga  mekanikalnya bisa dibuatkan interfacenya yang lebih dikenal dengan jointing 
system.  Pengembangan switching algoritma servoposisi ac 3 phasa pada peluncur peluru 
kendali merupakan bahgian penting dari sistim peluncur peluru kendali, karena nilai presisi 
dari gerak 3 dimensi dalam koordinat bola untuk membidik dan melocking target sangat 
ditentukan presisi atau tidaknya sistem servoposisinya. 

 
2. LANDASAN TEORI 

 
Pengembangan switching algoritma servoposisi ac 3 pada peluncur peluru kendali yaitu  
merobah tegangan dc ke ac dengan mengatur tegangan dan output frekwensi yang dipakai 
untuk mengontrol motor induksi ac 3 phasa. Ada beberapa tipe pengembangan switching 
algoritma servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali   diantaranya pengembangan 
switching algoritma servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali dengan SVPWM ( 
Space Vektor Pulse Width modulation ) (Parekh, 2005; Ramady, 2018). Keuntungan dari 
SVPWM adalah sangat ekonomis dan praktis untuk dipakai pada motor induksi ac 3 phasa. 
Disamping itu jika pembangkitan sinyal SVPWM dilakukan secara digital akan didapatkan 
langkah sistem kerja yang lebih pendek yang akan mengurangi noise. Design dari 
pengembangan switching algoritma  servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali 
dengan cara SVPWM memakai mikro kontroler memberikan beberapa keuntungan yaitu 
mudah untuk diprogram (Hidayat, 2018)  dan rangkaian schematic dan pcb akan lebih 
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sederhana. Untuk mengurangi atau mengeliminir harmonisa didalam sistem daya, beberapa 
metode sudah dikembangkan orang dan menggunakannya lebih praktis. Metode SVPWM 
digunakan untuk membangkitkan filter daya aktif.  Filter daya aktif yang dibangun dari 
SVPWM dapat diprogram dengan mikrokontroler, menyuplai jaringan dengan arus ac sebagai 
kompensasi dalam jumlah yang sama dengan arus harmonic yang diproduksi beban non 
linear.  Prinsip dalam teorema Space Vektor PWM(SVPWM) didasarkan pada kenyataan 
bahwa hanya ada 8 langkah kombinasi switching untuk mendrive power electronic jembatan 
ac 3 phasa, Dasar sistem switching servoposisi ac 3 phasa pada peluncur peluru kendali  . 
Dua langkah V0 dan V7 berhubungan dengan short circuit, sementara  enam langkah yang 
lain dianggap vektor dalam bidang hexagon. Besaran nilai phasa maximum dari masing 
masing 6 vektor  adalah:    

 
                                    𝑉𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 ∗ 𝑉𝑑𝑐                             (1) 

𝑉𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 √3 ∗ 𝑉𝑓𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚               
𝑉𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 √3 ∗ 𝑉𝑑𝑐   

                         𝑉𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑘𝑎𝑤𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 2/√3 ∗ 𝑉𝑑𝑐                (2) 
  
Modulasi index atau amplitude rasio didefenisiskan sebagai : 

 
    𝑚 𝑉𝑑𝑐 ∗ cos 30° /𝑉𝑑𝑐             

𝑚 𝑉𝑑𝑐 ∗ √ /Vdc         

                                     𝑚 √3/2                              (3) 
            

Vektor ini merupakan fungsi waktu (Mahardika, 2018), tegangan rata rata dapat dihitung 
dengan menjumlahkan vektor dalam satu periode switching. Untuk 5 vektor yang lain 
dihitung dengan cara yang sama. Penjumlahan secara geometrik yang ditunjukan Gambar.7, 
untuk setiap periode switching sebesar ΔT. Vektor Vs memiliki nilai  real dan imajiner 
berhubungan dengan F =20 kHz,  
 

𝑇𝑠 1/𝐹                           (4) 
 
seperti yang ditunjukan Gambar.9.  Vektor dalam ruangan dibagi dalam 6 sektor setiap 
sektornya 60o . setiap sektor dibangun oleh dua vektor. Vektor V0 dan V7  adalah vektor 
dengan amplitudo nol ada dititik original hexadiagonal. Resultan output VS adalah akibat 
switching SVPWM. Untuk implementasi secara digital dari SVPWM. Disini switching  pada 
ferkwensi tinggi(Fpwm), Frekwensi ini cukup tinggi (>20 kHz) sudah diluar audio noise akibat 
switching. Pengambilan Fpwm  sebagai sampling time TS untuk Vs, dimana  

 
TS                (5) 

 
Ada beberapa teknik variasi switching untuk membangkitkan VS dari VO,V1,V2,V3, 
V4,V5,V6,V7. Secara matematik dapat ditunjukan oleh persamaan 
 
𝑉𝑆 ∗ 𝑉0 ∗ 𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ 𝑉4 ∗ 𝑉5 ∗ 𝑉6 ∗ 𝑉7                       
        

                   (6) 
 
TS T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7                                        (7) 
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Variabel T0,T1,..., T7 adalah waktu nyala yang berhubungan dengan pernyataan SVPWM 
dan TS sampling time nya. Ketika SVPWM mengikuti pola switching : 1-2-3-4-5-6-1-2....., ini 
dikenal dengan algoritma kontrol PWM 6 step. Algoritma PWM 6 step ini lebih mudah 
diimplementasikan  disbandingkan dengan algoritma kontrol yang lain. Algorima kontrol 
PWM 6 step  dapat membangkitkan tegangan 3 phasa line to line lebih besar dari Vdc nya 
sendiri. SVM(Space Vector Modulation) switching rule : 
 
Untuk meng implementasikan  SVM algoritma, rule switching berikut di implementasikan : 

 Trajektori dari SVM harus lingkaran, 
 Hanya satu switching per state transisi, 
 Tidak boleh lebih dari 3 switching dalam satu TS, 
 State akhir dari satu sampling harus menjadi state awal untuk sampling 

berikutnya. 
Aturan ini membantu dalam membatasi proses switching, dan dari itu, akan mengurangi 
rugi rugi switching. Juga, akan mempertahankan simetri dalam bentuk gelombang 
switching pada output SVPWM untuk menekan lebih kecil Total Harmonic Distortion(THD).  

 

Gambar 1.  Starting dan stoping 
motor ac 3 phasa 

 

Gambar 2.  Gerak peluncur dalam 
koordinat bola 

 

Gambar 3. Switching space vector  

 

Gambar 4. Switching space vector 
sector 6 

0,75
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dalam koordinat bola
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0 0 0

0 1 1



Switching Algoritma Servoposisi Ac 3 Phasa Pada Peluncur Peluru Kendali 

SNETO – 87

 

Gambar 5.  Switching algoritma  
 

Gambar 6.  Switching hexagon 

Gambar 7.  Space vector hexagon 

 

Gambar 8.  Vektor Vs  di  sector 1 

 

 

Gambar 9.  Vektor Vs  di  sector 1 dalam 
bidang x-y 

 
Gambar 10.  Timing chart switching di 

sektor 1 

 
Tabel 1.  Nilai  duty cycle servoposisi ac 3 phasa berdasarkan lokasi tegangan Vs 

 
Sector No. Phase R Duty 

Cycle 
Phase Y Duty 

Cycle 
Phase B Duty 

Cycle 
1 T0/2 T0/2 + TA TS  – T0/2 
2 T0/2 + TB T0/2 TS  – T0/2 
3 TS  – T0/2 T0/2 T0/2 + TA 
4 TS  – T0/2 T0/2 + TB T0/2 
5 T0/2 + TA TS  – T0/2 T0/2 
6 T0/2 TS  – T0/2 T0/2 + TB 

 

1 0 1

0 1 0
1 0 0

0 1 1

0 0 1

1 1 1

0 0 0

sector 1
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sector 2 sector 5

sector 4

sector 6

0 1 0

1 1 0

1 0 0

0 1 1

0 0 1

1 0 1

1 1 1

0 0 0
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sector 4 sector 6

V2(Q1,Q3,Q4)

V1(Q1,Q2,Q4)V4(Q0,Q3,Q5)

V3(Q0,Q3,Q4)

V6(Q1,Q2,Q5)V5(Q0,Q2,Q5)

Tb

Ta

VS

V7

V0

V7(Q0,Q2,Q4)

V0(Q1,Q3,Q5)
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0 0 1

0 0 0

1 0 1
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X

Y
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Gambar 11. Clock  time Ts 

 
Gambar 12. Switch S dari sisi beban 

 
Tabel 2. Conventional modulation 

Q1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Q0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Q3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1

Q2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0

Q5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

Q4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0

 
bits 

1001 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

0110 
0100 

 
Tabel 3. Space vector pulse wide modulation(svpwm) 

  001 011 010 110 100 101 001 011 010 110 100 101 

              

  000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 111 

 keatas S1             
kebawah S2             

 S3             
ON Q1 OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON ON ON 
OFF Q0 ON ON ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF 

 Q3 OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF 
 Q2 ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON ON 
 Q5 ON ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON 
 Q4 OFF OFF ON ON ON OFF OFF OFF ON ON ON OFF 
 R 0 0 0 E E E 0 0 0 E E E 
 S 0 E E E 0 0 0 E E E 0 0 
 T E E 0 0 0 E E E 0 0 0 E 

 

Dengan meperhatikan Gambar 7 maka didapat : 
 

𝑉𝑆 𝑇𝐴/𝑇𝑆 ∗ 𝑉1 𝑇𝐵/𝑇𝑆 ∗ 𝑉2   𝑇0/7 /𝑇𝑆 ∗ 𝑉0/7                   (8) 
     

                                     TS TA TB  T0/7                         (9) 
  

Switching algoritma servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali harus presisi 
karena yang dibidik bergerak dengan kecepatan tinggi (Ramady,2017). Pengembangan 
swithing algoritma servoposisi ac 3 phasa pada peluncur peluru kendali sendiri merupakan 
motor ac 3 phasa yang dipasang control (Åström,2018. R Bindu,2012) untuk 
mengendalikan geraknya sesuai dari keinginan pembuat kontrolnya, disini penulis 
menginginkan servoposisi ac 3 phasa  itu dikendalikan dengan inputan sinyal perintah dari 
luar (Syafruddin,2019), servoposisi ac 3 phasa akan berhenti sesuai sinyal perintah 
(Takashi,1991) yang diberikan, untuk mengarah kesasaran yang dituju. 
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3. METODOLOGI  PENELITIAN 

 
Secara sederhana dapat dilihat flowchart pengolahan sinyal dari switching algoritma  
servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali  sebagai berikut: 
 

 

 
Gambar 13.  Flowchart 

pengolahan sinyal 
 

 

 
Gambar 14. Aplikasi kontrol servoposisi ac 3 phasa 

pada peluncur peluru kendali 

 
Hasil uji dikatakan berhasil jika sinyal yang diterima, akan memrintahkan servoposisi ac 3 
phasa pada peluncur peluru kendali berhenti pada posisi yang diperintahkan, dimana  
Command Tx didapat dari inputan dari penelitian lain(Ganjar,2019). 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berikut hasil Timing chart switching Space vector PWM  untuk switching algoritma  
servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali  seperti Gambar 15. 
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Gambar 15.  Timing chart switching space vector PWM 

 
Switching algoritma servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali, memungkinkan 
gerak dari dari peluncur peluru kendali lebih presisisi, halus dan stabil. Sedangkan untuk 
menjaga tegangan sumber komponen stabil dan sekaligus sebagai filter dipasang kapasitor 
elektrolit paralel dengan  sumber tegangan komponen tiap pcb. 
 

5. KESIMPULAN 
 
Hasil Switching algoritma servoposisi ac 3 phasa  pada peluncur peluru kendali siap untuk 
diaplikasikan di lapangan. Timing chart switching Space vector PWM Gambar.15 memberikan 
kemudahan dalam switching algoritma servoposisi ac 3 phasa, hasil tegangan output kawat 
kawat 3 fasa yang lebih besar dari tegangan input dc nya. Keuntungan dari SVPWM 
adalah sangat ekonomis dan praktis untuk dipakai pada motorservo ac 3 fasa. 
Disamping itu jika pembangkitan sinyal SVPWM dilakukan secara digital akan 
didapatkan langkah sistem kerja yang lebih pendek yang akan mengurangi noise.  
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___________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
  
1. Mengapa tidak menggunakan motor stepper? 2. Apakah sistem yang dibuat menggunakan 
mikrokontroller? 
 
Jawaban: 
 
1. karena motor stepper powernya kecil. 2. sistem menggunakan mikrokontroller dengan input yang 
berasal dari subsistem lainnya 
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ABSTRAK 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir generasi III+ dan IV menggunakan sistem 
pendingin pasif untuk mengambil panas sisa hasil peluruhan pada kondisi 
kecelakaan. PTKRN - BATAN, memiliki untai FASSIP-02, untuk mempelajari 
fenomena perpindahan kalor secara sirkulasi alam. Untai FASSIP-02 terdiri dari 
Water Heating Tank (WHT), Water Cooling Tank (WCT), Heat Exchanger (HE) dan 
Straight Heat Pipe-Fins (SHP-Fins). SHP-Fins digunakan untuk mengambil kalor di 
WCT agar tidak terjadi penguapan secara berlebihan di WCT. Tujuan penelitian 
adalah menguji kebocoran SHP-Fins sebelum dioperasikan. SHP-Fins harus memiliki 
tekanan vakum dalam proses kerjanya. Pengujian kebocoran menggunakan metoda 
Pneumatic Test pada SHP-fins. Hasil pengujian menunjukkan terjadi kebocoran 
pada SHP-Fins yaitu pada sambungan termokopel, sambungan pressure-gauge dan 
sambungan katup inlet fluida kerja. Setelah dilakukan perbaikan, SHP-Fins diberi 
tekanan vakum hingga -0,9 bar. Untuk meyakinkan SHP-Fins tidak ada kebocoran, 
SHP-Fins didiamkan selama 5x24 jam, dan diperoleh SHP-Fins tidak bocor, maka 
SHP-Fins siap digunakan eksperimen sirkulasi alam untai FASSIP-02 Mod.1. 

Kata kunci: Straight Heat pipe-Fins, pengujian, kebocoran, WCT, FASSIP-02. 

ABSTRACT 

The Nuclear Power Plants of generation III+ and IV use a passive cooling system to 
take the residual heat from decay products under accident conditions. PTKRN - 
BATAN, has the FASSIP-02 loop, to study the phenomenon of heat transfer in 
natural circulation. The FASSIP-02 loop consists of Water Heating Tank (WHT), 
Water Cooling Tank (WCT), Heat Exchanger (HE) and Straight Heat Pipe-Fins (SHP-
Fins). SHP-Fins is used to collect heat at WCT to avoid excessive evaporation at 
WCT. The purpose of the study was to test the leakage of SHP-Fins before being 
operated. SHP-Fins must have vacuum pressure in their work processes. Leakage 
testing uses the Pneumatic Test method on SHP-Fins. The test results show a 
leakage at the SHP-Fins, namely the thermocouple connection, pressure-gauge 
connection and the working fluid inlet valve connection. After repairs, the SHP-Fins 
are given vacuum pressure up to -0.9 bar. To make sure SHP-Fins does not leak, 
SHP-Fins are left standing for 5x24 hours, and obtained SHP-Fins does not leak, 
then SHP-Fins is ready for use in the natural circulation experiment the FASSIP-02 
Mod.1 loop. 

Keywords: Straight Heat pipe-Fins, test, Leakage, WCT, FASSIP-02. 
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1. PENDAHULUAN 

Ketersediaan energi listrik saat ini sudah mulai terbatas, sehingga memerlukan sumber 
energi baru untuk menggantikan sumber energi konvensional, salah satu energi baru adalah 
energi nuklir. Pelajaran paling penting dari kecelakaan PLTN di Fukushima, Daiichi, Jepang 
menunjukkan bahwa keselamatan PLTN harus ditingkatkan khususnya keselamatan dengan 
melibatkan sistem pendingin pasif (Reyes 2005). 

Dalam pemanfaatan teknologi tenaga nuklir pada PLTN, perhatian pada keselamatan perlu 
ditingkatkan mengingat adanya kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh pemanfaatan 
PLTN di dunia. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah gagalnya 
pengambilan panas sisa yang dihasilkan oleh bahan bakar reaktor karena tidak berfungsinya 
sistem pendingin ketika terjadi station blackout  (IAEA-TECDOC-1264 2009). Reaktor 
generasi III sebagian besar hanya memanfaatkan sistem pendingin aktif untuk mengambil 
panas yang dihasilkan ketika reaktor beroperasi normal ataupun pada saat terjadi 
kecelakaan. Mengacu pada upaya peningkatan keselamatan saat ini telah dikembangkan 
sistem pendingin pasif pada generasi III+ dan IV (Santini 2009).  
 
Penggunaan sistem pasif untuk pengambilan panas sisa yang dihasilkan ketika terjadi 
kecelakaan di reaktor nuklir telah dilakukan penelitian oleh banyak peneliti. Salah satunya 
adalah penelitian fenomena sirkulasi alam yang dilakukan Rabiee et.al yang menunjukkan 
perubahan fluks panas menyebabkan ketidakstabilan yang fluktuasi terhadap laju aliran 
massa air (Rabiee 2016). Simulasi sistem perpindahan panas sisa ke lingkungan secara 
pasif pasca kecelakaan pada di spent fuel storage pool reaktor nuklir telah dilakukan dengan 
program RELAP5 oleh M.H. Kusuma et.al dengan menggunakan pemodelan alat uji heat pipe 
(Mukhsinun Hadi Kusuma 2016). Studi sistem pendingin pasif di sistem reaktor, saat ini 
di laboratorium Termohidrolika PTKRN-BATAN telah memiliki untai Fasilitas Simulasi Sistem 
Pasif-01 (FASSIP-01) dengan perancangan  heat sink system menggunakan software Cycle-
Tempo dalam penentuan coefficient of performance fluida kerja sistem refrigerasi  (Giarno 
2015). Untai FASSIP-01 terdiri dari untai rektangular dan untai heat sink system, hasil 
analisis laju aliran massa di cooler tank telah dilakukan oleh Giarno,dkk (Giarno 2017), 
sedangkan fenomena laju aliran fluida sirkulasi alamiah yang terjadi di untai rektangular 
untai FASSIP-01 telah dipelajari oleh Mulya Juarsa dkk (Mulya Juarsa 2016).   Pemodelan 
RELAP5 Mod3 untuk mempelajari fenomena beda ketinggian antara sumber air panas dan 
sumber air dingin untai FASSIP-01  telah dilakukan oleh Andy Sofrani Ekariansyah dkk (Andi 
Sofrany Ekariansyah 2016).     
 
Untai FASSIP-02 adalah fasilitas uji simulasi sistem pendingin pasif yang mengadopsi sistem 
keselamatan pasif PLTN tipe Pressurizer Water Reactor (PWR) AP1000 buatan Westinghouse 
(Westinghouse 30 September 2019).  Untai FASSIP-02 dibuat untuk mempelajari 
fenomena sirkulasi alam karena adanya perbedaan densitas dan adanya gaya apung dalam 
air. Air panas dalam pipa panas berasal dari Water Heating Tank  (WHT) mengalir secara 
sirkulasi alam menuju Water Cooling Tank (WCT) dengan air bertemperatur kamar. Air panas 
dalam pipa akan mengalir  di WCT sehingga terjadi perpindahan panas. Jumlah panas yang 

ambil akan sebanding dengan volume air dalam WCT, tetapi semakin banyak volume air 
akan berpengaruh pada konstruksi WCT. Untuk meningkatkan pengambilan panas oleh air 
WCT, maka akan digunakan teknologi Heat pipe (pipa kalor). Heat pipe adalah teknologi 
pengambilan panas dengan menggunakan pipa tembaga ukuran tertentu yang berisi cairan 
khusus sebagai penghantar panas (evaporator) ke ujung lain sebagai pendingin atau 
condenser. Heat pipe akan ditempatkan di tangki pendingin WCT disebut Straight Heat pipe-
Fins (SHP-Fins), pada saat eksperimen sirkulasi alam menggunakan untai FASSIP-02, 
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selanjutnya disebut untai Fasilitas Simulasi Sistem Pasif kedua dengan modifikasi kedua 
(untai FASSIP-02 Mod.1), karena telah dilakukan modifikasi dengan ditambahkan SHP-Fins. 

Tujuan penelitian adalah menguji kebocoran SHP-Fins sebelum dioperasikan. SHP-Fins harus 
memiliki tekanan vakum dalam proses kerjanya. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) tentang pengoperasian dan perawatan untai FASSIP-02, sebelum dilakukan 
eksperimen untai FASSIP-02 Mod.1, pada SHP-Fins harus dilakukan pengujian kebocoran 
agar ketika melakukan eksperimen SHP-Fins dapat berfungsi dengan baik.  

2. DESKRIPSI STRAIGHT HEAT PIPE-FINS (SHP-Fins) 

2.1 Geometri Straight Heat pipe-Fins (SHP-Fins) 
Bahan SHP-Fins dari pipa tembaga sepanjang 6 m dengan diameter 4 inci. SHP-Fins dibagi 3 
bagian yaitu : bagian bawah disebut bagian evaporator atau penguapan, bagian tengah 
disebut daerah adiabatic (daerah tidak terjadi perubahan temperatur dan massa), dan 
bagian atas disebut bagian condenser atau pendingini. Setiap bagian dilengkapi dengan 3 
buah sensor temperatur berupa termokopel tipe K. Pipa evaporator dan pipa condenser 
diberi 73 buah sirip berbentuk persegi dan horisontal, sedangkan pipa adiabatic diberi isolasi 
rockwool setebal 5 cm. Pipa evaporator dan pipa condenser terdapat sebuah katup 
pembuangan fluida kerja, sedangkan pipa adiabatic terdapat sambungan pressure-gauge, 
katup inlet fluida kerja dan katup outlet udara. 
 
2.2 Cara Kerja Straight Heat pipe-Fins (SHP-Fins) 
SHP-Fins bagian evaporator yang ditunjukkan pada Gambar 1 bagian bawah setinggi 2 m 
berisi fluida kerja sebanyak 22,5 liter. SHP-Fins diberi tekanan vakum sampai -1 bar, 
sehingga titik didih air akan lebih rendah dibandingkan dengan titik didih air WCT dengan 
tekanan 1 bar (1 atm). SHP-Fins bagian evaporator akan mengambil panas air WCT dan 
terjadi penguapan. Uap fluida kerja akan mengalir keatas melewati daerah adiabatic yang 
ditunjukkan pada Gambar 1 bagian tengah. Uap fluida kerja akan terkondensasi pada 
condenser yang ditunjukkan pada Gambar 1 bagian atas SHP-Fins. Fluida kerja hasil 
kondensasi akan mengalir kebawah melalui saluran wick melewati daerah adiabatic menuju 
bagian evaporator dan kembali terjadi penguapan sehingga terjadi sirkulasi alam secara 
berulang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Straight Heat pipe-Fins (SHP-Fins) 
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2.3 Prediksi lokasi kebocoran 
Metoda pengujian kebocoran akan dilakukan dengan memprediksi lokasi yang 
memungkinkan terjadi kebocoran yaitu : sambungan 9 buah termokopel tipe K, katup 
pembuangan fluida kerja pada bagian bawah pipa evaporator, katup inlet fluida kerja dan 
katup outlet udara pada pipa adiabatic dan sambungan alat ukur tekanan (pressure-gauge).  
 

3. METODOLOGI 

Metodologi penelitian atau pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan 
melakukan pengujian kebocoran SHP-Fins sebelum digunakan eksperimen sirkulasi alam 
menggunakan untai FASSIP-02 Mod.1. Ada dua macam metoda pengujian kebocoran yaitu 
dengan metoda Hydrostatic Test dan Pneumatic Test. Metoda Pneumatic Test lebih tepat 
dilakukan karena pada pipa bagian adiabatic terdapat insulasi glasswool, sehingga bila 
terdapat kebocoran, glasswool tidak basah. Metoda pengujian kebocoran SHP-Fins 
menggunakan metoda Pneumatic Test, yaitu metoda pengujian suatu pipa atau equipment 
dengan menggunakan udara atau angin yang bertekanan. Langkah pertama yaitu 
memprediksi lokasi yang mungkin terjadi kebocoran pada SHP-Fins, langkah kedua memberi 
tekanan udara dengan menggunakan alat kompresor, langkah ketiga melakukan 
pemeriksaan kebocoran menggunakan air busa pada lokasi yang mungkin dapat terjadi 
kebocoran, langkah keempat melakukan perbaikan apabila terjadi kebocoran dan melakukan 
uji kebocoran kembali seperti langkah ketiga. Apabila SHP-Fins sudah tidak terdapat 
kebocoran, dilakukan langkah terakhir yaitu memberi tekanan vakum menggunakan pompa 
vakum sampai tekanan -1 bar. Pada Gambar 2(a) menunjukkan skema untai FASSIP-02 
Mod.1 dan SHP-Fins, sedangkan pada Gambar 2(b) menunjukkan photo SHP-Fins yang 
terbagi 3 bagian yaitu evaporator, adiabatic dan condenser, yang telah ditempatkan di WCT. 
 

 

 
 
 

(a)         (b)    
Gambar 2. (a) Skema Untai FASSIP-02, (b) Straiht Heat pipe-Fins (SHP-Fins) 

 

 
 

bagian atas
(Condenser)

bagian tengah
(Adiabatic) 

bagian bawah
(Evaporator)

WCT

WHT Pipa panas

SHP-Fins 

Pipa dingin 



Giarno, dkk 

SNETO – 96

Gambar 3(a) adalah alat kompresor 1 PK/HP (Horse Power atau tenaga kuda) yang digunakan 
untuk memberi tekanan udara ketika pengujian kebocoran sampai tekanan 2 bar, sedangkan 
pada Gambar 3(b) adalah pompa vakum untuk memberi tekanan vakum sampai tekanan -1 
bar. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 3. (a) Kompresor 1 HP,  (b) Pompa Vakum ½ HP 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengujian kebocoran SHP-Fins menggunakan metoda Pneumatic Test adalah dengan 
memberi tekanan udara pada SHP-Fins kondisi kosong atau tanpa fluida kerja. Katup inlet 
tekanan udara pada posisi terbuka, dihubungkan dengan selang menuju alat kompresor, 
kemudian kompresor dioperasikan dan dilakukan pengamatan pada alat pengukur tekanan 
pressure-gauge, hingga tekanan 2 bar, kompresor dimatikan.  Kemudian melakukan 
pengamatan kebocoran pada bagian-bagian yang diprediksi dapat menimbulkan kebocoran 
yaitu pada sambungan alat pengukur tekanan pressure-gauge, sambungan katup inlet fluida 
kerja atau inlet tekanan udara,  sambungan katup outlet udara  dan lokasi pemasangan 9 
buah termokopel di SHP-Fins. Pemeriksaan kebocoran dengan cara sederhana tetapi akurat 
yaitu menggunakan air busa yang ditempatkan pada lokasi yang diprediksi dapat terjadi bocor. 
Air busa akan terlihat bergerak dan menimbulkan gerakan gelembung, ketika terjadi 
kebocoran dikarenakan terdorong oleh tekanan udara dalam SHP-Fins menuju keluar. Semua 
lokasi yang diprediksi dapat bocor dilakukan hal sama dan ditandai apabila terjadi kebocoran. 
Hasil pemeriksaan kebocoran diperoleh lokasi yang bocor yaitu pada sambungan alat ukur 
tekanan pressure-gauge dan drad katup inlet udara, seperti ditunjukkan pada Gambar 4(a). 
Sedangkan kebocoran yang lain terjadi pada sambungan termokopel pada pipa adiabatic, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 4(b). 
 

 
              (a) 

 
            (b) 

Gambar 4. (a) lokasi katup dan alat ukur tekanan, (b) lokasi termokopel 

 pressure-gauge 

Katup inlet fluida 
kerja/tekanan udara 

Sambungan termokopel
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Setelah diketahui letak kebocoran, dilakukan perbaikan dengan membuang tekanan udara dari 
SHP-Fins terlebih dahulu. Untuk perbaikan sambungan pressure-gauge dan katup inlet fluida 
kerja/tekanan udara, dilakukan dengan penggantian seal-tape yang baik pada ulir alat ukur 
tekanan dan dilakukan pengencangan sambungan hingga kencang, sedangkan perbaikan 
kebocoran pada lokasi pemasangan termokopel dilakukan perbaikan pada kelongsong 
termokopel dengan lem khusus dan pada bagian luar termokopel yang menempel pada 
dinding SHP-Fins. Setelah dilakukan perbaikan akan dilakukan uji kebocoran kembali sampai 
diperoleh SHP-Fins tidak bocor. Langkah selanjutnya adalah memberi tekanan vakum SHP-Fins 
menggunakan pompa vakum sampai -1 bar. Hasil pemberian tekanan vakum, terlihat pada 
indikator pressure-gauge kurang dari -1 bar, namun hanya sampai -0,9 bar. Pengamatan 
kebocoran dilakukan selama 5x24 jam, untuk meyakinkan SHP-Fins sudah tidak bocor dan 
hasilnya tekanan tidak berubah yaitu tetap -0,9 bar, ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Tekanan vakum tetap -0,9 bar 

Hasil pengamatan terhadap SHP-Fins setiap hari selama 5x24 jam diperoleh hasil seperti pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengujian kebocoran selama 5 x 24 jam 

No. Pengujian 
hari ke 

Tekanan 
(bar) Keterangan 

1. 1 (2/9/2019) -0,9 Tidak ada perubahan tekanan 
2. 2 (3/9/2019) -0,9 Tidak ada perubahan tekanan 
3. 3 (4/9/2019) -0,9 Tidak ada perubahan tekanan 
4. 4 (5/9/2019) -0,9 Tidak ada perubahan tekanan 
5. 5 (6/9/2019) -0,9 Tidak ada perubahan tekanan 

 
Tabel 1 menunjukkan tidak ada perubahan tekanan pada hari kelima, yaitu tekanan vakum 
tetap -0,9 bar. Dengan demikian SHP-Fins tidak ada kebocoran dan siap untuk digunakan 
eksperimen sirkulasi alam menggunakan untai FASSIP-02 Mod.1. 
 

5. KESIMPULAN 
Hasil pengujian kebocoran SHP-Fins menggunakan metoda Pneumatic Test dengan diberi 
tekanan udara dari alat kompresor dan hasil uji tekanan vakum dari pompa vakum diperoleh 
SHP-Fins pada performa yang baik, sehingga sudah dapat digunakan untuk eksperimen 
sirkulasi alam menggunakan untai FASSIP-02 Mod.1. 
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___________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
Salah satu tahapan atau langkah dari metode pengujian ini adalah dengan cara memprediksi lokasi 
terjadinya kebocoran. Jelaskanlah bagaimana cara tersebut dilakukan?? 
 
Jawaban: 
 
Proses tersebut dilakukan sebelumnya dengan memberikan tekanan menggunakan kompresor hingga 2 
Bar. Selanjutnya setelah tahap tersebut dilakukan, dilakukan proses pengecekan secara langsung pada 
setiap sambungannya. 
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ABSTRAK 

Petir adalah fenomena alam, merupakan pelepasan muatan listrik di udara yang 
dapat terjadi antara awan dengan tanah. Bahaya sambaran petir, khususnya 
sambaran petir pada tower telekomuniksi akan dapat merusak beberapa peralatan 
listrik dan elektronik pada bangunan disekitar tower akibat kenaikan tegangan 
pada jaringan instalasi listrik pada bangunan rumah tinggal masyarakat diskitar 
tower. Kenaikan tegangan ini antara lain disebabkan oleh induksi gelombang arus 
yang mengalir dari down konduktor. Pada penelitian ini akan dikaji beberapa 
metode yng dapat digunakan untuk mereduksi pengaruh gelombang elektro 
magnet yang diimbulkan oleh arus sambaran petir pada towerTelekomunikasi. 
Beberapa kajian melibatkan analisis teori serta melakukan pengujian pada 
lboratorium Tegangan Tinggi. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa dengan 
mengkonfigurasi parallel down konduktor tegangan induksi pada penghantar dapat 
direduksi sampai 12persen. 

Kata Kunci: Sambaran petir, Tegangan Induksi, Tower Telekomunikasi, Down 
konduktor 

 

ABSTRACT 
Lightning, are batural pjeomena is the release of an electric charge in the air that 
can occur between the clouds to the ground. Danger of lightning strike, especially 
a  lightning strike telecommunication tower Will be damaged some electrical and 
electronic equipment in the buildings around the tower Due to a voltage increase 
in electrical installation network on the buildings surrounding the tower. The 
increase in voltage this caused by induction hometown that flows from down a 
conductor as a result the tower strike by the lightning. In this research will be 
examined several methods That can be used to reduce the influence of the 
electromagnetic field generated by a current lightning strike to the tower 
telecommunication. Some of the study involving analysis the theory and do our 
tests at laboratorium tegangan tinggi. The result of experiments showed that with 
setting up parallel down a conductor voltage induction in line conductor could be 
reduced until 12 percent. 

Key Words: Lightning stike, Induction Voltage, Tower Telecomunication, Down 
Conduktor 
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1. PENDAHULUAN 

 

Petir merupakan fenomena alam, yang merupakan pelepasan muatan listrik di udara, dapat 
terjadi antara awan dengan awan. pusat-pusat muatan listrik dalam awan atau antara awan 
dengan tanah. Petir kan menyambar bagian-bagian yang tinggi dn yang runcing yang berada 
di atas permukaan bumi seperti Tower SystemTelekomunikasi. Akibat sambaran petir ini 
dapat merusak Tower itu sendiri apabila petir menymbar langsung pada Tower dan peralatan 
listrik maupun elektronik di sekitarnya, karena naiknya tegangan padaa jaringan instalasi 
listrik akibat induksi gelombang arus petir, oleh karena itu Tower ini ipoteksi terhadap 
sambaran petir mebggunakan penerima petir, down konduktor dan sistem Grounding. 
Dengan mengginakan system proteksi petir ini, ketika terjdi sambrn petir, arus petir akan 
dibuang ke sistem grounding. Pada saat arus petir menglir ke sistem grounding, arus petir 
ini akan mengakibatkan gelombang elektromagnetik yang akan menyebar ke sekitarnya, 
yang induksinya akan membuat kenaikan tegangan pada penghaantar instalasi listrik yang 
ada disekitarnya, termasuk penghantar instalsi yang ada di perumahan penduduk disektar 
tower sehingga mengakibatkan kerusakan peralatan listrik dan elektronik pada bangunan 
disekitar Tower tersebut. 

Akibat sambaran petir pada Tower,  arus petir akan dialirkan menuju system grounding. Saat 
arus petir mengalir melalui down conductor menuju system grounding, maka isekitar down 
conductor akan timbul gelombng elketromagnet yang menyebar ke sekitar tower. Apabila 
disekitr tower terdapat penghantar, misalnya penghantar instalasi bangunan, maka pada 
instlasi bangunan tersebut akan terjadikenaikan tegangan yang dapat merusak peralatan 
listrik dan elektronik yang tersambung pada instalasi tersebut. Terkait dengan masalah 
tersebut harus dirumuskan bagaimana mencegah merambatnya gelombang elektromgnet ini 
sehingga tidak menyebar dan mengenai penghantar instalasi bangunan dan onsta;asi 
jaringan listrik PLN. Terdapat beberapa tehnik yang bias dilakukan dan salah satunya adalah 
dengn melkukn shielding. Siejding adalah suatu upaya untuk mereduksi atau mencegah 
terjadinya induksi gelombang elektromagnetik disekitar down konduktor. Bagaimana 
shielding ini dilakukan dimana hal inilah yang akan diaplikasikan pada penelitian ini, sehingga 
dapat mencegah kerusakan peralatan listrik dan elektronik dalam bangunan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Zoro (Zoro, 2009) dalam makalahnya berjudul Induksi dan konduksi gelombang 
Elektromagnetik akibat sambaran petir pada jaringan tegangan rendah menyatakan bahwa 
sambaran langsug pada SUTR hamper tidak mungkin karena posisi jaringan yang rendah 
apalagi disekitrnya terdapat pohon-pohon yang tinggi, sedangkan sambaran tidak langsung 
dapat merusak arrester dan peralatan elektronik dalam Gedung karena kenaikan tegangan 
yang lebih tinggi ibanding kemampuan arrester yang terpasang. Sementara itu, Putri (putri, 
2017) pada tulisannya berjudul Evaluasi system proteksi petir pada Tower PT. Sampoerna 
telekomunikasi Indonesi (Ceria) Pekanbaru  menyatakan bahwa ketika terjadi sambaran petir 
pada tower, arus petir dialirkn melalui down konduktor menuju system grounding.  

Gelombang sambaran petir ini dapat diexpressikan dengan persamaan : 
                                                   𝑣(𝑡) = 𝐴 𝑣(𝑡) = 𝐴(𝑒α.t − 𝑒βt)               (1) 

Dimana :  
- waktu ekor gelombang, T(1/2) = 50 µsec. 
- waktu muka gelombang, Tcr = 1.2 µsec. 
- Amplitudo arus petir, A = 30 kA. 
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- α = -1400 dan β = -4,85.106 
 

Sehingga gelombang sambaran dapat diGambarkan sebagai impulse yang bentuknya 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Gelombang sambaran petir 

 

Pada saat arus petir mengalir ke sistem grounding, melalui down konduktor yang 
umumnya berupa Bare Conductor. Kabel ini memiliki beberapa inti sehingga dapat 
dipandang sebagai konduktor paralel yang dapat dimodelkan sebagai Resistansi dan 
Induktansi, yang tersusun secara seri. 
 
 

.  
Gambar 2. Down Conductor 

 
Nilai Resistansi down conductor ini dinyatakan dengan: 
 

                           𝑅
.

.                       (2) 
 

Dimana : 
 R adalah Resistansi dalam Ohm 
ρ adalah Tahanan jenis penghantar tembaga (1,72x10-8 Ωm)  
A adalah luas penampang down conductor (50 mm2) 
 

Dan nilai induktansi down conductor dinyatakan dengan : 
𝐿 = 0,2. 𝑙{(𝑙𝑛  ) − 1}        (3) 
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Dimana : L adalah Induktansi dalam satuan henry 

  l adalah panjang down konduktor 
  r adalah jari-jari total down konduktor (mm) 

 
Sehingga untuk down Conductor yang umumnya dipakai sesuai dengan standard 
adalah R = 15x10-3 Ohm dan nilai Induktansi L = 91x10-6 H. Dengan parameter 
down konduktor ini arus petir akan timbul gelombang elektromagnetik disekitar down 
konduktor, yang besarnya medan magnet yang timbul dinyatakan dengan persamaan : 
 

H=
. .

         (4) 
 

Sehingga induksi medan magnetnya adalah : 
 

B= µ.

. .
         (5) 

 
Tegangan induksi pada penghntar listrik disekitar down konduktor  system proteksi petir 
pada tower telekomunikasi yang terjadi adalalah akibat medan magnetik dan medan listrik 
arus petir yang berbentuk inpulse yang mengalir menuju ke pentanahan, pada s[stem 
seperi ini, impulse petir dapat dapat ianggap sebegai gelombang berjalan, dimana Besar 
tegangan induksi ini dapat dinyatakan dengan :  

Vind = . .
1

√
. .

.
     (6) 

Dimana 

Zo = Impedansi Surja (ohm) = 
.

.
µ .µ

.
 

V  = Kecepatan sambaran balik petir (m/det) 
h = tinggi tiang menara (m) 
y = Jarak sambaran petir yang tegak lurus terhada saluran udara (m) 
 
Dari Persamaan 4 dan 5 dan 6 di atas, untuk meredaduksi gelombang elektromagnetik dan 
tegangan induksinya ini dapat dilakukan dengan memperkecil arus smbaran yang dapat 
dilakukan dengan mengkonfigurasi down konduktor secara parallel atau partial parallel. 
 

3. METODE PELAKSANAAN 
 

Untuk melaksanakan kegiatan ini ada beberapa tahap antara lain : 
1. Melakukan studi pustaka terkait pengaruh gelombang induksi elektromagnet 

terhadap suatu penghantar  
2. Melakukan pembahasan teoritis terkait upaya mereduksi pengaruh gelombang 

elektromagnetik terhadap kenaikan tegangan pada suatu penghntar 
3. Membuat miniature sistem proteksi petir pada tower yang telah direncanakan 
4. Membuat rancangan metode reduksi induksi magnetik yang telah di analisa 
5. Melakukan uji coba reduksi induksi gelombang elektromagnetik pada miniature tower 

yang telah dibuat pada laboratorium tegangan tinggi Politeknik Negeri Bandung 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Sistem proteksi petir di Tower umumnya terdiri dari penerima petir (Air Terminal), Down 
Konduktor dan system Grounding. Pada system ini umumnya hanya menggunakan down 
conductor tunggal, Seperti ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Sistem proteksi petir dengan satu Down Conductor 

 

Dengan hanya satu down konduktor induksi medan magnet dinytkan : 

Vind = . .
1

√
. .

.
      (7) 

Dimana 

Zo = Impedansi Surja (ohm) = 
.

.
µ .µ

.
 

V  = Kecepatan sambaran balik petir (m/det) 
h = tinggi tiang menara (m) 
y = Jarak sambaran petir yang tegak lurus terhada saluran udara (m), 

 

Dari persamaan di atas, nilai induksi medan magnet akan turun bila nilai arus turun. 
Untuk menurunkan nilai arus pada down konduktor dapat dikonfigurasi 
 

1. Paralel Down Konduktor 

 
 

Gambar 4. Sistem proteksi petir dengan paralel Down Conductor 
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Induksi medan magnet ini dapat diperkecil apabila menggunkan beberapa buah down 
konduktor yang kita hubungkan paralel, misalnya kita gunakan 4 buah down konduktor, 
seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Dengan susunan 4 buah down konduktor ini, dengan 
arus sambaran petir yang sama, yaitu I, maka  arus pada masing-masing down konduktor 
menjadi ¼ I, demikian pula induksi mdan magnet yang dhassilkan pada masing-masing 
dowm konduktor turun mendjadi ¼ lebih kecil. 

 

 
Gambar 5. Induksi medan magnet pada parallel  down konduktor 

 
Dari ilustrasi di atas nampak induksi medan magnet di dalam loop paralel menjadi = 
0 karena saling meenghilangkan, sedangkan induksi medan magnet diluar loop paralel 
sekitar down konduktor turun menjadi ¼ dibanding hanya menggunakan satu down 
konduktor dengan besar arus sambaran yang sama 

 
2. Partial paralel down konduktor 
Secara prinsip, pada metode partial paralel down konduktor sama dengan metode 
paralel down konduktor, bedanya hanya terletak pada konfigurasi memparaleelnya. Pada 
mtode paralelel down konduktor, penyambungan paralelnya dimulai dari base air 
terminasinya, sedangkan pada metode partial paralel down konduktor, penyambungan 
paralelnya dilakukan dari titik grounding sampai stinggi bangunan atau jaringan listrik 
yang ada diseekitarnya, seperti diilustrasikan pada Gambar 6.  
 

    
Gambar 6. Partial parallel down konduktor 

Selanjutnya percobaan ini dilakukan di laboratorium Tegangan Tinggi Teknik konversi energi. 
Percobaan dilakukan dengan menggunakan tegangan tinggi AC, dngan susunan elektroda 
bol di atas dan elektroda jarum yang mengGambarkan penerima petir yang disambungkan 
dengn kabel BC Dan karena ruangan yang sangat terbatas, obyak yang dicoba hanya 
merupakan miniature tower yang tingginya hanya 1,2 meter sedang ketinggian penghantar 
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yang dianggap sebagai penghantar jaringan Tegangan rendah adalah 0,9 m, serta jarak 
penghantar dengan down konduktor diatur dari 0,4 hingga 0,8m, Setelah dilakukan 
percobaan, memang terdapat penurunan tegangan induksi yang terjadi pada kawat 
penghantar saat down konduktor diparalel, seperti ditunjukkan pada tabel berikut 

Table 1. percobaan pengaruh arus down konduktor terhadap tegngan induksi 

Jarak kawat dg 
downkonduktor 

Teg terukur 
Selisih 

(Penurunan)
Rata-
rata 

reduksi 
Down 

Kpnduktor 
Tunggal 

Down 
Kpnduktor 

Paralel 
0,4 0,21 0,22 -2% 

12% 
0,5 0,18 0,18 2% 
0,6 0,23 0,16 17% 
0,7 0,21 0,14 20% 
0,8 0,19 0,12 22% 
0,4 0,31 0,22 16% 

2% 
0,5 0,23 0,25 -3% 
0,6 0,23 0,24 -2% 
0,7 0,23 0,23 2% 
0,8 0,21 0,23 -4% 
0,4 0,31 0,28 6% 

11% 
0,5 0,3 0,25 9%
0,6 0,29 0,25 8% 
0,7 0,28 0,20 17% 
0,8 0,28 0,22 13% 
    

5. KESIMPULAN 

Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa dengan parallel down konduktor tegangan induksi 
pada penghantar dapat direduksi sampai 12 persen. 
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ABSTRAK 

Potensi sumber energi terbarukan di Indonesia dipaparkan dan dibahas di dalam 
tulisan ini dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber 
energi yang tersedia. Potensi lima sumber energi terbarukan yang besar, yaitu air, 
panas bumi, surya, angin dan biomasa dianalisa pada bagian awal tulisan ini. 
Selanjutnya, perkembangan pembangunan energi terbarukan akan dibahas dari 
sisi penelitian, perencanaan dan eksploitasi. Dengan potensi sumber energi 
terbarukan yang berlimpah, Indonesia menargetkan pembangkitan energi listrik 
dari energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan sebesar 31% pada 
tahun 2050. Usaha yang kuat dari pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk 
merangsang dan mempercepat pembangunan energi terbarukan dengan 
penyediaan dan penerapan kerangka kebijakan seperti pemberian insentif untuk 
proyek-proyek energi terbarukan dan feed in tariff untuk pembangkitan listrik dari 
energi terbarukan. 

Kata kunci: energi terbarukan, potensi sumber energi, Indonesia 

ABSTRACT 

The potential of renewable energy (RE) resources in Indonesia is presented and 
discussed in this paper with the objective of maximizing utilization of resources 
available across the country. The potentials of five major RE resources, i.e. hydro, 
geothermal, solar, wind, and biomass are analyzed at the beginning of the paper. 
The progress of RE development is then discussed in terms of research, planning, 
and exploitation. With the huge potential of RE resources, Indonesia has targeted 
that RE will contribute to 23% of electricity generation in 2025 and 31% of 
electricity generation in 2050. The government of Indonesia should make intensive 
and continued efforts to stimulate and accelerate the development of RE in the 
country by designing and implementing policy frameworks such as incentives for 
renewable energy projects and feed-in tariffs for renewable power generation. 

Keywords: renewable energy, energy resources potential, Indonesia 
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1. INTRODUCTION 

Development of renewable energy (RE) around the world has increased tremendously and RE 
sources has grown up so much over the past decade. This rapid growth is due to the 
continuous efforts to reduce dependence on the conventional energy sources such as coal and 
oil, and at the same time to minimize carbon emission which is responsible for global warming 
and climate change. 

As of 2017, 18.1% of global energy consumption was estimated to be accounted by RE, which 
increased 4.4% from the prior year. Fossil fuel and nuclear energy accounted for 79.7% and 
2.2%, respectively. Non-biomass RE has grown 4.5% annually in the period of 2016 to 2016, 
which was higher than fossil fuel and nuclear energy growth at 1.4%. By the end of 2018, RE 
sources contributed to 26.2% of global electricity generation as shown in Figure 1. The installed 
RE generating capacity is now 33% of global capacity (REN21, 2019). The world’s consumption 
of RE is projected to increase 3% per year, which is the fastest growing form of energy in the 
period of 2018 to 2050. This is triple greater than nuclear power consumption (EIA, 2019). 
 

 

Figure 1. Global Electricity Generation by the End of 2018 (REN21, 2019) 

Increasing interest in renewable power generation is also due to a reduction cost of RE 
technologies. International Renewable Energy Agency (IRENA) reported that the costs for 
renewable power generations have fallen remarkably over the past decade. For instance, 
installation costs of utility-scale solar photovoltaic (PV) plant have fallen from a US$3,300–
7,900/kW range in 2010 to US$800–2,700/kW in 2018, while levelized cost of energy (LCOE) 
in 2018 was US$0.085/kWh, which decreased by 13% compared to the cost for the previous 
year. Construction costs of onshore wind power plant have declined from US$1,913/kW to 
US$1,497/kW between 2010 and 2018, while LCOE was US$0.056/kWh, which decreased by 
13% compared to the cost for 2017. As a result, solar and onshore wind power are now 
cheaper than any non-renewable options, in the absence of financial assistance or subsidy 
(IRENA, 2019). In a specific analysis for the United States, LCOE of solar PV and onshore wind 
are much lower than coal and nuclear (Mycle Schneider, 2019).  

In line with the movement of most countries in the world to diversify their energy mix, 
Indonesia has planned to increase energy generation from RE resources. As the largest country 
in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with the highest energy consumption 
in the region, Indonesia has targeted 23% electricity generation from renewables by the year 
2025 increasing from around 12% current renewables electricity generation, and 31% by 2050 
in the long-term target (IESR, 2018-1, 2018-2). In the short-term target, hydro and 
geothermal are projected to give 10% and 12% shares in electricity generation, while the 
other renewables supply is 1% of total capacity.  
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Indonesia Ministry of Energy and Mineral Resources has signed the new Electricity 
Procurement Plan (RUPTL) of the state-owned electricity company (PLN) for the period of 
2019-2028, which states that RE will contribute to an additional capacity of 14.3 GW, or 19.9%. 
Of the planned additional capacity, the largest capacity relates to hydropower at 9.3 GW, or 
13.1% of the total additional capacity, followed by geothermal at 4.8 GW, or 6.8%, scattered 
isolated mini hydro with total capacity of 0.1 GW and other power plants with a total additional 
capacity of 0.1 GW (PT PLN, 2019). 
 
Since the last decade, the government of Indonesia has continuously exploited huge RE 
resources available across the country. The current energy policy has changed the path in 
planning an energy strategy properly and gives more attention to renewables utilization while 
increasing energy efficiency. Specifically, the development of energy should be done using gas 
on the way to reach adequate energy supply from RE, such as hydropower and geothermal 
(Dutu, 2016). In addition, security of energy supply was prioritized by diversification of five 
energy resources, i.e. natural gas, coal, crude oil, hydro, and other renewables. Moreover, 
significant and continuous efforts have been undertaken to develop RE through declaration of 
new energy policy and regulations, but the results and current progress are not satisfied 
enough (Hasan, 2012). 

Recently, development of different RE policy scenarios in Indonesia and Thailand was analyzed 
using the Long ranges Energy Alternatives Planning system (LEAP) energy model in the period 
of 2010 to 2050 (Kumar, 2016). The model is based on consumption, energy demand, and 
environmental emissions impact forecasts, which are used to analyze the benefits of different 
energy scenarios. It was concluded that exploitation of all potential of RE must be done by 
generating a large proportion of electricity by 2050. This results in reducing CO2 emission 
significantly in both countries. In another study (Liu, 2017), impact of RE consumption and 
agricultural on CO2 emissions was investigated using the environmental Kuznets Curve (EKC) 
in four ASEAN countries, i.e. Malaysia, Thailand, Philippines, and Indonesia. The results 
indicated that CO2 emissions decreases as RE and agriculture increases, while non-RE is 
positively correlated to emissions. As a result, development of sustainable agriculture is able 
to promote RE such as biomass and at the same time reduce emissions. 
 
Although some previous researches have been conducted to analyze development of RE in 
Indonesia, a simultaneous study on several major RE resources is still necessary. This paper 
discusses the potential of hydro, geothermal, solar, wind, and biomass in Indonesia and 
progress of these RE sources development in the country.  

2. RENEWABLE ENERGY POTENTIALS 

2.1 Hydropower 
A summary of RE potential in Indonesia is given in Table 1, which shows that the country has 
potential of RE sources of about 442 GW is used for power generation as reported in (National 
Energy Council, 2019), while (MEMR, 2016) presented larger potential, 801.2 GW.  
 
Indonesia is the largest archipelago country in the world with high amounts of rainfall, which 
has high potential of hydropower. As an economical and reliable energy source, hydropower 
can be applied in large or mini/micro power plants. Besides water resources for large 
hydropower, mini/micro hydropower potentials are also available across the country. As shown 
in Figure 3, high potentials of hydropower generation of greater than 30 MW available in the 
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provinces of West Kalimantan, West Sumatera, Bengkulu, and South Sulawesi (Sugiyono, 
2009). 
 

Tabel 1. Potential of Renewable Energy in Indonesia (National Energy Council, 2019, 
MEMR, 2016) 

Energy Source Potential (NEC) Potential (MEMR) 
Hydro 94.3 GW 75 GW 
Geothermal 28.5 GW 29.5 GW 
Bioenergy 32.6 GW 32.6 GW 
Solar energy 207.8 GWp 532.6 GW 
Wind 60.6 GW 113.5 GW 
Ocean energy 17.9 GW 18 GW 

 

 

Figure 2. Mini/micro hydropower potential in Indonesia (Sugiyono, 2009) 

In 2018, grid-connected large hydropower contributed to 66% of 9.4 GW installed capacity of 
renewable power plants, while mini/micro hydropower plants accounted for 5% of the total 
capacity (IESR, 2018-2). Two of the disadvantages of large hydropower plants are they need 
high investment cost to build and environmental issues. Therefore, mini/micro hydropower 
plants using small rivers are viable alternatives for electricity generation in Indonesia. In 
addition, mini/micro hydropower plants are suitable for remote or isolated areas with unreliable 
electricity supply (Erinofiardi, 2017). 
 
2.2 Geothermal 
Geothermal and hydropower are the fastest growing RE sources in Indonesia. By the end of 
2018, Indonesia supplied the second largest amount of geothermal power generating capacity 
in the world. The country installed 140 MW additional capacity of geothermal power plant in 
that year (REN21, 2019). As a country that crossed by ring of fire and has a lot of volcanoes 
in many areas of the country, Indonesia is blessed with about 40% of the global geothermal 
energy potential. It is estimated that potential of geothermal energy in the country is 29.5 GW 
as shown in Table 1. However, only small portion (about 4.5%) was exploited for electricity 
generation in the country. The government of Indonesia has planned to increase geothermal 
power plant capacity, which is projected to contribute 10.65% of total electricity generation 
(Nasruddin, 2016). The potential of geothermal energy was found in 256 areas located in 
several main islands of Indonesia (Dharma, 2010). This indicated that the country has the 
largest geothermal energy potential in the globe (DEBTKE KESDM, 2014). Table 2 shows 
the potential of geothermal energy spread in the main islands.  
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Tabel 2. Indonesia’s Geothermal Energy Potential (Nasruddin, 2016) 

Island Potential Energy (MW) 
Resources Reserve Total 

Sumatera 5516 7244 12,760 
Jawa 3536 6181 9717 
Bali – Nusa Tenggara 777 1028 1805 
Sulawesi 1442 1602 3044 
Maluku 642 429 1071 
Kalimantan 145 - 145 
Papua 75 - 75 
Total   28,617 

 
2.3 Solar and Wind Energy 
It is worth noting that the potential of solar energy is more than double the potential of 
hydropower, as shown in Table 1. As a tropical country and lies along the equator, Indonesia 
has abundant potential of solar energy. The average daily solar radiation in Indonesia is about 
4.5 kWh/m2/day, which is potential for electricity generation to contribute in fulfilling the 
countries’ energy consumption (Prastawa, 2013). Solar radiation measurements were done 
for 18 sites in Sumatera and Java as western part, and West Nusa Tenggara and East Nusa 
Tenggara as eastern part. Results showed that Eastern Indonesia cities have the average solar 
radiation of 5.1 kWh/m2/day, which is higher than Western Indonesia cities with solar radiation 
of 4.6 kWh/m2/day (PT PLN, 2005).  
 
In another research, solar energy resources were estimated using solar radiation data provided 
by Surface Meteorology and Solar Energy (SSE) of NASA. Annual electricity generation using 
the proposed system. It is found that the proposed system can generate electricity annually 
vary from 0.46 GWh/year in Denpasar to 217 GWh/year in Pontianak (Fathoni, 2014). 
 
Wind energy is also a promising energy resource for sustainable energy development in the 
future. Indonesia has wind energy potential of 113.5 GW, much higher than geothermal energy 
potential. Wind Resources Assessment (WRA) was undertaken in 7 provinces using field visit 
survey and the satellite data. It is concluded that the total energy generated from all sites is 
about 2.745 GW or about 55.184 GWh/year (Martosaputro, 2014). Table 3 shows the 
average wind speed for all locations where the wind resources assessment was conducted. 
 

Tabel 3. The Average Wind Speed for All Assessment Sites (Martosaputro, 2014) 
Site Average Wind Speed (m/s) Wind Power Density (W/m2) 

Baron - DIY 5.8 202 
Lebak - Banten 5.5 185 
Nusa Penida - Bali 4.9 137 
Oelbubuk - NTT 6.7 334 
Bantul - DIY 4.1 99 
Sukabumi – West Java 6.6 272 
Purworejo – Central Java 5.32 250 
Garut – West Java 6.6 248 
Sidrap – South Sulawei 7.04 395 
Jeneponto – South Sulawesi 8.11 511 
Selayar – South Sulawesi 4.0 83 

 
2.4 Biomass 
According to National Energy Council (DEN) report, the potential of biomass for power 
generation is 32.6 GW which is second largest in the world after USA. Strategy to maximize 
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the utilization of abundant biomass resources must be designed properly to achieve target of 
RE share in energy mix in 2025 and 2050. Municipal wastes, rice husk, palm oil, and bagasse 
are the biomass resources that can be used as alternatives for power generation. The strategy 
to harvest this potential adheres to biomass energy policies such as Small-Scale and Distributed 
Power Plant, and Medium Scale Power Generation from RE. The strategy on distributed power 
plants is oriented to meet the energy demand at small and medium scale local industries such 
as rice mills, and also to replace diesel power plants (Singh, 2013).  

3. DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY IN INDONESIA 

Since the last decade, implementations of renewable energy resources have been doing 
intensively with the objective to increase renewable energy share in the country energy mix. 
The increase of RE supply is expected to be done by optimizing utilization of hydro, geothermal, 
solar, wind, and biomass energy resources for electricity generation. The growth of energy 
mix in the period of 2019 to 2028 can be seen in Table 4. 

Tabel 4. Energy Mix Percentage of Indonesia Between 2019 and 2028 (RUPTL, 2019) 
Renewables 2019 (%) 2025 (%) 2028 (%) 

Hydro 6.1 10.40 10.93 
Geothermal 5 10.65 9.63 
Other Renewables 0.27 1.95 2.64 
Gas 21.24 22 22 
Oil 4 0.40 0.4 
Coal 62.75 54.60 54.4 
Import 0.61 0 0 

 
In the development of RE, energy transition plan must be supported by well-designed policy 
frameworks. The government policies are important to support the successful the RE 
development program. For example, decrease in geothermal exploration activities is currently 
affected by MEMR Regulation No. 48/2017 and No. 50/2017. These regulatory frameworks 
limit exploration and construction to existing fields. The survey and pre-exploration activities 
in fields owned by PLN and other six companies will also remain limited (IESR, 2018). 
Indonesia has feed-in tariff policy to attract private investment in RE sources development, 
but still has challenges encountered in implementing the policy (Bakhtyar, 2013).  
 
Several major implementations and status of RE development in Indonesia in recent years are 
mentioned below. 
 The first wind farm, PLTB Sidrap I, has been operated in July 2018 with capacity of 75 MW. 

The wind farm is in South Sulawesi and generates electricity for 70,000 households. 
 72 MW Jeneponto wind farm was planned to start operating in 2019. Other wind farm 

projects that have reached COD status are Sarulla Unit III (110 MW) in North Sumatera and 
Karaha Unit I (30 MW) in West Java. 

 The first biomass power plant, PLTBm Siantan, was inaugurated in September 2018 in West 
Kalimantan Province. The capacity of the biomass plant is 15 MW. 

 The largest solar power plant was inaugurated in December 2015 in East Nusa Tenggara 
Province with the capacity of 5 MW. 

 The 1,040 MW Upper Cisokan plant is currently under construction. This is the largest 
hydropower project, which is located in Western Java. 
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 Three geothermal power plants in Lumut Balai, Sorik Marapi, and Sokoria have total capacity 
of 90 MW. These plants were planned to operate in 2018 but delayed due to electrical 
transmission line is still under construction.  

4. CONCLUSION 

Development of renewable energy is important for diversification of energy sources which 
leads to reduce negative impacts of hydrocarbon energy resources on the environment. 
Indonesia has been long relying majorly on conventional energy sources such as coal and gas 
for its energy needs. In this paper, potential of renewable energy resources in Indonesia has 
been presented focusing on development of five major resources i.e. hydro, geothermal, solar, 
wind, and biomass, which aims to maximize the exploitation of the available energy sources. 
The analysis has revealed that Indonesia has a huge potential of renewable energy resources, 
i.e. 801.2 GW with the solar potential of about 533 GW, but still not majorly exploited for 
renewable power generation. The government plays a key role in the development of 
renewable energy in the country. Therefore, the government policies such as incentives for 
renewable energy projects and feed-in tariffs for renewable power generation are essential to 
support the success of Indonesia in achieving renewable energy shares of 23% in 2025 and 
31% in 2050. 
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ABSTRAK 

Di saat ini, tingkat penggunaan mesin gravir laser sangat tinggi. Tidak hanya 
digunakan dalam industri manufaktur, mesin gravir laser diperlukan juga untuk 
kegiatan praktikum mahasiswa. Namun ada kendala yang cukup serius, yaitu 
harga mesin gravir laser yang terbilang cukup mahal. Oleh karena itu, dilakukan 
perancangan mesin gravir laser dengan harga yang terjangkau sebagai solusi 
untuk memecahkan masalah yang ada. Perancangan mesin gravir laser ini 
menggunakan mikrokontroler Arduino UNO, CNC shield V3, 2 buah motor stepper 
sebagai aktuator atau sebagai penggerak sumbu X dan Y, dan modul laser 
dengan daya 500mW. Pemilihan Arduino UNO dan CNC shield V3 dikarenakan 
barang lebih mudah ditemukan dan harga lebih terjangkau. Perancangan mesin 
gravir laser juga dilengkapi dengan tombol emergesi guna menghentikan mesin 
bila kerja dari mesin gravir laser di luar kendali. Dari pengujian yang dilakukan, 
parameter dari kejernihan hasil akhir adalah kecepatan gerak laser saat bekerja. 

Kata kunci: gravir laser, Arduino, CNC shield 

ABSTRACT 

Nowaday, the level of using laser engraving machines is very high. Not only used 
in the manufacturing industry, laser engraving machines also needed for 
university student practicum activities.But there are quite serious problem, the 
price of laser engraving machine that was quite expensive. Therefore, a laser 
engraving machine was designed at affordable price to overcome the existing 
problem. The design of the laser engraving machine uses an Arduino UNO as 
microcontroller, CNC shield V3, 2 stepper motors as actuator or as an X and Y 
axis drive, and a laser module with 500mW power. Choosing of Arduino UNO and 
CNC shield V3 because its easy to find and more affordable price. The design of 
laser engraving machine is also equipped with an emergency button to stop the 
machine when the work of laser engraving machine is out of control. From the 
test conducted, the parameter of the final result is the speed of the laser motion 
while working.  

Keywords: laser engraving, Arduino, CNC shield
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1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini teknologi dalam bidang indutri manufaktur berkembang dengan sangat pesat. 
Berbagai faktor seperti kecepatan produksi, kepresisian, dan akurasi menjadi hal yang 
sangat dituntut untuk mencapai suatu produk yang berkualitas. Mesin CNC (Computer 
Numerical Control) menjadi salah satu  alternatif untuk menggantikan mesin-mesin 
konvesional yang memiliki banyak keterbatasan. (Salam, 2014) Mesin CNC sudah sangat 
dikenal bagi dunia indusri, karena mesin ini merupakan aset yang sangat penting bagi 
perusahaan untuk memproduksi secara masal produk atau komponen yang memerlukan 
tingkat kepresisian dan ketelitian yang tinggi. (Martinov, 2014) 

Dalam industri robotika sering dijumpai menggunakan mesin CNC Laser Engraving. Mesin ini 
bekerja memproduksi  suatu produk dengan cara memotong, mengukir, atau menggores 
suatu material menggunakan laser. Mesin Laser Engraving terus mengalami pengembangan. 
Pada mulanya merupakan alat berat guna menolong kegiatan pertambangan, namun 
sekarang mesin CNC Laser Engraving sudah menjadi portable dengan menggunakan 
mikrokontroler Arduino nano dan menggunakan 3 buah motor stepper sebagai aktuator. 
Sistem yang digunakan dianggap masih kurang efektif, terutama dalam penggunaan 3 buah 
motor stepper yang digunakan hanya sebagai penggerak 2 sumbu. (Munadi, 2018) 

Dalam perancangan mesin CNC Laser Engraving yang dilakukan, digunakan mikrokontroler 
Arduino UNO, CNC Shield V3, 2 buah motor stepper sebagai aktuator sumbu X dan Y, dan 
modul laser dengan daya 500mW. Untuk mensuplai daya pada CNC, motor, dan modul laser 
digunakan power supply  DC bertegangan 12V dan 10A. Sedangakan Arduino UNO 
mendapatkan suplai tegangan 5V melalui USB serial yang ditancapkan pada komputer atau 
laptop. Perancangan mesin CNC Laser Engraving ini juga dilengkapi dengan tombol 
emergensi guna menghentikan mesin bila kerja dari mesin gravir laser di luar kendali. 

2. METODOLOGI 

2.1 Komponen yang digunakan 
Perancangan mesin CNC Laser Engraving memerlukan beberapa hardware dan software 
pendukung yang dijelaskan di bawah ini: 

2.1.1 CNC Shield  V3 
CNC (Computer Numerical Control) Shield merupakan sebuah modul yang digunakan 
merangkai driver motor stepper untuk mesin printer 3D, mesin CNC, atau mesin gravir. 
Modul CNC Shield dipasang pada board Arduino UNO. Modul CNC Shield ini memilik 4 buah 
slot untuk driver motor stepper, dengan 2 pin I/O untuk tiap driver. (Fuadzi, 2018) 
 
2.1.2  Arduino UNO 
Arduino UNO merupakan sebuah board mikrokontroler yang berbasis ATmega 328 dengan 
tegangan operasi 5V yang di dalamnya memiliki 14  pin I/O digital, dimana 6 pin input 
tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, sebuah 16 MHz 
osilatorkristal, koneksi  USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset.  
(Kurniawan, 2015) 
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2.1.3  Modul Laser 
Pada perancangan mesin CNC Laser Engraving, perancang menggunakan modul laser 
dengan tipe LA03-500. Daya laser 500mW, panjang gelombang 405Nm, dan tegangan kerja 
dari laser tipe ini adalah DC 12V.  

 

 

 

 

Gambar 1. Modul Laser LA03-500 
 

2.1.4  Motor Stepper 
Motor stepper dikelompokkan dalam jenis motor DC. Prinsip kerja dari motor stepper adalah 
dengan cara mengubah pulsa digital menjadi gerakan mekanis. (Athani, 1997) Gerakan 
yang dihasilkan motor stepper berdasarkan dari urutan pulsa yang dikirimkan pada motor 
stepper. (Giurgiutiu, 2009) Pada mesin CNC Laser Engraving  yang dikerjakan, peneliti 
menggunakan 2 buah motor stepper tipe 17H2A4417. Penggunaan 2 buah motor berfungsi 
sebagai penggerak sumbu X dan Y. 

2.1.5  Power Supply 
Power supply atau dalam bahasa Indonesia catu daya merupakan perangkat yang berfungsi 
sebagai penyedia utama daya tegangan DC, dalam perancangan ini digunakan sebagai suplai 
daya CNC shield, motor stepper, dan modul laser. (Zulfikar, 2017) 
 
2.1.6  Laser GRBL 
Software LaserGRBL digunakan untuk mengoperasikan mesin CNC Laser Engraving dengan 
cara mengubah Gambar atau foto yang dimasukkan menjadi Gcode sehingga dapat dibaca 
oleh CNC shield. (Ham, 2019 May 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Tampilan Awal dari Software Laser GRBL 

2.3  Perancangan dan Cara Kerja Alat 
Dalam perancangan mesin CNC Laser Engraving menggunakan 1 buah power supply 
bertegangan 12V dan 10A untuk mensuplai tegangan ke CNC Shield dan Modul Laser. 
Arduino UNO sendiri mendapat suplai tegangan 5V dari perangkat komputer atau laptop 
yang digunakan menjalankan software Laser GRBL. Berikut merupakan diagram 
perancangan mesin CNC Laser Engraving: 
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Gambar 3. Diagram Perancangan Alat 

Berdasarkan pada diagram perancangan alat, perancangan mesin CNC Laser Engraving 
menggunakan 2 buah driver motor yang dipasang pada CNC shield V3. Selain sambungan 
untuk menerima tegangan, modul laser juga memiliki sambungan untuk mengatur PWM 
yang dipasang pada CNC shield V3. Perancangan alat ini juga disertai dengan tombol 
emergency yang berguna menghentikan proses kerja mesin bila mesin bekerja di luar 
kendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Algortima Cara Kerja Mesin Laser Engraver 
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Berdasarka pada Gambar 4, algoritma pada Arduino untuk output modul laser yang disetting 
pada pin 11 menggunakan fungsi if. Ketika nilai Gcode=0 maka modul laser pada kondisi 
standby, jika nilai Gcode=1 modul laser akan bekerja. Proses akan berulang hingga proyek 
yang dikerjakan selesai. Gcode sendiri dihasilkan oleh software Laser GRBL dengan 
mengubah data masukkan berupa Gambar atau teks menjadi data Gcode.  

Penggunaan software Laser GRBL dapat dikatakan cukup mudah. Langkah awal adalah 
menyambungkan mesin CNC Laser Engraving dengan komputer atau laptop. Langkah 
selanjutnya adalah memilih Gambar atau foto yang akan dicetak. Sebelum mencetak, 
Gambar atau foto dapat disesuaikan sesuai keinginan kita seperti mengatur brightness, 
contrast, dan ukuran. Ada juga pilihan untuk memberi arsiran pada bagian Gambar atau 
hanya bagian garis luarnya saja. 

 

Gambar 5. Hasil dari Pengarsiran Bagian Luar (kiri)  
dan Hasil dari Pengarsiran Penuh (kanan) 

Setelah selesai mengedit Gambar, langkah terakhir adalah menentukan kecepatan gerak 
laser saat bekerja. Kecepatan gerak laser sangat berpengaruh pada bagus tidaknya hasilnya 
akhir. 

 

Gambar 6. Pengaturan Kecepatan Gerak Laser 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian alat dengan cara menghubungkan Arduino UNO dengan USB ke perangkat 
komputer atau laptop. Langkah berikutnya memasukkan Gambar pada software laser GRBL. 
Sesuaikan desain yang diingingkan dan mengatur kecepatan gerak laser. Sebagai uji coba 
digunakan Gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pemilihan Gambar Uji Coba 

Lama tidaknya proser gravir berdasarkan tingkat kerumitan Gambar dan kecepatan gerak 
laser. Dalam uji coba, menggunakan kecepatan laser 300mm/min dan 100mm/min. Pada uji 
coba yang dilakukan menggunakan kayu pinus sebagai media grafir. Berikut Gambar hasil 
gravir pada media kayu pinus dengan kecepatan kerja laser yang berbeda: 

 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 8. Hasil dari Proses Gravir dengan  

Kecepatan 300mm/min (kiri) dan 100mm/min (kanan) 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pembuatan mesin CNC Laser Engraving dan dari hasil uji coba yang dilakukan, 
dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian, modul laser dapat membaca Gcode dan dapat mencetak 
Gambar sesuai dengan data masukkan. 
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2. Berdasarkan hasil pengujian, kecepatan gerak laser sangat mempengaruhi kerapian dan 
kejelasan hasil akhir. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
Apakah telah dilakukan studi tentang material lainnya yang dapat digunakan untuk gravier tersebut? 
 
Jawaban: 
 
Beberapa material telah di uji, diantaranya kertas karton dan kayu dapat digunakan, sedangkan pada 
material akrilik hasil gravier sangat tipis. 
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ABSTRAK 

Field Programmable Gate Array (FPGA) dapat digunakan sesuai dengan yang 
diharapkan pada kondisi yang sulit karena tidak mempunyai batasan dalam 
pengembangan pada pemrograman fungsi khusus. Dibandingkan dengan tipe 
mikrokontroler atau DSP, FPGA adalah sirkuit terpadu yang dapat mengirim sinyal 
dengan cepat karena proses perhitungan algoritma paralel. Untuk mengendalikan 
motor BLDC, FPGA menggunakan kontrol Pulse Width Modulation (PWM). Duty 
cycle yang dihasilkan dari Analog to Digital Converter (ADC) akan dikonversikan ke 
PWM yang akan mengendalikan kecepatan motor BLDC. Makalah ini akan 
menjelaskan hasil dari pengontrolan motor BLDC menggunakan FPGA ketika 
terjadi perubahan duty cycle yang akan mempengaruhi kecepatan putaran motor 
BLDC. Metode yang digunakan adalah PWM dengan variable duty cycle. Uji di 
laboraturium yang sudah dilakukan akan membuktikan metode yang diusulkan. 

Kata kunci: Brushless DC motor, Field Programmable Gate Array, duty cycle, 
Analog to Digital Converter, Pulse Width Modulation 

ABSTRACT 

Field Programmable Gate Array (FPGA) can be used as user expected in difficult 
conditions because it doesn’t has limit development in programming special 
functions. Compared to other types of microcontrollers or DSP, FPGA is an 
integrated circuit that can send signals quickly because the process of calculating 
the algorithm are in parallel. To control a BLDC motor, it requires Pulse Width 
Modulation (PWM) control by using FPGA. The duty cycles were generated by the 
Analog to Digital Converter (ADC). They will be convert to PWM for controlling the 
speed of the BLDC motor. This paper explain the results of controlling a BLDC 
motor using FPGA when alteration of the duty cycle affect the rotation speed of a 
BLDC motor. The method  is using PWM with a variable duty cycle. To verify the 
analysis, experimental works were done. 

Keywords: Brushless DC motor, Field Programmable Gate Array, duty cycle, 
Analog to Digital Converter, Pulse Width Modulation 
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1. PENDAHULUAN 

Motor BLDC banyak digunakan di berbagai bidang seperti industri elektronik, otomotif, dan 
robotika karena mempunyai banyak keunggulan yaitu mudah dalam pemeliharaan, tingkat 
efisiensi tinggi, dan hemat energi dibandingkan motor DC konvensional (Alecsa 
2010)(Alecsa et al. 2010)(Scholar 2017)(Sathyan et al. 2009). Untuk strategi 
pengontrolan motor BLDC tiga fasa dibutuhkan konverter tiga fasa yang terdiri dari MOSFET 
atau IGBT dan mikrokontroler atau IC programmer sebagai penghitung algoritma dengan 
kemampuan komputasi yang tinggi (Milivojevic et al. 2012). Akan tetapi pengendalian 
menggunakan mikrokontroler memiliki keterbatasan fasilitas dan fungsi yang tidak bisa 
dikembangkan lagi. Maka diperlukan suatu alat yang memiliki kebebasan dalam 
pengembangan fungsi khusus dalam pemrograman yaitu dengan menggunakan FPGA. 

FPGA dapat digunakan untuk pemrograman pada motor AC, motor DC dan motor BLDC. Untuk 
penerapan FPGA pada motor BLDC yang paling sederhana yaitu dengan melakukan 
pengendalian kecepatan motor BLDC menggunakan kendali PWM dengan variable duty cycle 
(Pindoriya n.d.). Sinyal ADC akan dikonversi oleh FPGA ke sinyal PWM yang kemudian 
digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor BLDC dengan memvariasikan periode ON – 
OFF PWM (Pindoriya et al. 2018). 

Makalah ini mengusulkan pengendalian kecepatan motor BLDC dengan menggunakan FPGA. 
Dalam analisis yang dilakukan terdapat perbandingan duty cycle pada saat kecepatan tertentu. 
Untuk hasil uji coba yang telah dilakukan menunjukkan semakin rendah prosentase duty cycle 
maka perioda gelombang arus dan tegangan semakin lebar begitupun sebaliknya. Uji coba 
yang telah dilakukan menunjukkan bahwa FPGA dapat mengendalikan kecepatan motor BLDC 
dengan baik. 

2. METODE 

2.1 Implementasi Pulse Width Modulation pada FPGA 
FPGA Altera Cyclone IV tidak mempunyai ADC internal yang digunakan untuk membuat PWM 
dengan variable duty cycle, maka diperlukan ADC eksternal yaitu ADC 0820 yang mempunyai 
fitur high speed 8 - bit ADC converter. ADC 0820 akan mengubah sinyal analog dari 
potensiometer ke sinyal digital yang kemudian dikonversi oleh FPGA menjadi PWM dengan 
variable duty cycle. Gambar 1 menunjukkan konversi sinyal analog menjadi PWM 
menggunakan FPGA. 
 

Analog
signal

8-bit
ADC

Counter
0-255 PWM 1

PWM 2

PWM 2
FPGA

 

Gambar 1. Diagram blok mengubah sinyal analog menjadi PWM menggunakan FPGA 
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Gambar 2 di bawah ini menunjukkan urutan pemrograman PWM menggunakan FPGA. FPGA 
memerlukan counter 8 bit dan sebuah D type FF untuk membuat PWM. Counter yang 
diprogram dikendalikan oleh 50MHz clock di dalam FPGA. Periode PWM ditentukan oleh nilai 
konstan (per_val) pada input komparator pertama. Counter akan reset ketika perbandingan 
pada komparator sudah tercapai kemudian akan set FF. Untuk membuat PWM dengan variable 
duty cyle diperlukan (dc_val) pada input komparator kedua. Nilai (per_val) akan lebih tinggi 
dari (dc_val). FF akan reset ketika variable duty cyle dan counter sudah matching (Alecsa et 
al. 2010). 

Clock
50MHz

8-bit
Counter

Comparator
1

Comparator
2

D-FF
set

reset

Duty cycle

reset

Output
PWM

 

Gambar 2. Diagram blok pemrograman PWM variable duty cycle menggunakan FPGA 
 

Untuk mengaktifkan output dari FF pada jumlah yang ditentukan yaitu : 
 

𝐷𝐶 _ 𝑡𝑖𝑚𝑒    𝑝𝑒𝑟 _ 𝑣𝑎𝑙  𝑑𝑐 _ 𝑣𝑎𝑙 ∗ 20𝑛𝑠  (1) 

Pada pengimplementasian frekuensi PWM akan di turunkan ke 5KHz maka nilai (per_val) 
adalah 9999: 
 

𝑃𝑊𝑀 _ 𝑃𝐸𝑅  𝑝𝑒𝑟 _ 𝑣𝑎𝑙  1 ∗ 20𝑛𝑠  200 𝜇𝑠  (2) 

2.2  Kontrol Kecepatan Motor BLDC menggunakan FPGA 
Pada gambar 3 ditunjukkan sinyal analog dari duty cycle selector akan dikonversikan ke sinyal 
digital oleh ADC 0820 yang kemudian akan diproses oleh FPGA Altera Cyclone IV untuk 
menghasilkan PWM yang nantinya akan mengendalikan kecepatan motor BLDC. Motor BLDC 
mempunyai tiga hall effect sensor yang akan dijadikan input dari FPGA Altera Cyclone IV 
kemudian menghasilkan enam output untuk mengendalikan saklar IGBT (Pereira, 2013). 
 

Duty cycle
selector

ADC0820
FPGA Altera
Cyclone IV

DC source

Driver

BLDC
Motor

Converter

Hall Effect
1, 2, 3

 

Gambar 3. Konsep strategi kontrol kecepatan motor BLDC berbasis FPGA 
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Untuk rangkaian konfigurasi inverter tiga fasa pengendali motor BLDC dapat dilihat pada 
Gambar 4. 
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Gambar 4. Rangkaian konfigurasi inverter tiga fasa tiga lengan 
 
Pada Gambar 5 menunjukkan penyambungan gerbang logika yang kemudian akan diubah 
menjadi bahasa VHSIC Hardware Description Language (VHDL) pada aplikasi Quartus II untuk 
mengendalikan motor BLDC. Terdapat input dari hall effect sensor yaitu H1, H2, dan H3 yang 
diolah melalui gerbang logika kemudian akan menghasilkan pola komutasi untuk saklar S1, 
S2, S3, S4, S5, dan S6. Untuk pengendalian kecepatan motor BLDC saklar S2, S4, dan S6 
diberi input PWM 1, PWM 2, dan PWM 3. 
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Gambar 5. Diagram skematik kontrol kecepatan motor BLDC 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prototipe yang telah dibuat  menggunakan  motor BLDC (a) yang dikontrol oleh FPGA Altera 
Cylone IV (b) dan komponen lainnya yang digunakan adalah downloader FPGA (c), inverter 
IGBT SEMIKRON SK35GD065ET, driver IGBT(d), baterai 12V DC (e), tiga buah sensor arus 
LEM HX-S10P SP2 (f), tiga buah resistor 10KΩ sebagai penyambungan instalasi virtual netral, 
ADC 0820 (g) dan osciloscope (h) yang dijelaskan pada Gambar 6. 
 

 

Gambar 6. Prototipe untuk eksperimen 
 

Setelah melakukan analisis, maka diperlukan pengujian prototipe yang sudah dibuat. Setelah 
itu dilakukan pengambilan data untuk memperoleh hasil. Data yang diambil adalah hasil output 
dari FPGA untuk mengendalikan saklar yang terdapat pada converter. Pada output FPGA 
terdapat perbandingan PWM dengan duty cycle 25%, 50% dan 100% untuk memperoleh 
kecepatan putaran motor yang berbeda. Pada Gambar 7 dan Gambar 8 dijelaskan tentang 
hasil output enam saklar aktif yang digunakan untuk mengendalikan motor BLDC dengan 
injeksi PWM dengan duty cycle 100% menggunakan inverter tiga fasa. Menghasilkan 
kecepatan putar motor BLDC sebesar 2358,4 rpm. 
 

 

Gambar 7. Hasil pengujian laboraturim (a) sinyal S1, (b) sinyal S2, (c) sinyal S3, (d) sinyal 
S4 dengan injeksi PWM duty cycle 100% yang dihasilkan oleh FPGA 
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(a)

(e)

(f)

 

Gambar 8. Hasil pengujian laboraturim (a) sinyal S1, (e) sinyal S5, (f) sinyal S6 dengan 
injeksi PWM duty cycle 100% yang dihasilkan oleh FPGA 

 
Pada Gambar 9 dan Gambar 10 dijelaskan tentang hasil output enam saklar aktif yang 
digunakan untuk mengendalikan motor BLDC dengan injeksi PWM dengan duty cycle 50% 
menggunakan inverter tiga fasa. Pada sinyal B, D, dan F yaitu saklar bawah yang diberi injeksi 
PWM dengan duty cycle 50%. Menghasilkan kecepatan putar motor BLDC sebesar 1248,6 rpm. 
 

 

Gambar 9. Hasil pengujian laboraturim (a) sinyal S1, (b) sinyal S2, (c) sinyal S3, (d) sinyal 
S4 dengan injeksi PWM duty cycle 50% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

(a)

(e)

(f)

 

Gambar 10. Hasil pengujian laboraturim (a) sinyal S1, (e) sinyal S5, (f) sinyal S6 dengan 
injeksi PWM duty cycle 50% yang dihasilkan oleh FPGA 

 
Pada Gambar 11 dan Gambar 12 dijelaskan tentang hasil output enam saklar aktif yang 
digunakan untuk mengendalikan motor BLDC dengan injeksi PWM dengan duty cycle 25% 
menggunakan inverter tiga fasa. Pada sinyal B, D, dan F merupakan saklar bawah yang diberi 
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injeksi PWM dengan duty cycle 25%. Menghasilkan kecepatan putar motor BLDC sebesar 643,7 
rpm. 
 

 

Gambar 11. Hasil pengujian laboraturim (a) sinyal S1, (b) sinyal S2, (c) sinyal S3, (d) 
sinyal S4 dengan injeksi PWM duty cycle 25% yang dihasilkan oleh FPGA 

 

(a)

(e)

(f)

 

Gambar 12. Hasil pengujian laboraturim (a) sinyal S1, (e) sinyal S5, (f) sinyal S6 dengan 
injeksi PWM duty cycle 25% yang dihasilkan oleh FPGA 

 
Pada Gambar 13 dan Gambar 14 dapat dijelaskan bahwa semakin kecil presentase duty cycle, 
maka semakin lebar perioda sinyal tegangan dan arus. Demikian pula sebaliknya semakin 
besar presentase duty cycle, maka semakin rapat sinyal tegangan dan arus. 
 

(c)

(b)

(a)

 

Gambar 13. Hasil gelombang tegangan (a) Va dengan injeksi PWM duty cycle 100%, (b) 
Va dengan injeksi PWM duty cycle 50% dan (c) Va dengan injeksi PWM duty cycle 25% 
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(c)

(b)

(a)

 

Gambar 14. Hasil gelombang arus (a) Ia dengan injeksi PWM duty cycle 100%, (b) Ia 
dengan injeksi PWM duty cycle 50% dan (c) Ia dengan injeksi PWM duty cycle 25% 

 
Tabel 1. Hasil Pengendalian Kecepatan Motor BLDC 

Duty Cycle Vin RPM 
100% 15V 2358.4 
50% 15V 1248.6 
25% 15V 643.7 

 

4. KESIMPULAN 

Strategi kontrol berbasis FPGA untuk motor BLDC tiga fasa telah disajikan pada uraian diatas. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan ADC yang outputnya dijadikan 
masukan bagi FPGA, maka duty cycle bisa diatur. Dengan mengatur duty cycle, maka 
kecepatan motor BLDC dapat dikendalikan. Pengukuran kecepatan dapat dilihat dengan acuan 
lebar pulsanya. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
1. Apakah ketika mengukur kecepatan sinyal PWM motor sudah dijalankan? 2. Divais FPGA apa yang 
digunakan? 3. ADC yang digunakan internal atau eksternal? 
 
Jawaban: 
 
1. Motor dijalankan ketika mengukur sinyal PWM, yang diukur adalah poros BLDC. 2. Alteracyclone 4, 
dengan aplikasi quartus 2. 3. ADC eksternal 8 bit untuk diolah FPGA untuk menghasilkan sinyal PWM. 
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat, yang berawal dari komputer yang 
memiliki banyak fungsi. Munculah teknologi Computer Visionyang dapat 
menggunakan kamera yang terhubung oleh Raspberry Pi 3 untuk mendeteksi 
wajah, deteksi jarak, dan deteksi warna. Maka tekonologi Computer Vision 
adalah sebuah komputer yang dapat melihat seperti mata manusia. Laporan ini 
menjelaskan cara kerja teknologi Computer Vision menggunakan Raspberry Pi 
dengan software Python, dan library OpenCV. Serta mekanismenya 
menggunakan pan tilt yang dapat digerakan mengikuti objek yang akan di 
deteks, kamera mengenali objek tersebut menggunakan library OpenCV. Hasil 
dari penelitian ini, kamera dapat mengenali dan mengolah gambar objek dengan 
hasil yang optimal dengan intensitas cahaya yang cukup agar objek dikenali 
dengan baik. 

Kata kunci: Computer Vision, Raspberry Pi, OpenCV. 

ABSTRACT 

Today's technological developments are extremely rapid, starting with computers 
with multiple functions. Established is the computer vision technology that can 
use a camera linked by a raspberry PI 3 to detect faces, distance detection, and 
color detection. So computer vision technology is a computer that can see like a 
human eye. The report describes how computer vision technology operates using 
raspberry PI using python software, and the library opencv. As well as the 
mechanism USES pan tilt where the object will follow, the camera recognizes the 
object using the library opencv. As a result of this study, the camera can identify 
and process the image of the object at optimum results with enough light 
intensity to make the object well identified. 

Keywords: Computer Vision, Raspberry Pi, OpenCV.
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1. PENDAHULUAN 

Teknologi Computer Vision banyak digunakan untuk berbagai macam dalam sistem visual, 
seperti Scanner, deteksi wajah, deteksi plat nomor kendaraan ,dan sebagainya. Teknologi ini 
menggunakan kamera untuk menangkap, dan mendeteksi objek. Dengan menggunakan 
kamera yang sudah terkomputasi, gambar yang dihasilkan oleh kamera kemudian diolah 
melalui Raspberry Pi, yang sudah terprogram untuk mendeteksi suatu objek. Teknologi ini 
banyak digunakan untuk sensor warna, sensor jarak, sensor gerak dan sebagainya 
(Zelinsky, 2009). Penelitian ini penulis akan mendeteksi objek berdasarkan warna pada 
objek untuk menggerakan Pan-TiltLaser otomatis yang telah di program melalui Raspberry 
Pi. Program untuk penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman library OpenCV, dan 
Python.Program tersebut berguna untuk menangkap suatu objek berdasarkan warna objek 
tersebut melalui RGB (Red, Green, Blue). Setelah diketahui RGB dari objek yang akan 
dideteksi, kemudian diubah menjadi HSV(Hue, Saturation, Value) untuk menentukan batas 
atas dan batas bawah suatu warna yang akan dideteksi menggunakan library OpenCV 
(Tobergte dan Curtis, 2013). Sesudah warna objek terdeteksi dengan baik, maka kamera 
memberikan informasi kordinat pada objek yang terdeksi dan Pan-Tilt diprogram mengikuti 
objek sesuai dengan kordinat yang diterima kamera. Karena terbatasnya  referensi yang 
terkait  dengan penelitian ini maka, penulis memodifikasi dari robot deteksi bola menjadi 
deteksi posisi objek dengan laser sebagai penunjuk objek menggunakan warna objek untuk 
mengenali objek yang dituju (Singh, 2017).  

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Komponen yang digunakan 
Penelitian ini membutuhkan beberapa hardware dan software penting, yang akan dijelaskan 
sebagai berikut: 

a. Raspberry Pi 

 
Gambar 1. Modul Raspberry Pi3 

Raspberry Pi adalah modul komputer mini yang memiliki input dan output dengan nama 
GPIO(General Purpose Input Output ) seperti board mikrokontroller pada umumnya. 
Raspberry Pi 3 yang digunakan pada penelitian ini adalah generasi ke 3. Blog diagram 
dari Raspberry Pi 3 sebagai berikut (Gambar 2) (Eames, 2015).  
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. Blok Diagram Raspberry Pi 

l/O 

RAM

CPU/GPU USB hub 

Ethernet 4x USB 
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Raspberry Pi mempunyai sistem operasi khusus yaitu Raspbian yang berbasis dari Linux 
Debian. Raspian dibuat khusus untuk Raspberry Pi agar kompatibel, berjalan layaknya 
komputer, dan melakukan booting dengan baik. Raspberry Pi dapat diakses melalui kabel 
menggunakan layar monitor HDMI, dan nirkabel menggunakan akses dari wifi yang 
tersambung ke perangkat laptop atau smartphone melalui VNC Viewer (Fezari dan 
Dahoud, 2019). Seperti pada (Gambar 3.) merupakan tampilan dari sistem operasi 
Raspbianversi Stretch yang digunakan penelitian ini (Stone, 2019).  

 
Gambar 3. Tampilan OS Raspbian 

b. Raspberry Pi Camera Module 
Modul kamera Raspberry Pi yang digunakan adalah versi 1.3, merupakan kamera resmi 
yang kompatible dengan perangkat Raspberry Piseperti pada (Gambar4). 

 
Gambar 4. Modul Kamera Raspberry Piv1.3 

 
c. Open CV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka suatu perangkat lunak 
yang digunakan untuk pengolahan citra dinamis secara realtime, yang diciptakan oleh 
perusahaan Intel (Tobergte dan Curtis, 2013).  OpenCV mempunyai banyak 
fungsionalitas untuk membantu pembuatan aplikasi dalam Computer Vision agar lebih 
mudah. OpenCV dapat menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan 
bahasa C (Szeliski, 2010).  

 
Gambar 5. Logo OpenCV 
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d. Pan-Tilt Servo Bracket 

Perangkat ini adalah penggerak laser yang telah diprogram untuk mengikuti objek yang  
akan dilacak. Sistem Pan-Tilt ini digerakkan oleh 2 servo seperti pada (Gambar 6). Servo 
pertama bergerak ke arah kanan dan kiri sebanyak 180 derajat dan servo kedua bergerak 
ke atas dan ke bawah sebanyak 90 derajat (Abed, 2018).  

 
Gambar 6. Pan-Tilt Servo Bracket 

 
 

e. Laser Pointer 
Perangkat ini adalah laser pointer untuk jarak jauh, laser ini menggunakan baterai charge 
AA. Laser ini digunakan untuk menunjukan suatu objek yang di lacak, contoh laser 
seperti pada (Gambar 7). 

 
Gambar 7. Laser Pointer  

 
 

2.2 Perancangan dan cara kerja perangkat 
 
Perancangan alat ini, penulis menggunakan 1 buah power supply 5V 5A, power supply 
digunakan sebagai power Raspberry Pi 3, kamera Raspberry v1.3 dan servo pan tilt. 
Diagram rancangan perangkat adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 8. Diagram rancangan perangkat 

 
 
 
 
 
 

Switching 5V 5A 

Pi Camera Module Modul Raspberry Pi 3 Fan Pendingin 

Pan Servo 

Tilt Servo 

Laser Pointer 
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Power dan ground dari pan servo dan tilt servo diatas berasal dari power supply 
switching 5V 5A. Port PWM servo dihubungkan pada pin GPIO pada Raspberry Pi 3, 
seperti pada tabel 2. Sedangkan laser pointer sudah memiliki power dari baterai 
(Szeliski, 2010).   
 

PIN GPIO JENIS KOMPONEN
GPIO 22 Output Pan Servo 
GPIO 27 Output Tilt Servo 
CSI Port Input Pi Camera

Tabel 1. Data input dan output pada Raspberry Pi 
 

Berikut merupakan flowchart perancangan cara kerja dan program yang ada pada 
perangkat ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                   Jika Tidak 

   
        
        

 
       Jika ya 
          

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 9. Flowchart cara kerja program 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian setelah alat dirakit, berikutnya melakukan instalasi perangkat lunak 
Python dan OpenCV yang ada di website resmi. Selanjutnya melakukan pengujian alat 
dengan program deteksi warna pada objek, seperti pada (Gambar 10) saat pengujian 
deteksi laser warna hijau. 

 
Gambar 10. Warna objek yang akan dideteksi 

Setelah melakukan pengambilan gambar, maka melakukan pencarian data warna RGB 
objekyang akan dideteksi melalui aplikasi editor foto seperti Pics Art dan lainnya. Hasil 
RGB dari warna laser yang akan dideteksi seperti pada (Gambar 11). 
 

 
Gambar 11. Data warna RGB pada warna laser 

Sesudah mendapatkan data warna dari aplikasi editor. Kemudian ubah data warna RGB 
menjadi data HSV menggunakan konverter BGR ke HSV yang ada pada website seperti 
pada (Gambar 12). Kemudian masukkan RGB yang tertera pada aplikasi editor ke 
konverter pada website, setelah itu muncul angka HSV. 
 

 
Gambar 12. Conversion warna RGB ke HSV 

 
Setelah diketahui hasil HSV 4,83,72. Maka yang diambil adalah 4 yaitu H saja, setelah itu 
kemudian untuk mencari angka tertinggi dengan (4+10,100,100), dan untuk mencari 
angka terendah dengan (4-10,255,255). Kemudian angka tertinggi dan terendah diinput 
kedalam program warna objek tersebut. Seperti (Gambar 13) menunjukkan deteksi objek 
dengan koordinat x dan y yang di tangkap oleh kamera kemudian di tampilkan pada 
display (Abed, 2018).  

 
Gambar 13. Deteksi warna objek merah 
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Ketika sudah diteksi maka cahaya juga berpengaruh pada warna objek yang akan di 
lacak seperti pada (Gambar 14). Pada saat objek berada di pencahayaan yang rendah, 
maka objek sulit untuk di deteksi. Sedangkan pada saat objek berada pada pencahayaan 
yang cukup terang maka objek dapat di deteksi dengan mudah. 
 

 
Gambar 14. Objek yang tidak terdeteksi(kiri) dan terdeteksi(kanan) 

 
Sesudah terdeteksi maka apa bila laser bergerak maka pan tilt akan bergerak mengikuti 
objek yang dilacak. Apabila laser bergerak keatas maka tilt bergerak, begitu juga jika 
laser ke kanan atau ke kiri maka servo pan akan bergerak kekanan kekiri mengikuti objek   
seperti pada (Gambar 15). 

 
Gambar15. Servo Pan Tilt mengikuti objek 

 
 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pada pengujian alat dengan sistem pan-tilt menggunakan kamera 
untuk deteksi objek berdasarkan warna objek, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 

1. Pada sistem ini menggunakan intensitas cahaya sangat berpengaruh untuk 
tingkat RGB yang didapat dari kamera melalui warna objek yang akan dilacak. 

2. Perangkat ini menggunakan program yang bekerja dengan baik pada resolusi 
640x480p tetapi kecepatan fps(framerate per second) yang dihasilkan tidak 
besar. 

3. Sistem pan-tilt yang digunakan perangkat ini bekerja mengikuti suatu objek 
dengan baik dan teratur. 

4. Perangkat Raspberry yang di gunakan dapat diakses dengan laptop serta 
smartphone menggunakan IP address. Sehingga dapat dikontrol saat Raspberry, 
dan laptop atau smartphone terhubung dengan jaringan WiFi. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
Penelitian yang dirancang, selain dapat menentukan parameter warna apakah ada parameter lainnya 
yang dapat di deteksi?? Kenapa menggunakan bahasa pemrograman Phyton?? 
 
Jawaban: 
 
Dikarenakan keterbatasan RAM yang dimiliki oleh perangkat Raspberry Pi, sehingga tidak mampu 
untuk mendeteksi objek yang rumit. Bahasa pemrograman Phyton mendukung terhadap perangkat 
raspberry pi yang digunakan. 
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ABSTRAK 

 Untai uji Reactor Cavity Cooling System (RCCS)  adalah fasilitas uji untuk mempelajari 
fenomena sirkulasi alam akibat adanya perbedaan temperatur pada bagian yang 
bertemperatur panas dan bagian yang lain bertemperatur dingin. Tujuan penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui kebutuhan pemanas dengan membuat desain dan perhitungan 
panjang kawat pemanas pentingnya menentukkan desain pemanas RCCS disebabkan 
karena pemanas yang ada belum optimal  mencapai temperatur yang diinginkan. 
Sedangkan Reactor Pressure Vessel  Wall (RPV Wall) berfungsi sebagai  pendingin 
bejana reaktor, Metode penelitian ini di mulai  dengan mendesain pemanas untai uji 
RCCS yang memliki dimensi  per segmen panjang 1000 mm, lebar 780 mm, dan tebal 
180 mm dengan jumlah sebanyak 10 segmen. Bahan yang digunakan adalah carbon 
steel sedangkan untuk heater berbentuk spiral dengan jenis khantal wire AWG 12, 
dengan diameter 2 mm Khantal. Hasil kegiatan adalah diperolehnya desain pemanas 
yang disebut heater elemen segment (HES) dengan kebutuhan kawat heater sepanjang 
22,5 meter untuk daya  sebesar 5000 watt.  

Kata kunci: RCCS, kawat kantal, RPV wall, heater, HES 

ABSTRACT 

Reactor Cavity Cooling System (RCCS) test strand is a test facility for studying the 
phenomenon of natural circulation due to temperature differences in parts with a hot 
temperature and other parts with a cold temperature. The purpose of this study is to 
determine the heating requirements by making the design and calculation of the length 
of the heating wire. The importance of determining the design of the RCCS heater is 
because the existing heaters have not reached the desired temperature optimally. While 
the Reactor Pressure Vessel Wall (RPV Wall) functions as a reactor vessel cooler, this 
research method begins by designing RCCS test strand heaters which have dimensions 
per segment length of 1000 mm, width of 780 mm, and thickness of 180 mm with a 
total of 10 segments. The material used is carbon steel, while for the spiral-shaped 
heater with a type of AWG 12 wire mesh, with a diameter of 2 mm khalal. The result of 
the activity is obtaining a heater design called the heater element segment (HES) with 
the need for a 22.5 meter long heater wire for 5000 watts of power. 

Keywords: RCCS, cable wire, RPV wall, heater, HES 
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1. PENDAHULUAN 

Reaktor daya Non Komersial (RDNK) merupakan reactor Hight Temperature Gas Reactor 
(HTGR) yang sedang dikembangkan di Indonesia, Reaktor ini menggunakan gas helium 
sebagai pendingin primer yang berfungsi sebagai pengambil energi termal sebagai hasil dari 
reaksi fisi dalam teras reaktor. Kejadian kecelakaan Fukushima menjadikan  pengembangan 
reaktor dengan pendinginan secara sirkulasi alam telah banyak dipertimbangkan dalam 
desain sistem pendingin teras darurat pasif pada pembangkit daya nuklir. Dalam konteks 
tersebut, telah dirancang untai eksperimen FASSIP-02 untuk menginvestigasi karakteristik 
sirkulasi alam pada suatu untai tertutup(Antariksawan, Widodo et al., 2018)  

Sirkulasi alami adalah salah satu contoh parameter fitur sistem pendingin pasif yang 
dipertimbangkan secara luas. Namun, beberapa parameter yang terlibat dalam sirkulasi 
alami masih diselidiki, khususnya masalah ketidakstabilan aliran(Juarsa, Antariksawan et 
al., 2018). Fasilitas Untai Uji Reactor Cavity Cooling System (RCCS) dibangun pada tahun 
2018 akhir dengan biaya dari dana DIPA 2018, yang bertujuan untuk mempelajari sistim 
pengambilan  panas pada reactor building. Tujuan proses pembuatan pemanas (HES) pada 
RCCS ini untuk mengetahui berapa daya yang dihasilkan untuk memanaskan pipa riser untuk 
memberikan temperatur yang diinginkan, pemanas yang dirancang terdahulu belum dapat 
temperatur yang diharapkan mencapai temperatur yang diinginkan. 

Proses pembuatan pemanas (HES) yang dikontruksi mempunyai ukuran 1100 mm x 660 mm, 
dan tebal 180 mm  dan bahan yang digunakan carbon steel untuk rangkanya, sedangankan 
pemanasnya memakai sistem open coil heater elemen ini untuk memudahkan pekerjaan 
maupun efisiensi rumah open coil, yang terdiri dari 8 rumah open coil dan bahan kawat open 
coil terbuat dari khantal dengan tipe AWG 12 dengan diameter 2 mm (Yoncak, 1997). 
Sedangkan poses pembuatan selanjutnya mengerjakan rumah open coil yang terbuat dari 
insulating brick yang mempunyai ukuran panjang 230 mm, lebar 110 mm dan tebal 65 mm, 
dengan system pemasangan insulating brick dengan sistem dijepit oleh HES, ini 
dimaksudkan supaya tidak terlepas dari dudukan HES, kemudian insulating brick dipotong 
dan diberi alur untuk rumah open coil dengan ukuran panjang 55 mm x 18 mm (Corrigan 
1998). Kegiatan yang dilakukan membutuhkan perhitungan awal untuk bisa menentukan 
berapa  resistensi open coil heater elemen dan berapa daya yang dikehendaki. Perhitungan 
yang di hasilkan maka dibutuhkan panjang khantal wire 22,55 meter dengan total resistensi 
9,7 ohm dengan daya yang diberikan 5000 watt dan khantal wire digulung dengan panjang 
500 mm (del Coz Díaz, Nieto et al. 2007). 
 
Untuk sistem RCCS itu sendiri mempunyai lima komponen penting  tangki ekspansi, cooler, 
riser, RPV wall dan  pemanas yang dirancang untuk beroperasi dengan system pendinginan 
secara alamiah, dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Untai Uji Reactor Cavity Cooling System (RCCS) (Draw by Dedy H) 

2. METODOLOGI 

Proses pembuatan desain Heating Elements Segmens (HES) dan desain  Insulating Brick 
mempunyai dua tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi desain Heating Elements 
Segmens (HES) dan desain  Insulating Brick 
 
2.1.  Desain Heating Elements Segment (HES) 
Desain pada pemanas HES pada fasilitas uji RCCS mempunyai ukuran panjang 1000 mm, 
lebar 780 mm, dan tebal 180 mm dan mempunyai 10 segmen, dapat dilihat pada gambar 2. 
Komponen penting bagian HES yang utama adalah rumah open coil, open coil heater  
berbentuk spiral sebanyak 8 baris. Open  coil mempunyai panjang 500 mm setelah dibuat 
spiral dengan cara menggulung atau di rol,  dengan diameter kawat khantal 2 mm.  Panjang  
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total kawat khantal sebelum dililit 22,55 m untuk satu HES dan total tahanan 9,7 ohm. Nilai 
hitung ini di dengan persamaan 1 dan persamaan 2. 

           (1) 

            (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemanas Heating Element Segment (HES) 

 
2.2.  Desain Insulating Brick 
Desain insulating brick harus benar-benar tepat untuk penempatan insulating brick karena 
harus saling terkait dengan insulating yang lain, ini penting diperhatikan dari segi 
pemotongan isulating brick untuk menjaga supaya tidak bergesernya alur rumah open coil 
dapat dilihat pada gambar 3. Insulating brick mempunyai ukuran per blok nya dengan 
panjang 230 mm dan lebarnya 110 mm dan mempunyai tebal 65 mm. Setiap  segmen 
mempunyai 9 buah insulating brick dan hasil potongan mempunyai 249 potongan insulating 
brick. Pemotongan pada ujung-ujung insulating brick sebagai pengikat antar tumpukan agar 
insulating bisa saling mengikat dengan kuat. 

660 mm 

1100 mm 
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Gambar 3. Insulating brick 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Untuk  penentuan panjang open coil dan daya menggunakan kawat khantal dengan jenis 
Wire AWG 12 berdiameter 2 mm dan mempunyai tahanan 0,43 ohm per satu meter. Open 
coil heater akan diberi daya sebesar 5 kW per HES. Untuk mencari nilai tahanan per segmen. 
Diketahui :  Resistansi Open Coil Heater Elements 1 m = 0,43 ohm 

  Daya yang dibutuhkan persegmen = 5 kW (5000 W) 

Penyelesaian :  p = I2  x R 

   

   

  p = I2  x R  

   

   

Hasil panjang Open Coil Heater Elements 
Resistansi keseluruhan  dibagi Resistansi permeter. 

     

Setelah desain secara perhitungan diperoleh maka tahapan selanjutnya mengukur jarak  
antara heating element segmen dengan RPV wall. Penentuan jarak dilakukan dengan 
mengukur panjang frame dari in (masuknya air pada riser) hingga out (keluarnya air dari 
riser). Hasil pengukuran tersebut yaitu panjang 9,42 m. Untuk setiap Heating Elements 
Segment dihasilkan ukuran dengan panjang 1,04 m dan lebar 0,66 m, seperti ditunjukkan 
pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Frame Untai Uji RCCS-RDNK 

 
Penentuan jarak antara RPV wall dengan HES dipasang baut ini berfungsi untuk mengatur 
jarak paling dekat minimal secara desain yang diijinkan yaitu sebesar 30 mm. Tujuannya 
yaitu efisiensi akan mengkat jika jarak RPV Wall dengan HES semakin kecil. Untuk  efisiensi 
panas yang dihasilkan jarak antara RPV wall dengan HES semakin dekat semakin baik. 
Meskipun demikian jarak RPV Wall dan HES tidak lebih besar dari batas yang diijinkan (30 
mm) untuk mencegah kemungkinan terjadinya hubungan pendek. Gambar 5 menunjukkan 
posisi RPV Wall dan HES. 
  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jarak antara RPV wall dengan Heating Element Segment (HES) 

4. KESIMPULAN 
 
Hasil yang didapat secara perhitungan menunjukkan bahwa desain untuk pembuatan 
open coil dan insulating brick memnuhi persyaratan dan dapat digunakan untuk 
eksperimen pada fasilitas untai uji Reactor Cavity Cooling System (RCCS-RDNK). 
Sedangkan dari uji coba yang dilakukan untuk memastikan operasi yang aman dan 

Riser

Outlet 

Inlet 

RPV 

HES  
9420 mm

Heating Elements Segment 

RPV Wall 
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efisien maka jarak antara RPV Wall dan HES adalah maksimal. Pengujian lebih lanjut 
akan dilakukan untuk memastikan pengujian  HES sesuai yang  diinginkan. 
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________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
1. Saat pengujian HES pemanas, sumbernya darimana? 2. Bagaimana pengujiannya jika temperatur 
yang dihasilkan HES nggi, karena dengan temperatur tinggi akan terjadi ledakan yang sama seperti 
bom? 
 
Jawaban: 
 
1. Dengan injeksi panas dari listrik karena jika dari reaktor langsung akan berbahaya 2. pengujian 
dilakukan bertahap, tekanan HES yang divariasikan. 
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ABSTRAK 

Kecelakaan pada reaktor nuklir Fukushima-Daichi, Jepang tahun 2011 
menunjukkan gagalnya sistem pendingin aktif. Sehingga, aplikasi sistem 
pendingin pasif pada reaktor nuklir generasi selanjutnya menjadi hal yang 
penting. Penelitian dan pengembangan untuk pemahaman proses pengambilan 
kalor secara alam dilakukan dengan membangun untai fasilitas simulasi sistem 
pendingin pasif (FASSIP) unit-02 Mod.1. Salah satu bagian penting dalam 
eksperimen menggunakan Untai FASSIP-02 Mod.1 adalah sistem instrumentasi 
dan kontrol pemanas. Pada kegiatan ini dilakukan pengembangan sistem kontrol 
pemanas WHT pada untai FASSIP-02 Mod.1. Tujuan penelitian untuk dapat 
mengontrol 4 buah pemanas pada WHT berdasarkan temperatur seting sesuai 
skenario pemanasan. Metode penelitian dilakukan dengan menambahkan 2 buah 
SSR pada pemanas 3 dan 4, serta membuat subprogram berbasis LabVIEW 
sebagai kontrol SSR. Simulasi dilakukan untuk melihat kinerja program apakah 
sudah sesuai dengan skenario pemanasan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 
indikator pemanas dan alarm pada front panel LabVIEW sudah sesuai dengan 
skenario kontrol pemanas yang ditentukan. 
 
Kata kunci: FASSIP-02, DAS, SSR, tunak, kendali, LabVIEW, pemanas 

ABSTRACT 

The accident at the 2011 Fukushima-Daichi nuclear reactor in Japan showed the 
failure of the active cooling system. Therefore, the application of passive cooling 
systems to next generation nuclear reactors is important. Research and 
development to understand the process of natural heat retrieval is done by 
building a passive cooling system simulation facility (FASSIP) unit-02 Mod.1. An 
important part of the experiment using the FASSIP-02 Mod.1 Strand is the 
heating instrumentation and control system. In this activity the development of 
the WHT heating control system was carried out on the FASSIP-02 Mod.1 strand. 
The research objective is to be able to control 4 heaters at WHT based on the 
setting temperature according to the heating scenario. The research method was 
carried out by adding 2 SSRs to heaters 3 and 4, and making LabVIEW-based 
subprograms as SSR controls. Simulations are performed to see whether the 
program's performance is in accordance with the heating scenario. Simulation 
results show that the heater and alarm indicators on the LabVIEW front panel 
are in accordance with the specified heating control scenario. 

Keywords: FASSIP-02, DAS, SSR, steady state, control, LabVIEW, heater
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1. PENDAHULUAN 

Semenjak terjadinya kecelakaan nuklir pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 
Fukushima Daiichi, Maret 2011 di Jepang, pengembangan desain keselamatan PLTN terus 
dilakukan. Salah satunya adalah aplikasi sistem pendingin pasif (SPP) yang digunakan untuk 
keadaan darurat (transient) maupun recovery akibat kecelakaan. Beberapa penelitian terkait 
SPP di dunia sebagian dilakukan secara eksperimental. Salah satunya pada Pusat Teknologi 
dan Keselamatan Reaktor Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan membangun 
fasilitas eksperimen untuk penelitian SPP yaitu FASSIP-01. Beberapa penelitian telah 
dilakukan berkaitan dengan eksperimen menggunakan untai FASSIP-01 pada kondisi 
transient. Pada tahun 2014, Erlanda Kurnia dan tim melakukan Karakterisasi perpindahan 
panas menggunakan ansys (Erlanda, dkk. 2014). Mulya Juarsa dan tim pada tahun 2016 
melakukan penelitian Simulasi aliran pada untai PASSIF-01 (Mulya, 2016). Penelitian 
tentang Investigasi awal terhadap stabilitas sirkulasi menggunakan RELAP5 dilakukan oleh 
Anhar R Antariksawan dan tim pada tahun 2018 (Anhar, 2018). Pada tahun 2016, Andy 
Sofrany dan tim melakukan Analisis pengaruh perbedaan ketinggian antara posisi pemenas 
dan pendingin pada tahun 2016 (Andi, 2016). PTKRN kembali membangun sistem SPP 
dengan skala yang lebih besar dari Untai FASSIP-01, yaitu Untai FASSIP-02. 

Untai FASSIP-02 dibangun berdasarkan prinsip pengoperasian pada kombinasi pendinginan 
alami (konveksi dan konduksi alam) dan pemanasan aktif menggunakan pemanas (heater) 
yang kondisinya dapat diubah menjadi transien dan tunak. Telah dilakukan beberapa 
penelitian yang terhubung dengan eksperimen menggunakan untai FASSIP-02 pada kondisi 
transient. Anhar R Antariksawan dan tim pada tahun 2018 telah melakukan  Simulasi kondisi 
operasional eksperimental FASSIP-02 dan Studi numerik tentang karakterisasi sirkulasi alami 
(Anhar, 2018). Pada tahun 2019, Mulya Juarsa dan tim melakukan Investaigasi awal pada 
aliran sirkulasi alami menggunakan CFD (Mulya, 2019). Studi perpindahan panas dalam 
tangki pendingin berbentuk C dan pipa lurus dilakukan oleh Anhar R Antariksawan dan tim di 
tahun 2019 (Anhar, 2019). Secara prinsip pengoperasian untai FASSIP-02 ditujukan untuk 
eksperimen pada kondisi transien maupun kondisi steady state (tunak). Komponen utama 
dari untai FASSIP-02 terdiri dari tangki berisi air pendingin (WCT, water cooling tank) yang 
bekerja secara alami, penukar kalor (HE, heat exchanger type U-straight), perpipaan dan 
tangki pemanas air (WHT, water heating tank) yang bekerja dengan pengaturan daya. Telah 
dilakukan modifikasi dengan menambahkan Heat Pipe pada bagian WCT, mengikuti 
perubahan tersebut maka penyebutan FASSIP-02 berubah menjadi FASSIP-02 Mod.1. 

Sistem instrumentasi pada FASSIP-02 Mod-01 digunakan untuk pengukuran temperatur, 
tekanan dan laju aliran menggunakan sistem akuisisi data (DAS, data acquisition system) 
secara digital dengan merk National Instrument (NI). G Bambang Heru K dan tim telah 
melakukan pengembangan Sistem kendali pemanas berbasis LabVIEW pada tahun 2019 
(Bambang, 2019). Pada kegiatan ini, dilakukan pengembangan sistem kontrol pemanas 
WHT pada FASSIP-02 Mod-01. Pengembangan difokuskan pada pembuatan program kontrol 
daya pemanas berbasis LabVIEW berdasarkan skenario yang telah ditetapkan. Tujuan 
kegiatan untuk mengontrol 4 buah pemanas WHT sehingga tidak diperlukan lagi pemutusan 
catu daya pemanas secara manual dengan menurunkan MCB. Program yang dibuat 
dilengkapi dengan sistem alarm yang berfungsi sebagai indikator suara ketika kondisi tunak 
telah tercapai. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan dua buah SSR untuk 
mengontrol daya pemanas pada pemanas yang belum dikontrol, sebelumnya kontrol hanya 
untuk 2 pemanas. Metode penggunaan SSR juga telah dilakukan oleh Eko Kustiawan untuk 
Meningkatkan efisiensi peralatan pada tahun 2018 (Eko, 2018). Selanjutnya membuat 
program kontrol sesuai dengan skenario kontrol daya pemanas yang telah ditentukan 
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berdasarkan temperatur seting (Tset). Terdapat 3 skenario pengontrolan daya pemanas yaitu 
0/50% untuk Tset ≤ 60oC,  25/75% untuk Tset = 70oC dan 50/100% untuk Tset  ≥ 80oC. Tset 
tersedia dari 30oC sampai 120oC dengan rentang 10oC. Tahap akhir pengembangan dengan 
melakukan simulasi program untuk melihat unjuk kerja program sebelum digunakan dalam 
eksperimen. Simulasi dilakukan dengan menggantikan temperatur aktual (Tact) dengan 
temperatur simulasi (Tsim), unjuk kerja program dapat dilihat pada indikator masing masing 
pemanas pada front panel LabVIEW ketika Tsim < Tset , Tsim ≥ Tset dan kembali bergulir ke Tsim 
< Tset.  
 

2. METODOLOGI 

Peralatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah SSR dan cDAQ-9189 berikut dengan 
modul NI-9214 dan NI-9476. Fungsi SSR untuk mengalirkan daya pemanas yang dikontrol 
berdasarkan sinyal keluaran modul NI-9476. Sinyal keluaran tersebut merupakan hasil 
eksekusi program LabVIEW sesuai dengan skenario kontrol berdasarkan temperatur seting 
seperti pada Gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Ilustrasi skenario kontrol daya pemanas WHT 
 
Terdapat 3 skenario pengontrolan daya pemanas berdasarkan temperatur seting, yaitu 
0/50% untuk Tset ≤ 60oC,  25/75% untuk Tset = 70oC dan 50/100% untuk Tset  ≥ 80oC. Tset 
tersedia dari 30oC sampai 120oC dengan rentang 10oC. Skenario kontrol pemanas tersebut 
diterjemahkan pada diagram blok LabVIEW seperti pada Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 5. Diagram blok program kontrol berbasis LabVIEW 
 
Sebelum program dieksekusi, perlu memilih temperatur seting (Tset) pada enum constant 
yang telah disediakan (30oC-120oC). Pilihan tersebut akan menentukan skenario 
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pengontrolan pemanas WHT. Ketika program dieksekusi, pemanas berfungsi dengan daya 
100% (pemanas nomor 1-4 hidup). Temperatur pada WHT naik berdasarkan fungsi waktu. 
Terdapat 3 buah termokopel sebagai sensor temperatur pada WHT yaitu TH-01, TH-02 dan 
TH-03. Twht adalah rerata temperatur dari 3 buah termokopel tersebut. Persamaan sebagai 
kontrol pada program adalah Twht ≥ Tset-Tkomp. Jika Twht belum sesuai dengan persamaan 
tersebut, maka pemanas akan tetap hidup dengan daya 100%. Ketika pertama kali Twht 
melampaui persamaan, berarti sudah memasuki kondisi tunak (sistem alarm aktif). Pemanas 
WHT akan dikondisikan sesuai skenario berdasarkan temperatur seting yang dipilih. 
Pengkondisian tersebut berlangsung terus menerus (while loop) sampai dengan eksperimen 
dihentikan. Alarm berfungsi secara otomatis ketika kondisi Twht ≥ Tset-Tkomp dan berhenti 
ketika Twht < Tset-Tkomp. Fungsi alarm dapat di non aktifkan jika suara alarm sebagai indikator 
tidak diperlukan. Tersedia tombol untuk mematikan fungsi alarm pada front panel LabVIEW.  
 
2.3 Simulasi program kontrol 
Simulasi program dilakukan untuk mengetahui apakah unjuk kerja program sesuai dengan 
diagram blok. Langkah awal simulasi dengan membuat temperatur simulasi (Tsim) 
menggunakan numeric control. Selanjutnya menggantikan Twht pada case structure dengan 
Tsim. Tahap berikutnya memilih Tset dan memilih Tcom=0 (tanpa kompensasi). Eksekusi 
program dan masukkan nilai Tsim sehingga memenuhi kondisi Tsim<Tset, Tsim=Tset dan 
Tsim>Tset. Indikator setiap pemanas (H01-H04) akan berubah sesuai dengan kondisi tersebut. 
Jika perubahan indikator pemanas sesuai skenario kontrol daya pemanas yang telah 
ditentukan, maka program dapat dinyatakan siap digunakan. 
 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Instalasi modul NI-9476 dan SSR 
Penambahan 2 buah Solid state relay (SSR) yang digunakan sebagai kontrol catu daya 
pemanas berada pada panel kelistrikan WHT, menyatu dengan MCB masing-masing 
pemanas. Sedangkan pada panel instrumentasi terdapat cDAQ-9189, NI-9214, NI-9203, NI-
9476 dan power DC 24V  yang dirangkai seperti pada Gambar 3.  
 

 
 

Gambar 3. Foto panel instrumentasi FASSIP-02 Mod-01 
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Kanal DO02 dan DO03 modul NI-9476 merupakan kanal tambahan untuk memberikan sinyal  
kontrol pada dua buah SSR yang ditambahkan. Total terdapat 4 kanal (D00-D03) modul NI-
9476 yang terhubung dengan bagian input 4 buah SSR sebagai sinyal kontrol.  Ketika kondisi 
Twht < Tset-Tkomp modul NI-9476 memberikan sinyal keluaran sehingga SSR aktif. Dengan 
aktifnya SSR, pemanas mendapat catu daya sehingga terjadi pemanasan. Ketika kondisi Twht 
≥ Tset-Tkomp modul NI-9476 tidak memberikan sinyal keluaran, sehinga tidak terjadi 
pemanasan. Hal ini berlaku untuk setiap kanal keluaran modul NI-9476 (DO00-DO03) yang 
terhubung dengan 4 buah SSR. 
 
3.2 Program kontrol pemanas berbasis LabVIEW 
Terdapat 3 skenario pengontrolan daya pemanas WHT berdasarkan pemilihan temperatur 
seting seperti pada Gambar 1. Tidak ada perubahan program ketika Twht < Tset-Tkomp, 
penambahan sub program dilakukan ketika Twht ≥ Tset-Tkomp. Diperlukan pembuatan sub-
program untuk dapat memicu SSR pemanas 3 dan 4 sesuai skenarionya (pemanas 1 dan 2 
selalu dalam kondisi yang sama). Sub-program dibuat menggunakan case structure dan 
sebagai parameternya adalah kondisi pemanas 1 (H01) seperti terlihat pada Gambar4.  
  

 

Gambar 4. Case structure tambahan pada posisi false dan true 
 

Boolean h-03 dan h-04 pada Gambar 4 adalah keluaran case structure tambahan yang 
digunakan sebagai salah satu masukkan gerbang logical pada case structure inti 
(sebelumnya) dengan parameter Twht. Case structure inti pada seting 60oC, 70oC dan 80oC 
sebagai perwakilan setiap skenario kontrol daya pemanas dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Case structure inti untuk temperatur seting 60oC, 70oC dan 80oC 
 

Kondisi mati dan hidupnya pemanas nomor 3 dan 4 sesuai dengan keluaran gerbang logical . 
Gerbang logical untuk skenario seting Tset ≤ 60oC adalah gerbang logical AND, sedangkan 
untuk skenario Tset = 70oC terdiri dari gerbang logical  OR dan AND, dan untuk skenario Tset  
≥ 80oC gerbang logical OR seperti terlihat pada Gambar 8. Program gabungan antara Case 
structure inti, Case structure tambahan serta program alarm dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 9. Block diagram program kontrol dan alarm 
 

Bagian kanan bawah Gambar 9 adalah program alarm, yang berfungsi untuk memberikan 
indikator suara ketika Twht ≥ Tset atau ketika kondisi tunak tercapai. Tinggi rendahnya suara 
dapat diatur berdasarkan nilai frekuensi (fs). Tersedia aktuator untuk mematikan suara yang 
keluar jika indikator suara tidak diperlukan. Front panel sistem data akuisisi dapat dilihat 
pada Gambar 10. 
 

 
 

Gambar 10. Front panel sistem akuisisi data FASSIP-02 Mod-01 
 

3.3 Simulasi program kontrol pemanas  
Simulasi diawali dengan pembuatan temperatur simulasi (Tsim) menggunakan numeric 
control. Tsim tersebut untuk menggantikan Twht pada case structure. Selanjutnya mengisi 
Tkomp dengan 0 karena tidak ada kompensasi sisa panas. Sebelum program dieksekusi, Tset 
dipilih untuk  skenario Tset ≤ 60oC, Tset = 70oC dan Tset  ≥ 80oC. Eksekusi program dan 
memasukkan nilai Tsim sehingga kondisi transient dan steady state seperti pada Gambar 6 
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(ilustrasi kontrol) terjadi. Indikator pemanas dan alarm hasil simulasi pada front panel untuk 
setiap skenari kontrol pemanas dapat dilihat pada Gambar 11. 
 

 
 

Gambar 11. Hasil simulasi pada front panel LabVIEW 
 

Hasil simulasi kondisi transient dan tunak pada front panel Labview sudah sesuai dengan 
ilustrasi kontrol daya pemanas seperti pada Gambar 6. Sistem alarm juga berfungsi dengan 
memberikan indikator suara ketika kondisi tunak tercapai. Tombol aktuator alarm untuk 
mematikan suara jika tidak diperlukan juga telah dicoba dan hasilnya suara dapat berhenti 
ketika tombol ditekan (off). Berdasarkan hasil simulasi, program kontrol daya pemanas siap 
digunakan untuk eksperimen. Dengan adanya program kontrol tersebut, tidak diperlukan lagi 
pemutusan catu daya pemanas secara manual ketika kondisi tunak tercapai.  

 

4. KESIMPULAN 

Telah dilakukan pengembangan sistem kontrol pemanas FASSIP-02 Mod-01 yang difokuskan 
pada pembuatan program kontrol daya pemanas. Pengembangan dilakukan dengan 
menambahkan case structure untuk mengontrol 4 buah pemanas. Pengembangan juga 
dilakukan dengan menambahkan sistem alarm. Simulasi program telah dilakukan untuk 
melihat unjuk kerja program. Hasil simulasi menyatakan bahwa indikator pemanas dan alarm 
pada front panel LabVIEW sudah sesuai dengan skenario kontrol pemanas yang ditetapkan. 
Dengan adanya pengembangan ini, tidak diperlukan lagi pemutusan catu daya pemanas 
secara manual ketika kondisi tunak tercapai.  
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________________________________________________________________________ 
 
Pertanyaan: 
 
Pengembangan Sistem Kontrol Pemanas pada  FASSIP-02 Mod.1 Berbasis LabVIEW 
 
Jawaban: 
 
Jumlah heater yang digunakan tergantung dari ide peneliti yang menangani mengenai pemasangan 
heater. Sedangkan pemakalah, hanya bertanggung jawab terhadap realisasi dari ide peneliti tersebut. 
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 ABSTRAK 

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kapabilitas teknologi kelompok petani 
ikan budi daya. Pengukuran mengunakan metode teknometrik untuk mengetahui 
indeks TCC (Total Contribution Coeffisient). Hasil dari penelitian ini adalah 
terpetakannya Kelompok tani yang berada dalam kelompok atau sentra ikan 
budidaya, masing-masing kelompok tersebut terukur melalui indeks berdasarkan 
hasil pengukuran terhadap 15 sample Kelompok tani. hasil penilaian menunjukan 
rata-rata indeks tecnoware (0,40), humanware (0,40), infoware (0,38), orgaware 
(0,37), dengan total rata-rata sebesar 0,38.  Indeks ini menunjukan kapabilitas 
untuk berkolaborasi kelompok petani dalam sentra yang perlu pengembangan. 
Selain itu pengukuran kapabilitas teknologi terhadap strategi bersaing yang diukur 
melalui lower cost diprediksi memiliki hubungan yang signfikan dan sedangkan 
terhadap differensiasi diprediksi memiliki hubungan yang tidak signifikan. 
 
Kata kunci: TCC, marketing strategi, lower cost, differensiasi. 

ABSTRACT 

In this research, there are measurements of technological capability of fish farmer 
group. Measurements use the Techometric method to know the TCC index (Total 
Contribution Coeffisient). The result of this study is grouping fish farming group 
which is in cluster or center, each group is measured by index based on 
measurement result of 15 samples of farmer group. Assessment results showed 
the average Tecnoware index (0.40), Humanware (0.40), Infoware (0.38), 
Orgaware (0.37), with an average total of 0.38.  This index shows the capability 
to collaborate group of farmers in centers that need development. Furthermore, 
this research measures the capability of technology for marketing strategy, 
measured through lower cost yangi has a significant relationship and the 
differentiation that has a relationship insignificantly 
 
Keywords: TCC, marketing strategi, lower cost, differensiasi.
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1. PENDAHULUAN 

Terdapat penelitian yang menganalisa pengaruh kapabilitas proses terhadap implementasi 
strategi operasi (saputri dkk, 2016), serta mencari pengaruh kapabilitas proses (inovasi) 
dan competitive strategy (nugroho dkk, 2013). Keragaman dalam penggunaan dan hasil 
dari metode teknometrik dalam mengukur kapabilitas teknologi Kelompok tani dalam sentra. 
Ingrantri dkk (2012) dengan menggunakan empat basis komponen teknologi pada proses 
operasi yaitu komponen fasilitas (technoware), kemampuan sumber daya (humanware), 
dokumen dan informasi (infoware), dan kerangka kerja (orgaware) untuk mengukur 
keunggulan bersaing (competitive advantage) dan competitive strategic. Penelitian yang sama  
digunakan oleh (Sandora, 2008), (Sandora, 2008), (Kjellstrom, 2000), Sudaryanto, 
2002). Wahyuni (2013) basuki (2014) dan santoso dkk (2017) mengukur kapabilitas 
teknologi dalam perumusan keunggulan bersaing. 

Penelitian lain menyebutkan terdapat 3 strategi generik yang dapat dilakukan oleh Kelompok 
tani sebagai upaya peningkatan bisnis dalam persaingan usaha yang semakin ketat agar dapat 
mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif (Khusna, 2014). Strategi tersebut 
adalah Strategi Diferensiasi (Differentation), Kepemimpinan Biaya (Cost Leadership) dan Fokus 
(Focus) (Porter 1980), Tanwar (2013). Namun pada penelitian terdahulu belum 
melakukan pengukuran kapabilitas proses secara utuh dalam lingkup kapabilitas teknologi. 
Penelitian ini bertujuan 1) mengukur Technology Capability kelompok petani ikan budidaya 
dan 2) mengetahui hubungan antara Technology Capability dan competitive Strategy (lower 
cost dan diferentiation di Kelompok tani dalam sentra industri komponen. 

2. METODOLOGI 

Pada penelitian ini menggunakan variable dari pendapat beberapa peneliti mengenai 
technometric dan marketing strategy. 
 
2.1 Teknometrik  
Teknologi terdiri atas empat komponen, yaitu: technoware, humanware, infoware dan 
orgaware. Technoware meliputi seluruh fasilitas fisik yang diperlukan dalam proses 
transformasi, seperti instrumen, peralatan, permesinan, alat pengangkutan, dan infrastruktur 
fisik. Humanware adalah teknologi yang melekat pada manusia yaitu seluruh kemampuan 
pegawai yang diperlukan dalam kegiatan proses transformasi seperti pengetahuan 
(knowledge), keterampilan (skill), kebijakan (wisdom), kreativitas (creativity), dan 
pengalaman (experience).  

Infoware adalah teknologi yang melekat pada dokumen mencakup seluruh fakta dan gambar-
gambar yang diperlukan dalam operasi transformasi seperti informasi tentang proses, 
prosedur, teknik, metode, teori, spesifikasi. Sedangkan orgaware adalah teknologi yang 
melekat pada kelembagaan mencakup kerangka kerja yang diperlukan pada proses 
transformasi seperti praktek manajemen (management practice), pertalian (linkage), dan 
pengaturan organisasi (organizational arrangement) (UNESCAP, 1988). 
 
 
2.2 Model Teknometrik 
Model Teknometrik Model Teknometrik merupakan model yang dikembangkan oleh 
Technology Atlas Project yang berada dalam naungan United Nations Economic and Social 
Commisions for Asia and the Pacifik (UNESCAP). Technology Atlas Project menyusun 6 (enam) 
buah kerangka kerja  pengembangan teknologi (UNESCAP 1988). Kerangka kerja ke-2 yang 
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disusun berjudul Technology Content Assessment yang didalamnya terdapat Model 
Teknometrik. Keluaran model teknometrik adalah nilai Koefisien Kontribusi Teknologi atau 
Technology Contribution Coefficient, selanjutnya disebut TCC. Persamaan yang digunakan 
untuk menghitung nilai sebagai berikut:  

TCC = Tβt × Hβh × Iβi × Oβo           (1) 
 
Dimana:  
T, H, I, O = kontribusi dari masing-masing komponen teknologi technoware, humanware, 
inforware dan orgaware  
βt, βh, βi, βo = intensitas kontribusi T H I O terhadap TCC. 
Tahapan perhitungan nilai kontribusi komponen teknologi/Technology Contribution Coefficient 
(TCC) dengan Model Teknometrik secara umum dijelaskan pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Tahapan perhitungan nilai TCC (Yanthi, dkk 2018) 

 
Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran apakah TCC Kelompok tani yang diukur 
menunjukan nilai yang baik (Mendekati 1) 

 

2.3 Cost Leadership 
Merupakan strategi Kelompok tani dengan cara meminimalkan biaya sehingga biaya yang 
dikeluarkan apabila menggunakan strategi ini akan lebih rendah (Khusna, 2014).  
Dalam penelitian data yang dikumpulkan berupa penggunaan strategi ini dalam setiap order 
atau permintaan yang masuk, 
 
2.4 Differensiasi  
Serangkaian tindakan integratif yang dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang 
yang dianggap oleh para pelanggan dengan berbeda dalam hal-hal penting dan dianggap unik 
bagi para konsumen.  Diringkas. Strategi diferensiasi menciptakan nilai atau memberikan 
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manfaat bagi konsumen, sehingga bersedia membeli dengan harga premium (di atas biaya 
produk). Strategi memiliki 2 aspek yaitu 1). Aspek penawaran (produk) yaitu kapasitas 
menghasilkan penawaran (produk) atau dikatakan aspek berwujud (tangible) yang meliputi 
ukuran, warna, lokasi, kualitas bahan baku dan intensitas pemasaran). 2). Aspek permintaan 
yaitu karakteristik dari pelanggan sesuai permintaannya atau aspek tidak berwujud seperti 
hanya dapat merasakan (pelayanan) (meliana, dkk, 2016). Dalam peneltian ini differensiasi 
dibedakan berdasarkan perlakukan terhadap permintaan antara lain kecepatan penyelesaian 
dan spesfikasi produk. (meliana, dkk, 2016). 
 

 H0: technology capability (THIO) tidak memiliki pengaruh positif pada Marketing 
Strategy (Cost Leadership dan differentiation) 
 

 H1: technology capability (THIO) memiliki pengaruh positif pada Marketing Strategy 
(Cost Leadership dan differentiation) 
 

Berdasarkan hipotesis yang disusun maka model yang dibentuk adalah seperti digambarkan 
berikut ini : 
 

 
 
 

Gambar 2. Model Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif dan verifikatif. Data diperoleh 
dengan menyebarkan kuesioner. Sebanyak 15 responden kelompok tani yang berada pada 
sentra komponen. Data yang didapat diolah menggunakan perhitungan metode teknometric 
(menghitung nilai kontribusi teknologi, TCC) dan menggunakan  aplikasi SmartPLS. 
 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Jumlah responden 15 orang  perusahan yang terdiri dari perusahan pembuat komponen 
otomotif yang memiliki kemampuan secara teknologi mencukupi. 
Berdasarkan data awal kumpulan Kelompok tani ini memiliki jumlah sebanyak 98, namun dari 
data yang ada menunjukan jumlah yang mewakili dan bersedia dilakukan pengukuran 
sebanyak 15 Kelompok tani. 
 
3.1 Pengukuran T H I O 
Berdasarkan hasil pengukuran terhapa 15 perusahan yang telah disurvey, maka dilakukan 
perhitungan TCC sebagai dasar dalam penentuan kapabilitias teknologi yang dimiliki oleh 
Kelompok tani. 
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Tabel 1 TCC THIO 
No Kelompok Tani T H I O 
1 Putra Muda 0,43 0,45 0,38 0,44
2 Tunas Mekar  0,43 0,45 0,35 0,44
3 Jasa Rama 0,42 0,40 0,34 0,36
4 Balistik 0,41 0,40 0,35 0,38
5 Sabanda Sariksa 0,41 0,40 0,36 0,33
6 Tegar Mandiri 0,41 0,40 0,37 0,40
7 Sangkuriang  0,41 0,40 0,36 0,37
8 P2MKP Mekar 

Mandiri  
0,40 0,36 0,33 0,37

9 Usaha Barokah  0,40 0,40 0,36 0,33
10 Mawar  0,39 0,40 0,38 0,40
11 Swadaya 

Kencana  
0,39 0,40 0,33 0,36

12 Mina Alam Endah 0,39 0,37 0,31 0,34
13 Mina Sumber 

Mas 
0,39 0,37 0,30 0,33

14 Mitra Sukses  0,38 0,39 0,36 0,37
15 Barokah  0,35 0,39 0,29 0,33

 
Sumber: pengolahan data 

 
Berdasarkan Tabel 1, menunjukan bahwa rata-rata TCC untuk seluruh Kelompok tani masih 
berada pada < 0,4 katagori cukup (Nasarudin,2018) 
 
Berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan perhitungan pengaruh nilai T H I O terhadap 
strategy marketing saat ini dengan menggunakan PLS. hasil survey menunjukan nilai untuk 
masing-masing Kelompok tani seperti pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Data Responden 
Kelompok Tani Lower 

Cost 
Differensiasi

Putra Muda 0,78 0,33
Tunas Mekar  0,78 0,33
Jasa Rama 0,78 0,33
Balistik 0,56 0,56
Sabanda Sariksa 0,78 0,44
Tegar Mandiri 0,78 0,44
Sangkuriang  0,78 0,44
P2MKP Mekar 
Mandiri  

0,78 0,78

Usaha Barokah  0,56 0,78
Mawar  0,56 0,44
Swadaya Kencana  0,56 0,44
Mina Alam Endah  0,56 0,56
Mina Sumber Mas 0,56 0,56
Mitra Sukses  0,56 0,56
Barokah  0,56 0,78

Sumber: pengolahan data 
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3.2 Uji Instrumen Penelitian  
3.2.1 Pengujian Outer Model 
Pada tahap awal, pengujian model PLS bertujuan untuk mengetahui adanya kolinearitas antar 
konstruk dan kemampuan prediktif model (Sarstedt et.al 2017). Evaluasi model ini dilihat 
dari beberapa indicator antara lain reliabilitas indicator, Internal Consistency Reliability, 
Validitas Konvergen, Validitas Diskriminan:  
                                                             
 Reliabilitas Indikator 

Reliabilitas indikator bertujuan untuk menilai apakah indikator pengukuran variabel 
laten reliabel atau tidak. Menentukan indikator reliabel atau tidak dapat dilihat dari nilai 
outer loading dari tiap indikator. Nilai loading di atas 0,7 menunjukkan bahwa konstruk 
mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. (Wong K.K., 2013) 
 

Tabel 3 Nilai Outer Loading 
  MS TC 
ms1 0,902
ms2 0,901
tc1 0,903
tc2 0,803
tc3 0,853
tc4   0,912
Sumber: pengolahan data pls 

 

Tabel 3 menunjukkan nilai outer loading semuanya berada di atas 0,7 yang artinya 
konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya. 
 

 Internal Consistency Reliability 
Internal Consistency Reliability mengukur seberapa mampu indikator mengukur 
konstruk latennya (Sarstedt et.al 2017). Nilai yang digunakan adalah composite 
reliability dan cronbach’s alpha. Untuk nilai composite reliability, Sarstedt et.al 
(2017) mengungkapkan bahwa nilai antara 0,6 – 0,7 dianggap memiliki reliabilitas 
yang baik, dan untuk nilai Cronbach’s alpha yang diharapkan adalah diatas 0,7 
(Ghozali dan Latan 2015) 
 

Tabel 4 Nilai Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, dan AVE 

 
Sumber: pengolahan data pls 

 
Tabel 4 menunjukkan nilai Cronbach’s alpha yang didapat untuk semua variabel 
besarnya diatas 0,7 dan untuk nilai composite reliability nilai untuk semua variabel 
besarnya diatas 0,7. 
 
 

 Validitas Konvergen 
Validitas konvergen ditentukan berdasarkan prinsip bahwa pengukur-pengukur  dari 
suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi (Ghozali dan Latan, 2015). Dilihat dari 
nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE yang diharapkan adalah sama dengan 

Cronbach's 

Alpha rho_A

Composite 

Reliability

Average 

Variance 

(AVE)

MS_ 0,770 0,77 0,897 0,813

TC 0,894 0,901 0,927 0,760
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0,5 atau lebih, yang berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians 
itemnya. Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai AVE yang didapat untuk setiap 
variabel adalah diatas 0,5. 

 
 Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan  suatu indikator 
reflektif benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip 
bahwa setiap indikator harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja. Pengukur-
pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan 
Latan, 2015). Dalam aplikasi SmartPLS 3.2.8, uji validitas diskriminan dilakukan 
dengan menggunakan nilai cross loadings Fornell-Larcker Criterion dan HTMT 
(Henseler et.al, 2015). 

 
Tabel 5 Nilai Cross Loadings  
  MS TC 
ms1 0,902 0,768
ms2 0,901 0,754
tc1 0,822 0,903
tc2 0,695 0,803
tc3 0,663 0,853
tc4 0,749 0,912
Sumber: pengolahan data pls 

 
Nilai Cross loading yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 dan korelasi konstruk 
dengan item pengukuran lebih besar dibanding dengan konstruk lainnya. Tabel 5 
menunjukkan hal tersebut, yang berarti bahwa setiap indikator berkorelasi tinggi 
terhadap konstruknya saja. 

 
Tabel 6 Nilai Fornell-Larcker Criterion 

  MS TC 
MS 0,902
TC 0,844 0,872
Sumber: pengolahan data pls 

 
Metode lain untuk menilai validitas diskriminan dalam PLS adalah dengan melihat nilai 
Fornell-Larcker Criterion. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar 
daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, dapat 
dikatakan model tersebut memiliki nilai validitas diskriminan yang baik (Fornell dan 
Larker, 1981 dalam Wong, 2013). Tabel 6 menunjukkan hal tersebut, sehingga 
bisa diambil kesimpulan bahwa model memiliki validitas diskriminan yang baik. 
 

3.2.2 Pengujian Inner Model 
Setelah dilakukan pengujian outer model, tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian 
inner model atau kemampuan prediksi model. Kemampuan prediksi model dapat dinilai dari 
empat kriteria, yaitu koefisien determinasi (R2), dan Cross-validated redundancy (Q2 )  
 
 Koefisien determinasi (R2) 

Nilai ini merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat 
dijelaskan oleh konstruk eksogen. Besar nilai yang diharapkan adalah antara 0 dan 1.  
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Tabel 7 Nilai R Square 
  R 

square 
R 
square 
adj 

MS_ 0,711 0,696 
Sumber: pengolahan data pls 

 
Dari table 7 dapat dilihat bahwa besar nilai R2 yang didapat adalah 0,711. Chin (1998) 
dalam Ghozali dan Latan (2015) mengkategorikan nilai tersebut sebagai moderat. 

 
 Cross-validated redundancy (Q2 ) 

Nilai ini digunakan untuk mengetahui  predictive relevance. Nilai Q2 yang diharapkan 
adalah lebih besar dari 0, yang menunjukkan model mempunyai predictive relevance 
yang akurat terhadap konstruk tertentu (Sarstedt et.al 2017). 

 
Tabel 8 Nilai Q2 

  SSO SSE Q2 
MS_ 40.000 18.174 544 
TC 80.000 80.000   

Sumber: pengolahan data pls 
 
Terlihat pada Tabel 8 bahwa model memiliki nilai Q2 lebih besar dari 0, yang berarti 
bahwa model mempunyai predictive relevance yang akurat terhadap konstruk tertentu. 

 
3.3 Model Fit 
Untuk mengukur model fit dalam SmartPLS digunakan nilai Standardized Root Mean Square 
Residual (SRMR) yang merupakan perbedaan antara korelasi yang diamati dan model yang 
menyatakan matriks korelasi. Dengan demikian, memungkinkan menilai besarnya rata-rata 
perbedaan antara korelasi yang diamati dan yang diharapkan sebagai ukuran absolut dari 
(model) kriteria kecocokan. Besar nilai yang diharapkan adalah nilai kurang dari 0,1 atau 0,08 
merupakan kriteria fit.. 

 
Tabel 9 Model Fit 

  Saturated 
Model 

Estimated 
Model 

SRMR 0,080 0,080
d-ULS 0,145 0,145
d_G 0,204 0,204
Chi-
Square

22,965 22,965

NFI 0,751 0,751
Sumber: pengolahan data pls 

 
Dari Tabel 9 terlihat bahwa nilai SRMR dari model ini adalah 0,080, sehingga masuk dalam 
kriteria fit. 
 
 
3.4 Path Coefficient 
Setelah model sudah diuji, dilakukan pengukuran path coefficients antar konstruk untuk 
melihat signifikansi dan kekuatan hubungan tersebut, juga untuk menguji hipotesis. 
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Tabel 10 Path Coefficient 
  Original 

Sample 
Sample 
Mean 

STDEV T Stat P 
Values

TC-
>MS_ 

0.843 0.841 0.067 12550 0.000 

Sumber: pengolahan data pls 
 
Sarstedt et.al (2017) menyatakan Nilai path coefficients berkisar antara -1 hingga +1, 
dimana semakin mendekati +1 hubungan kedua konstruk semakin kuat, dan hubungan yang 
semakin mendekati -1 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat negative. Untuk 
signifikansinya dilihat dari P Values yang nilainya lebih kecil dari 0,005.   
 
H1: Technology Capability memiliki pengaruh  positif pada Marketing Strategy 
 
Untuk hipotesis pertama, dari Tabel 8 terlihat bahwa koefisien path yang didapat untuk 
Technology Capability terhadap Marketing Strategy adalah 0,843 dan P values 0,0; yang 
berarti bahwa H1 dapat diterima atau Technology Capability memiliki pengaruh positif pada 
Technology Capability dan pengaruhnya adalah signifikan. 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini telah membuktikan bahwa technology capability berpengaruh positif terhadap 
marketing Strategy, namun nilai kapabilitas yang diukur oleh Kelompok tani masih dalam 
katagori cukup, Hal ini membutukan peningkatan agar mampu mencapai nilai kontribusi yang 
lebih tinggi untuk masing-masing Kelompok tani. Penelitian ini belum menambahkan 
marketing strategy yang ketiga yaitu focus. Hal ini karena responden kelompok tani masih 
menerima selalu mencoba varietas ikan yang cukup beragam. 
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ABSTRAK 

Salah satu parameter yang dapat digunakan sebagai indikator kondisi batere adalah 
tahanan dalam batere. Untuk itu perlu alat ukur yang dapat digunakan untuk 
mengukur tahanan dalam tersebut. Metoda yang dapat digunakan untuk 
mengetahui tahanan dalam batere adalah metoda Beban DC yang dilakukan 
dengan membuang muatan batere dengan beban konstan selama waktu tertentu 
kemudian diukur perbedaan tegangannya dengan batere tanpa beban. Tahanan 
dalam batere didapat dari perbedaan tegangan batere dibagi dengan arus beban 
konstan, RIN = ∆V/IL. Dalam penelitian ini dirancang alat ukur tahanan dalam batere 
metoda beban DC dengan menggunakan alat ukur berbasis mikrokontroler yang 
merupakan pengembangan dari alat ukur analog yang sudah ada. Sistem terdiri 
dari system mikrokontroler ATmega8535, sumber arus DC sebagai beban konstan, 
jembatan defleksi Wheatstone yang dimodifikasi dan peraga LCD 20 x 2. Dari hasil 
pengembangan dengan menggunakan alat ukur berbasis mikrokontroler, sistem 
menjadi lebih ringkas dan mudah dikembangkan dengan standar deviasi rata-rata 
12.15mV dan kesalahan pengukuran rata-rata 3%.  

Kata kunci: tahanan dalam batere, alat ukur berbasis mikrokontroler, modifikasi 
jembatan wheatstone. 

ABSTRACT 

One of the parameters that can be used as an indicator of the condition of the 
battery is an internal resistance. For that we need a measuring tool that can be 
used to measure the internal resistance. The method that can be used to 
determine an internal resistance of a battery is the DC Load method which is 
carried out by disposing of the battery charge with a constant load for a certain 
time then the voltage difference is measured with a no-load battery. The internal 
of the battery is obtained from the battery voltage difference divided by the 
constant load current, RIN = ∆V / IL. In this study, I designed an internal resistance 
meter in the DC load method using a microcontroller-based measuring instrument 
which is the development of an existing analog measuring device. The system 
consists of an ATmega8535 microcontroller system, a DC current source as a 
constant load, a modified Wheatstone deflection bridge and a 20 x 2 LCD display. 
From the results of the development using a microcontroller-based measuring 
instrument, the system becomes more concise and easily developed with an 
average standard deviation 12.15 mV and an average error measurement 3 %. 

Keywords: battery internal resistance, microcontroller-based measuring 
instrument, modified wheatstone bridge. 
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1. PENDAHULUAN 

Hampir semua peralatan elektronik porTabel menggunakan batere. Batere sebagai sumber 
tegangan DC sangat menentukan kinerja suatu sistem yang menggunakan sumber daya yang 
berasal dari sumber daya searah atau sumber dayanya berasal dari batere. Untuk itu penting 
mengetahui kondisi dari batere agar kita bisa mengetahui apakah batere dalam keadan baik, 
perlu diisi atau rusak. Salah satu parameter batere yang dapat digunakan sebagai indikator 
keadaan kondisi batere adalah tahanan dalam (internal resistance) batere.  

Jenis alat ukur tahanan dalam batere bermacam-macam jenisnya tergantung dari metoda 
pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran tahanan dalam AC dan DC. Mulai yang 
sederhana dengan menggunakan komponen diskrit sampai dengan menggunakan 
microcontroller base measurement. Pada pengukuran tahanan dalam batere yang dilakukan 
oleh Pusara (Pusara, 2017), digunakan metoda AC dengan memberikan tegangan AC 
dengan amplituda dan frekwensi tertentu. Pada amplituda tertentu batere mempunyai 
karakter yang linear dan dengan mengubah frekwensi tegangan AC dapat di ukur tahanan 
dalam batere untuk jenis-jenis batere yang berbeda. Pada pengujian dasar dengan tegangan 
AC pada frekwensi 1 kH, yang biasa dilakukan oleh pabrik batere didapat tahanan dalam batere 
AC, RAC. Dari tahanan dalam AC dan tahanan dalam DC, RDC dapat diketahui tahanan transfer 
muatan batere RP. Tahanan RP ini merupakan salah satu komponen pada batere untuk 
mengetahui impedansi batere yang nilainya merupakan fungsi dari frekwensi. Realisasi alat 
ukur menggunakan komponen utama mikrorosesor, dimana tegangan AC dikonversi dengan 
analog to digital convertion (ADC) dan hasil konversi diolah dengan DFT (Digital Fourier 
Transformation). Dari pengolahan untuk harmonik pertama dapat diketahui nilai arus, 
tegangan dan beda phase sinyal tegangan batere. 

Metoda lainnya adalah metoda Beban DC. Metoda ini merupakan yang paling tua tapi yang 
paling dapat diandalkan Buchmann (Buchmann, 2019). Dilakukan dengan cara membuang 
muatan batere dengan beban arus tertentu untuk waktu tertentu kemudian diukur perbedaan 
tegangan batere pada saat batere tanpa beban dan dengan beban. Dengan menggunakan 
hukum Ohm didapat, 

 𝑅
∆           (1) 

Hasil dari pengukuran sangat akurat dan repeaTabel, walau belum bisa menentukan muatan 
dan perkiraan kapasitas batere. 

Alat ukur tahanan dalam yang akan diterangkan disini adalah alat ukur tahanan dalam dengan 
metoda Beban DC yang merupakan pengembangan dari alat ukur CRAE oleh Fox (Fox, 1992). 
CRAE  (CRangking Amps Estimator) adalah alat ukur kapasitas batere dengan cara mengukur 
tahanan dalam batere tersebut, dimana nilai tahanan dalam batere yang terukur berhubungan 
dengan Cold Crangking Amps (CCA) suatu batere.  

Prinsip kerja CRAE adalah pengurangan muatan batere dengan beban arus konstan 2.5 A 
untuk waktu 1 menit. Dari beda tegangan sebelum dan sesudah diberi beban, dapat 
diperkirakan berapa kapasitas CCA batere. Hasil pengukuran dalam CCA dengan menggunakan 
amper meter analog yang telah dikalibrasi. Pada Gambar 1. ditunjukkan rangkaian lenkap alat 
ukur CRAE yang diGambar ulang, dimana rangkaian pewaktu dan saklar pilihan fungsi 
dihilangkan agar ringkas dan mudah dipahami. 
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Gambar 1. Gambar ulang rangkaian alat ukur CRAE (Fox, 1992) tanpa pewaktu dan saklar 
fungsi. 

Untuk merealisasikan alat ukur tahanan dalam dengan metoda beban DC dapat dilakukan 
dengan menggunakan system mikrokontroler untuk memproses data dan jembatan defleksi 
sebagai pengkondisi sinyal untuk mendapatkan informasi perubahan tegangan batere. Hasil 
pengukuran dan pengolahan data ditampilkan dengan menggunakan peraga LCD, lihat 
Gambar 2. 

 

Gambar 2. Diagram balok alat ukur tahanan dalam batere berbasis mikrokontroler. 

Tujuan dari penelitian adalah merancang alat ukur tahanan dalam batere dengan metoda 
beban DC. Sistem merupakan pengembangan dari alat ukur CRAE dengan rangkaian analog 
diganti dengan alat ukur berbasis mikrokontroler. 

2. PERANCANGAN SISTEM 

2.1 Metode Perancangan  
Sistem yang dikembangkan merupakan system alat ukur berbasis mikrokontroler untuk 
pengolahan data dan pengaturan fungsinya. Sistem terdiri dari system mikrokontroler, sumber 
arus konstan, jembatan defleksi yang dimodifikasi dan antar muka port I/O, lihat Gambar 3.  
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Gambar 3. Alat ukur tahanan dalam berbasis mikrokontroler ATmega8535. 

Sistem mikrokontroler menggunakan mikrokontroler Atmega8535 dari Atmel dengan port 
analog dengan ADC 10bit 8 kanal dan port digital 24 bit. Berfungsi untuk mengolah data hasil 
pengukuran dan pengaturan sistem. Pada Gambar 2 sistem mikrokontrolernya tidak 
diGambarkan, yang ditampilkam hanya pin yang akan digunakan. Port analog PA0 untuk 
mengukur tegangan pada beban Rsensor 1  pada saat kalibrasi sumber arus konstan 1A. 
Port analog diferensial PA1 dan PA3 yang digunakan untuk mengukur tegangan output 
jembatan defleksi. Port digital PB2 untuk mengatur sumber arus konstan on/off. 

2.2 Sumber Arus Konstan 

Kalibrasi besar arus konstan (arus beban) dilakukan pertamakali sebelum pengujian dilakukan. 
Arus beban yang digunakan 1A dan besarnya arus diatur dengan menggunakan 
potensiometer. Sumber arus konstan menggunakan komponen utama op-amp LM324 dan 
transistor daya 2N3055. Untuk beban resistifnya digunakan resistor daya 0.5Ω/5W yang 
dipasang secara serial untuk mendapatkan beban 1Ω/10W. Rangkaian diambil dari [3] dengan 
penyesuaian komponen yang digunakan dan penambahan rangkaian interface port I/O untuk 
kalibrasi dan pengaturan. 

Pengujian batere dilakukan memberi beban 1A pada batere selama 1 menit yang merupakan 
proses discharge muatan batere. Pengaturan beban berupa sumber arus dilakukan oleh 
mikrokontroler dengan memberi tegangan pada input non-inverting op-amp untuk logika 0 
dan 0V untuk logika 1 pada transistor Q1. 

Data hasil pengukuran yang berasal dari jembatan defleksi masuk pe port analog diferensial  
diatur dan dikonversi dengan ADC menjadi data digital 10bit. Dengan menggunakan 
Persamaan (1-1) dan penggunaan RBeban = 1Ω dan IL = 1A, maka data hasil konversi 
merupakan data pengukuran tahanan dalam dari batere. 

2.3 Jembatan Defleksi 
Pada alat ukur system digital, ketelitian hasil pengukuran ditentukan oleh resolusi ADC yang 
digunakan. Jika pada alat ukur tahanan dalam batere digunakan mikrokontroler Atmega8535 
dengan ADC 10bit, maka didapat resolusi 5mV. Selain resolusi ADC, ketelitian pengukuran 
ditentukan oleh tahanan sensor RS yang digunakan sebagai beban pada sumber arus konstan. 
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Pada alat ukur CRAE, lihat Gambar 1, resolusi hasil pengukuran yang tinggi didapat dari 
penggunaan prinsif jembatan defleksi di input op-amp, dimana sumber tegangan yang akan 
diukur perubahan tegangannya dibandingkan dengan sumber tegangan lain sebagai tegangan 
referensi. Cara ini sangat efektif untuk menghilangkan tegangan offset DC dan memperoleh 
∆V-nya. 

Prinsif yang sama digunakan pada perancangan alat ukur yang saya kembangkan, bedanya 
pada penerapannya. Saya menggunakan jembatan defleksi diinput ADC dan pengolahan sinyal 
dilakukan dengan menggunakan system mikrokontroler. Jembatan defleksi disini merupakan 
jembatan Wheatstone yang telah dimodifikasi dengan 4 buah tahanan tetap, sumber tegangan 
batere dan sumber tegangan referensi +5V. Besarnya ∆V dapat dihitung dari beda tegangan 
V1 dan V2. Jika R2 = R3, R1 = R2, R4 = ½ R2 dan R2 = 15k, maka didapat 

25
RB VV

V        (2) 

2.4 Antar Muka Port I/O 

Antar muka Port I/O digunakan untuk mengatur waktu kalibrasi beban arus konstan sebelum 
digunakan dan dilakukan sekali saja untuk mengukur arus beban 1A. Pengaturan diset dengan 
mengatur tahanan varibel P1 sambil mengukur tegangan pada beban RL = 1 sehingga 
didapat tegangan 1V pada beban. Selian untuk kalibrasi, antar muka port I/O juga digunakan 
untuk mengatur beban sumber arus konstan pada saat pengukuran tahanan dalam. 

2.5 Sistem Mikrokontroler 
Sistem mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler ATmega8535 dengan fitur 
arsitektur prosesor RISC, 32 x 8 General Purpose Working Registers dan 8K Bytes of In-Sistem 
Self Programmable Flash memory 
 
Fungsi yang dilakukan oleh sistem mikrokontroler adalah  
o Kalibrasi besarnya arus yang dikeluarkan oleh sumber arus konstan sebagai beban batere 

dengan arus konstan.  
o Mengatur beban arus konstan untuk batere untuk on (1A) dan off. 
o Mengolah data hasil pengukuran beda tegangan pada rangkaian jembatan defleksi dan 

mengkonversinya menjadi data digital. 
 
Secara garis besar diagram alir dari program yang dikembangkan untuk alat ukur tahanan 
dalam batere dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram alir perangat lunak yang dikembangkan. 
 

3. PENGUKURAN 
 

3.1 Pengukuran Sumber Arus Konstan 1A 
Alat ukur yang digunakan adalah Digital Multimeter Sanwa CD800a. Tujuan pengukuran adalah 
untuk mendapatkan hasil pengukuran sebaik mungkin dengan melakukan penentuan nilai 
beban arus konstan seakurat mungkin.  
Pengukuran dilakukan dengan menghidupkan sumber arus konstan dengan memberi logika 0 
pada input transistor Q1 dengan cara manual atau dengan output port PB2. Seperti telah 
diterangkan sebelumnya pada bagian 2.4 Antar Muka Port I/O, dari harga beban arus konstan 
IL = 1A. 

3.2 Pengukuran Tahanan Dalam Batere 
Untuk pengujian alat ukur tahanan dalam batere, jenis objek pengukuran adalah batere basah 
asam timbal dengan elektrolit asam sulfat (H2SO4). Batere jenis ini banyak digunakan pada 
kendaran bermotor. Pengukuran dilakukan pada beberapa produk batere dengan kapasitas 
AH yang berbeda.  
 

Tabel 1. Jenis Batere 
No. Batere Seri Kaparsitas VNL (Volt) Waktu Pakai 
1 YUASA NS40ZL 12V 35AH 12.56 3 tahun 
2 GS HYBRID NS40Z 12V 35AH 12.39 < 3 tahun 
3 G FORCE 36B20L 12V 60AH 12.47 >  3  tahun 

 
Untuk memudahkan pengolahan data dan mengurangi kesalahan perhitungan, data 
pengukuran diambil dari register ADC (ADCW) berupa data 2 byte. Pengukuran dilakukan 
secara berulang sebanyak 16x. Pengukuran melalui port analog dengan mode input diferensial, 
PA3 dan PA1. Dari data ADCW ini didapat tegangan batere tanpa beban VNL, tegangan batere 
dengan beban VLD, tahanan dalam batere RINT dan standar deviasi pengukuran Stdev. Hasil 
pengukuran dapat dilihat di Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2 Pengukuran R internal berbasis mikroprosesor ATmega8535. 
 

No. Batere VNL (Volt) VLD (Volt) RINT (m) Stdev (mV) 
1 YUASA 12.11  11.97  145.35  12.51 
2 GS HYBRID 12.07  11.78  303.91  11.97 
3 G FORCE 12.15  11.58  599.56  11.97 

 
3.3 Pengukuran Tegangan Batere Tanpa Beban 
Berikutnya hasil pengukuran tegangan batere tanpa beban dengan Digital Multi Meter Sanwa 
CD800a dibandingkan dengan hasil pengukuran alat ukur berbasis mikrokontroler. 
  

Tabel 3 Perbandingan pengukuran tegangan batere tanpa beban. 
 

No. Batere VDMM (Volt) VMICRO (Volt) Kesalahan (%) 
1 YUASA 12.56 12.11  3.72 
2 GS HYBRID 12.39 12.07  2.65 
3 G FORCE 12.47 12.15  2.63 

 
 

3.4 Ketelitian Hasil Pengukuran  
Pengukuran dilakukan dengan membandingkan data hasil konversi di register ADCW 
mikrokontroler ATmega8535 dengan hasil pengukuran DMM Sanwa CD800a. Batere diganti 
dengan sumber tegangan 12volt/10A. Pengukuran melalui port analog dengan mode input 
tunggal (single input mode) PA3 dan PA1 dan sumber tegangan 12 volt. Data ADCW berasal 
dari register ADC ATmega. VIN-MIC dan VIN-DMM adalah tegangan di input port analog hasil 
pengukuran masing-masing oleh mikrokontroler dan digital multi meter. VPC-MIC dan VPC-DMM 
adalah tegangan sumber 5volt (tegangan referensi) dan 12volt (pengganti tegangan batere) 
pada jembatan defleksi. Untuk VPC-DMM didapat dari alat ukur DMM Sanwa, sedangkan VPC-MIC 
didapat dari pengolahan data dengan persaamaan berikut. 
 
      𝑉 𝑉       (3) 
 
dimana VR = 5.05 volt. Hasil pengukuran dapat dilihat di Tabel 4. 
 

Tabel 4 Ketelitian alat ukur berbasis mikrokontroler dengan DMM Sanwa. 
 

PINA ADCW VIN-MIC VIN-DMM VPC-MIC VPC-DMM fk 
1 509 2.51  2.50  5.02  5.05  2.012 
3 488 2.41  2.40  12.03  12.25  5.090 

 
 

012,2090.5
RB VV

V        (4) 

3. HASIL PENGAMATAN 

Batere yang digunakan untuk pengujian mempunyai kapasitas dan waktu pemakaian yang 
berbeda. Batere no. 1 adalah batere yang masih digunakan untuk starter kendaraan. Batere 
no.2 dan no.3, batere bekas. Batere no.1 waktu pakainya lebih lama dari batere no.2, tapi 
mempunyai tahanan dalam lebih kecil (145.35 m) dari batere no.2 (303.91 m). Batere no.2 
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adalah batere bekas yang sudah tidak mampu sebagai stater kendaraan. Batere no.3 waktu 
pakainya lebih dari 3 tahun, dengan tahanan dalam 599.56 m. Kalau dilihat kapasitasnya 
paling besar (60AH), tapi karena jarang dipakai maka pengisian muatan listrik tidak maksimum 
sehinggga mempunyai tahanan dalam paling besar. 
 
Dari nillai standar deviasi dapat dilihat kepresisian alat cukup baik dengan stdev maksimum = 
12.15mV, untuk resolusi ADC 5mv. Dari segi akurasi kurang baik, dengan VNL = 12.39V – 
12.56V yang terukur 12.07 V – 12.15V. Kesalahan yang besar ini karena adanya factor pengali 
dari pembagi tegangan dimana kalibrasi alat menjadi penting dilakukan. Untuk memperkecil 
kesalahan ketelitian dilakukan koreksi hasil pengukuran dengan alat ukur standar DMM Sanwa 
CD800a dan sumber tegangan yang ter-regulasi dengan baik atau kalau ada dapat digunakan 
alat ukur dan sumber tegangan dengan klas lebih baik. Untuk perbaikan ketelitian dilakukan 
dengan mencari factor koreksinya, 

     𝑓
∗

∗
       (5) 

 
Sehingga jika factor koreksi tersebut dimasukkan ke Persamaan (4), maka Persamaannya 
menjadi 

012,2090.5
RB VV

V       (6) 

Dilihat dari kinerjanya, walaupun batere no. 3 menunjukkan tegangan tanpa beban mendekati 
batere terisi penuh 12.47 Volt, batere no.3 tidak baik kinerjanya. Batere no.3 tidak sanggup 
untuk memutar mesin kendaraan. 

4. KESIMPULAN 

Dari hasil pengamatan, alat ukur tahanan dalam batere dapat bekerja dengan baik dengan  
menunjukkan nilai tahanan dalam antara (145 – 599.56) m untuk batere basah asam sulfat 
dengan kapasitas 35AH – 65AH. Pengukuran tegangan dari alat ukur tahanan dalam berbasis 
mikrokontroler ATmega8535 dengan ADC 10bit dan resolusi 5mV, menunjukkan kepresisian 
cukup baik dengan standar deviasi 12.15 mV (3 x LSB). Ketelitian pengukuran alat ukur 
berbasis mikrokontroler menunjukkan hasil yang kurang baik sebesar 3.0%. Kesalahan ini 
disebabkan penggunaan konponen tahanan toleransi 5% untuk rangkaian jembatan defleksi 
belum dilakukan kalibrasi pada saat pengukuran dilakukan.Ketelitian dapat ditingkatkan jika 
dilakukan dengan kalibrasi pada rangkaian jembatan defleksinya dan memberikan koreksi pada 
Persamaan jembatan defleksinya dengan factor koreksi 2.012 untuk pembagi tegangan 
referensi dan 5.090 untuk pembagi tegangan batere. Dari data hasil pengukuran tegangan dan 
perhitungan tahanan dalam batere, bisa disimpulkan bahwa alat ukur tahanan dalam batere 
secara fungsional sudah dapat bekerja dengan baik. 
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Bagaimana algoritma peneliian sehingga didapatkan nilai tahanan tertentu?  
 
Jawaban: 
 
Matlab 2019 A yang sudah memfasilitasi CWT 
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