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Pengaruh Jarak Antar Plat pada Generator HHO Model Wet Cell 
terhadap Debit dan Efisiensi

(Effect of Plates Gap of Wet Cells HHO Generator to the Flowrate and 
Efficiency)

A’rasy Fahruddin
Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

abstrak
Minyak bumi semakin menipis sehingga diperlukan bentuk energi lain yang mudah diaplikasikan untuk transportasi. Salah 

satu energi alternatif terbarukan yang saat ini banyak diteliti adalah HHO atau brown gas. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
pengaruh jarak antar plat terhadap efisiensi generator HHO. Pengujian dilakukan secara eksperimental menggunakan 400 cc air. 
Elektroda yang dipakai berupa plat aluminium dengan ukuran 60 × 60 × 0.5 mm3. Variasi jarak antar plat 5 mm, 10 mm, dan 15 
mm. Dengan variasi tegangan input 3,5; 6; 7,5; 9 Volt. Pengujian meliputi pengujian performa dan efisiensi generator HHO. Hasil 
yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa laju produksi gas HHO yang terbesar dihasilkan dengan jarak antar plat 5 mm 
yang menghasilkan HHO sebesar 5 cc/min dengan daya input 5,4 Watt. Sedangkan efisiensi generator tertinggi dihasilkan pada 
jarak antar plat 15 mm, yang mampu mencapai efisiensi 54%.

Kata kunci: Generator HHO, wet cell, dan jarak antar plat

abstract
Depletion of oil reserves encourage research on new energy for transportation. One alternative renewable energy that current 

widely researched is HHO or brown gas. This study aims to determine the influence of gap between the plate against the HHO 
generator flowrate and efficiency. Tests performed experimentally using 400 cc of water. Aluminum plate is used as an electrode with 
a size of 60 × 60 × 0.5 mm3. Variation of the distance between the plate are: 5 mm, 10 mm, and 15 mm. With input voltage variation 
3.5; 6; 7.5; 9 Volt. Testing includes the performance and efficiency of the HHO generator. The results obtained from this study is that 
the largest production rate of HHO gas generated by the gap between the plates 5 mm which produces HHO of 5 cc/min with input 
power 5,4 Watt. While the highest generator efficiency resulting in the distance between the plate 15 mm, which is able to achieve 
54%.

Key words: HHO Generator, wet cell, and plates gap

pendahuluan

Masyarakat Indonesia saat ini masih menggunakan 
minyak bumi sebagai sumber energi utama khususnya 
untuk transportasi dan memasak. Padahal cadangan 
minyak bumi dunia terus menipis dan harganya akan 
cenderung meningkat dibarengi dengan peningkatan 
jumlah penduduk. Sehingga energi alternatif perlu terus 
dikembangkan minimal untuk menghemat penggunaan 
energi minyak bumi. Salah satu energi alternatif 
terbarukan yang saat ini banyak diteliti adalah HHO atau 
brown gas. Penggunaan HHO mampu meningkatkan 
efisiensi bahan bakar kendaraan bermotor 14% hingga 
18%.1,2 Akan tetapi untuk menghasilkan HHO diperlukan 
energi listrik tambahan, sehingga perlu diteliti pengaruh 
jarak antar plat untuk meningkatkan debit dan efisiensi 
produksi HHO.

materi

Gas HHO atau Brown gas merupakan gas hasil 
dari proses pemecahan air murni (H2O) dengan proses 
elektrolisis.1 Gas yang dihasilkan dari proses elektrolisis 
air tersebut adalah gas Hidrogen dan Oksigen, dengan 
komposisi 2 Hidrogen dan 1 Oksigen (HHO). Proses 
Elektrolisis adalah suatu proses untuk memisahkan 
senyawa kimia menjadi unsur-unsurnya dengan memberi 
arus listrik. Pada proses elektrolisis air, gas Hidrogen 
akan tertarik menuju elektroda negatif (katoda) dan gas 
oksigen akan tertarik menuju elektroda positif (anoda). 

Elektroda berfungsi sebagai penghantar arus listrik 
dari sumber tegangan ke air yang akan dielektrolisis. 
Pada penelitian ini digunakan plat Aluminium sebagai 
elektrode karena mempunyai sifat penghantar listrik 
yang baik, punya ketahanan korosi, murah dan mudah 
dibentuk. Elektroda harus mempunyai luasan yang 
cukup untuk menghasilkan gas HHO yang banyak pada 
tegangan dan arus tertentu.
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Semakin tinggi tegangan listrik antar elektroda 
semakin besar gaya tarik molekulnya, semakin besar arus 
listrik semakin banyak molekul yang bisa diikat. Semakin 
luas elektrode akan menurunkan gaya tarik molekul 
tetapi semakin besar arusnya. Semakin jauh jarak antar 
elektroda semakin besar hambatan. Akan tetapi semakin 
besar jarak antar elektroda yang berbentuk plat akan 
semakin lancar sirkulasi fluida di antara keduanya. 

Reaksi elektrolisis air merupakan kebalikan dari 
reaksi pembakaran gas HHO [1], dengan persamaan 
reaksi kimia berikut ini: 

2H2O (l) → 2H2(g) + O2(g)

Jika pada proses pembakaran atau oksidasi 
hidrogen dihasilkan sejumlah energi, sebaliknya 
pada proses elektrolisis untuk memecah molekul air 
membutuhkan energi. Besarnya energi dapat dihitung 
dengan perhitungan termokimia di mana satu mol H2O 
membutuhkan 286 Kj. 

Gas hidrogen mudah terbakar (flameable), sangat 
ringan, dan sangat mudah bereaksi dengan zat kimia 
lainnya. Namun gas HHO pada kondisi normal tidak akan 
terbakar dengan sendirinya tanpa ada sulutan api energi 
awal untuk terjadinya reaksi.1 

metode penelitian

Pengujian dilakukan secara eksperimental 
menggunakan 400 cc air. Generator HHO digunakan Tipe 
wet cell di mana semua elektrodanya terendam cairan 
di dalam sebuah bejana air. Keuntungan generator gas 
HHO tipe wet cell adalah: produksi yang dihasilkan lebih 
banyak dikarenakan luasan elektroda yang sepenuhnya 
terendam larutan elektrolit, pembuatan dan perawatannya 
lebih mudah.4,5

Elektroda yang dipakai berupa plat aluminium dengan 
ukuran 60 × 60 × 0,5 mm3. Variasi jarak antar plat 5 mm, 
10 mm, dan 15 mm. Variasi tegangan input yaitu 3,5 V; 6 
V; 7,5 V; dan 9 V.

Pengujian meliputi pengujian performa dan 
efisiensi generator HHO. Pengujian performa dengan 
mengukur volume gas HHO yang dihasilkan tiap detik 
menggunakan gelas ukur dan stopwatch. Sehingga 
diketahui debit aliran HHO. Dengan rumus:

Q =  .............................................................. (cc/s)

Sedangkan pengujian efisiensi dilakukan dengan 
mengukur dan menghitung debit HHO yang dihasilkan 
terhadap energi listrik yang dibutuhkan.

Daya listrik : P = V. I  (Watt)
Energi listrik : E = P. t  (Joule)
Efisiensi generator HHO didapatkan dengan rumus:

Gambar 1. Elektrolisis Air.3
Gambar 2. Instalasi Pengujian.

Gambar 3. Gelembung gas HHO.
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η = 

di mana H adalah nilai kalor untuk reaksi elektrolisis 
air tiap satu satuan volume.

hasil dan pembahasan

Dari hasil pengujian didapatkan data yang kemudian 
diolah menjadi beberapa tabel dan grafik berikut.

Dari gambar 4 diatas dapat kita lihat bahwa semakin 
kecil jarak antar plat semakin cepat HHO yang bisa 
diproduksi dengan tegangan input yang sama besar. 
Sebagai contoh untuk menghasilkan 5 cc HHO dengan 
tegangan 3,5 V, jarak plat 5 mm membutuhkan waktu 
sekitar 250 detik, jarak 10 mm membutuhkan 400 detik, 
dan jarak plat 15 mm membutuhkan waktu 680 detik. 
Yang tercepat adalah jarak plat 5 mm dengan tegangan 
8,6 V yang hanya membutuhkan waktu sekitar 55 detik 
untuk menghasilkan 5 cc HHO. Hal ini dikarenakan 
makin kecil jarak makin kecil hambatan ion menuju 
kutub masing-masing, sehingga aliran ion lebih lancar 
dengan gaya tarik yang sama.

Dari gambar 5 kita dapat melihat bahwa semakin 
kecil jarak antar plat semakin besar arus yang 
dibutuhkan. Untuk menghasilkan 5 cc HHO dalam 
waktu 180 detik, jarak plat 15 mm membutuhkan 
arus sekitar 0,18 A, jarak 10 mm membutuhkan arus 
0,2 A, dan jarak 5 mm membutuhkan arus 0,32 A. 

Dari gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa untuk 
menghasilkan 5 cc HHO dalam waktu yang sama, 
semakin kecil jarak antar plat semakin kecil tegangan 
yang diperlukan akan tetapi semakin besar arus listrik 
yang diperlukan.

Dari gambar 6 kita dapat melihat bahwa semakin 
besar daya semakin besar besar pula energi yang 

diberikan. Sesuai dengan rumus E = V.I.t, di mana P = 
V.I. 

Sedangkan untuk menghasilkan energi yang sama, 
makin besar jarak antar plat makin kecil daya yang 
diperlukan. Semisal untuk menghasilkan energi 290 
Joule, jarak plat 5 mm membutuhkan daya 3,8 Watt, 
jarak plat 10 mm membutuhkan daya 2,5 Watt, dan 
jarak plat 15 mm membutuhkan daya 1,7 Watt. Berarti 
semakin kecil jarak antar plat semakin kecil waktu yang 
diperlukan, semakin cepat memproduksi HHO tetapi 
makin boros daya.

Dari gambar 6 juga dapat dilihat bahwa kurva sedikit 
melengkung ke bawah, menunjukkan bahwa makin besar 
pertambahan daya makin cepat perubahan waktunya.

Dari gambar 7 kita dapat menentukan titik tegangan 
optimal untuk jarak plat 5 mm, yaitu 4,5 V. Pada kondisi 
ini dapat dihasilkan 5 cc HHO dalam waktu 170 detik 
dengan energi input 200 Joule. Dengan tegangan 3 V 
jarak plat 5 mm membutuhkan energi 160 Joule dengan 
waktu pembentukan 250 detik. Sedangkan pada tegangan 
8,7 V membutuhkan energi 325 Joule dengan waktu 
pembentukan 55 detik.

Gambar 4. Grafik Hubungan Tegangan dan Waktu Pembentukan 
5 cc HHO.

Gambar 5. Grafik Hubungan Arus dan Waktu Pembentukan 5 
cc HHO.

Gambar 6. Grafik Hubungan Daya dan Energi Pembentukan  
5 cc HHO.
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Dari gambar 8 kita dapat menentukan tegangan 
optimal untuk jarak plat 10 mm, yaitu 5,2 V. Pada kondisi 
ini, dapat dihasilkan 5 cc HHO dapat waktu 240 detik 
dengan energi input yang dibutuhkan sebesar 185 Joule. 
Untuk menghasilkan 5 cc HHO dengan waktu 170 detik 
pada jarak plat 10 mm membutuhkan energi input sekitar 
220 Joule dengan tegangan 6,2 Volt. Dengan demikian 
untuk waktu yang cepat jarak plat 5 mm lebih hemat 
energi.

Dari gambar 9 kita dapat menentukan tegangan 
optimal untuk penggunaan jarak plat 15 mm terhadap 
energi dan waktu, yaitu 5,5 V. Pada kondisi ini dapat 
dihasilkan 5 cc HHO dalam waktu 390 detik dengan 
energi input 178 Joule. Untuk menghasilkan 5 cc HHO 
dalam waktu 170 detik, jarak plat 15 mm membutuhkan 
energi input 290 Joule dengan tegangan 9,4 V. Untuk 
waktu yang cepat jarak plat 15 mm paling boros energi.

Dari gambar 9 juga terlihat bahwa pada tegangan 
3,5 V jarak plat 15 mm membutuhkan energi sekitar 118 
Joule untuk menghasilkan 5 cc HHO. Ini merupakan 
kebutuhan energi paling minimal pada percobaan ini tapi 
juga merupakan waktu pembentukan HHO paling lama. 
Jika dalam menentukan efisiensi hanya memperhatikan 
efisiensi energi tanpa memperhitungkan waktu, maka 
jarak plat 15 mm paling efisien dengan sumber tegangan 
yang sama besar.

Dari gambar 10 dapat kita lihat bahwa grafik efisiensi 
cenderung berhimpit antara jarak plat 5 mm, 10 mm, dan 
15 mm. Akan tetapi pada sumber tegangan yang sama 
besar, jarak plat 15 mm dapat mencapai efisiensi energi 
paling tinggi yaitu 54%. Efisiensi maksimum jarak plat 
10 mm yaitu 48%, sedangkan jarak plat 5 mm 40%.

kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
diantaranya adalah:

Gambar 7. Grafik Hubungan Tegangan terhadap Energi dan 
Waktu Pembentukan 5 cc HHO dengan Jarak  
5 mm.

Gambar 8. Grafik Hubungan Tegangan terhadap Energi dan 
Waktu Pembentukan 5 cc HHO dengan Jarak 10 
mm.

Gambar 9. Grafik Hubungan Tegangan terhadap Energi dan 
Waktu Pembentukan 5 cc HHO dengan Jarak 15 
mm.

Gambar 10. Grafik Hubungan Energi dan Efisiensi Pembentukan 
5 cc HHO dengan Jarak 15 mm.
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1. Jarak plat 5 mm dengan tegangan 8,6 Volt 
membutuhkan waktu tercepat yaitu 55 detik untuk 
menghasilkan 5 cc HHO atau dengan debit 5 cc/min.

2. Semakin kecil jarak antar plat semakin cepat 
memproduksi HHO tetapi makin boros daya.

3. Untuk menghasilkan 5 cc HHO dalam waktu 170 
detik jarak plat 5 mm paling hemat energi yaitu 200 
Joule. Jarak plat 10 mm membutuhkan 220 Joule, 
sedangkan jarak plat 15 mm membutuhkan 290 Joule.

4. Jarak plat 15 mm dapat mencapai efisiensi energi 
paling tinggi yaitu 54%. Efisiensi maksimum jarak 
plat 10 mm yaitu 48%, sedangkan jarak plat 5 mm 
40%.
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Pemanfaatan Ampas Kedelai dan Onggok Terfermentasi Rhizopus 
Sp dalam Konsentrat Sapi Potong untuk Pertambahan Bobot 
Badan, Konversi dan Palatabilitas Pakan

Utilization of Soybean Husk and Cassava Waste Fermented Rhizopus Sp 
in Concentrate Beef Cattle for Body Weight Gain, Feed Conversion and 
Palatability

Dimas Pratidina Puriastuti Hadiani1, Ari Brihandhono2 
1,2 Universitas Kanjuruhan Malang

abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan ampas kedelai dan gamblong terfermentasi Rhizopus Sp dalam 

konsentrat sapi potong untuk pertambahan bobot badan, konversi dan palatabilitas pakan. 12 ekor sapi potong Simental dipelihara 
selama 30 hari dikelompokkan berdasarkan perlakuan P0=konsentrat 100%, P1= konsentrat 90% + aot 10%, P2= konsentrat 
80% + aot 20%, P3= konsentrat 70% + aot 30%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrat dengan kulit ari 
kedelai dan gamblong terfermentasi Rhizophus Sp memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P > 0,05) terhadap PPB (P3 = 30,76 
kg/ekor), konversi pakan (P3 = 10,54) dan palatabilitas pakan (P3 = 10,8995 kg/ekor/hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan konsentrat dengan kulit ari kedelai dan gamblong terfermentasi Rhizophus Sp dalam konsentrat hingga 30% memiliki 
hasil terbaik terhadap pertambahan bobot badan, konversi dan palatabilitas pakan.

Kata kunci: ampas kedelai, gamblong, pertambahan bobot badan, konversi dan palatabilitas pakan

abstract
In Indonesia, there are many waste products that can be used for animal feed. The feed material can be used for cattle because 

the material is still contained nutrients needed by cattle, besides that, it is relatively cheap and its use does not compete with 
humans. Among the various by-products of companies that can be used to feed beef cattle is the soybean husk (tempe manufacturing 
residues) and gamblong (waste manufacture of tapioca). The purpose of this study was to determine the utilization of soybean husk 
and gamblong fermented Rhizopus Sp in concentrate beef cattle for body weight gain, feed conversion and palatability. 12 Simental 
beef cattle reared for 30 days stratified by treatment P0 = concentrate 100%, P1 = concentrate of 90% + aot 10%, P2 = concentrate 
of 80% + aot 20%, P3 = concentrate 70% + aot 30%. The results showed that the addition of concentrate to the soybean husk and 
gamblong fermented soy Rhizophus Sp give effect not significantly different (P > 0.05) to PPB (P3 = 30.76 kg/head), feed conversion 
(P3 = 10.54) and palatability of feed (P3 = 10.8995 kg/head/day).The results showed that the addition of concentrate to the soybean 
husk and gamblong fermented Rhizophus Sp in concentrate up to 30% has the best results for weight gain, feed conversion and 
palatability.

Key words: soybean husk, gamblong, body weight gain, feed conversion, and palatability

pendahuluan

Ternak ruminansia berupa sapi potong merupakan 
ternak yang banyak dipelihara di Negara Indonesia 
dikarenakan ternak ini memiliki daging yang sangat 
bergizi tinggi. Dalam pemeliharaannya, sapi potong 
membutuhkan pakan yang bernilai gizi tinggi untuk 
memperoleh daging yang berkualitas baik. Pakan ternak 
sapi potong dari sudut nutrisi merupakan salah satu 
unsur yang sangat penting untuk menunjang kesehatan, 
pertumbuhan, dan reproduksi ternak.1 Pemberian pakan 
yang benar bagi ternak sapi akan menjadikan ternak 
tersebut dapat lebih efisien dalam mengonsumsi pakan 
yang diberikan. 

Pakan bagi ternak sapi pada umumnya sebagian 
besar terdiri dari bahan-bahan pakan yang berasal dari 

tanaman dan hasil ikutan dari berbagai perusahaan. Zat-
zat makanan yang ada di dalam bahan makanan tersebut 
dalam tubuh ternak diubah menjadi daging, susu, energi 
juga untuk perbaikan sel-sel tubuh ternak yang telah 
rusak.2

Di Indonesia ini banyak bahan pakan yang berasal 
dari hasil ikutan berbagai perusahaan. Bahan pakan 
ini dapat dimanfaatkan bagi ternak sapi potong karena 
dalam bahan tersebut masih terdapat zat-zat gizi yang 
dibutuhkan oleh ternak selain itu harga bahan tersebut 
relatif murah dan tidak bersaing dengan manusia. 
Hasil ikutan perusahaan yang dapat dipakai antara lain 
gamblong yang merupakan hasil ikutan dari pembuatan 
tepung tapioka dan ampas kedelai yang merupakan 
hasil ikutan dari pembuatan tempe. Kedua bahan-bahan 
tersebut sudah banyak digunakan oleh peternak untuk 
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pakan sapi potong. Bahan-bahan tersebut diyakini mampu 
meningkatkan bobot badan sapi potong dikarenakan 
dalam ampas kedelai terdapat protein yang baik untuk 
ternak sapi potong. Pemakaian onggok untuk sapi dalam 
pakan penguat sampai dengan 15% dapat menghasilkan 
pertambahan bobot hidup per hari sebesar 0,503 kg pada 
sapi PO umur 1,5–2 tahun.3

Fungsi dari Rhizopus sp adalah dapat meningkatkan 
palatabilitas pakan serta dapat menghasilkan enzim-
enzim protease, amilase, dan lipase sehingga dapat 
membantu pencernaan protein, karbohidrat dan lemak 
pakan. Penggunaan Rhizopus Sp dalam pakan hingga 
0,6% mampu meningkatkan nilai nutrisi pakan.4 Namun 
sejauh ini masih sedikit informasi tentang penggunaan 
ampas kedelai, gamblong, dan Rhizopus Sp dalam pakan 
sapi potong. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemanfaatan ampas kedelai dan onggok 
terfermentasi Rhizopus Sp pada pakan konsentrat terhadap 
pertambahan bobot badan, konversi dan palatabilitas 
pakan ternak sapi potong.

materi dan metode penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada peternakan komersil UD. 

Hadi Putra di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso 
Kabupaten Malang mulai tanggal 11 Mei sampai 11 Juni 
2015.

Materi Penelitian

Ternak
Ternak yang digunakan adalah sapi potong tipe 

simental dewasa sejumlah 12 ekor berumur antara 2–3 
tahun dengan bobot badan berkisar antara 149,09–450 kg 
dan berjenis kelamin jantan. 

Pakan
Pakan yang digunakan adalah: 1) konsentrat sapi 

potong yang terdiri dari campuran dedak, wheat pollard, 
bungkil kelapa; 2) Hijauan berupa tebon dan jerami padi; 
3) Ampas kedelai dan gamblong terfermentasi Rhizopus 
Sp. Prosesnya adalah kulit ari kedelai dan gamblong 

dijemur hingga kering. Kemudian kulit ari kedelai dan 
gamblong di fermentasi secara anaerob selama 2–7 
hari dengan imbangan 80%: 20% dengan Rhizopus Sp 
sebanyak 0,4%. 

Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode percobaan lapang dengan menggunakan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK). Jumlah perlakuan 
sebanyak 4 dan masing-masing perlakuan terdiri dari 
3 kali ulangan. Adapun perlakuan yang digunakan 
adalah P0 = 100% konsentrat, P1= 90% konsentrat + 
10% (fermentasi kulit ari kedelai dan gamblong), P2 = 
80% konsentrat + 20% (fermentasi kulit ari kedelai dan 
gamblong), P3 = 70% konsentrat + 30% (fermentasi kulit 
ari kedelai dan gamblong). Pemberian pakan dilakukan 
2× sehari yaitu pada pagi dan sore hari dan hijauan yang 
diberikan pada pagi hari berupa jerami padi dan sore hari 
berupa jerami jagung. Air minum diberikan secara ad 
libitum. 

Variabel Pengamatan

Pertambahan Bobot Badan 
w2 - w1

PBB(kg) =
t2 - t1

Keterangan: t1 = Waktu awal pengamatan (hari)
 t2 = Waktu akhir pengamatan (hari)
 w1 = Bobot badan awal (kg)
 w2 = Bobot badan akhir (kg)

Konversi Pakan 

Konversi Pakan = 
jumlah BK pakan yang dikonsumsi (kg/hari)

Pertambahan bobot badan (kg/hari)

Palatabilitas Pakan
Palatabilitas pakan (kg/hari) = Pakan yang diberikan–pakan yang 
tersisa.

Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dan apabila di antara perlakuan menunjukkan perbedaan 
nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji BNJ.

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Pakan Penelitian (% BK)

No Bahan Pakan BK PK SK BETN TDN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AOT
Dedak
Wheat pollard
Bungkil Kelapa
Jerami Padi
Jerami Jagung

91,05
86,00
86,00
86,00
40,00
28,00

12,69
7,60

18,70
21,60
4,30
8,20

36,70
27,80
7,70

12,10
33,80
29,80

45,56
44,70
16,40
49,70
35,00
48,90

48,53
14,00
86,00
73,00
40,00
57,00

Sumber: no 1. Hasil analisis Lab; no 2,3,4 tabel komposisi makanan; no 5,6 Parakasi (1999)
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hasil dan pembahasan

Pertambahan Bobot Badan
Tabel 2. Rata-rata PBB (Kg/ekor) selama penelitian

Perlakuan Rata-rata (kg)
P0 22,27 ± 1,63
P1 23,08 ± 3,03
P2 25,60 ± 3,97
P3 30,76 ± 7,91

Dari hasil perhitungan analisis ragam diperoleh nilai 
rata-rata PBB sapi potong selama penelitian (kg/ekor) 
yaitu P0 = 22,27, P1 = 23,08, P2 = 25,60, dan P3 = 30,76. 
Uji F menghasilkan F hitung < F tabel 1% yang artinya 
tidak berbeda nyata. 

Walaupun secara statistik menyatakan tidak 
berbeda nyata, ternyata setelah diteliti sapi dengan 
menggunakan ransum P3, PBBnya meningkat paling 
tinggi dibandingkan dengan sapi P0, P1 dan P2 hal ini 
dikarenakan persentase pemberian pakan berupa subtitusi 
kulit ari kedelai dan gamblong yang terfermentasi 
Rhizopus Sp paling banyak bila dibandingkan dengan 
pakan P1 dan P2. 

Subtitusi kulit ari kedelai dan gamblong yang 
terfermentasi dalam pakan menyebabkan nilai nutrisi 
dan kecernaan pakan meningkat hal ini dikarenakan 
kulit ari kedelai dan gamblong memiliki nilai protein 
yang cukup baik ditambah pula dengan adanya 
fermentasi oleh Rhizopus Sp yang dapat meningkatkan 
kualitas gizi dan organoleptik dari produk akhir yang 
dihasilkan,5 menyatakan bahwa apabila kapang Rhizopus 
Sp ditambahkan dalam pakan sampai dalam saluran 
pencernaan, kapang tersebut akan aktif kembali dan 
berkembangbiak di mana masa pertumbuhannya akan 
menghasilkan enzim-enzim protease, amilase dan 
lipase sehingga dapat membantu pencernaan protein, 
karbohidrat dan lemak pakan,6 menjelaskan bahwa 
peningkatan konsumsi sejalan dengan peningkatan 
kecernaan dari bahan pakan yang diberikan. Jika 
kecernaan bahan pakan tinggi maka konsumsi pakan 
akan meningkat. Dengan demikian subtitusi kulit ari 
kedelai dan gamblong terfermentasi dalam pakan dapat 
meningkatkan PBB. 

Dari hasil perhitungan sidik ragam didapatkan hasil 
yang tidak berbeda nyata, hal ini menandakan pakan 
yang diberikan kepada sapi P1,P2 dan P3 berupa kulit 
ari kedelai dan gamblong terfermentasi dalam pakan 
konsentratnya, nilai nutrisinya dapat mengimbangi 
pakan yang diberikan kepada sapi P0 berupa konsentrat 
saja. Sehingga pakan kulit ari kedelai dan gamblong 
terfermentasi ini dapat dijadikan pakan alternatif lain 
sebagai pengganti konsentrat yang harganya cukup 
mahal. Walaupun nilai yang didapat tidak berbeda nyata 
tetapi PBB nya mengalami kenaikan yang cukup baik.

Konversi Pakan

Tabel 3. Rata-rata Konversi Pakan selama penelitian

Perlakuan Rata-rata Konversi Pakan 
P0
P1
P2
P3

12,69 ± 3,84
12,10 ± 3,66
12,08 ± 1,82
10,54 ± 0,98

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata 
konversi pakan selama penelitian adalah P0 = 12,69, 
P1 = 12,10, P2 = 12,08, P3 = 10,54. Setelah dihitung 
menghasilkan nilai uji F untuk konsumsi bahan kering 
konsentrat dan hijauan adalah F hitung < F tabel 1% yang 
artinya tidak berbeda nyata. Nilai konversi pakan yang 
paling rendah didapatkan pada P3 di mana pemberian 
kulit ari kedelai dan gamblong terfermentasi sebanyak 
30%. Hal ini menunjukkan konsumsi pakan yang tinggi 
dan diikuti dengan pertambahan bobot badan yang 
optimal sehingga nilai konversi kecil. Nilai konversi hasil 
penelitian sesuai dengan pendapat,7 yang menyatakan 
bahwa konversi pakan untuk sapi yang baik adalah 
8,56–13,29. Konversi pakan dipengaruhi oleh kesediaan 
nutrien dalam ransum dan kesehatan ternak. 

Peningkatan nilai kecernaan dan efisiensi pemanfaatan 
nutrien dalam proses metabolisme di dalam jaringan 
tubuh ternak dipengaruhi oleh semakin baik kualitas 
pakan yang dikonsumsi ternak, hal ini diikuti dengan 
pertambahan bobot badan yang tinggi maka nilai 
konversi semakin rendah dan semakin efisien pakan yang 
digunakan.8

Pakan yang mengalami fermentasi biasanya 
mempunyai nilai nutrisi yang lebih baik dari bahan 
asalnya, dikarenakan terdapat mikroba yang bersifat 
katabolik yang memecah komponen komplek menjadi 
lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna dan 
mikroba tersebut mensintesis beberapa vitamin dan faktor 
pertumbuhan lainnya seperti vitamin B12, riboflavin, dan 
pro-vitamin A.9 

Palatabilitas Pakan
Dari hasil perhitungan analisis ragam diperoleh nilai 

rata-rata palatabilitas pakan sapi potong selama penelitian 
(kg/ekor/hari) yaitu P0 = 9,5591, P1 = 9,5437, P2 = 
10,4249, dan P3 = 10,8995 Uji F menghasilkan F hitung 
< F tabel 1% yang artinya tidak berbeda nyata.

Tabel 4. Rata-rata Palatabilitas pakan

Perlakuan Rata-rata (kg/hari)
P0 9,5591 ± 3,44
P1 9,5437 ± 3,89
P2 10,4249 ± 2,87
P3 10,8995 ± 3,32
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Jumlah pakan yang diberikan pada semua perlakuan 
telah sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing 
ternak dengan demikian kebutuhan gizinya telah 
tercukupi. Adanya penambahan ampas kedelai dan 
onggok terfermentasi rhizopus sp (AOT) dalam konsentrat 
yang diberikan kepada ternak berpengaruh positif 
terhadap palatabilitas ternak dalam mengonsumsi pakan. 
Hal ini dapat dilihat pada saat pemberian konsentrat di 
mana semakin banyak kandungan AOT dalam konsentrat, 
semakin cepat dihabiskan oleh ternak. Biasanya ternak 
akan memilih-milih pakan yang diberikan kepadanya 
sehingga akan mempengaruhi konsumsi pakan ternak 
tersebut yang akan berakibat pada penurunan bobot 
badan.. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat 
konsumsi ternak adalah faktor ternak itu sendiri, makanan 
yang diberikan, dan lingkungan.10

Palatabilitas merupakan faktor penting di dalam 
menentukan tingkat konsumsi ransum. Palatabilitas 
ransum ditentukan oleh rasa, bau dan warna dari hijauan 
pakan11 yang semuanya itu sangat dipengaruhi oleh 
sifat fisik dan kimia ransum serta dapat berubah oleh 
perbedaan fisiologis dan psikologis dari individu ternak 
yang bersangkutan (Grovum, 1988).

kesimpulan dan saran

Kesimpulan
Penambahan ampas kedelai dan gamblong 

terfermentasi Rhizopus sp pada pakan konsentrat dapat 
meningkatkan pertambahan bobot badan, dan palatabilitas 
pakan sapi potong serta menurunkan konversi pakan. 
Hasil terbaik terdapat pada penambahan 30% ampas 
kedelai dan gamblong terfermentasi Rhizopus sp.

Saran 
Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

sejauh mana penambahan ampas kedelai dan gamblong 
terfermentasi rhizopus sp pada pakan konsentrat dapat 
berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan, konversi 
dan palatabilitas pakan sapi potong
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Foto Degradasi Diamina Hijau B dengan Menggunakan ZnO di 
Bawah Sinar Matahari

Photo Degradation of Diamine Green B by Using ZnO Under Solar Light

Novrian Dony dan Novi Rahmawanti
Dosen Program Studi Pendidikan Kimia UNISKA MAB
Email: novriandony@gmail.com

abstrak
Diamine Hijau B (DHB) merupakan salah satu pewarna hijau sintetis yang digunakan di industri sasirangan. Pewarna ini 

berpotensi memberikan dampak negative terhadap lingkungan yang berasal darisisa proses pewarnaan. Salah satu metoda yang 
dapatdigunakanuntukmengatasimasalahiniadalahdenganmetodafotokatalis. Dalam penelitian ini akan dilihat kemampuan meto
dainimenggunakaanZnOsebagai material fotokatalisnyauntukmendegradasikan larutan DHB di bawah cahaya matahari. Pada 
penelitianinidigunakancermindatarreflaktanuntukoptimalisasidegradasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZnO dapat digunakan 
untuk menanggulangi DHB dengan menggunakan cahaya matahari. Untuk mendegradasikan 25 mL 0,2 × 10-3% (b/v) larutan DHB 
optimum dilakukan dengan menggunakan 0.8 gram ZnO selama 2 jam.

Kata kunci: Fotokatalis, pewarna, sasirangan, dan degradasi

abstract
Green diamine B (DGB) is a synthetic green dye used in industry sasirangan. This dye potentially negative impact on the 

environment that come from the rest of the staining process. One method that can be used to overcome this problem is photocatalyst 
method. In this research, will be shown capability of this method by using ZnO as photocatalyst material in degradate (DGB) under 
solar light. For optimum result be used flat mirror reflactant. Result shown that ZnO can be used to degradate DGB waste by using 
solar light. Optimum condition to degrade in 25 mL of 0.2 × 10-3% (w / v) use 0.8 grams of ZnO for 2 hours.

Key words: Photocatalyst, dye, Sasirangan, and degradation

pendahuluan

Sasirangan merupakan tekstil yang menjadi ciri khas 
kota Banjarmasin. Keberadaan industri sasirangan ini 
memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat. 
Tidak bisa dihindari bahwa setiap industri berpotensi 
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah 
satu dampak tersebut adalah zat pewarna.

Dahulunya industri ini menggunakan pewarna alami. 
Pewarna tersebut berasal dari daun pandan, temu lawan, 
dana karakar seperti kayu kebuau, jambal, karamunting, 
mengkudu, gambir, dan pohon pisang. Karena untuk 
mendapatkan pewarna alami ini sangat sulit dan 
membutuhkan proses yang panjang, para pengrajin sudah 
mulai beralih mengunakan pewarna sintesis. Penggunaan 
pewarna sintesis yang berlebih diikuti oleh sifatnya yang 
lebih sukar terdegradasi oleh lingkungan menjadikan 
pewarna menjadi ancaman terhadap lingkungan.

Terdapat beberapa metoda untuk menanggulangi 
masalah ini. Metoda yang umum digunakan untuk 
mengendalikan limbah adalah metoda adsorpsi, sonolisis1 

dan fotokatalis2. Dalam penelitian ini akan dilakukan 
dengan menggunakan metoda fotokatalis. Kelebihan 
metoda ini adalah menggunakan cahaya matahari sebagai 
sumber energi gratis dan melimpah ruang. Selain itu 

metoda ini juga dapat digunakan secara berulangkali3 dan 
ramah lingkungan.

Metoda fotokatalis menggunakan cahaya sebagai 
energi aktivasi untuk menghasilkan radikal hidroksil 
(•OH). Untuk menghasilkan radikal ini dibutuhkan semi 
konduktor yang memiliki sifat fotokatalik4. Prosesnya 
ini berlangsung cepat5.Semi konduktor tunggal yang 
memiliki sifat fotokatalitik bila diaktivasi cahaya 
matahari adalah ZnO dan TiO2

6. Penggunaan cahaya 
matahari menjadi sangat menarik karena gratis dan 
melimpah ruang terutama untuk wilayah yang berada di 
garis khatulistiwa.

Diamine Hijau B (DHB) yang terdapat pada gambar 
1 merupakan pewarna sintetis yang digunakan untuk 
pewarna hijau pada industri sasirangan. Senyawa ini 
memiliki nilai LD50 terhadap oral kelelawar 14,73 g/Kg.7 
Jumlah yang berlebih berpotensi besar terhadap dampak 
negatif terhadap lingkungan.

Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana 
kemampuan ZnO dalam mendegradasikan DHB 
dengan menggunakan cahaya matahari sebagai energi 
aktivasinya. Jumlah DHB yang tersisa akibat degradasi 
atau dekolorisasi ditentukan dengan spectrometri UV/
Vis.
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya tentang penggunaan ZnO untuk foto 
degradasi zat warna2,6, penulis berasumsi bahwa DHB 
akan dapat difoto degradasi dengan ZnO di bawah sinar 
matahari yang dapat menghemat biaya pengelolaan 
limbah. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai referensi 
dalam menanggulangi limbah zat warna pada industri 
tekstil khususnya industri sasirangan.

metode penelitian

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilakukan di laboratorium Kimia UNISKA 

MAB dan Laboratorium MIPA Unlam dari bulan Agustus 
2014 sampai dengan Juni 2015.

Alat dan bahan
Peralatan yang digunakan adalah spektrometer Visible 

(Genesys), kertas saring, Sinar matahari tanpa awan 
jam 09:30-12:00 WITA didekat laboratorium fotokimia, 
petridis dilengkapi dengan cermin datar reflaktan dan 
peralatan-peralatan gelas.

Bahan yang digunakan adalah Bubuk ZnO(merck) 
yang telah digerus, Diamina Hijau B (yang digunakan 
industri sasirangan), dan 

Penentuan kondisi optimum pengukuran
Siapkan larutan Diamina Hijau B (DHB) 0,2 x 10-3% 

(b/v). Tentukan panjang gelombang serapan optimumnya 
dengan menggunakan spektrometer UV/Vis. Sebagai 
blankonya digunakan aquades.

Untuk membuat kurva kalibrasinya, buat larutan DHB 
10 × 10-6, 20 × 10-6, 30 × 10-6, 40 × 10-6, 50 × 10-6, dan 
60 × 10-6% (b/v) dan diukur serapannya. DHB yang akan 
difoto degradasi adalah DHB 0,2 × 10-3% (b/v).

Gambar 1. Diamina Hijau B.

Penentuan jumlah optimum ZnO
Masukkan 0,02; 0,04; 0,06; dan 0,08 gram ZnO. 

Tambahkan 25 mL larutan DHB 0,2 × 10-3% (b/v) ke 
dalam petridis disinari dengan sinar matahari selama 1,5 
jam di atas cermin datar reflektor. Tutup petridis untuk 
mengurangi penguapan. Pengurangan masa larutan 
akibat evaporasi oleh panas matahari dikoreksi dengan 
penambahan aquades sesuai dengan berat air yang hilang 
selama penyinaran. Setelah itu dipisahkan ZnO dari 
larutan dan ukur serapannya. Buat kurva berat ZnO versus 
persen degradasi (konsentrasi akhir dibagi konsentrasi 
awal yand ditulis dengan C/Co) pada penyinaran 2 jam. 
Dari kurva akan didapatkan berat optimum ZnO (x g) 
untuk degradasi DHB.

Penentuan pengaruh lama penyinaran
Masukkan x gr ZnO ke dalam cawan pentridis. 

Tambahkan 25 mL larutan DHB 0,2 × 10-3% (b/v) ke 
dalam petridis disinari dengan sinar matahari selama 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 jam (semuanya di mulai dari jam 
09.30 WITA) di atas cermin datar reflektor. Tutup petridis 
untuk mengurangi penguapan. Pengurangan masa larutan 
akibat evaporasi oleh panas matahari dikoreksi dengan 
penambahan aquades sesuai dengan berat air yang 
hilang selama penyinaran. Setelah itu dipisahkan ZnO 
dengan larutan dan diukur serapannya. Buat kurva lama 
penyinaran versus persen degradasi (konsentrasi akhir 
dibagi konsentrasi awal) dengan x gram ZnO. Dari kurva 
akan didapatkan waktu optimim degradasi DHB.

Penentuan tingkat aktivitas katalitik ZnO yang direused
Bubuk ZnO yang telah disaring tadi dipakai lagi 

untuk penentuan aktivitas katalitiknya sebanyak 4 kali 
pengulangan.

Gambar 2. Fotodegradasi DHB dengan menggunakan ZnO di 
bawah cahaya matahari.

Cermindatarreflaktan
ZnO

Larutan DHB

Cahayamatahari PantulanCahayamatahari
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hasil dan pembahasan

Penentuan kondisi optimum pengukuran
Larutan DGB diukur serapannya dengan spektrometer 

UV/Vis yang divariasikan panjang gelombangnya mulai 
dari 450 sampai dengan 650 nm. Hasil yang didapatkan 
ada pada Gambar 3. Serapan optimal larutan ini tercatat 
pada panjang gelombang 619 nm. Panjang Gelombang 
ini akan digunakan untuk pengukuran berikutnya. 

Untuk menentukan konsentrasi Green B didapatkan 
hasil foto degradasi dapat digunakan persamaan regresi  
y = 5,8315x + 0,2671.

Penentuan jumlah optimum ZnO
Sifat-sifat heterogenitas terhadap pelarut air yang 

dimiliki oleh katalis ZnO dipengaruhi oleh daya adsorpsi 
partikel-partikel katalis terhadap substratnya dan 
ketersediaan pusat-pusat aktif permukaan fotokatalis. 
Pengaruh jumlah fotokatalis masa ZnO terhadap 
degradasi dapat terlihat pada gambar 4 berikut ini.

Pada gambar menunjukkan bahwa degradasi 
meningkat seiring dengan semakin banyaknya ZnO yang 
digunakan. Aktivitas ZnO cenderung mulai mendatar 
di saat ZnO nya sebanyak 0,08 gram. Ini menunjukkan 
bahwa kondisi optimum untuk mendegradasi 25 mL DGB 
0,2 × 10-3% (b/v) selama 1,5 jam adalah 0.08 gram.

Penentuan pengaruh lama penyinaran
Radikal hidroksil yang berperan dalam mendegradasi 

senyawa DHB selain tergantung pada cahaya yang 
digunakan juga bergantung pada lamanya sinar yang 
diterima oleh sisi aktif ZnO. Semakin lama sinar 
mengaktifasi sisi aktif ZnO, maka akan semakin banyak 
radikal hidroksil yang dihasilkan untuk mendegradasi 
DHB. 

Degradasi meningkat dengan cara penambahan waktu 
penyinaran agar proses adsorpsi dan deadsorpsi berjalan 
kontinu. Di atas kondisi optimum degradasi fotokatalis 
cenderung stabil dan mendekati 0, tetapi tidak pernah 0. 
Dimana pada kondisi ini proses adsorpsi dan deadsorpsi 
tidak berlangsung lagi. 

Pada gambar 5 menunjukkan pengaruh lama 
penyinaran 25 mL DHB 0.2 × 10-3% (b/v) dengan 
menggunakan 0,8 gram ZnO. Kondisi optimum untuk 
untuk proses ini terjadi selama 2 jam penyinaran. Pada 
kondisi setelah 2 jam proses pendegradasi berjalan 
lamban ditunjukkan dengan kondisi kurva sudah mulai 
mendatar mendekati nol walaupun tidak pernah nol.

Penentuan tingkat aktivitas katalitik ZnO yang direused
ZnO merupakan suatu katalis heterogen sehingga 

dapat digunakan kembali (reused) untuk beberapa 
kali dalam proses fotokimia. Pengaruh pengulangan 
penggunaannya dapat dilihat gambar 5. Terlihat bahwa 
penggunaan kembali hingga ke-empat kalinya tidak 
mengalami penurunan degradasi secara signifikan. 
Ini menunjukkan bahwa ZnO dapat digunakan secara 
berulang kali

Gambar 3. Serapan DHB.

Gambar 4. Pengaruh masa ZnO terhadap degradasi (C/Co) 25 
mL DGB 0,2 × 10-3% (b/v) selama 1,5 jam.

Gambar 5. Kurva pengaruh lama penyinaran terhadap degradasi 
pengaruh lama penyinaran 25 mL DHB 0,2 × 10-3% 
(b/v) dengan menggunakan 0.8 gram ZnO.
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kesimpulan 

Setelah melakukan Penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa ZnO dapat digunakan untuk menanggulangi 
Diamine Hijau B (DHB) sebagai limbah industri 
sasirangan dengan metoda fotokatalis menggunakan 
cahaya matahari. Untuk mendegradasikan 25 mL 
0,2 × 10-3% (b/v) DHB optimum dilakukan dengan 
menggunakan 0,8 gram ZnO selama 2 jam.

Gambar 6. Aktivitas ZnO sebanyak 0,8 gram yang di reused 
dalam mendegradasikan 25 mL DGB 0,2 × 10-3% 
(b/v) selama 2 jam.
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Evaluasi Suplementasi Minyak Ikan dalam Ransum terhadap 
Reproduksi Ternak Kambing
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1 Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang

abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suplementasi minyak ikan dalam ransum terhadap reproduksi 

ternak kambing. Materi yang digunakan adalah 9 ekor ternak kambing PE. Pakan yang digunakan adalah rumput gajah cv Moot 
dan konsentrat dari KOP SAE. Metode yang digunakan adalah metode percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 3 
perlakuan, 3 ulangan. Perlakuan yang diintroduksikan adalah; R0 = rumput gajah dan konsentrat, R1 = pakan basal + 2,5% 
minyak ikan, R2 = pakan basal + 5% minyak ikan. Variabel penelitian meliputi: kualitas makroskopis dan mikroskopis semen. Data 
dianalisis menggunakan analisis sidik ragam dan jika terdapat perbedaan dilanjutkan uji JND. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
suplementasi minyak ikan memberikan pengaruh sangat nyata (P < 0,01) terhadap volume semen (R2 = 0,93 ml), dan viabilitas 
semen (R2 = 77%), dan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap pH semen (R2 = 6,9), dan konsentrasi semen (R2 = 
158,79 × 108 sperma per ml semen). Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa suplementasi minyak ikan 2,5% memberikan 
hasil terbaik terhadap kualitas semen baik makroskopis maupun mikroskopis pada ternak kambing. Sehingga disarankan untuk 
mengintroduksikan minyak ikan sebanyak 2,5% dalam ransum untuk meningkatkan reproduksi ternak kambing.

Kata kunci: minyak ikan, reproduksi, kambing.

abstract
The aim of this research was to know supllementation effect of fish oil on feed to reproduction of goat. The material used is  

9 head of cattle goat. Feed used is elephant grass cv Moot and concentrates of KOP SAE. The method used is the method of trial 
with randomized block design 3 treatments, 3 replications. The treatment is introduced; R0 = elephant grass and concentrate,  
R1 = basal feed + 2.5% fish oil, R2 = feed basal + 5% fish oil. The research variables include: macroscopic and microscopic semen 
quality. Data were analyzed using analysis of variance and if there is a difference JND test continued. The results showed that fish 
oil supplementation provides highly significant effect (P < 0.01) in the volume of semen (R2 = 0.93 ml), and the viability of semen 
(R2 = 77%), and significant effect (P < 0.05) against the semen pH (R2 = 6.9), and the concentration of semen (R2 = 158.79 × 108 
sperm per ml of semen). Based on the results of the study concluded that fish oil supplementation of 2.5% gives the best results on 
the quality of both the macroscopic and microscopic semen on goats. So it is advisable to introducing fish oil as much as 2.5% in the 
ration to improve reproductive goats..

Key words: fish oil, reproduction, goat.

pendahuluan

Latar Belakang
Faktor pakan merupakan salah satu faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap penampilan reproduksi 
ternak. Meskipun kebutuhan nutrisi untuk reproduksi 
lebih kecil jika dibanding dengan kebutuhan untuk hidup 
pokok dan proses produksi lain, namun pasokan nutrisi 
tetap dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan agar nutrisi 
penampilan reproduksi tetap baik.

Aspek reproduksi ternak merupakan salah satu kunci 
dalam suatu sistem usaha peternakan. Reproduksi tidak 
hanya sebagai kunci dalam perkembangbiakan ternak 
dengan bibit-bibit baru atau anak yang dihasilkan, tetapi 
pada ternak perah hal ini juga merupakan titik awal 
terjadinya proses produksi susu yang merupakan produk 
utama dalam suatu usaha peternakan ternak perah. 

Testosteron merupakan hormon yang berperan 
dalam perkembangan seksual pada individu jantan, yaitu 
berfungsi dalam proses spermatogenesis, memperpanjang 

daya hidup spermatozoa dalam epididymis, dan 
perkembangan alat reproduksi luar serta tanda-tanda 
reproduksi sekunder pada ternak jantan1. Produksi dan 
kualitas hormon tergantung pada kualitas nutrisi yang 
dikonsumsi oleh ternak dan juga oleh faktor lingkungan.

Suplementasi minyak dalam pakan merupakan salah 
satu cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan 
energi dan asam lemak esensial ternak. Minyak hewani 
ikan, sering digunakan sebagai sumber energi pada 
pakan, karena mengandung asam lemak esensial yang 
sangat dibutuhkan ternak. Minyak ikan selain sebagai 
sumber lemak esensial juga mempunyai kandungan 
protein yang cukup tinggi. Asupan protein dan lemak 
esensial yang tinggi menentukan kualitas semen ternak. 
Menurut1, minyak ikan mengandung asam lemak esensial 
dengan kandungan asam oleat (15,55%), asam lemak  
omega-3 (26,29%) dan asam lemak omega-6 (8,9 
I%) dalam ransum. Namun dalam aplikasi pada ternak 
kambing belum diketahui penambahan yang optimal, 
sehingga dalam penelitian ini perlu diketahui level 
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optimal suplementasi minyak ikan pada ternak kambing 
terhadap faktor maupun reproduksi.

Perumusan Masalah
Ternak potong yang mempunyai produktivitas tinggi, 

dibutuhkan bibit yang berkualitas, yang salah satunya 
tergantung pada kualitas semen. Kualitas semen salah 
satunya dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi. 
Sehingga dengan dasar ini perlu upaya mencari bahan 
pakan yang mempunyai nilai nutrisi tinggi yang 
diharapkan akan meningkatkan reproduksi ternak. Bahan 
pakan yang dipilih pada penelitian ini adalah minyak 
ikan, yang terbukti mempunyai nilai nutrisi yang tinggi. 
Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah berapa 
level minyak ikan yang perlu ditambahkan pada suatu 
formulasi pakan untuk mendapatkan pengaruh yang 
paling optimal terhadap reproduksi ternak.

materi dan metode

Ternak: Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kambing Peranakan Ettawah (PE) yang berjumlah 
9 ekor. Pakan yang digunakan selama penelitian adalah 
pakan konsentrat yang diproduksi oleh KOP SAE Pujon 
dan pakan hijauan (rumput gajah).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
percobaan menggunakan rancangan acak kelompok 
(RAK) yang terdiri dari 3 perlakuan yang diulang 3 kali.

Pakan perlakuan yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri dari rumput gajah sebagai pakan basal dan 
konsentrat yang tambahkan minyak ikan sebagai 
perlakuan. 
Perlakuan I : Hijauan + konsentrat 
Perlakuan II : Hijauan + konsentrat (penambahan 

minyak ikan 2,5%)
Perlakuan III : Hijauan + konsentrat (penambahan 

minyak ikan 5%)

Variabel penelitian ini adalah reproduksi ternak 
(kualitas semen makroskopis dan mikroskopis). Data 
yang diperoleh selama penelitian dianalisis menggunakan 
Analisis Covarian, dan jika terdapat perbedaan 
dilanjutkan dengan Uji Duncan (JND).

hasil dan pembahasan

Kualitas semen pada masing-masing perlakuan 
disajikan pada Tabel 1.

Hasil pengamatan evaluasi kualitas semen dalam 
penelitian ini disajikan pada Tabel 1 yang menunjukkan 
bahwa secara umum suplementasi minyak ikan 
berpengaruh nyata (P < 0,05) terhadap kualitas semen.

Volume semen merupakan salah satu kriteria yang 
sangat penting dalam menentukan kualitas semen. 
Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
suplementasi minyak ikan memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P < 0,01) terhadap volume semen. Rata-rata 
volume semen per ejakulasi pada penelitian ini berkisar 
antara 0,71–0,93 ml. Hasil penelitian ini masih dalam 
kisaran volume semen per ejakulasi yang dilaporkan2 
yang menyatakan bahwa volume semen per ejakulasi 
pada kambing berkisar antara 0,5 sampai 1,5 ml. Volume 
semen berkisar 1 ml3. Volume semen terbaik pada 
perlakuan suplementasi minyak ikan 2,5% dalam ransum.

Warna semen secara normal berkisar antara putih susu 
sampai krem. Pada penelitian ini derajat warna diskalakan 
mulai 0, 1, 2, dan 3 masing-masing untuk warna bening, 
putih, putih susu dan krem. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa rata-rata derajat warna semen berkisar antara 2,3 
sampai 2,9 atau berwarna putih susu sampai krem. Hasil 
pengamatan tersebut sesuai dengan kriteria semen dengan 
kualitas baik sebagaimana pendapat4 bahwa semen 
kambing berwarna krem/putih susu.

Konsistensi atau kekentalan semen juga merupakan 
salah satu kriteria untuk menentukan kualitas semen. 

Tabel 1. Kualitas semen pakan perlakuan

Parameter Perlakuan
R0 R1 R2

Volume (ml) 0,71 ± 0,04b 0,93 ± 0,05c 0,86 ± 0,04a

Warna1) Putih – krem 
Skor: 2,3 ± 0,29 

Putih – krem 
Skor: 2,9 ± 0,17 

Putih – krem
Skor: 2,6 ± 0,17 

pH 6,7 ± 0,06b 6,9 ± 0,06b 6,8 ± 0,06a

Konsistensi2) Kental
Skor: 2,3 ±0,15 

Kental 
Skor: 2,9 ± 0,10

Kental
Skor: 2,7 ± 0,15 

Viabilitas (%) 68 ± 1,53a 77 ± 1,73b 70 ± 1,53a 
Motilitas massal 3) Skor: 2 ± 0,01 Skor: 3 ±0,01 Skor: 3 ± 0,01
Konsentrasi (x 108 sperma per ml semen) 142,26 ± 1,71a 158,79 ± 1,94b 148,19 ± 2,61c 

Keterangan:
a-b: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01)
a-c: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01)
1) Skor: 0 = Bening, 1 = Putih, 2 = Putih susu, 3 = Krem
2) Skor: 1 = Encer, 2 = Sedang, 3 = Kental
3) Skor: 0 = Gerakan sangat lambat, 1 = Gerakan lambat, 2 = Gerakan cepat dan gelombang tipis, 3 = Gerakan sangat cepat dan gelombang tebal
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Pada penelitian ini derajat kekentalan diskalakan mulai 
0, 1, 2, dan 3 masing-masing untuk semen sangat encer, 
encer, agak kental dan kental. Rataan kekentalan semen 
hasil penampungan selama penelitian berkisar antara 2,3 
sampai 2,9 atau agak kental sampai kental. 

pH merupakan salah satu sifat kimia semen yang 
dipengaruhi oleh proses perubahan zat makanan 
cadangan dalam semen oleh sperma atau mikroorganisme 
kontaminan. pH yang rendah menunjukkan adanya 
pemanfaatan zat makanan oleh sperma, di mana 
kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap daya hidup 
sperma dalam semen. Berdasarkan hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa suplementasi minyak memberikan 
pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap pH semen. 
Rataan pH semen hasil penampungan berkisar antara 6,7 
sampai 6,9. Perlakuan suplementasi minyak ikan 2,5% 
memberikan nilai pH yang optimal yaitu sebesar 6,9. 
Rataan pH hasil penelitian termasuk dalam kriteria pH 
semen yang normal sebagaimana yang laporkan oleh5 
yang menyatakan bahwa semen normal mempunyai kadar 
pH berkisar antara 6,5–7,0.

Viabilitas dan motilitas semen merupakan indikator 
yang penting dalam mengevaluasi kualitas semen. 
Indikator tersebut menentukan kemampuan sperma untuk 
bisa bergerak dalam menemukan sel telur untuk proses 
fertilisasi. Proses fertilisasi terjadi jika telah terjadi 
pertemuan antara sel telur dan sperma yang kemudian 
berkembang menjadi zygot. Oleh karena itu dalam 
proses ini dibutuhkan sperma hidup yang mempunyai 
stamina tinggi dan mampu bergerak aktif agar mampu 
menemukan sel telur mulai dari servix hingga oviduct. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
suplementasi minyak ikan memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P < 0,01) terhadap viabilitas semen. 
Rataan viabilitas semen selama penelitian berkisar 
antara 68,67% sampai 77,00%. Viabilitas terbaik pada 
perlakuan suplementasi minyak ikan 2,5% yaitu sebesar 
77%. Hasil pengamatan tersebut sesuai dengan pendapat 
5 yang menyatakan bahwa semen kambing yang normal 
mempunyai viabilitas antara 60 sampai 88%.

Motilitas masal dalam penelitian ini diskalakan mulai 
dari 0 untuk semen yang tidak ada pergerakan sama 
sekali sampai skala 3 untuk semen yang bergerak cepat 
dan aktif yang disertai adanya gelombang yang jelas dan 

besar. Rataan motilitas semen hasil penelitian berkisar 
antara 2 sampai 3 atau motilitas semen ditandai dengan 
adanya pergerakan aktif dan gelombang yang relatif 
besar.

Konsentrasi sperma dalam semen juga merupakan 
indikator untuk menentukan kualitas semen. Indikator ini 
menunjukkan jumlah sperma per mililiter semen. Rataan 
konsentrasi sperma dalam penelitian ini berkisar antara 
142,26 × 108 sperma per ml semen sampai 158,79 × 108 
sperma per ml semen. Hasil penelitian ini lebih rendah 
dari hasil penelitian6 yaitu sebesar 3 × 109 sperma per ml 
semen. Konsentrasi terbaik pada perlakuan suplementasi 
minyak ikan 2,5% dalam ransum jika dibanding dengan 
pakan kontrol maupun pakan dengan suplementasi 
minyak ikan 5%.

kesimpulan

Suplementasi minyak ikan memberikan pengaruh 
terhadap produktivitas dan reproduktivitas ternak. 
Suplementasi minyak ikan 2,5% memberikan nilai 
terbaik terhadap konsumsi nutrien, PBB, konversi pakan 
serta kualitas semen.
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abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi N media ekstrak bunga matahari cair terbaik untuk produksi tanaman 

lettuce dengan sistem hidroponik. Penelitian dilakukan dalam rumah plastik di Desa Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen Kabupaten 
Malang pada bulan Pebruari sampai Mei 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Setiap perlakuan terdiri atas 6 tanaman sampel dalam 1 bak tanam. Perlakuan terdiri dari 5 
konsentrasi larutan paitan cair dan 1 kontrol nutrisi A-B mix JORO. Perlakuan yang digunakan terdiri dari: E1; 50 ppm N, E2; 75 
ppm N, E3; 100 ppm N, E4; 125 ppm N, E5; 250 ppm N.dan E6; A-B mix JORO (setara 250 ppm N. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penggunaan media ekstrak bunga matahari cair mampu mensubstitusi nutrisi hidroponik komersial (A-B mix Joro). Media 
bunga matahari cair memberikan hasil positif pada kualitas uji organoleptik baik tekstur, rasa maupun warna.

Kata kunci: Konsentrasi N, Bunga Matahari, Lettuce

abstract
This research was aimed to obtained the best N concentrations media bunga matahari extract on production of lettuce. This 

research was conducted in plastic house on, Jatirejoyoso village, Kepanjen, Malang on Pebruari until Mei 2014. The experiment 
used Completely of Randomized Design with 6 treatments and replicated three times. Every treatments consists of 6 sample of plants 
on 1 bag of plants. The treatments consists of 5 concentrations of liquid bunga matahari extracts and 1 control (A-B Mix Joro). The 
treatments which is used consists of E1; 50 ppm N, E2; 75 ppm N, E3; 100 ppm N, E4; 125 ppm N, E5; 250 ppm N dan E6; A-B mix 
JORO (equal with 250 ppm N). Result of this research showed that the used media of liquid bunga matahari extract can substituted 
hydroponic commercial of nutrition (A-B Mix Joro). Media of liquid bunga matahari extract was given positively resulted on quality 
of organoleptic test (texture, taste and color).

Key words: N concentrations, Bunga Matahari, Lettuce

pendahuluan

Sayuran mempunyai peranan penting karena 
kandungan vitamin dan mineralnya yang berguna untuk 
melancarkan fungsi biologis manusia. Tanaman lettuce 
(Lactuca sativa) merupakan jenis sayuran yang relatif 
banyak diusahakan oleh petani seiring meningkatnya 
konsumsi sayuran oleh masyarakat terutama masyarakat 
perkotaan. Pada akhirnya teknik pertanian modern seperti 
hidroponik menjadi alternatif cara budi daya untuk 
memenuhi kebutuhan akan konsumsi sayuran menyusul 
semakin menurunnya kesuburan tanah dan makin 
sempitnya lahan pertanian (Sutiyoso, 2003). Teknik budi 
daya secara hidroponik belum banyak dikembangkan di 
Indonesia. Teknik budi daya ini membutuhkan keahlian 
dan ketelitian dalam meramu nutrisi yang belum banyak 
diketahui oleh petani.

Tanaman bunga matahari adalah salah satu tanaman 
yang banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan 
tanaman. Tanaman bunga matahari mempunyai kelebihan 
yaitu waktu dekomposisi yang lebih cepat daripada 
tanaman lain serta unsur hara yang terkandung dalam 
tajuk matahari meliputi N = 2.3-5.5%, P = 0,2–0,5%, 
K = 4,3–5,5%, Mg = 0,5% dan Ca = 1,3% (Jama et al., 

1999). Kandungan unsur hara dalam bunga matahari 
dapat digunakan sebagai alternatif media dan nutrisi 
dalam produksi tanaman lettuce. Hal ini mendorong 
diadakannya penelitian penggunaan media ekstrak 
bunga matahari cair dalam upaya peningkatan kualitas 
dan kuantitas lettuce (Lactuca sativa) dengan sistem 
hidroponik. Anggapan bahwa budi daya secara hidroponik 
adalah budi daya yang rumit dan mahal mendorong untuk 
mencari alternatif cara yaitu dengan penggunaan media 
ekstrak bunga matahari yang mudah, murah dan telah 
dikenal masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan ekstrak 
media bunga matahari cair sebagai sumber nitrogen (N) 
dalam produksi lettuce. 

bahan dan metode

Penelitian dilakukan dalam rumah plastik di Desa 
Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 
dengan ketinggian 500 meter diatas permukaan laut dan 
suhu rata rata 21°–23°C. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Pebruari sampai Mei 2012. Alat yang digunakan 
pada penelitian ini meliputi bak tanam, pompa, timer, 
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oven, timbangan, meteran, jangka sorong dan plastik. 
Bahan yang digunakan adalah benih lettuce (Lactuca 
sativa), busa spons, media (ekstrak paitan cair) dan 
pupuk A-B mix JORO. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 
6 perlakuan dan 3 ulangan. Setiap perlakuan terdiri atas 
6 tanaman sampel dalam 1 bak tanam. Perlakuan terdiri 
dari 5 konsentrasi larutan paitan cair dan 1 kontrol nutrisi 
A-B mix JORO: E1; 50 ppm N, E2; 75 ppm N, E3; 100 
ppm N, E4; 125 ppm N, K5; 150 ppm N dan E6; A-B mix 
JORO (setara 250 ppm N). Pengamatan dilakukan secara 
destruktif dan non destruktif. Pengamatan non destruktif 
dilakukan setelah berumur 7 hari setelah transplanting 
dengan interval pengamatan 7 hari sekali (7, 14, 21, 28, 
35 hst), peubah pengamatan non destruktif antara lain: 
1.) Jumlah daun per tanaman (helai), 2.)Tinggi tanaman 
(cm). Pengamatan destruktif dilakukan pada saat panen, 
meliputi: 1) Bobot basah total tanaman (g), 2) Bobot 
konsumsi tanaman (g), 3) Berat limbah (g), 4) Indeks 
konsumsi dan indeks limbah (%), 5) Daya simpan (hari), 
6) Panjang akar (cm), 7) Uji organoleptik.

hasil dan pembahasan

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perbedaan 
konsentrasi media bunga matahari cair berpengaruh nyata 
pada tinggi tanaman pada umur pengamatan 35 hari 

setelah tanam. Sedangkan pada umur pengamatan 7, 14, 
21 dan 28 hst perlakuan tidak berpengaruh nyata pada 
rata-rata tinggi tanaman (Lampiran 3). Rata-rata tinggi 
tanaman akibat perbedaan konsentrasi media bunga 
matahari cair disajikan pada Tabel 1.

Perbedaan konsentrasi media bunga matahari cair 
tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah daun 
umur pengamatan 7, 14, 21 dan 28 hst. Namun pada umur 
pengamatan 35 perlakuan berpengaruh nyata pada rata-
rata jumlah daun. Rata-rata jumlah daun akibat perbedaan 
konsentrasi media bunga matahari cair disajikan pada 
Tabel 2. Peningkatan konsentrasi media hingga 100 ppm 
diikuti peningkatan jumlah daun, namun peningkatan 
konsentrasi media hingga 150 ppm menurunkan jumlah 
daun. Perlakuan konsentrasi media bunga matahari cair 
125 ppm memperlihatkan jumlah daun yang sama dengan 
kontrol (A-B mix Joro 200 ppm).

Perlakuan perbedaan konsentrasi media bunga 
matahari cair memperlihatkan perbedaan yang tidak 
nyata pada panjang akar. Rata-rata panjang akar akibat 
perbedaan konsentrasi media bunga matahari cair 
disajikan pada Tabel 3. Dari Tabel 3 dapat dijelaskan 
bahwa perlakuan konsentrasi media bunga matahari cair 
sebesar 50 ppm, 75 ppm, 100 ppm, 125 ppm, 150 ppm 
dan A-B Mix Joro memiliki panjang akar yang sama.

Secara nyata perbedaan konsentrasi media bunga 
matahari cair berpengaruh pada bobot total tanaman. 
Rata-rata bobot total tanaman akibat perbedaan 

Tabel 1. Rata-rata Tinggi Tanaman Lettuce Akibat Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga Matahari Cair pada 
Berbagai Umur Tanaman (Hst) 

Perlakuan
Rata-rata tinggi Tanaman (cm)

7 hst 14 hst 21 hst 28 hst 35 hst
50 ppm N 4.01 8.30 11.70 14.50 18.76 a
75 ppmN 3.80 6.53 9.78 14.05 19.24 b
100 ppm N 3.87 6.78 10.95 15.37 20.90 b
125 ppm N 4.00 6.75 10.23 16.66 22.21 b
150 ppm N 3.82 6.73 10.37 15.71 19.52 b
A-B mix JORO (Kontrol) 4.05 6.88 11.77 17.25 23.00 b

BNT 5% tn tn tn tn 6.24
Ket: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%, tn (tidak nyata); Hst (hari setelah tanam)

Tabel 2. Rata-rata Jumlah Daun Lettuce Akibat Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga Matahari Cair Pada 
Berbagai Umur Tanaman (Hst)

Perlakuan
Rata-rata Jumlah Daun (helai)

7 hst 14 hst 21 hst 28 hst 35 hst
50 ppm N 2.51 b 3.10 b 4.00 5.86 7.48 a
75 ppm N 2.6 lab 3.51 ab 5.02 5.60 8.24 b
100 ppm N 2.50 a 3.03 a 5.02 6.50 8.71 b
125 ppm N 2.19 a 3.00 a 4.17 6.53 8.29 b
150 ppm N 2.45 a 3.10 b 4.34 6.22 7.33 a
A-B mix JORO (Kontrol) 2.27 a 3.00 a 4.57 6.43 8.29 b

BNT 5% tn tn tn tn 2.80
Ket: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%, tn (tidak nyata); Hst (hari setelah tanam).
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konsentrasi media bunga matahari cair disajikan pada 
Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa 
perlakuan konsentrasi media bunga matahari cair 125 
ppm dan kontrol (A-B mix Joro setara 250 ppm N) 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
bobot total tanaman dibandingkan dengan perlakuan 
125 ppm dan menghasilkan bobot total tanaman paling 
tinggi. Namun perlakuan A-B Mix Joro memberikan 
pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap bobot total 
dibandingkan dengan perlakuan 50 ppm, 75 ppm, 100 
ppm, 125 ppm. Tanaman dengan perlakuan konsentrasi 
media bunga matahari cair 150 ppm menghasilkan berat 
total tanaman paling rendah. Peningkatan konsentrasi 
media secara umum diikuti kenaikan berat total tanaman 
hingga konsentrasi 125 ppm dan kemudian turun setelah 
penambahan hingga 150 ppm.

Perbedaan konsentrasi media bunga matahari cair 
tidak berpengaruh nyata pada bobot total konsumsi. Rata-
rata bobot konsumsi akibat perbedaan konsentrasi media 
bunga matahari cair disajikan pada Tabel 5. Perlakuan 
konsentrasi media bunga matahari cair 50 ppm, 75 ppm, 
100 ppm, 125 ppm 150 ppm, dan A-B Mix Joro memiliki 
berat konsumsi yang sama.

Tabel 3. Rata-rata Panjang Akar Lettuce Akibat Pengaruh 
Perbedaan Konsentrasi Media Bunga Matahari 
Cair

Perlakuan Panjang Akar (cm)
50 ppm N 13.42

75 ppm N 15.30
100 ppm N 17.70
125 ppm N 21.35
150 ppm N 12.32
A-B mix JORO (Kontrol) 21.76

BNT 5% tn
Ket: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 
uji BNT 5%, tn (tidak nyata); Hst (hari setelah tanam)

Tabel 4. Rata-rata Bobot Total Tanaman Lettuce Akibat 
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga 
Matahari Cair

Perlakuan Bobot Total Tanaman (g)
50 ppm N 28.23 ab

75 ppmN 30.17 b
100 ppm N 31.10 b
125 ppm N 35.60 b
150 ppm N 23.00 a
A-B mix JORO (Kontrol) 37.60 b

BNT 5% 22.40
Ket: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 
uji BNT 5%.

Tabel 5. Rata-rata Berat Konsumsi Lettuce Akibat 
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga 
Matahari Cair

Perlakuan Berat Konsumsi (g)
50 ppm N 16.47

75 ppm N 21.32
100 ppm N 26.35
125 ppm N 26.37
150 ppm N 15.37
A-B mix JORO (Kontrol) 25.20

BNT 5% tn
Ket: tn; tidak nyata

Tabel 6. Rata-rata Bobot Limbah Lettuce Akibat 
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga 
Matahari Cair

Perlakuan Bobot limbah (g) Bobot limbah (g)
50 ppm N 12.60

75 ppm N 11.42
100 ppm N 8.47
125 ppm N 12.00
150 ppm N 7.50
A-B mix JORO (Kontrol) 12.35

BNT 5% tn
Ket: tn; tidak nyata

Bobot Limbah
Bobot limbah ialah berat bagian tanaman yang tidak 

dapat dikonsumsi. Perbedaan konsentrasi media bunga 
matahari cair tidak berpengaruh nyata pada berat sampah. 
Rata-rata berat sampah akibat perbedaan konsentrasi 
media paitan cair disajikan pada Tabel 6. Perlakuan 
konsentrasi media bunga matahari cair 50 ppm, 75 ppm, 
100 ppm, 125 ppm, 150 ppm, dan A-B Mix Joro memiliki 
bobot limbah yang sama.

Perbedaan konsentrasi media bunga matahari cair 
berpengaruh nyata pada indeks konsumsi. Rata-rata 
indeks konsumsi akibat perbedaan konsentrasi media 
bunga matahari cair disajikan pada Tabel 7. Perlakuan 
konsentrasi media bunga matahari cair 50 ppm, 75 ppm, 
100 ppm, 125 ppm, 150 ppm dan A-B Mix Joro memiliki 
indeks konsumsi yang sama.

Perbedaan konsentrasi media bunga matahari cair 
berpengaruh tidak nyata pada indeks sampah. Rata-
rata indeks sampah akibat perbedaan konsentrasi media 
bunga matahari cair disajikan pada Tabel 8. Perlakuan 
konsentrasi media bunga matahari cair 50 ppm, 75 
ppm, 100 ppm, 125 ppm, 150 ppm dan A-B Mix Joro 
memiliki indeks limbah yang sama. Perlakuan perbedaan 
konsentrasi media bunga matahari cair tidak memberikan 
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pengaruh yang positif. Perbedaan konsentrasi media 
bunga matahari cair tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap daya simpan. Perlakuan konsentrasi 
50 ppm, 75 ppm, 100 ppm, 125 ppm, 150 ppm dan A-
B Mix Joro memiliki daya simpan yang sama. Daya 
simpan lettuce akibat perbedaan konsentrasi media bunga 
matahari cair (Tabel 9). Dari penilaian terhadap kualitas 
produk yang dilakukan dengan uji organoleptik terlihat 
bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi media bunga 
matahari cair memberikan pengaruh penilaian responden 
terhadap tekstur, rasa dan warna produk. Perlakuan media 
bunga matahari cair 125 ppm menunjukkan produk 
yang paling banyak disukai responden untuk semua 
parameter (Tabel 10). Alasan yang dikemukakan oleh 
responden adalah karena produk dari perlakuan media 
bunga matahari cair sebesar 125 ppm memiliki tekstur 
yang renyah, rasa yang manis, dan warna yang menarik 
dibandingkan dengan produk perlakuan yang lain.

Tabel 7. Rata-rata Indeks Konsumsi Lettuce Akibat 
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga 
Matahari Cair

Perlakuan Indeks Konsumsi (%)
50 ppm N 41.77

75 ppmN 54.44
100 ppm N 68.28
125 ppm N 60.24
150 ppm N 58.58
A-B mix JORO (Kontrol) 59.66

BNT 5% tn
Ket: tn; tidak nyata

Tabel 9. Daya Simpan Lettuce Akibat Perbedaan 
Konsentrasi Media Bunga Matahari Cair 

Perlakuan Daya Simpan (hari)
50 ppm N 5.20
75 ppmN 5.18
100 ppm N 5.25
125 ppm N 6.12
150 ppm N 5.20
A-B mix JORO (Kontrol) 3.40

BNT 5% tn
Ket: tn; tidak nyata

Tabel 10. Hasil Uji Organoleptik Lettuce

Parameter E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tekstur Tidak suka 1 0 1 0 1 2

agak tidak suka 2 1 2 1 3 2
netral 2 5 5 3 2 2
agak suka 5 4 4 4 4 3
Suka 5 5 3 7 5 6

Rasa Tidak suka 1 0 1 0 1 2
agak tidak suka 2 1 2 0 3 1
netral 2 3 2 3 2 2
agak suka 4 5 4 4 4 3
Suka 6 6 6 8 5 7

Warna Tidak suka 1 0 1 0 1 2
agak tidak suka 2 1 2 1 3 2
netral 2 5 5 3 2 2
agak suka 5 4 4 4 4 3
Suka 5 5 3 7 5 6

Tabel 8. Rata-rata Indeks Limbah Lettuce Akibat 
Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Media Bunga 
Matahari Cair

Perlakuan Indeks Limbah (%)
50 ppm N 57.13
75 ppmN 44.66
100 ppm N 31.82
125 ppm N 39.66
150 ppm N 41.32
A-B mix JORO (Kontrol) 40.24

BNT 5% tn
Ket: tn; tidak nyata
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kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
media ekstrak bunga matahari cair mampu mensubstitusi 
nutrisi hidroponik komersial (A-B mix Joro). Media 
bunga matahari cair memberikan hasil positif pada 
kualitas uji organoleptik baik tekstur, rasa maupun warna

saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh 
beberapa unsur hara lain dalam produksi tanaman lettuce 
dengan sistem hidroponik.
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abstrak
Pembangunan industri non-polutan dan pergudangan oleh PT. Wahana Central Purabox yang berlokasi di Desa Prasung, 

Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo melakukan studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Studi ini bertujuan untuk 
merencanakan sistem saluran drainase yang berada di dalam maupun di sekeliling kawasan pergudangan agar sistem drainase 
tersebut dapat berfungsi secara optimal di kawasaan pergudangan PT Wahana Central Purabox. Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis hidrologi guna menghitung debit aliran, kapasitas, dan dimensi saluran drainase di kawasan industri pergudangan.

Kata kunci: Drainase, Analisis Hidrologi, AMDAL

pendahuluan

Latar Belakang
PT. Wahana Central Purabox yang beralamat di 

Jl. Raya Gedangan Sidoarjo, telah mendapatkan surat 
keputusan Bupati Sidoarjo tentang pemberian ijin lokasi 
untuk keperluan proyek pembangunan industri non-
polutan dan pergudangan yang berada di Desa Prasung, 
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, maka pemberian 
ijin lokasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan 
melaksanakan kewajiban antara lain untuk melakukan 
studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (studi 
Amdal), di mana dalam studi Amdal tersebut perlu juga 
dilakukan suatu kajian mengenai rencana sistem drainase 
bagi kawasan pergudangan tersebut.

 Untuk itu PT. Wahana Central Purabox telah 
menunjuk konsultan jasa pelayanan teknis yang dianggap 
mampu dan berpengalaman untuk melaksanakan studi 
Amdal termasuk melakukan kajian mengenai rencana 
sistem drainase kawasan pergudangan.

Dan di dalam laporan ini, membahas khusus tentang 
hasil kajian mengenai rencana sistem drainase kawasan 
pergudangan guna memenuhi ketentuan seperti yang 
telah disebutkan diatas.

Maksud dan Tujuan
Maksud dari kajian mengenai rencana sistem drainase 

di daerah kawasan pergudangan PT. Wahana Central 
Purabox adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui sistem drainase yang ada (existing) pada 

kawasan tersebut.
2. Melakukan analisa hidrologi guna menghitung 

besarnya curah hujan dan intensitas hujan rencana 
pada daerah kajian.

3. Menghitung debit aliran rencana guna menentukan 
kapasitas dan dimensi saluran drainase, baik untuk 
keperluan normalisasi saluran yang ada (existing) 
maupun pembuatan saluran baru yang direncanakan.

Adapun tujuan dilakukannya kajian sistem drainase 
di daerah kawasan pergudangan PT. Wahana Central 
Purabox adalah untuk merencanakan sistem saluran 
drainase yang berada di dalam maupun di sekeliling 
kawasan pergudangan agar sistem drainase tersebut dapat 
berfungsi secara optimal.

Batasan Studi
Batasan studi/kajian sistem drainase di daerah 

kawasan pergudangan PT. Wahana Central Purabox 
adalah sebagai berikut:
1. Sistem drainase yang direncanakan adalah termasuk 

dalam kategori yang setara dengan sistem drainase 
kwarter/tersier, yang difokuskan untuk mengalirkan 
limpasan air hujan dari kawasan pergudangan menuju 
sistem drainase utama (drainase sekunder/primer), 
agar tidak terjadi banjir lokal di sekitar kawasan.

2. Sedangkan untuk buangan air kotor/limbah yang 
dianggap debitnya relatif kecil tidak termasuk dalam 
pembahasan ini, dan harus diproses tersendiri melalui 
sistem Pengolahan Air Limbah (PAL) yang kemudian 
dapat dibuang dengan cara peresapan dalam tanah 
dengan catatan harus tetap memenuhi persyaratan 
teknis dan kesehatan lingkungan.

tinjauan pustaka

Drainase
Drainase berasal dari bahasa Inggris “drainage” yang 

mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang 
atau mengalirkan air. Drainase juga dapat diartikan 
sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk 
mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu 
kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan 
secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha 
untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya 
dengan salinitas (Suripin, 2004).
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Analisa Hidrologi
Hidrologi adalah suatu ilmu yang mempelajari seluk 

beluk air, kejadian dan distribusinya, sifat fisik dan sifat 
kimianya, serta tanggapannya terhadap perilaku manusia 
(Chow, 1964) dengan pengertian seperti itu berarti ilmu 
hidrologi mencakup hampir semua masalah yang terkait 
dengan air, meskipun kemudian dalam perkembangannya 
ilmu hidrologi lebih berorientasi pada suatu bidang 
tertentu saja.

Data Curah Hujan
Curah hujan adalah tinggi atau tebalnya hujan 

dalam jangka waktu tertentu (lamanya pengamatan) 
yang dinyatakan dalam satuan mm. Data curah hujan 
yang digunakan dalam analisis hidrologi untuk suatu 
perencanaan drainase perkotaan minimal 10 tahun 
pengamatan yang diperoleh dari stasiun pencatat curah 
hujan terdekat di lokasi perencanaan. Apabila data yang 
ada kurang dari 10 tahun, diupayakan melengkapinya 
dengan data dari stasiun lainnya yang terdekat.

Analisis Curah Hujan
Hujan yang tercatat di stasiun pencatat hujan 

adalah hujan titik atau hujan yang terjadi di tempat alat 
pencatat hujan berada, karena intensitas curah hujan 
sangat bervariasi terhadap suatu tempat atau kawasan 
dibutuhkan nilai rata-rata hujan kawasan dari beberapa 
stasiun penakar hujan yang ada dalam wilayah tersebut. 
Dalam perhitungan ini digunakan metode rata-rata 
aljabar, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa semua 
penakar hujan memiliki pengaruh yang sama atau setara. 
Cara ini sangat cocok untuk kawasan atau daerah yang 
rata atau datar, alat penakar tersebar hampir merata dan 

harga individual curah hujan tidak terlalu jauh dari harga 
rata-ratanya. Persamaan umum yang digunakan adalah: 
Rata-rata = R1 + R2 +.. + Rn n (1)
Keterangan:
Rata-rata = hujan rata-rata DAS (mm),
R1,R2,Rn = hujan yang tercatat di stasiun 1,2,n (mm),
n = jumlah stasiun hujan (Soewarno, 1995)

hasil dan pembahasan analisis hidrologi

Data Curah Hujan
Data curah hujan yang dipergunakan dalam 

perhitungan dipilih data dari stasiun Banjar Kemantren, 
mengingat stasiun tersebut lokasinya paling dekat 
dengan lokasi proyek dan nilai rata-rata curah hujan 
maksimumnya lebih besar dibandingkan dengan data 
curah hujan dari stasiun lainnya. Periksa Tabel 3.1. 
berikut.

Curah Hujan Rencana
Curah hujan rencana adalah curah hujan terbesar 

tahunan yang mungkin terjadi pada suatu daerah dengan 
periode ulang tertentu yang pemilihannya ditentukan 
berdasarkan pertimbangan faktor risiko dan ekonomis.

Untuk memperkirakan besarnya curah hujan rencana 
tersebut digunakan Metode Log Pearson III, sebagai 
berikut:
a. Data hujan rata-rata maksimun tahunan sebanyak n 

buah di ubah dalam bentuk logaritma.
b. Dihitung harga logaritma rata-rata:
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e. Dihitung logaritma curah hujan rencana dengan kala 
ulang tertentu.

 Log R = Log ?x + k. Si

Harga k dapat diambil dari Tabel 3.4. untuk harga Cs 
negatif.

Tabel 1. Data Curah Hujan Harian

Tahun Tgl/Bln
Stasiun Curah Hujan

Sruni Banjar 
Kemantren Sidoarjo

2004
20-Feb 102 50 89

13-Maret 23 65 28
14-Maret 21 50 89

2005
11-Juli 105 50 65
19-Jan 55 78 89
19-Jan 55 78 89

2006
27-Feb 91 100 0
27-Feb 91 100 0
26-Feb 0 0 80

2007
10-Apr 78 25 5
06-Des 16 60 0
05-Apr 26 45 87

2008
03-Nop 85 65 25
05-Feb 74 70 58
31-Jan 45 70 110

∑ 867 906 814
rata-rata 57,80 60,40 54,27

Sumber: Dinas PU Pengairan Kab.
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f. Curah hujan rencana dengan kala ulang tertentu 
didapat dengan menghitung nilai antilog R.

perencanaan saluran drainase

Kapasitas dan Dimensi Saluran
Kemiringan dasar saluran disesuaikan dengan kondisi 

topografi di lapangan, di mana menurut fakta kondisi 
topografi di lapangan menunjukkan bahwa di kawasan 
proyek merupakan dataran rendah yang kemiringannya 
relatif datar. Oleh karena itu kemiringan dasar saluran 
direncanakan berkisar antara 0,0005~0,0020 disesuaikan 
dengan kondisi lapangan.

Untuk saluran baru di dalam kawasan direncanakan 
menggunakan konstruksi dengan pengaman talud dari 
pasangan batu/beton, dengan mempertimbangkan segi 
estetika, efisiensi serta kekuatan konstruksi. Sedangkan 
untuk saluran pembuang/Avour di luar kawasan 
diasumsikan masih menggunakan talud tanah biasa.

Perhitungan kapasitas dan dimensi saluran drainase 
yang direncanakan disajikan pada Tabel 4 berikut.

penutup

Kesimpulan
Lokasi kawasan pergudangan PT. Wahana Central 

Purabox yang akan dibangun terletak pada lahan 
persawahan irigasi teknis (unit petak tersier/kwarter) 
bagian dari Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas, dimana 
pada lokasi tersebut masih terdapat fasilitas jaringan 
irigasi yang berupa saluran pembawa tersier/kwarter, 
saluran pembuang serta bangunan bagi (box tersier dan 
box kwarter). Dengan demikian di dalam membuat 

Tabel 2. Perhitungan Log Pearson III Curah Hujan 
Rencana

No Tahun R max 
(mm)

log x (log x–log x)^2 (log x–log x)^3

1 2004 65 1,813 0,00278 -0,00015
2 2005 78 1,892 0,00070 0,00002
3 2006 100 2,000 0,01805 0,00242
4 2007 60 1,778 0,00766 -0,00067
5 2008 70 1,845 0,00042 -0,00001

∑ 9,32826 0,02961 0,00162

Sumber: Hasil Analisa

Rerata = 1,866
Simpangan Baku (Si) = 0,08604
Koefisien Kemiringan (Cs) = -1,05867
Curah Hujan Rencana (R)
  Log R = 1,866 + K. 0,08604

Tabel 3. Curah Hujan Rencana

Tr (tahun) K R (mm)
2 0,1733 76,017
5 0,8496 86916

10 1,1156 91619
Sumber: Hasil Analisa

No. Nam a/Ruas Saluran b (m) h (m) m A (m 2) P (m) R (m) I k V (m/d t) Q (m 3/d t) Q Rencana (m 
3/dt)

A Saluran di dalam Kawasan Pergudangan
1 Sal. Keliling Unit Gudang 0,40 0,30 0,10 0,13 1,00 0,13 0,0015 70,00 0,69 0,09
2 Sal. Pengumpul 0,60 0,40 0,20 0,27 1,42 0,19 0,0020 70,00 1,04 0,28
3 Sal. O utlet Kawasan 1,00 0,50 0,20 0,55 2,02 0,27 0,0020 70,00 1,32 0,72

B Saluran di dalam Komplek Taman Hedona
1 Sal. Inlet Barat 1,20 0,80 0,20 1,09 2,83 0,38 0,0005 60,00 0,71 0,77
2 Sal. O utlet T imur 1,40 0,80 0,20 1,25 3,03 0,41 0,0005 60,00 0,74 0,93

C Avo ur Prasung Sebelah Timur Taman Hedona

1 Sal. O utlet T. Hedona 1,30 0,80 1,00 1,68 3,56 0,47 0,0005 40,00 0,54 0,91
2 Sal. Ruas T imur 1,50 0,90 1,00 2,16 4,05 0,53 0,0005 40,00 0,59 1,27

D Saluran Irig asi Sekitar Kawasan Pergudangan
1 Sal. T ersier Sisi Barat 1,00 0,40 0,10 0,42 1,80 0,23 0,0005 60,00 0,50 0,21
2 Sal. Kwarter Sisi Utara 0,50 0,30 0,50 0,20 1,17 0,17 0,0005 60,00 0,41 0,08
3 Sal. T ersier Sisi Utara 0,60 0,40 0,50 0,32 1,49 0,21 0,0005 60,00 0,48 0,15
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kajian serta perencanaan saluran drainase pada kawasan 
tersebut perlu mempertimbangkan persyaratan/ketentuan- 
ketentuan yang terkait dengan pembangunan sistem 
drainase pada suatu daerah irigasi teknis.

Sebagaimana diketahui bahwa instansi yang memiliki 
wewenang untuk menangani permasalahan ini adalah 
Dinas PU. Cipta Karya dan Dinas PU. Pengairan 
Kabupaten Sidoarjo, di samping instansi terkait yang 
lainnya.

Di dalam membuat kajian dan perencanaan saluran 
drainase yang disampaikan dalam laporan ini juga telah 
mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang telah 
ditentukan.

Saran dan Masukan
Dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan 

lingkungan, maka disarankan agar PT. Wahana Central 
Purabox memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
* Pembangunan sarana sistem drainase agar disesuaikan 

dengan perencanaan yang telah disepakati dan 
disetujui oleh instansi yang terkait.

* Melakukan koordinasi dengan pengusaha real & 
industrial estate yang berdekatan, agar pembangunan 
sistem drainase kawasan dapat terealisir secara 
terpadu.
Dalam Laporan ini juga disajikan perencanaan 

normalisasi saluran drainase Avour Prasung sebagai 
masukan bagi Dinas PU. Cipta Karya maupun Dinas PU. 
Pengairan Kabupaten Sidoarjo.
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abstrak
Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik 

laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar 
rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Tujuan penelitian adalah mengetahui jenis dan jumlah hasil tangkapan rumpon laut 
dalam dengan Atraktor Alami dan Kombinasi di Puger Jember Jawa Timur. Alat dan bahan yang digunakan adalah Rumpon laut 
dalam dengan menggunakan atraktor alami yang terbuat dari pelepah daun kelapa dan atraktor kombinasi yang menggabungkan 
pelepah daun kelapa dengan rangkaian limbah jaring payang serta alat pengukur berat ikan. Metode analisa data adalah metode 
deskriptif yaitu dengan merangkum, menjumlah dan membuat persentase sehingga data hasil tangkapan lebih informatif. Selama 
operasi penangkapan di sekitar rumpon laut dalam, jenis ikan yang tertangkap adalah jenis ikan pelagis besar seperti Cakalang 
(Katsuwonis pelamis), Lemadang (Coryphaena hippurus), Tenggiri (Scomberomorus), Sunglir (Elagatis bipinnulatus), Marlin 
(Makaira nigircan) dan Tuna sirip biru (Thunnus thynnus) dan baby tuna. Jumlah hasil tangkapan menggunakan atraktor alami dan 
kombinasi didominasi oleh Cakalang (Katsuwonus pelamis), sedangkan persentase hasil tangkapan menggunakan atraktor alami 
adalah sebesar 39% dan atraktor kombinasi sebesar 61% dari total hasil tangkapan. 

Kata kunci:...................................................

abstract
FADs, or Fish aggregating device (FAD) is one type of fishing tools are installed at sea, both shallow marine and deep sea. 

The installation is intended to attract schools of fish that gather around FADs, making it easy to catch fish. The research objective 
was to determine the type and number of catches in the sea FADs with natural attractor and combination in Puger Jember, East 
Java. Tools and materials used are sea FADs in using a natural attractor made of palm leaf midrib and attractor combinations that 
combine coconut leaf midrib with a series of sewage nets and heavy gauge payang fish. Data analysis method is descriptive method 
is to encapsulate, add up and make a percentage of the catch so that the data is more informative. During the arrest operation 
around FADs deep sea species of fish caught is kind of large pelagic fish such as Cakalang (Katsuwonis Pelamis), Lemadang 
(Coryphaena hippurus), Tenggiri (Scomberomorus), Sunglir (Elagatis bipinnulatus), Marlin (Makaira nigircan) and Tuna Sirip Biru 
(Thunnus thynnus) and Baby tuna. The amount of the catch using a natural attractor and the combination is dominated by Cakalang 
(Katsuwonus pelamis), while the percentage of the catch using a natural attractor is the attractor of 39% and a combination of 61% 
of the total catch.

Key words: Attractor, FADs, Natural, Combination, Fish Catch

pendahuluan

Jember adalah salah satu kabupaten di pesisir Jawa 
Timur yang memiliki potensi perikanan yang besar. 
Nelayan Puger menggunakan rumpon laut dalam sebagai 
alat bantu penangkapan ikan sejak tahun 2001. Rumpon 
atau  Fish Aggregating Device (FAD)  adalah salah satu 
jenis alat bantu penangkapan ikan berbentuk alat, obyek 
atau struktur yang bersifat permanen atau sementara yang 
didesain dan dikonstruksi dari jenis material alami dan 
buatan yang dijangkar menetap atau dapat dipindahkan 
di laut dalam atau di laut dangkal (Yunus, Zabar, 2010). 
Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan (1995) 
melaporkan beberapa keuntungan dalam penggunaan 
rumpon yakni memudahkan pencarian gerombolan ikan, 

biaya eksploitasi dapat dikurangi dan dapat dimanfaatkan 
oleh nelayan kecil.

Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik 
gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, 
sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Ikan-ikan kecil 
akan berkumpul di sekitar rumpon karena terdapat lumut 
dan plankton yang menempel pada atraktor rumpon. Ikan-
ikan kecil ini akan mengundang ikan-ikan yang lebih 
besar sebagai pemangsanya dan demikian seterusnya 
hingga ikan tuna juga berada disekitar rumpon laut dalam 
jarak tertentu. Dengan menggunakan rumpon, kegiatan 
penangkapan ikan akan menjadi lebih efektif dan efisien, 
karena tidak lagi berburu ikan (Pemkab Jember, 2008).

Bahan yang digunakan dalam pembuatan rumpon 
terutama atraktor atau pemikat ikan yang terbuat 



Sofijanto, dkk.: Jumlah dan Jenis Hasil Tangkapan Rumpon Laut 63

dari pelepah daun kelapa dirasa kurang efektif dalam 
ketahanan di dalam air. Menurut nelayan setempat, 
kurang lebih atraktor alami bertahan maksimum dua 
minggu. Banyaknya limbah jaring dari alat tangkap 
payang yang tidak dipakai di wilayah Pelabuhan Puger 
dapat dijadikan alternatif untuk memodifikasi atraktor 
yang ditambahkan pada konstruksi rumpon di Wilayah 
Puger, sehingga pengeluaran dari biaya perawatan untuk 
penggantian atraktor dapat ditekan serta diharapkan bisa 
bertahan lebih lama dibandingkan dengan atraktor alami. 

Tujuan penelitian adalah mengetahui jenis dan jumlah 
hasil tangkapan rumpon laut dalam dengan Atraktor 
Alami dan Kombinasi di Puger Jember Jawa Timur.

Metode Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Perairan Puger Jember 

selama 15 hari operasi penangkapan yang dilakukan 
di sekitar rumpon laut dalam. Alat dan bahan yang 
digunakan adalah Rumpon laut dalam dengan 
menggunakan atraktor alami yang terbuat dari pelepah 
daun kelapa dan atraktor kombinasi yang menggabungkan 
pelepah daun kelapa dengan rangkaian limbah jaring 
payang serta alat pengukur berat ikan. Metode analisa 
data adalah metode deskriptif yaitu dengan merangkum, 
menjumlah dan membuat persentase sehingga data hasil 
tangkapan lebih informatif. 

Hasil dan Pembahasan
Rumpon laut dalam dengan atraktor alami yang 

terbuat dari pelepah daun kelapa dan rumpon laut dalam 
yang menggunakan atraktor kombonasi (pelepah daun 
kelapa dan limbah jaring payang) dapat dilihat pada 
gambar 1. Atraktor yang digunakan pada rumpon laut 
dalam berfungsi menarik ikan agar berkumpul di sekitar 
rumpon dan sebagai tempat berlindung serta mencari 
makan karena terjadinya proses pembusukan pada daun 
kelapa menyebabkan meningkatnya kesuburan perairan 
di sekitar rumpon karena kandungan plankton meningkat 
(Rosana N dan Prasita. 2008). Penggunaan limbah jaring 
payang sebagai atraktor non alami diharapkan dapat 
memperlama daya tahan atraktor di perairan, sehingga 
ikan dapat berkumpul di sekitar rumpon lebih lama 
meskipun atraktor alami telah habis karena mengalami 
pembusukan. Menurut Rosana N, Sofijanto M.A dan 
Ismail (2015), atraktor limbah jaring payang yang berada 
di perairan selama 8 (delapan) bulan telah ditumbuhi 
biota-biota yang menempel di jaring.

Selama operasi penangkapan disekitar rumpon laut 
dalam, jenis ikan yang tertangkap adalah jenis ikan 
pelagis seperti Cakalang (Katsuwonis pelamis), Lemadang 
(Coryphaena hippurus), Tenggiri (Scomberomorus), 
Sunglir (Elagatis bipinnulatus), Marlin (Makaira 
nigircan) dan Tuna sirip biru (Thunnus thynnus) dan baby 
tuna. Jenis ikan hasil tangkapan dengan menggunakan 
atraktor alami ada 5 jenis, sedangkan dengan atraktor 
kombinasi diperoleh 6 jenis.

Total hasil tangkapan menggunakan atraktor alami 
dan atraktor kombinasi sebanyak 9892,2 kg, di mana 

atraktor alami sebanyak 3822,2 kg dan atraktor kombinasi 
sebanyak 6070 kg. Jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Dari grafik 1 dapat dilihat bahwa jumlah hasil 
tangkapan menggunakan atraktor alami dan kombinasi 
didominasi oleh Cakalang (Katsuwonus pelamis), 
sedangkan persentase hasil tangkapan menggunakan 
atraktor alami adalah sebesar 39% dan atraktor kombinasi 
sebesar 61% dari total hasil tangkapan (grafik 2). 

Dalam operasi penangkapan disekitar rumpon laut 
dalam, nelayan menggunakan alat tangkap pancing 
antara lain: pancing unalan, prawean, eretan, rapala’an 
dan pancing ondel-ondel. Menurut (Rosana N, Sofijanto 
M.A dan Ismail, 2015) Ikan-ikan seperti ikan tuna dan 
cakalang paling banyak tertangkap pada pagi hari dan 
sore hari menjelang malam. Ikan Lemadang dan ikan 
Marlin merupakan jenis ikan yang tertangkap pada waktu 
siang hari dengan menggunakan alat tangkap pancing 
jenis layang-layang dan ondel-ondel karena alat tangkap 
pancing tersebut lebih menarik perhatian ikan pada waktu 
siang hari, sedangkan untuk ikan tenggiri, ikan layang 
dan ikan kuwe pada pagi dan malam hari menggunakan 
alat tangkap prawean. 

Gambar 1. Ilustrasi Rumpon Laut Dalam dengan Atraktor 
Kombinasi.

Tabel 1. Jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dengan 
atraktor alami

No. Jenis ikan Jumlah (Ekor) Jumlah (kg)
1. Cakalang (Katsuwonus 

pelamis)
1.685 2279,5

2. Tuna sirip kuning 
(Thunnus thynnus)

8 299

3. Baby tuna 614 940,7
4. Lemadang (Coryphaena 

hippurus)
40 223

5. Marlin (Makaira 
nigircan)

1 80

Jumlah 2.348 3.822,2
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kesimpulan

Jenis ikan yang tertangkap adalah jenis ikan pelagis 
seperti Cakalang (Katsuwonis pelamis), Lemadang 
(Coryphaena hippurus), Tenggiri (Scomberomorus), 
Sunglir (Elagatis bipinnulatus), Marlin (Makaira 
nigircan) dan Tuna sirip biru (Thunnus thynnus) dan 
baby tuna. Hasil tangkapan menggunakan atraktor 
alami dan kombinasi didominasi oleh Cakalang 
(Katsuwonus pelamis), sedangkan prosentase hasil 
tangkapan menggunakan atraktor alami adalah sebesar 
39% dan atraktor kombinasi sebesar 61% dari total hasil 
tangkapan. 
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Grafik 1. Jumlah Hasil Tangkapan (kg) Atraktor Alami dan 
Kombinasi Rumpon Laut Dalam di Perairan Puger 
Jember.

Grafik 2. Prosentase Jumlah Hasil tangkapan Atraktor Alami 
dan Kombinasi Rumpon Laut Dalam di Perairan 
Puger Jember.

Tabel 2. Jenis dan jumlah total ikan hasil tangkapan pada 
atraktor kombinasi

No. Jenis ikan Jumlah (Ekor) Jumlah (Kg)
1. Cakalang (Katsuwonus 

pelamis)
3.040 4.320

2. Sunglir (Elagatis 
bipinnulatus)

200 60

3. Tenggiri 
(Scomberomorus 
commersoni)

58 288

4. Baby tuna 767 1.130
5. Lemadang 

(Coryphaena hippurus)
21 122

6. Tuna sirip biru 
(Thunnus thynnus)

7 150

Jumlah 4.093 6.070
Sumber: Rosana N, Sofijanto M.A dan Ismail, 2015
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abstrak
Sejak tahun 2009 Pemerintah Daerah Bojonegoro telah melaksanakan salah satu konsep pembangunan daerah berkelanjutan, 

yaitu program pavingisasi jalan raya. Di mana paving tidak hanya digunakan untuk kawasan-kawasan tertentu, tapi digunakan 
untuk perkerasan jalan raya. Program tersebut telah meraih award SDI (Sustainable Development Inisiative) dalam rangkaian 
acara APEC (Acia pacific Economic Copration) yang diselenggarakan di Nusa Dua – Bali Indonesia oktober 2013. Namun 
belakangan diketahui banyak jalan raya dengan pavingisasi mengalami kerusakan dini. Tujuan makalah ini adalah untuk 
mengidentifikasi faktor risiko, analisa dan mengetahui renspons risiko dalam penggunaan paving block dalam perkerasan jalan 
raya. Dari hasil analisa diketahui bahwa risiko tertinggi yang menyebabkan terjadinya penurunan umur efektif adalah Perencanaan 
yang kurang cermat, Metode pelaksanaan yang kurang tepat, Pengawasan dan pengendalian yang kurang akurat, dan Stakeholder 
yang tidak kooperatif yang mana respon yang tepat untuk risiko-risiko tersebut adalah avoidance.

Kata kunci: paving block, perkerasan jalan raya, manajemen risiko

abstact
Since 2009, the Local Government Bojonegoro has implemented one of the concept of sustainable regional development, which 

is a program “pavingisasi” highway. Where paving is not only used for certain areas, but it is used for highway. The program has 
won the award SDI (Sustainable Development Initiative) in the series of APEC events (ACIA pacific Economic copration) held in 
Nusa Dua – Bali Indonesia October 2013. But later revealed many highways with pavingisasi early damage. The purpose of this 
paper is to identify risk factors, analysis and to knowing risk response in the use of paving blocks in highway pavement. From the 
analysis it is known that the highest risk of causing a decrease in the effective age is less careful planning, the less precise method 
of implementation, supervision and control are less accurate, and stakeholders who are not cooperative in which the appropriate 
response is avoidance.

Key words: block paving, pavement highway, risk management

pendahuluan

Jalan merupakan salah satu insfrastruktur yang sangat 
penting dalam mendukung berlangsungnya kehidupan, 
namun karena adanya beberapa faktor permasalahan, 
jalan menjadi rusak dan justru menjadi masalah dalam 
kehidupan. Oleh karenanya konstruksi jalan pada tiap-tiap 
jaringan jalan yang merupakan salah satu infrastruktur 
dasar yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan 
aksesibilitas wilayah dan mobilitas penduduk tersebut 
harus benar-benar diperhatikan. Pengembangan 
penggunaan Paving Block sebagai alternatif perkerasan 
sangat menguntungkan bagi negara-negara berkembang, 
guna menunjang pembangunan infrastruktur seperti 
kompleks pertokoan, perkantoran, pariwisata, tempat 
ibadah, kawasan perumahan guna menghubungkan antar 
titik di kawasan tersebut. Perkerasan kaku khususnya 
paving block banyak digunakan pada tempat – tempat 
khusus yang memerlukan kekuatan lebih untuk menahan 
beban sekunder (Secondary Force) seperti pada daerah 

tikungan, halte, areal parkir, tanjakan, pelabuhan, serta 
untuk menggunakan perkerasan pada kawasan tertentu 
seperti ruas jalan di kawasan perumahan, pelabuhan, 
jalan setapak/gang, trotoar, ruas jalan dikawasan wisata, 
halaman kantor, rumah, dan kompleks pertokoan. 
(sebayang et al., 2011).

Sejak tahun 2009 Pemerintah Daerah Bojonegoro 
telah melaksanakan salah satu konsep pembangunan 
daerah berkelanjutan, yaitu program pavingisasi jalan 
desa. Di mana paving tidak hanya digunakan untuk 
kawasan-kawasan tertentu, tapi digunakan untuk 
perkerasan jalan raya. Program tersebut telah meraih 
award SDI (Sustainable Development Inisiative) dalam 
rangkaian acara APEC (Acia pacific Economic Copration) 
yang diselenggarakan di Nusa Dua – Bali Indonesia 
oktober 2013. Mengingat konstruksi paving blokc pada 
umumnya, penggunaan paving block untuk jalan yang 
padat transportasi tentu memiliki banyak risiko, baik 
terhadap transportasi maupun konstruksi itu sendiri. Oleh 
sebab itu makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
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faktor risiko, analisa risiko dan mengetahui respons risiko 
dalam penggunaan paving block dalam perkerasan jalan 
raya.

kajian pustaka

Paving Block
Menurut Sebayang et al (2011), Paving block adalah 

bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen, pasir, 
air, sehingga karakteristiknya hampir mendekati mortar. 
sehingga bahan perkerasan Paving block mempunyai 
beberapa keunggulan antara lain: 
1. Pelaksanaannya mudah sehingga memberikan 

kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat.
2. Pemeliharaannya mudah
3. Bila ada kerusakan, perbaikannya tidak memerlukan 

bahan tambahan yang banyak karena Paving block 
merupakan bahan yang dapat dipakai kembali 
meskipun telah mengalami pembongkaran.

4. Tahan terhadap beban statis, dinamik dan kejut yang 
tinggi

5. Cukup fleksibel untuk mengatasi perbedaan 
penurunan (differential sattlement)

6. Mempunyai durabilitas yang baik.

Perkerasan Jalan Raya
Menurut Saodang (2009) Berdasarkan bahan 

pengikatnya konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan 
menjadi dua macam, yaitu:

1. Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)
 Perkerasan lentur adalah konstruksi perkerasan yang 

terdiri dari lapisan-lapisan perkerasan yang dihampar 
diatas tanah dasar yang dipadatkan. Lapisan tersebut 
dapat menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. 
Kekuatan konstruksi perkerasan ini ditentukan oleh 
kemampuan penyebaran tegangan tiap lapisan, yang 
ditentukan oleh tebal lapisan tersebut dan kekuatan 
tanah dasar yang diharapkan. Struktur perkerasan 
beraspal pada umumnya terdiri atas: Lapisan tanah 
Dasar (subgrade), Lapis Pondasi Bawah (Subbase), 
Lapis Pondasi Atas (Base) dan Lapis Permukaan 
(Surface) (Sukirman, 2010).

2. Perkerasan Kaku (Rigid Pavement)
 Perkerasan kaku adalah perkerasan yang 

menggunakan semen sebagai bahan pengikat. Beton 
dengan tulangan atau tanpa tulangan diletakkan 
di atas lapis pondasi bawah atau langsung di atas 
tanah dasar yang sudah disiapkan, dengan atau tanpa 
lapisan aspal sebagai lapis permukaan. Perkerasan 
beton mempunyai kekakuan atau modulus elastisitas 
yang tinggi dari perkerasan lentur. Beban yang 
diterima akan disebarkan ke lapisan di bawahnya 
sampai ke lapis tanah dasar. Dengan kekakuan beton 
yang tinggi, maka beban yang disalurkan tersebut 
berkurang tekanannya karena makin luasnya areal 

yang menampung tekanan beban sehingga mampu 
dipikul oleh lapisan di bawah (tanah dasar) sesuai 
dengan kemampuan CBR (california bearing ratio). 
Pelat beton semen mempunyai sifat yang cukup kaku 
serta dapat menyebarkan beban pada bidang yang luas 
dan menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan-
lapisan di bawahnya. Untuk tingkat kenyamanan yang 
tinggi, biasanya perkerasan kaku dilapisin perkerasan 
beraspal. Struktur perkerasan kaku pada umumnya 
terdiri atas: Lapisan Tanah Dasar (subgrade), pelat 
beton dan lapis permukaan (Suryawan, 2013).

Manajemen Risiko 
Dalam setiap kegiatan kata risiko tentu tidak asing 

dan bahkan seolah risiko merupakan bagian dari suatu 
kegiatan. Banyak cara untuk mengartikan risiko, sering 
kali risiko diartikan sebagai kejadian yang merugikan dan 
berkonotasi negatif. Namun dapat dipastikan bahwasanya 
adanya risiko dikarenakan adanya ketidakpastian. Secara 
ilmiah definisi risiko adalah kombinasi fungsi dan 
frekuensi kejadian, probabilitas dan konsekuensi dari 
bahaya risiko yang terjadi (Husen, 2009). Kartam (2001) 
mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya 
beberapa peristiwa yang tidak pasti, tidak terduga dan 
bahkan tidak diinginkan yang akan mengubah prospek 
probabilitas pada investasi yang diberikan. Risiko proyek 
dalam manajemen risiko adalah efek kumulasi dari 
peluang kejadian yang tidak pasti, yang mempengaruhi 
sasaran dan tujuan proyek (Wideman, 1992).

Menganalisis risiko merupakan suatu hal yang penting 
dalam sebuah bisnis atau usaha. Analisa risiko bertujuan 
untuk mengetahui dari awal kemungkinan kerugian 
dan keuntungan yang ada. Berdasarkan hal inilah maka 
manajemen resiko perlu dipelajari. Manajemen risiko 
memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan 
dan dapat mempengaruhi kinerja Proyek (Wiguna dan 
Scott, 2005).

Dalam PMBOK (Project Management Body of 
Knowladge) (2008), disebutkan bahwa manajemen 
risiko proyek meliputi proses pelaksanaan perencanaan 
manajemen risiko, identifikasi, analisa, perencanaan 
respons dan pengendalian serta monitoring terhadap 
suatu proyek. LPSDP (Leading Practice Sustainable 
Development Program for The Mining Industry) (2008), 
menyebutkan bahwa “manajemen risiko merupakan suatu 
unsur inti yang dapat mendukung pengembangan”. 

Untuk mengetahui seberapa besar risiko dalam sebuah 
kegiatan atau proyek maka diperlukan manajemen risiko, 
dalam manajemen risiko terdapat beberapa tahapan yang 
harus dilalui, antara lain:
1. Identifikasi risiko
 Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko 

apa saja yang terjadi, salah satunya dengan cara 
menelusuri sumber risiko hingga terjadinya suatu 
peristiwa yang tidak diinginkan.

 Teknik untuk melakukan identifikasi bisa dilakukan 
dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah 
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dengan cara menstrukturisasi berbagai macam 
variabel risiko yang telah ada, baik itu dari data-
data proyek terdahulu ataupun dari hasil curah 
gagasan (brainstorming) bersama tim proyek, yag 
kemudian data tersebut dimasukkan dalam kategori-
kategori risiko sesuai dengan karakteristik masing-
masing variabel (Husen, 2009). Selain itu juga dapat 
dilakukan dengan cara mengamati sumber-sumber 
risiko untuk kemudian dapat dilakukan identifikasi 
risiko, sehingga risiko apa saja yang mungkin terjadi 
dalam suatu proyek dapat diketahui (Hanafi, 2009).

2. Evaluasi dan pengukuran risiko
 Dengan adanya evaluasi risiko maka karakteristik 

risiko dapat dipahami dengan lebih baik, dan dengan 
hasil evaluasi yang sistematis maka suatu risiko 
dapat diukur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
berbagai macam teknik sesuai dengan tingkat 
risiko, salah satunya dengan menggunakan teknik 
prakiraan probabilitas risiko, atau bisa juga dengan 
menggunakan matriks. Adapun hal yang harus 
diperhatikan dalam pengukuran risiko adalah dengan 
menggunakan dua klasifikasi, yaitu frekuensi atau 
probabilitas terjadinya risiko dan tingkat keseriusan 
kerugian atau impact dari suatu risiko.

3. Pengelolaan risiko
 Tahapan ini dilakukan sebagai pelengkap setelah 

evaluasi dan pengukuran risiko (Hanafi, 2009). 
Pengelolaan risiko harus dilakukan untuk 
menghindari kerugian yang sangat besar, adapun 
teknik pengelolaan risiko antara lain:
a. Menghindari (Avoidance)
 Menghindari risiko (risk avoidance) meliputi 

perubahan rencana manajemen proyek untuk 
mengurangi ancaman-ancaman yang diakibatkan 
oleh risiko-risiko yang buruk, untuk mengasingkan 
tujuan awal proyek dari dampak risiko.

b. Memindahkan (Transfer)
 Ketika seseorang atau suatu badan mentransfer 

atau mengalihkan risiko ke pihak lain, mereka 
akan mengalihkan tanggung jawab finansialnya 
untuk suatu risiko kepada pihak lain dengan 
membayar jasa tersebut, contohnya adalah 
asuransi.

c. Mengurangi (Mitigate)
 Mengurangi risiko (risk mitigation) adalah 

mengadakan pengurangan kemungkinan dan/atau 
dampak dari risiko yang dapat merugikan sampai 
batas yang dapat diterima.

d. Menerima (acceptance)
 Menerima risiko (risk acceptance) adalah teknik 

yang dilakukan jika kemungkinan risiko tidak 
dapat diidentifikasi dan menunjukkan hal yang 
positif.

Untuk memilih di antara berbagai macam teknik yang 
bisa digunakan dalam pengelolaan risiko adalah dengan 
mempertimbangkan frekuensi/probabilitas, sebagaimana 
diilistrasikan dalam gambar 1.

Dalam gambar 1 dijelaskan bahwasanya, jika dari 
hasil evaluasi dan pengukuran risiko diketahui nilai 
probabilitasnya 5 dan nilai dampaknya 5, maka faktor 
risik tersebut berada di area merah/avoidace, begitu 
juga seterusnya. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 
sampai 5 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 dan 
tabel 2 berikut:

metodologi penelitian

Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data untuk penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 
diperoleh dari data sekunder yang merupakan data 
yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat 
dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dan data primer 

Gambar 1. Treshold of risk levels. (Sumber: Wibowo, 2010)
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Tabel 1. Skala Probability

Probability (kemungkinan terjadi)
Sebutan Skor Kriterian Kejadian

Sangat kecil (Sk) 1 Cenderung tidak mungkin terjadi 
(< 20%)

Kecil (K) 2 Kemungkinan kecil terjadi 
(21–40%)

Sedang (S) 3 Terjadi dan tidak, memiliki 
kemungkinan sama (41–60%)

Besar (B) 4 Kemungkinan besar terjadi 
(61–80%)

Sangat besar (Sb) 5 Sangat mungkin pasti terjadi/
sering (80–100%)
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diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap 
stakeholders terkait, yaitu kontraktor dan Instansi 
pemerintah.

Analisis data
Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif 

dan analisa manajemen risiko yang meliputi identifikasi 
risiko, analisa risiko dan respons risiko.

hasil dan pembahasan 

Dari proyek tersebut dapat diidentifikasi jenis/faktor 
risiko yang mungkin terjadi. Hasil identifikasi risiko 
proyek tersebut adalah dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai 
berikut:

Dalam tabel 3 disajikan hasil identifikasi yang 
kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat risiko 
yang ada. Dari hasil analisa data pada tabel 3 tersebut 
dapat diketahui risk respons planning yang diilustrasikan 
dalam gambar 4.1 berikut:

Dari gambar 2, dapat diketahui bahwa faktor risiko 
yang ada di area merah adalah risiko dengan nomor 

Tabel 2. Skala Impact

Impact (dampak)
Sebutan Skor Kriteria dampak

Ringan sekali (Rs) 1 Tidak berpengaruh

Ringan (R) 2 Sedikit berpengaruh

Sedang (S) 3 Cukup berpengaruh

Berat (B) 4 Berpengaruh dan merugikan 
pengendara

Sangat berat (Sb) 5 Berpengaruh, merugikan 
pengendara dan masyarakat

(Sumber: Rodhi, 2012)

Tabel 3. Risiko yang menyebabkan penurunan kualitas 
(umur rencana) yang terjadi pada proyek 
pavingisasi jalan.

No Jenis risiko P I P × I Ran king
1 Material yang tidak sesuai 

spek (paving yang masih 
muda, paving oplosan)

3 5 15 3

2 Cuaca yang ekstrim (hujan 
dan kemarau yang tidak 
menentu)

3 5 15 3

3 Perencanaan yang kurang 
cermat oleh konsultan 
perencana (dalam 
perencanaan perkerasan 
pemukaan jalan, cenderung 
tidak diarhatikan secara 
detail terkait lapisan 
lainnya (terdapat lokasi 
yang memiliki tanah asli 
dan masih membutuhkan 
perkerasan lapis bawah 
sebelum dilakukan 
pavingisasi, tidak dilakukan 
uji nilai CBR, gambar yang 
tidak sesuai dengan kondisi 
lapangan, perencanaan 
metode pelaksanaan 
dan banyak hal yang 
seharusnya direncanakan 
dengan detail namun luput 
perhatian (yang penting 
sesuai dengan nominal 
anggaran)

4 5 20 1

4 Metode pelaksanaan proyek 
yang kurang tepat (karena 
proyek dilakukan sesuai 
dengan acuan perencanaan 
oleh proyek maka secara 
otomatis jika perencanaan 
kurang tepat maka metode 
pelaksanaannya juga 
menjadi kurang tepat, 
seperti halnya proyek 
perkerasan membutuhkan 
proses pemadatan tapi tidak 
direncanakan pemadatan)

4 5 20 1

5 Pengawasan dan 
pengendalian yang kurang 
akurat

4 5 20 1

6 Produktivitas tenaga kerja 
rendah

4 4 16 2

7 Produktivitas peralatan 
yang rendah

3 4 12 4

Gambar 2. Treshold of risk levels pekerjaan pavingisasi jalan. 
(Sumber: Hasil pengolahan data, 2014)
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1,2,3,4,5,6,,8 dan 9, yang artinya risiko-risiko tersebut 
harus di respons dengan cara avoidance. Sedangkan 
risiko nomor 7 berada di area kuning dan dapat di respons 
dengan cara transfer.

kesimpulan

Dari hasil analisa tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa faktor risiko tersebut dikelompokkan berurutan 
sesuai dengan rangking risiko tertinggi adalah;
1. Perencanaan yang kurang cermat, Metode pelaksanaan 

yang kurang tepat, Pengawasan dan pengendalian 
yang kurang akurat, dan Stakeholder yang tidak 
kooperatif.

2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. Material yang tidak sesuai aspek, Cuaca yang ekstrim, 

dan Manajemen proyek yang kurang kompeten.
4. Produktivitas peralatan yang rendah.

Di mana pada peringkat 1,2 dan 3 berada di area 
avoaidace sedangkan peringkat 4 ada di area transfer.

saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka 
untuk proyek selanjutnya disarankan untuk melakukan 
analisa risiko sedini mungkin. Untuk penelitian 
selanjutnya diperlukan penilaian dari berbagai macam 
perspektif stakeholders lainnya.
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abstrak
PT. XYZ adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri penukar kalor yaitu produk utamanya adalah heat 

exchanger, selalu berusaha melakukan perbaikan yang berkaitan dengan kualitas dan efisiensi proses produksinya. Permasalahan 
yang terjadi pada proses produksinya adalah kecacatan dari proses bending sebesar 8.30% sehingga dari itu perlu dilakukan 
penelitian untuk meningkatkan kualitas pada proses bending. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 step pemecahan 
masalah dan Seventools. Metode 8 step dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi sampai melihat sampai masalah yang 
ada dilakukan kembali pemecahannya dan 7 ools digunakan sebagai alat untuk menganalisa yang berkaitan dengan kecacatan 
proses bending. Berdasarkan dari analisa kecacatan tertinggi dari proses bending yaitu jenis kecacatan wringkle sebesar 7,20% 
dapat diturunkan menjadi 4,11% dengan perbaikan yang dilakukan adalah penambahan standarisasi pada proses bending dan 
pembuatan alat bantu pada mesin bending. 

Kata kunci: Kualitas, Siklus PDCA, 8 Step, Seventools, Efisiensi

abstract
PT. XYZ is a company engaged in industrial heat exchanger is the main product is a heat exchanger, always trying to make 

improvements with regard to the quality and efficiency of the production process. Problems that occur in the production process is 
the disability of the bending process by 8.30% that of the research must be done to improve the quality of the bending process. The 
method used in this study is 8 step problem solving and Seven tools. 8 step method starts with identifying the problems that happen 
to look up an existing problem solving and 7 tools performed again be used as a tool to analyze the disability-related bending 
process. Based on the analysis of the highest handicap of the bending process is kind of disability wringkle amounted to 7.20% can 
be lowered to 4.11% with improvements made was the addition of standardization in the process of bending and manufacture of tools 
on the bending machine.

Key words: Quality, PDCA Cycle, Step 8, Seventools, Efficiency

pendahuluan

Dalam dunia industri saat ini, kualitas atau mutu suatu 
produk dan produkivitas adalah kunci keberhasilan bagi 
sebagaian sistem produksi. Oleh karena itu kemampuan 
suatu perusahaan menghasilkan produk barang atau 
jasa yang bermutu tinggi merupakan kunci bagi posisi 
persaingan dalam prospek keberhasilan dalam jangka 
panjangnya (Parwati, 2012). 

Peningkatan kualitas produksi perusahaan keseluruhan 
dapat dilakukan dengan penurunan jumlah produk yang 
mengalami kerusakan atau cacat pada produk serta 
menghilangkan pemborosan berupa pengerjaan ulang 
akibat kerusakan produk secara terus menerus (Lubis, 
2013).

Perusahaan PT. XYZ merupakan perusahaan 
manufacture di bidang Heat Exchanger dengan 
produksinya berupa Air Conditioner, refrigerator, air 
cooler dan lain sebagainya. Tetapi dalam proses produksi 
komponen manufaktur terjadi suatu pemborosan 
material yang terjadi di bagian proses pembentukan 

pipa refrigerant sebesar 8,30% dari jumlah semua order 
yang telah diproduksi dari bulan Januari 2015–Maret 
2015 yang dikarenakan oleh kualitas produk yang tidak 
sesuai dengan standart yang diperbolehkan. Proses 
bending adalah proses pembentukan pipa di mana 
hasil pembentukan pipa sangatlah diperhatikan karena 
pipa hasil dari proses bending berfungsi penting dalam 
sirkulasi aliran fluida dari unit Heat Exchanger tersebut. 
Selain menghasilkan suatu produk yang berkualitas dari 
proses bending juga menghasilkan cukup banyak material 
yang terbuang karena ketidaksesuaian karakteristik dari 
standart produk yang diperbolehkan, oleh karena itu 
material yang terbuang dari proses bending ini menjadi 
suatu masalah yang harus dicegah agar pemborosan dari 
proses bending ini dapat berkurang. 

Dalam suatu teknik pengendalian kualitas ada 
beberapa metode yang dapat dipakai untuk suatu 
penelitian selain menggunakan tahapan-tahapan metode 
siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) juga bisa 
menggunakan tahapan-tahapan penelitian menggunakan 
siklus DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 
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Control). Dalam siklus DMAIC dapat menggunakan 
metode Lean dan Six Sigma yang dapat didefinisikan 
sebagai filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sistematik 
untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan 
(waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah 
(Annisa, 2014) sedangkan dalam siklus PDCA menurut 
Gasperz (2013) pada sistem-sistem manajemen kinerja 
popular sekarang ini yang berkaitan dengan peningkatan 
kinerja PQCSDME (productivity, quqlity, cost, service/
safety, delivery morale, environmental) terus-menerus 
dapat menggunakan metode pemecahan masalah 8 step 
dan 7 tools yang terdapat pada siklus PDCA. Siklus 
PDCA juga sangatlah cocok untuk dipergunakan untuk 
skala kecil kegiatan continues improvenment pada 
memperpendek siklus kerja, menghapuskan pemborosan 
di tempat kerja dan produktivitas (Dewi, 2013) sehingga 
pada penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi perusahaan yang berkaitan 
dengan peningkatan kualitas proses pemilihan metode 
8 step dan 7 tools yang lebih cocok karena perbaikan 
kualitas dilakukan pada skala kecil atau hanya satu 
task proses (proses bending pipa) dan sebagai dasar 
peningkatan perbaikan yang berkesinambungan.

Sehingga diharapkan dengan menggunakan metode 
penyelesaian masalah 8 step dan mengintregrasikan 7 
alat pengendalian kualitas seventools, ketidaksesuaian 
kualitas produk hasil dari proses bending di PT. XYZ 
dapat berkurang dan dapat meningkatkan kualitas 
produk.

metodologi

Penelitian ini dilakukan di PT.XYZ. Data yang 
diambil adalah data kerusakan dari proses bending. 
Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode 
8 step dan 7 tools yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi pada proses bending. Pada 
Penelitian ini terbatas hanya pada pemakaian metode 8 
step pemecahan masalah menggunakan seventools pada 
proses bending Ubend. Adapun tahapan pada penelitian 
ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan pokok masalah
 Pada langkah ini dilakukan klasifikasi jenis kecacatan 

dari proses bending menggunakan lembar periksa 
sebagai pengumpulan data secara langsung dan 
membuat diagram pareto untuk mengetahui jenis 
cacat yang paling dominan serta menggambarkan peta 
kendali untuk mengetahui data out of control.

2. Mencari semua penyebab yang mungkin
 Untuk menemukan akar penyebab masalah pada 

penelitian ini menggunakan konsep 5 Why dan 
diagram sebab-akibat untuk mengetahui penyebab 
kecacatan.

3. Menentukan penyebab utama atau dominan
 Membuat scatter diagram dan dilakukan uji kolerasi 

untuk mengetahui keterkaitan antara akar penyebab 

masalah dengan kerusakan yang terjadi dengan 
bantuan software SPSS 17 ini menggunakan kolerasi 
Pearson.

4. Merencanakan perbaikan
 Setelah diketahui akar penyebab masalah yang 

dominan dan didapatkan solusi perbaikan. Untuk 
merencanakan perbaikan sesuai dengan solusi 
perbaikan digunakan matrik 5 W1H.

5. Melaksanakan perbaikan
 Melaksanakan perbaikan sesuai rencana yang telah 

disusun.
6. Mengevaluasi perbaikan
 Evaluasi terhadap hasil perbaikan dilakukan untuk 

apakah masalah yang terjadi telah ada solusi. Pada 
tahap evaluasi ini menggunakan diagram pareto, 
control chart dan grafik evaluasi perbaikan.

7. Standarisasi
 Setelah langkah perbaikan yang dilakukan sudah 

diperiksa dan bisa mengatasi penyebab masalah 
langkah berikutnya adalah perlu dibuatkan 
standarisasi yang bisa dijadikan acuan kerja di lokasi 
kerja dan ditunjukkan pula untuk mencegah masalah 
kecacatan proses bending akan terulang kembali.

hasil dan pembahasan

Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan 
menggunakan lembar pengumpulan data atau check 
sheet yang berguna untuk memilah-milah data kedalam 
kategori yang berbeda sehingga data itu dapat digunakan 
dengan mudah dan membuktikan opini kita benar. Data 
yang dikumpulkan pada task proses bending Ubend 
yaitu data kerusakan dari proses bending Ubend dari 
bulan Januari 2015 sampai April 2015. Adapun jenis 
kerusakan yang dihasilkan dari proses bending adalah 
cacat wringkle sebesar 7,20%, jenis cacat Ovality 0,64% 
dan surface defect sebesar 0,46% dan dapat digambarkan 
pada diagram pareto.

Pada diagram pareto masalah pada gambar 1 
kecacatan yang paling tinggi adalah kecacatan wringkle. 
Dari hasil perhitungan, maka aturan pareto 80-20 dapat 
diterapkan dalam menentukan kecacatan apa yang 
memberikan pengaruh signifikan terhadap kecacatan 
proses bending Ubend. Karena memiliki nilai persentase 
kecacatan proses tertinggi yaitu 7,20% pada proses 
bending Ubend, maka penelitian ini akan difokuskan pada 
kecacactan jenis wringkle yang memberikan pengaruh 
paling sifnifikan dari kecacatan proses bending Ubend.

Dari control chart pada gambar 2 dapat diketahui 
kecacatan wringkle masih dalam keadaan terkendali 
belum melewati batas UCL (0.1330) dan LCL (0.0111), 
tetapi nilai proportion dari kecacatan wringkle  
(0.0720 = 7,2%) dikategorikan masih cukup tinggi 
dari KPI produksi pemakaian material refrigerant 
yaitu sebesar ≤ 5%. Diharapkan dengan memperbaiki 
proses bending, nilai proportion dari kecacatan dapat 
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lebih sedikit dan kualitas lebih terkendali yang akan 
berpengaruh terhadap pencapaian KPI produksi.

Dari diagram pareto terlihat bahwa jenis kerusakan 
terbesar adalah adalah jenis kerusakan wringkle. Dengan 
demikian dilakukan analisa kerusakan tersebut dengan 
menggunakan cause and effect diagram dengan bantuan 
konsep 5 Why yang ditunjukkan pada gambar 3. Pada 
tahapan ini faktor-faktor yang dilihat adalah faktor 
manusia, faktor mesin, faktor metode dan dari faktor 
material.

Untuk menentukan apakah ketiga akar masalah 
tersebut dapat dijadikan suatu faktor penyebab dominan 
maka akan dilakukan uji kolerasi untuk mengetahui 
keterkaitan antara akar penyebab masalah dengan 
kerusakan yang terjadi. Uji kolerasi ini dilakukan 
dengan menggunakan bantuan software SPSS 17 ini 

Gambar 1. Diagram Pareto Jenis kecacatan Ubend.

Gambar 2. Control Chart P kecacatan wringkle prosess 
bending.
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Gambar 3. Fishbone diagram kecacatan wringkle.

MesinManusia

MaterialMetode

Operator kurang mengerti sepenuhnya 
cara setting proses bending U-bend

Operator kurang mahir dalam 
pengoprasian proses bending U-bend.

Operator outsourching

Spesifikasi material tidak sesuai 
dengan mandrel yang ada

Material yang ada lebih tipis

Material menyesuaikan desain 
mesin 

Desain mesin tanpa wiper.

Cekam kurang kuat menahan pipa 
ubend saat proses bending pipa.

Gaya gesek pipa ke mandrel lebih 
besar dari daya cekam .

Mandrel disetting lebih maju.

Jika diseting dengan setingan 
standart hasil mengkerut

Desain mesin tanpa 
wiper.

Kualitas material tidak 
sesuai dengan mesin..

Metode pembendingan tanpa 
menggunakan wiper

Desain mesin tanpa wiper.

Banyaknya 
kecacatan proses 
bending wringkle.

Tabel 1. Hasil uji kolerasi pearson tiap akar penyebab 
masalah

No Akar masalah Nilai 
Kolerasi

Hubungan 
kolerasi

1 Operator outsourcing/
temporary

0.916 Kuat

2 Kualitas material yang tidak 
sesuai dengan mesin

0.995 Kuat

3 Desain mesin tanpa wiper 0.992 Kuat

Tabel 2. Alternatif solusi setiap faktor penyebab

No Faktor penyebab Alternatif Solusi Tindakan

1 Operator outsourching/temporary WI proses bending dibuat sedetail mungkin Membuat WI proses bending
2 Kualitas material tidak sesuai dengan 

mesin.
Mesin dilengkapi Wiper sebagai penahan material 
agar tidak merosot

Membuat Wiper 

3 Desain mesin tanpa wiper. Mesin dilengkapi Wiper Membuat Wiper

menggunakan kolerasi Pearson. Adapun uji kolerasi 
pearson dapat ditunjukkan pada tabel 1.

Dari faktor penyebab dominan yang didapatkan untuk 
melakukan rencana penanggulangan maka dibuat solusi 
dari setiap penyebab yang menyebabkan kecacatan jenis 
wringkle tinggi yang terlihat pada tabel 2 berikut

Setelah implementasi perbaikan yang laksanakan, 
perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil perbaikan guna 
untuk mengetahui apakah jenis masalah yang ada telah 
ada solusi, yang dapat menunjukkan bahwa peningkatan 
kualitas proses benar-benar dapat mengurangi kecacatan 
proses atau tidak. Salah satu cara untuk memeriksa hasil 
perbaikan ini bisa dilakukan dengan membandingkan 
kondisi masalah sebelum perbaikan dan kondisi masalah 
setelah perbaikan dapat ditunjukkan pada tabel 3.



Ervane dan Sulistiyowati: Peningkatan Kualitas Proses Bending 73

Gambar 4. menggambarkan grafik sebelum dan 
sesudah perbaikan dengan nilai rata-rata dari sebelum 
perbaikan sebesar 0,072 setelah perbaikan menjadi 
0,0411 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai proporsi 
kecacatan mengalami penurunan.

kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode 8 
step dan seventools diketahui bahwa kecacatan tertinggi 
dari proses bending Ubend adalah jenis kecacatan 
wringkle sebesar 7,20%. Dari hasil analisa didapatkan 
akar faktor penyebab masalah dari kerusakan wringke 
yaitu: (1) Operator outsourcing (2) Kualitas material yang 
tidak sesuai dengan mesin (3) Desain mesin tanpa wiper. 
Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah membuatkan 
alat bantu wiper dan membuat work instruction. Sehingga 
dari hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan perbaikan 

Tabel 3. Kondisi jenis kerusakan dari proses bending

No Jenis Kerusakan Sebelum (%) Sesudah (%)
1 Wringkle 7,20 4,11

2 Ovality 0,63 0,55

3 Surface defect 0,46 0,62

Gambar 4. Grafik evaluasi hasil sebelum dan sesudah 
perbaikan.

pada proses bending Ubend jenis kecacatan tertinggi dari 
proses bending Ubend (wringkle) turun sebesar 3,09%.
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abstrak
Beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang banyak digunakan dengan kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya 

akibatnya bahan bahan pembentuk beton terutama semen mengalami kenaikan yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, 
penelitian untuk mengurangi kebutuhan semen dengan menambahkan bahan aditif yang mengandung silica telah banyak dilakukan 
salah satunya abu sekam padi dengan hasil yang cukup baik. Hanya saja, penambahan abu sekam padi masih terbatas pada mutu 
beton diatas 20 MPa sedangkan masyarakat masih menggunakan campuran 1 pc: 2 ps: 3 kr untuk membuat beton pada konstruksi 
sederhana maupun gedung bertingkat dua. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persentase abu sekam padi 
yang optimal apabila ditambahkan pada beton dengan campuran 1 pc: 2 ps: 3 kr. Semen tipe 1 (pc), pasir Lumajang dan kerikil 
Madura digunakan sebagai bahan pembuat beton. Sedangkan abu sekam padi diambil dari sisa pembakaran sekam padi pada 
produksi batu bata. Persentase abu sekam padi yang digunakan adalah 5%, 10% dan 15% dengan usia beton yang diuji kuat 
tekannya adalah 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 56 hari. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa pasir dan kerikil yang 
digunakan telah memenuhi syarat yang ditentukan dan kandungan silica pada abu sekam padi adalah 46,7%. Hasil kuat tekan pada 
beton dengan abu sekam padi menunjukkan bahwa penambahan 5% abu sekam padi merupakan persentase yang optimal untuk 
meningkatkan kuat tekan beton dengan kuat tekan yang terus meningkat dengan bertambahnya usia beton.

Kata kunci: beton, kuat tekan, abu sekam padi

abstract
Concrete is a construction material that always used with level of needs always increase every years. Consequently, concrete 

forming material sespecially cement pricesin creased continuously. Based on this problem, research to reduce the need for cement by 
adding additives containing silica have been carried out, one of them is rice husk with good result. However, the addition ofrice husk 
as has additive in concrete stillimited to concrete on 20 MPa or more but people are stillusing a mixture of 1 pc:2 ps: 3 kr to make 
concrete for simple construction and multistory buildings. Therefore, this study conducted to determine the optimum percentage 
ofrice husk ash when added to concrete mixture 1 pc: 2 ps: 3 kr. Concrete for ming material consist of cement type 1, Lumajang sand 
and Madura gravel. While rice husk ash taken from the combustion ofrice husksinbrick production. Percentage ofrice husk ashused 
as additive material are 5%, 10% and 15% with curing periods for compressive strength test are 7 days, 14 days, 21 days, 28 days 
and 56 days. Laboratory test results showed that the sand and gravel used already qualifyandsilica content of rice husk ash is 
46.7%. Results of compressive strength of the concrete with rice husk ash showed that the addition of 5% rice husk ash is an optimal 
percent agetoin crease the compressive strength of concrete with compressive streng thin creasing with adding of curing periods.

Key words: concrete, compressive strength, rice husk ash

pendahuluan

Beton merupakan campuran dari material pembentuk 
beton yang terdiri atas agregrat kasar (kerikil), agregrat 
halus (pasir) dan semen serta air sebagai katalis untuk 
mereaksikan campuran tersebut. Besarnya kebutuhan 
beton yang mencapai 22,2 juta meter kubik per tahun 
(Purnomo, 2009) membuktikan bahwa konstruksi 
beton mempunyai peran penting dalam pembangunan 
infrastruktur dan berdampak pada tingginya permintaan 
material pembentuk beton terutama semen yang 
merupakan material paling mahal di antara material lain 
pembentuk beton.

Beberapa penelitian penambahan Pozzolan untuk 
mengurangi jumlah semen dalam beton telah banyak 
dilakukan. Aswin (2008); Safitri (2009) dan Suamita 
(2011) menggunakan abu terbang yang mempunyai 

kandungan silica cukup tinggi sebagai bahan tambahan 
pada beton dengan hasil kuat tekannya naik mencapai 
lebih dari 15% dibandingkan kuat tekan beton normal 
pada usia 28 hari. Selain abu terbang penggunaan 
material lainnya yang mengandung silica seperti abu 
sekam padi juga banyak digunakan.

Lakum (2009); Kencanawati dan Merdana (2012) 
serta Susanti (2003) juga melakukan penelitian dengan 
menggunakan abu sekam padi yang juga mengandung 
kandungan silica diatas 80% (Muntohar AS, 2008) 
sebagai aditif dalam pembuatan beton dengan hasil 
meningkatnya kuat tekan, porositas mengecil dan daya 
serap airnya turun pada campuran abu sekam padi ±15% 
dari berat semen yang ditambahkan. Namun, penambahan 
bahan aditif pada beton masih diterapkan untuk mutu 
beton diatas fc’ 20 MPa. Sedangkan masyarakat di daerah 
(khususnya Pamekasan) masih banyak menggunakan 
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beton dengan campuran 1 semen (pc): 2 pasir (ps): 3 
kerikil (kr) untuk proses konstruksi gedung sederhana 
maupun gedung berlantai 2.

Berdasarkan hal tersebut dan kondisi nyata di 
lapangan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh penambahan bahan aditif berupa abu sekam 
padi (ASP) terhadap kuat tekan beton dengan campuran 
1 pc: 2 ps: 3 kr. Detail permasalahan yang akan dibahas 
adalah sebagai berikut:
1. Berapa kandungan silika pada abu sekam padi yang 

langsung diambil dari lokasi pembakaran.
2. Bagaimana perilaku kuat tekan beton akibat 

penambahan abu sekam padi berdasarkan usia beton.
3. Berapa persentase optimal penambahan abu sekam 

padi untuk menghasilkan kuat tekan beton yang baik.

Material dan Metode
Pasir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pasir hitam dari daerah Lumajang dan kerikil yang 
digunakan berukuran maksimal 2/3 yang berasal dari 
batu lokal di daerah desa lancar Pamekasan seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 1.

Sedangkan semen yang digunakan didapatkan 
dari pasaran berupa Semen Gresik tipe 1 pc. Material 
pembentuk beton tersebut kemudian di uji sifat fisiknya 
berdasarkan SK-SNI-1991 untuk mengetahui apakah 
bahan yang digunakan telah sesuai standar yang 
ditentukan.

Sebagai bahan aditif digunakan abu sekam padi (ASP) 
yang berasal dari sisa pembakaran sekam padi untuk 
pembuatan batu bata merah di Pamekasan. Pengujian 
komposisi kimia dilakukan untuk mengetahui komposisi 
kimia sekam padi terutama kandungan silicanya (Si).

Pembuatan beton dilakukan menggunakan alat 
pencampur beton kapasitas ¼ m3 bertenaga listrik 
(Gambar 2). Perbandingan campuran semen (pc), pasir 
(ps) dan kerikil (kr) menggunakan berat semen sebagai 
acuan utama dan didapatkan perbandingan 8,4 kg pc, 16,8 
kg ps dan 25.2 kg kr. Untuk lebih memudahkan dalam 

pelaksanaan di lapangan nantinya, maka berat tersebut 
dikonversikan dalam wadah ember plastic (Gambar 1). 
Sedangkan untuk memudahkan pekerjaan dan analisa 
hasilnya jumlah air yang ditambahkan sama untuk semua 
jenis beton.

Sampel beton akan dibuat dalam bentuk silinder 
(tinggi = 30 cm dan berdiameter = 15 cm) dibagi dalam 
4 jenis yaitu: 0% ASP (tanpa bahan aditif), 5% ASP, 10% 
ASP dan 15% ASP. Penambahan ASP dilakukan dengan 
mengurangi berat semen dengan persentase ASP yang 
akan ditambahkan. Masing masing sampel beton dibuat 
sebanyak 8 buah yang akan diuji kuat tekannya pada usia 
7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 56 hari. Sehingga 
jumlah sampel keseluruhan berjumlah 120 buah.

Hasil Pengujian Material Pembentuk Beton
Pengujian dilakukan pada pasir dan kerikil yang 

digunakan dalam penelitian berdasarkan persyaratan 
yang ditentukan oleh SK-SNI-1991. Kadar air untuk 
pasir didapatkan sebesar 1,82% dan untuk kerikil sebesar 
0,1%. sedangkan kadar lumpur yang terkandung dalam 
pasir dan kerikil adalah 0,49% dan 0,47%. Nilai tersebut 
telah memenuhi persyaratan sesuai SK-SNI-1991 dapat 
digunakan dalam proses pembuatan beton. Pengujian 
gradasi butiran pasir dan kerikil juga menunjukkan bahwa 
pasir dan kerikil yang akan digunakan dalam pembuatan 
beton telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dalam SK-SNI (1990) seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 3 dan gambar 4.

Hasil pengujian kandungan kimia ASP ditunjukkan 
pada Tabel 1. Kandungan silica pada ASP yang digunakan 
cukup rendah yaitu 46.74% jika dibandingkan kandungan 
silica pada ASP hasil peneliti lainnya yang berada pada 
nilai 70% - 90% (Muntohar AS, 2002; Herina FH, 2005; 
Yulianto FE, dan Mochtar NE, 2010). Hal ini disebabkan 
oleh sampel yang diuji tidak melalui proses pengeringan 
terlebih dahulu di bawah sinar matahari sehingga 
kelembapan mempengaruhi kandungan silica yang ada 
dalam ASP (Muntohar AS, 2002, Kusumawardani MK, 
2012).

(2012)sertaSusanti (2003) juga melakukan 

penelitian dengan menggunakan abu sekam 

padi yang juga mengandung kandungan silica 

diatas 80% (Muntohar, A.S., 2008) sebagai 

aditif dalam pembuatan beton dengan hasil 

meningkatnya kuat tekan, porositas mengecil 

sekam padi ±15% dari berat semen yang 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

Gambar 1. Bahan bahan pembentuk beton.

Gambar 2. Pengaduk campuran beton bertenaga listrik (Molen 
Listrik).

semua jenis beton. 

Gambar 2.Pengaduk campuran beton bertenaga 
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Tabel 1. Kandungan kimia Abu Sekam Padi (ASP)

Parameter Hasil Metode
SiO2 46,74% Gravimetri
CaO 3,67%

SpektrofotometerFeO3 0,19%
P2O5 0,08%

Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Gambar 5 menunjukkan hasil kuat tekan beton tanpa 

penambahan ASP.
Nilai kuat tekan beton 0% ASP pada usia 7 hari masih 

cukup kecil yaitu 137 KN/cm2, hal ini disebabkan reaksi 
antara semen, pasir dan kerikil masih cukup singkat. 
Peningkatan nilai kuat tean beton 0% ASP terus terjadi 
dengan bertambahnya usia beton bahkan pada usia 56 
hari nilai kuat tekannya masih meningkat (137 KN/cm2) 
meskipun tidak sebesar waktu awalnya.

Struktur micro beton dengan 0% ASP diketahui 
berdasarkan uji Scanning Electron Microscope (SEM) 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 6. Pori beton 
(warna hitam) dengan 0% ASP terlihat cukup rapat dan 
kecil.

Sehingga wajar apabila beton mempunyai sifat kedap 
air dengan kuat tekan yang tinggi.

Gambar 3. Kurva distribusi agregat kasar (kerikil).

Gambar 4. Kurva distribusi agregat halus (pasir).

ASP. Penambahan ASP dilakukan dengan 

mengurangi berat semen dengan prosentase 

akan diuji kuat tekannya pada usia 7hari, 

((kkeerriikkiill))..

Gambar 5. Kurva kuat tekan beton dengan 0% ASP.

Gambar 6. Struktur micro beton 0% ASP hasil uji SEM, a) 
Pembesaran 1000×; b) Pembesaran 2000×.

(a)

(b) 
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Perilaku beton dengan penambahan beberapa 
persentase ASP menunjukkan perilaku yang berbeda beda 
(Gambar 7). Kurva beton dengan 5% ASP menunjukkan 
perilaku kuat tekan yang cukup baik di mana nilainya 
kuat tekannya lebih tinggi dibandingkan dengan kuat 
tekan beton dengan 0% ASP. Hal ini disebabkan oleh 
ASP yang ditambahkan mampu bereaksi dengan material 
lainnya dan mampu menutupi pori beton seperti yang 

ditunjukkan oleh foto SEM untuk beton dengan 5% ASP 
(Gambar 8).

Gambar 8 menunjukkan ASP yang telah tercampur 
dalam beton dan mampu menutupi pori beton dalam 
bentuk lempengan. Jika dibandingkan dengan kondisi 
beton dengan 0% ASP (Gambar 6) terlihat kondisi pori 
yang lebih rapat. Namun, perlu diperhatikan bahwa ASP 
mempunyai daya serap yang cukup tinggi terhadap air 
(Yulianto FE dan Mochtar NE, 2012; Mochtar NE, dkk., 
2014).

Perilaku tersebut dapat dilihat dari kurva kuat tekan 
beton dengan ASP 10% (Gambar 7). Pada usia beton 14 
hari kuat tekan beton masih sedikit diatas kondisi beton 
dengan 0% ASP akibat air yang dicampurkan masih 
mencukupi untuk reaksi kimia yang terjadi pada beton. 
Namun, ketika usia beton sudah 21 hari kuat tekannya 
menurun dan berada di bawah beton dengan 0% ASP 
meskipun kuat tekannya kembali meningkat namun 
nilainya masih tetap di bawah beton dengan 0% ASP. Hal 
ini disebabkan oleh ASP masih memerlukan air untuk 
beraksi sehingga proses pembentukan beton menjadi 
terganggu.

Perilaku hampir sama ditunjukkan oleh kurva beton 
dengan 15% ASP. Nilai kuat tekan beton dengan 15% 
ASP selalu berada di bawah nilai kuat tekan beton dengan 
0% ASP. Hal ini disebabkan jumlah ASP yang lebih besar 
menyebabkan air yang dicampurkan tidak sepenuhnya 
digunakan untuk bereaksi mengikat material pembentuk 
beton namun diserap oleh abu sekam padi yang tercampur 
dalam beton. Sehingga nilai kuat tekan beton pada usia 
diatas 21 hari menjadi menurun. Hal ini dimungkinkan 
oleh ASP yang menyerap air lebih banyak menyebabkan 
pori dalam beton lebih banyak yang kosong sehingga 
ketika beban bekerja beton tidak mampu bekerja dengan 
baik.

kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kandungan silica abu sekam padi Pamekasan cukup 

rendah sekitar 46.7% namun persentase tersebut dapat 
meningkat jika abu sekam padi dikeringkan di bawah 
sinar matahari.

2. Penambahan ASP pada beton mampu meningkatkan 
nilai kuat tekannya, namun penambahan ASP yang 
cukup besar menjadikan kuat tekan beton menurun 
akibat reaksi kimia pengikatan material pembentuk 
beton yang terjadi terganggu oleh perilaku ASP yang 
mempunyai kemampuan menyerap cukup besar.

3. Berdasarkan hasil uji tekan pada setiap penambahan 
ASP diketahui bahwa penambahan 5% ASP dapat 
meningkatkan kuat tekan beton sekitar 6% dari 
kondisi awalnya.

Gambar 8. Struktur micro beton 5% ASP hasil uji SEM, a) 
Pembesaran 1000×; b) Pembesaran 2000×.

(a)

(b) 

Gambar 7. Kurva kuat tekan beton dengan penambahan 
beberapa persentase ASP.
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abstrak
PT Guntner Indonesia merupakan perusahaan yang menjual Air Conditioner (AC) yang memiliki banyak cabang yang siap 

membantu orang lain yang ingin membeli produk tersebut. Untuk cabang pemasarannya PT. Guntner Indonesia tersebar di Jawa 
Timur. Adapun permasalah yang terjadi pada perusahaan yaitu tentang manajemen pemesanan dan tracking pengiriman barang 
kepada konsumen. Walaupun pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman barang perusahaan telah memberi 
kemudahan, akan tetapi masalah tetap sering terjadi, misalnya konsumen seringkali tidak mengetahui di mana posisi barang 
mereka. Sehingga dapat menyebapkan keterlabatan pengiriman barang. Maka perlu aplikasi pemesanan dan tracking pengiriman 
barang kepada konsumen menggunakan SMS gateway dengan menggunakan metode analisis dan metode perancangan, untuk 
membangun suatu sistem yang mampu mendistribusikan data dan informasi secara sistimatis dan teratur sehingga lebih efisien, 
efektif, serta memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pencarian barang yang dikirim baik secara SMS maupun 
melalui aplikasi web yang tersedia. Dengan adanya system pemesanan online ini mempermudah pelanggan yang ingin memesan 
tanpa harus datang ke toko, pelanggan bisa melakukan pemesanan melalui media komputer secara online maupun melalui SMS 
dengan format SMS yang sudah ditentukan.

Kata kunci: sistem, pemesanan, tracking, sms, gateway

abstract
PT Guntner Indonesia is a company that sells Air Conditioner (AC) which has many branches that are ready to help others who 

want to buy the product. For the marketing branch of PT Guntner Indonesia spread in East Java. As for the problems that occurred 
in the company that is on order management and tracking the delivery of goods to consumers. Although delivery using courier 
services company has given the ease, but problems still often occur, for example, consumers often do not know where to position 
their goods. Which can cause delays in delivery of goods. It is necessary application ordering and tracking the delivery of goods to 
consumers using SMS gateway by using the method of analysis and design methods, to build a system capable of distributing data 
and information systematically and regularly so that a more efficient, effective, and provide convenience to consumers to search 
goods sent either SMS or through web applications available. With the online booking system makes it easier for customers who 
want to order without having to come to the store, the customer can place an order through an online computer media or through 
SMS with the text format specified.

Key words: system, ordering, tracking, SMS, gateway

pendahuluan

Permasalahan pada perusahaan merupakan hal yang 
tidak dapat dianggap tidak penting. Terutama perusahaan 
di bidang retail, yang bersinggungan langsung dengan 
pelanggan. PT. Guntner Indonesia merupakan perusahaan 
yang menjual Air Conditioner (AC) yang bergerak 
di bidang elektronik dan memiliki banyak cabang 
yang siap membantu orang lain yang ingin membeli 
produk tersebut. Adapun permasalah yang terjadi pada 
perusahaan yaitu tentang manajemen pemesanan dan 
tracking pengiriman barang kepada konsumen. 

Walaupun pengiriman barang dengan menggunakan 
jasa pengiriman barang perusahaan telah memberi 
kemudahan, akan tetapi masalah tetap sering terjadi, 
misalnya konsumen seringkali tidak mengetahui di mana 
posisi barang mereka. Sehingga dapat menyebabkan 
keterlabatan pengiriman barang.

Masalah seperti ini tentu akan sangat merugikan para 
konsumen ataupun perusahaan tersebut, terutama barang 
yang siap dipakai untuk tanggal yang sudah dijadwalkan 
konsumen untuk acara tertentu.

Perkembangan dan kemajuan teknologi di berbagai 
bidang, dapat dimanfaatkan pada bidang distribusi 
khususnya untuk dapat membantu dalam proses 
pemesanan dan tracking pengiriman barang, sehingga 
barang sampai kepada konsumen dengan tepat waktu. 
Maka perlu aplikasi pemesanan dan tracking pengiriman 
barang kepada konsumen menggunakan sms gateway 
dengan menggunakan metode analisis dan metode 
perancangan, untuk membangun suatu sistem yang 
mampu mendistribusikan data dan informasi secara 
sistimatis dan teratur sehingga lebih efisien, efektif, 
serta memberikan kemudahan kepada konsumen untuk 
melakukan pencarian barang yang dikirim baik secara 
sms maupun melalui aplikasi web yang tersedia.
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metodologi penelitian

Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian 
meliputi:
– Data-data yang menunjang dalam pembuatan aplikasi 

pemesanan dan tracking barang
– Buku-buku penunjang penulis dalam melakukan 

penelitian diantaranya adalah:
1. Perangkat lunak (software) yang akan digunakan, 

meliputi:
a. Windows 7
b. Microsoft Office 2007
c. Dreamweaver
d. MySQL
e. Gammu
f. Appserv

2. Perangkat keras yang digunakan, meliputi:
a. Laptop 
b. Modem Wavecom Fastrack

Teknik pengumpulan data:
Dalam pengumpulan data guna mencapai hasil yang 

maksimal, penulis menggunakan metode-metode dengan 
cara mengumpulkan Data-data yang menunjang dalam 
pembuatan aplikasi pemesanan dan tracking barang 
dan Buku-buku penunjang penulis dalam melakukan 
penelitian diantaranya adalah:
a. Buku referensi Website
b. Buku referensi MySql Buku referensi SMS Gateway

hasil dan pembahasan

Halaman Lokasi
Halaman Lokasi ini menampilkan tentang kantor 

cabang pemesanan dan penjualan barang melalui kota 
dan nomer Hp yang mudah di akses oleh masing-masing 
member.

Halaman SMS
Halaman SMS ini menampilkan panduan format 

SMS untuk melakukan registrasi dan cara pembayaran ke 
sesuai nomer yang ditentukan admin.

Gambar 1. Halaman Lokasi.

Gambar 2. Halaman SMS.

Halaman Login
Halaman Login digunakan untuk proses autentifikasi 

pengguna yang akan login dulu sebagai administrator 
agar namanya terdaftar pada database. Pada tampilan 
menu utama, jika login dengan akses admin, maka semua 
menu yang ada di halaman menu utama akan aktif. 
Sedangkan, jika login dengan akses member, maka tidak 
semua menu yang ada di halaman menu utama akan aktif, 
yaitu hanya menu login,beranda,profil,produk dan lokasi 
secara Online. 

Dari tampilan di atas terdapat dua form, form 
username dan form password. Username dan password 
untuk admin menggunakan default yaitu admin dan 
admin.

Gambar 3. Halaman Login.
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Halaman Daftar
Pada halaman ini berfungsi untuk membuat daftar 

member baru yang berisi nama lengkap, alamat, nomer 
hp, email, username dan password. Setelah data tersebut 
tersimpan maka data tersebut akan masuk berupa data 
member.

Tampilan halaman halaman daftar dapat dilihat pada 
gambar berikut:

Halaman Pesanan Fix
Halaman data Pesanan Fix digunakan untuk 

pengumpulan data pesanan yang dipesan oleh si 
pelanggan. Sehingga memudahkan admin dalam 
mengelola. 

Tampilan halaman halaman Pesanan Fix dapat dilihat 
pada gambar berikut:

Gambar 4. Halaman Login.

Halaman Pesanan Baru
Halaman data pesanan baru digunakan untuk 

pengumpulan data barang yang dipesan oleh si 
pelanggan. Pelanggan yang login dan memesan barang 
maka pesanannya akan ditampilkan di halaman ini. 

Gambar 5. Halaman Data Pesanan Baru.

Gambar 6. Halaman Data Pesanan Fix.

pembahasan sistem

Pembahasan sistem yang diterapkan pada aplikasi 
pemesanan dan tracking penjualan AC di PT. Guntner 
Indonesia berbasis SMS gateway.
1. Pengguna yang pertama adalah Admin yang bertugas 

memasukkan beberapa data yang bersifat data master 
dan transaksional, admin menginputkan data admin 
baru, produk, cabang Ongkos kirim dan melihat saran 
yang baru masuk. Data transaksional yang diinputkan 
oleh admin yaitu konfirmasi pesanan baru dan 
memperlihatkan semua pesanan yang ada selama ini.

2. Pengguna yang kedua adalah cabang, cabang bertugas 
untuk mengupdate kedatangan atau pemberhentian 
barang dari perusahaan untuk dikirim ke customer 
agar pembeli biar mengetahui barang yang dibeli 
posisinya di mana dan cabang juga memberikan 
konfirmasi penerimaan barang bahwa barang tersebut 
sudah diterima oleh pembelinya.

3. Pengguna yang ketiga adalah user, user dapat melihat 
layanan melalui web dengan mengetahui ongkos 
kirim barang, produk-produk yang dijual, melihat 
cabang perusahaan dan bisa juga memasukkan 
testimony. untuk user ingin membeli produk-produk 
user diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu, 
setelah mendaftar user akan masuk sebagai member, 
setelah itu member bias membeli produk yang sudah 
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disediakan dan bisa konfirmasi pembayarannya, 
setelah member membeli bisa mengecek status 
barangnya yang dikirim atau disposisinya melalui 
web atau SMS yang sudah di sediakan atau panduan 
yang ada di halaman panduan web.

kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan selama 
perancangan sampai implementasi sistem perancangan 
pemesanan dan tracking penjualan AC di PT. Guntner 
Indonesia berbasis SMS gateway ini maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai 
berikut:

1. Telah dirancang sistem pemesanan AC online berbasis 
Web dan SMS Gateway menggunakan bahasa 
pemrograman HTML dan PHP untuk membuat 
website, serta pemanfaatan gammu untuk SMS 
gateway nya. Dengan adanya system pemesanan 
online ini mempermudah pelanggan yang ingin 
memesan tanpa harus datang ke toko, pelanggan 

bisa melakukan pemesanan melalui media komputer 
secara online maupun melalui SMS dengan format 
SMS yang sudah ditentukan.

2. Sistem tracking juga telah dirancang untuk 
melengkapi system pemesanan online tersebut, 
dengan adanya system tracking, pelanggan dapat 
melacak bagaimana pengiriman dari barang yang 
dipesan, pelanggan bisa tahu sampai mana barang 
pesanannya telah dikirim.
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Verifikasi Personal Menggunakan Pengenalan Iris Mata 
Manusia

Personal Verification Using Human Eye Iris Recognition
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Jurusan Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah Surabaya

abstrak
Sistem biometrik memberikan identifikasi atau verifikasi secara otomatis dari individu berdasarkan ciri atau karakteristik unik 

yang dimiliki setiap individu. Pada saat ini pengenalan iris merupakan teknologi biometrik dengan beberapa keuntungan yang 
dimilikinya seperti kestabilan dan keamanan. Sistem pengenalan iris terdiri dari proses pengambilan citra mata, pra-pengolahan 
(segmentasi iris dan normalisasi iris), ekstraksi ciri menggunakan transformasi wavelet daubechies2 dan disimpan sebagai iris 
template. Vektor fitur dibuat berdasarkan pada kuantisasi tingkat 4 dari koefisien citra iris yang sudah didekomposisi. Proses 
pencocokan iris dilakukan dengan menggunakan jarak Euclidean pada vektor fitur iris. Penentuan hasil verifikasi menggunakan 
nilai ambang (threshold). Dalam penelitian ini digunakan data citra mata keabuan yang diambil dari basis data CASIA ver. 1.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari mata yang sama, sistem pengenalan iris mampu memverifikasi citra mata dengan tingkat 
keberhasilan 100% untuk citra uji sama dengan citra basis data. Pengujian citra uji berbeda dengan citra basis data dari mata 
yang sama (intra-class) menghasilkan nilai rasio kesalahan ketidakcocokan (FNMR) 15,90%. Tingkat kesuksesan pengenalan suatu 
sistem biometrik (GAR) dapat dihitung dengan rumus GAR = 1–FNMR, atau GAR = 1–15,90% hasilnya adalah 84,10%. Pengujian 
citra uji berbeda dengan citra basis data dari mata yang berbeda (inter-class) menghasilkan nilai rasio kesalahan kecocokan 
(FMR) 27,72%. Adanya bulu mata, kelopak mata, pemantulan cahaya, jarak dan posisi pengambilan citra mempengaruhi proses 
pengenalan iris.

Kata kunci: jarak Euclidean, normalisasi iris, segmentasi iris, transformasi wavelet daubechies2, verifikasi biometrik

abstract
Biometric system provides automatic identification or verification of individuals based on unique traits or characteristics 

possessed by each individual. At this time an iris recognition biometric technology with several advantages such as its stability 
and security. Iris recognition system consists of eye image acquisition, pre-processing (iris segmentation and normalization of the 
iris), feature extraction using wavelet transform daubechies2 and stored as an iris template. Feature vector is based on coefficient 
quantization level 4 of the iris image that has been decomposed. Iris matching process is done using the Euclidean distance in the 
iris feature vector. Determination results of the verification using a threshold value. This study used eye gray image data taken from 
databases Casia ver. 1.0. Results showed that of the same eye, the iris recognition system is capable of verifying the eye imagery 
with a 100% success rate for the same test images with the image database. Testing different test images with the image database 
from the same eye (intra-class) generates False Non Match Rate (FNMR) 15.90% and Genuine Acceptance Rate (GAR) can be 
calculated by the formula GAR = 1–FNMR, or GAR = 1–15.90% the result is 84.10%. Testing different test images with the image 
database of different eyes (inter-class) generates a False Match Rate (FMR) 27.72%. The existence of eyelashes, eyelids, reflections 
of light, distance and position of image-making affects the process of iris recognition.

Key words: Euclidean distance, iris normalization, iris segmentation, daubechies2 wavelet transform, biometric verification

pendahuluan

Pada era informasi ini, sistem pengenalan diri 
bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem sehingga 
kemampuan sistem pengenalan diri dalam mengenali 
target secara tepat adalah sangat penting.

Terdapat dua tipe sistem pengenalan, yaitu identifikasi 
dan verifikasi. Sistem identifikasi adalah permasalahan 
memecahkan identitas seseorang (Siapakah yang 
memiliki identitas ini?). Sistem verifikasi bertujuan untuk 
menerima atau menolak identitas yang diklaim oleh 
seseorang (Apakah identitas saya sama dengan identitas 
yang saya sebutkan?).

Sebelum teknologi biometrik, pengenalan identitas 
dilakukan dengan menggunakan metode konvensional 
(sistem tradisional). Metode tradisional ini masih 
digunakan secara luas sampai saat ini di berbagai bidang 
aplikasi. Sistem tradisional tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu yang didasarkan sesuatu yang 
diketahui, seperti penggunaan Personal Identification 
Number (PIN) dan password, dan berdasarkan sesuatu 
yang dimiliki, seperti penggunaan kartu dan kunci.

Penggunaan kartu atau kunci memiliki beberapa 
kelemahan, seperti dapat hilang atau dicuri, dapat 
digunakan secara bersama-sama serta mudah diduplikasi. 
Penggunaan PIN dan password juga menimbulkan 
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beberapa permasalahan, seperti tidak ingat (terlupakan), 
dapat digunakan secara bersama-sama dan dengan 
menggunakan suatu algoritma brute force, password 
seseorang dapat ditebak dan diketahui.

Cara yang kini dikembangkan untuk mengatasi 
kelemahan tersebut adalah dengan menggunakan 
biometrik. Salah satu bagian tubuh manusia yang unik 
dan dapat dijadikan sebagai media keamanan adalah 
iris mata. Iris mempunyai beberapa sifat yaitu stabil, 
mempunyai struktur fisik beragam, dan tidak bergantung 
pada sifat genetik.

Beberapa penelitian pengenalan iris telah dilakukan 
sebelumnya, misal Daugman, 1993; Boles WW dan 
Boashash B, 1998; Lim S., dkk., 2001; CH. Daouk, dkk., 
2002; Jafar MH Ali dan Aboul Ella Hassanien, 2003; 
Ahmad Poursaberi dan Babak N. Araabi, 2005; Ezzeldine 
Moukhtar, Mostafa El-Kadi, dkk., 2005; Ajay Kumar dan 
Arun Passi, 2008. Perbedaan antara penelitian yang satu 
dengan yang lainnya adalah metode pengolahan awal 
citra, pemisahan ciri, dan proses pencocokan kode iris.

Rumusan Masalah
Bagaimana melakukan perbandingan satu ke satu citra 

uji dengan citra basis data dengan menggunakan suatu 
metode jarak.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian melakukan verifikasi antara dua 

kode iris untuk menerima atau menolak identitas yang 
diklaim oleh seseorang.

Hipotesis Penelitian
Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut.
1. Hasil pengukuran jarak antara kode iris citra uji dan 

citra basis data sama dengan nol untuk citra mata 
yang diambil dari mata yang sama dan diambil pada 
periode yang sama.

2. Jika hasil pengukuran jarak tidak sama dengan nol, 
maka hasil pengukuran jarak dibandingkan dengan 
suatu nilai ambang untuk memperoleh jawaban cocok 
(diterima) atau tidak (ditolak).

Operasi Pengolahan Citra Digital
Operasi pengolahan citra dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa jenis sebagai berikut (Munir, 2004, h. 9–11).

Perbaikan Kualitas Citra (Image Enhancement)
Sebelum proses segmentasi, citra mengalami beberapa 

pemrosesan awal (preprocessing) untuk memperoleh 
hasil segmentasi objek yang baik. Pemrosesan awal 
adalah operasi pengolahan citra untuk meningkatkan 
kualitas citra (image enhancement). Perbaikan kualitas 
citra adalah proses memperjelas dan mempertajam ciri/
fitur tertentu dari citra agar citra lebih mudah dipersepsi 
maupun dianalisis secara lebih teliti. Operasi-operasi 
yang digolongkan sebagai perbaikan kualitas citra cukup 

beragam antara lain, adalah.
a. Pengubahan kecerahan gambar (image brightness)
b. Peregangan kontras (contrass stretching)
c. Pengubahan histogram citra
d. Pelembutan citra (image smoothing)
e. Penajaman citra (image sharpening)
f. Pewarnaan semu (pseudocolouring)
g. Pengubahan geometrik

Segmentasi Citra (Image Segmentation)
Segmentasi citra bertujuan memisahkan wilayah 

(region) objek dengan wilayah latar belakang agar objek 
di dalam citra mudah dianalisis dalam rangka mengenali 
objek (Munir, 2006, h. 2–3). Selanjutnya, wilayah 
objek yang telah tersegmentasi digunakan untuk proses 
berikutnya (deteksi tepi, pengenalan pola, dan interpretasi 
objek).

Analisis Citra (Image Analysis)
Operasi ini bertujuan menghitung besaran kuantitatif 

dari citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik 
analisis citra mengekstrasi ciri-ciri tertentu yang 
membantu dalam mengidentifikasi objek. Proses 
segmentasi kadangkala diperlukan untuk melokalisasi 
objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Contoh-contoh 
operasi analisis citra:
a. Pendeteksian tepi objek (edge detection)
b. Ekstraksi batas (boundary)
c. Representasi daerah (region)

Deteksi tepi Canny
Salah satu algoritma deteksi tepi modern adalah 

deteksi tepi menggunakan metode Canny. Langkah 
pertama yang dilakukan pada deteksi tepi canny adalah 
menghaluskan citra untuk menghilangkan noise. Hal ini 
akan menghasilkan gradien citra yang mendefinisikan 
daerah dengan nilai panjang dan lebar yang lebih akurat. 
Algoritma ini kemudian melakukan pelacakan pada 
daerah yang telah didefinisikan di atas dan melakukan 
proses non-maximum suppression, yaitu meredam setiap 
piksel yang tidak dalam nilai maksimum. Proses tersebut 
akan mengakibatkan nilai larik gradien berkurang secara 
berkelanjutan.

Proses dipengaruhi oleh thresholder hysteresis. 
Hysterisis digunakan untuk melacak setiap piksel yang 
belum diredam. Hysterisis menggunakan dua threshold. 
Jika besar sudut berada di bawah nilai threshold yang 
pertama (T1), maka akan dijadikan nol (dijadikan 
bukan tepi). Jika nilainya lebih besar dari nilai threshold 
tertinggi (T2) maka disebut tepi dan jika besar sudut 
berada di antara dua threshold maka akan dijadikan nol 
kecuali jika letak piksel berdekatan dengan piksel yang 
memiliki respons kuat (Darma Putra, 2009, h. 131–135).

Transformasi Hough
Piksel-piksel tepi dalam citra tepi hasil deteksi tepi 

Canny dilakukan pemungutan suara untuk mendapatkan 
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daerah iris dengan menggunakan transformasi Hough 
lingkaran. Menurut Maimunah dan Harjoko (2007, h. 
L-32) algoritma transformasi hough lingkaran adalah 
sebagai berikut.
a. Inisialisasi ruang parameter
b. Telusuri citra tepi. Jika pixel merupakan tepi, hitung

r = 
2 2( ) ( )x a y b  

c. Lakukan pemungutan suara
d. Mencari lokal maksimum.

Pengaruh adanya bulu mata dan kelopak mata 
terhadap daerah lingkaran iris dicari dengan menggunakan 
transformasi Hough linier. Algoritma transformasi Hough 
linier pada dasarnya sama dengan algoritma transformasi 
Hough lingkaran dengan perbedaan pada persamaannya, 
yaitu:

r = x cosθ + y sinθ

Alih Ragam Gelombang Singkat (Transformasi Wavelet)
Transformasi wavelet akan mengkonversi suatu sinyal 

ke dalam sederet wavelet. Gelombang singkat tersebut 
merupakan fungsi basis yang terletak pada waktu yang 
berbeda (Darma Putra, 2010, h. 95).

Transformasi wavelet selain mampu memberikan 
informasi frekuensi yang muncul, juga dapat memberikan 
informasi tentang skala atau durasi atau waktu. Wavelet 
dapat digunakan untuk menganalisa suatu bentuk 
gelombang (sinyal) sebagai kombinasi dari waktu (skala) 
dan frekuensi. Selain itu perubahan sinyal pada suatu 
posisi tertentu tidak akan berdampak banyak terhadap 
sinyal pada posisi-posisi yang lain. Dengan wavelet suatu 
sinyal dapat disimpan lebih efisien dibandingkan dengan 
Fourier dan lebih baik dalam hal melakukan aproksimasi 
terhadap real world signal.

Wavelet Daubechies
Daubechies adalah salah satu keluarga wavelet, lebih 

tepatnya keluarga wavelet yang bersifat orthogonal. 
Wavelet ini ditemukan oleh Inggrid Daubechies (Darma 
Putra, 2010, h. 112–114).

Wavelet daubechies memiliki ordo di mana ordo pada 
Daubechies menggambarkan jumlah koefisien filternya. 
Sebagaimana diketahui proses filtering oleh lowpass filter 
(scaling function) akan menghasilkan koefisien subband 
dengan frekuensi rendah. Sebaliknya filtering dengan 
highpass filter (wavelet function) akan menghasilkan 
subband dengan frekuensi tinggi. Wavelet daubechies 
memiliki properti yang dinamakan vanishing moment.

Vanishing moment menunjukkan kemampuan wavelet 
dalam merepresentasikan sifat polinomial. Suatu wavelet 
Daubechies dengan ordo wavelet N, memiliki nilai 
Vanishing moment sama dengan N. Sifat polinomial yang 
dimiliki oleh wavelet akan berpengaruh dalam penentuan 
jumlah koefisien filter wavelet. Semakin besar jumlah 
filter yang dimiliki oleh suatu wavelet filter daubechies, 

maka semakin baik filter tersebut dalam melakukan 
pemilihan frekuensi. Untuk Daubechies dengan ordo 
N (db-N), maka Daubechies tersebut memiliki ukuran 
koefisien filter 2N.

Transformasi Wavelet 2D
Transformasi wavelet pada citra 2D pada prinsipnya 

sama dengan transformasi pada citra 1D. Pada citra 2D 
proses transformasi dilakukan pada baris terlebih dulu, 
kemudian dilanjutkan dengan transformasi pada kolom 
seperti ditunjukkan pada gambar 1 (Darma Putra, 2010, 
h. 114).

Metrika Pencocokan
Menurut Darma Putra (2009, h. 161) metrika 

pencocokan digunakan untuk menentukan tingkat 
kesamaan (similarity degree) atau ketidaksamaan 
(disimilarity degree) dua vektor ciri. Tingkat kesamaan 
berupa suatu skor dan berdasarkan skor tersebut dua 
vektor akan dikatakan mirip atau tidak. Pada sistem 
biometrik, skor tersebut digunakan untuk mengenali 
(mengklasifikasi) suatu vektor ciri apakah sah atau tidak 
sah, dengan membandingkannya dengan suatu nilai 
ambang (threshold value). Cara yang umum digunakan 
untuk mengukur jarak dua buah titik pada citra, yaitu 
Euclidean Distance.

Euclidean distance (jarak Euclidean) menghitung akar 
dari kuadrat perbedaan dua vektor (Darma Putra, 2009, h. 
161-162).

Putra, 2009, h. 161-162). 

dij = 
=

−
n

k
jkki xx

1

2)(

metode penelitian

Metode penelitian atau cara penelitian memuat 
beberapa hal, yakni bahan penelitian, alat, dan jalan 
penelitian sebagai berikut.
1. Bahan Penelitian.
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder citra mata dua dimensi. Citra mata 

Gambar 1. Transformasi wavelet 2D 1 level.
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yang digunakan adalah citra keabuan dengan ukuran 
320 x 280 pixels yang diambil dari basis data 
CASIA (Chinese Academy of Scienses – Institute 
of Automation) versi 1.0. Jumlah citra mata dalam 
basis data CASIA versi 1.0 adalah 756 citra mata 
dari 108 orang. Penelitian ini menggunakan teknik 
pengambilan sampel probabilitas dengan cara acak 
sederhana. Jumlah sampel citra mata yang digunakan 
dalam penelitian ini sebanyak 87 citra mata dari 21 
orang.

2. Alat Penelitian
 Komputer dengan spesifikasi cukup untuk 

menjalankan perangkat lunak MATLAB R2010a di 
atas sistem operasi Microsoft Windows 7 Starter.

3. Jalan Penelitian.
a. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 

cara penelusuran literatur mengenai citra mata, 
iris, biometrik, pemrosesan citra digital yang 
berhubungan dengan pengambilan citra, 
segmentasi iris, normalisasi iris, alihragam 
gelombang pendek (wavelet transform), dan 
metrika pencocokan yang bersumber dari buku 
teks, makalah jurnal, serta literatur yang ada 
di internet, dan integrasi antara metode dan 
algoritma menjadi satu sistem yang utuh.

b. Menerapkan algoritma untuk beberapa proses 
yang dibutuhkan dalam segmentasi citra iris, 
normalisasi iris, ekstrasi ciri iris, dan proses 
pencocokan kode iris.

c. Membuat aplikasi pengenalan iris dan pengujian 
menggunakan MATLAB.

d. Menganalisis dan menyimpulkan hasil pengujian 
sistem pengenalan iris.

e. Penyusunan laporan dan dokumentasi dari 
langkah-langkah yang telah dikerjakan dalam 
pembuatan penelitian.

perancangan sistem

Sistem verifikasi terdiri dari pelatihan dan pengujian 
(verifikasi). Pelatihan berguna untuk mendaftarkan 
pengguna pada sistem basis data beserta fitur 
(karakteristik) biometrika iris mata pengguna. Sedangkan 
verifikasi berguna untuk membandingkan fitur iris mata 
pengguna dengan fitur yang telah tersimpan pada basis 
data.

Sistem pengenalan iris pada penelitian ini terdiri 
dari empat tahap proses, yaitu pengambilan citra mata, 
pra-pengolahan iris, pemisahan ciri, dan pencocokan. 
Diagram blok sistem pengenalan iris dapat dilihat pada 
gambar 2.

Pengambilan citra mata pada penelitian ini tidak 
dilakukan secara langsung, tetapi menggunakan basis data 
citra iris CASIA versi 1.0. Pengambilan citra merupakan 
proses untuk mendapatkan citra iris dari individu yang 
digunakan untuk pendaftaran atau pengujian.

Pra-pengolahan diterapkan sebelum proses ekstraksi 
ciri. Pra-pengolahan mencakup dua tahap, yaitu tahap 
segmentasi dan tahap normalisasi.

Proses segmentasi bertujuan untuk memisahkan iris 
dari citra mata keseluruhan, pada proses ini akan dicari 
titik tengah pupil (Xp, Yp) dan titik tengah iris (Xi, Yi) 
selain titik tengah juga dicari jari-jari dari iris (Ri) dan 
jari-jari dari pupil (Rp). Setelah ditemukan parameter–
parameter tersebut selanjutnya akan dibuat lingkaran 
pada iris.

Citra hasil segmentasi selanjutnya dilakukan proses 
normalisasi, yaitu dinormalkan ke dalam ukuran tertentu, 
tujuan dari normalisasi adalah untuk mendapatkan 
standar ekstraksi ciri yang sesuai untuk setiap iris mata. 
Normalisasi dilakukan dengan memetakan ulang setiap 
titik pada area iris (koordinat polar) ke dalam koordinat 
cartesian menggunakan Daughman’s Rubber Sheet. Citra 
hasil proses segmentasi dinormalkan ke dalam ukuran 
512 x 64 piksel.

Pemisahan ciri atau ekstraksi ciri dilakukan untuk 
mendapatkan ciri dari karakteristik biometrik yang 
sebelumnya telah mengalami tahapan pra-pengolahan. 
Teknik pemisahan ciri yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dekomposisi alihragam 
wavelet Daubechies. Jika suatu citra dilakukan proses 
transformasi wavelet diskrit dua dimensi dengan level 
dekomposisi satu, maka akan menghasilkan empat buah 
subband, yaitu koefisien aproksimasi (subband LL), 
koefisien detail horizontal (subband LH), koefisien detail 
vertikal (subband HL), dan koefisien detail diagonal 
(subband HH). Selanjutnya, hasil transformasi akan 
dijadikan matrik ciri atau vektor fitur/ciri dan akan 
dihitung dengan metrika pencocokan. Penelitian ini 
menggunakan subband LL, level dekomposisi 4, dan 
ordo wavelet 2.

Metrika pencocokan digunakan untuk menentukan 
tingkat kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor ciri. 
Metrika pencocokan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah jarak Euclidean (Euclidean Distance).

Gambar 2. Diagram Blok Sistem Pengenalan Iris.

gambar 2. 
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Pencarian batas ambang (threshold) digunakan 
sebagai klasifikasi, yaitu untuk memisahkan antara pola/
kelas yang sama (intra-class) dengan pola/kelas yang 
berbeda (inter-class).

Setelah proses pelatihan, yaitu mendapatkan nilai 
batas ambang (threshold) yang terbaik untuk memisahkan 
antara pola/kelas yang sama (intra-class) dengan 
pola/kelas yang berbeda (inter-class), maka tahapan 
selanjutnya adalah pengambilan keputusan pada saat 
proses pengujian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
kinerja dari sistem verifikasi iris mata.

analisis sistem

Cara Pengujian
Pengujian dilakukan dalam bentuk simulasi yang 

terdiri dari dua bagian sebagai berikut.

Cara Pengujian Citra Uji Sama dengan Citra Basis Data
Pada bagian pertama penelitian ini sistem diuji 

dengan citra uji sama dengan citra basis data. Citra uji 
sama dengan citra basis data adalah citra mata yang 
diambil dari mata yang sama dan diambil dalam periode 
yang sama. Pengujian dilakukan terhadap 11 mata dan 
setiap mata rata–rata diambil 7 citra (3 citra dari sesi satu 
dan 4 citra dari sesi dua). Jumlah pengujian dalam bagian 
pertama ini sebanyak 7 × jumlah pengguna atau 7 × 11 = 
77 verifikasi.

Cara Pengujian Citra Uji Berbeda dengan Citra Basis Data
Sedangkan pada bagian kedua sistem diuji dengan 

citra uji berbeda dengan citra basis data. Citra uji berbeda 
dengan citra basis data adalah citra yang sama sekali 
berbeda baik dalam pose ataupun waktu pengambilan 
gambar.

Dalam kasus ini dibagi dua, yaitu citra dari mata yang 
sama atau pola/kelas yang sama (intra-class) dan dari 
mata yang berbeda atau pola/kelas yang berbeda (inter-
class).

Citra mata yang digunakan pada pengujian citra uji 
berbeda dengan citra basis data, diambil dari 21 orang.

Pengujian citra uji berbeda dengan citra basis data dari 
mata yang sama atau kelas yang sama (intra-class) untuk 
11 orang, dilakukan sebanyak tujuh kali pengambilan, 
yang terdiri dari 4 citra latih yang berasal dari sesi dua 
dan 3 citra uji yang berasal dari sesi satu. Dalam hal ini, 
citra latih dan citra uji diambil pada sesi yang berbeda. 
Sehingga diperoleh 44 citra latih dan 33 citra uji. Sistem 
diuji dengan pengguna sah (genuine) untuk mengetahui 
tingkat kesalahan False Non Match Rate (FNMR). 
Jumlah pengujian dalam hal ini sebanyak 3 × 4 × jumlah 
pengguna atau 12 × 11 = 132 pengujian (verifikasi).

Pengujian citra uji berbeda dengan citra basis data dari 
mata yang berbeda atau kelas yang berbeda (inter-class) 
untuk 10 orang lainnya, dilakukan sebanyak satu kali 
pengambilan citra dari sesi satu yang digunakan untuk 

citra uji di luar citra basis data/terdaftar (non register). 
Sistem diuji dengan pengguna palsu (impostor) untuk 
mengetahui tingkat kesalahan False Match Rate (FMR) 
dengan jumlah pengujian 10 × 4 × jumlah pengguna atau 
40 × 11 = 440 verifikasi.

Jadi, total sampel citra yang digunakan pada bagian 
kedua ini adalah 44 citra latih dan 43 citra uji.

Penentuan Keputusan Hasil Verifikasi
Untuk memutuskan apakah hasil verifikasi sah/

diterima atau tidak sah/ditolak, maka digunakan suatu 
nilai ambang (threshold value) T, dengan ketentuan bila 
skor lebih dari T, maka pengguna dianggap tidak sah/
ditolak, dan jika skor kurang dari atau sama dengan T, 
maka pengguna dianggap sah/diterima.

Penentuan nilai T menggunakan aturan berikut.
1. Menguji sistem pada suatu nilai ambang tertentu yang 

ditentukan dengan cara menghitung rata-rata jarak 
Euclidean ditambah dengan simpangan baku (standar 
deviasi) dari citra mata yang sama.

2. Menghitung unjuk kerja yang dihasilkan sistem 
dengan menggunakan nilai ambang yang dipilih 
pada tahap 1. Unjuk kerja sistem diukur dengan 
menggunakan rasio kesalahan kecocokan (FMR) 
dan rasio kesalahan ketidakcocokan (FNMR), yang 
dihitung dengan rumus berikut.

atau 12 x 11 = 132 pengujian 

Pengujian citra uji berbeda 

rumus berikut. 

GAR menyatakan tingkat kesuksesan pengenalan 
suatu sistem biometrik (bukan tingkat kesalahan) dan 
dapat dinyatakan sebagai GAR = 1 – FRR, atau GAR =  
1–FNMR. Menghitung GAR berarti menghitung seberapa 
besar sistem sukses mengenali pengguna secara benar.

Unjuk Kerja Sistem Verifikasi
Nilai rasio kesalahan ketidakcocokan (FNMR) 

diperoleh dengan menghitung jumlah kesalahan tidak 
cocok (keputusan ditolak oleh sistem verifikasi) dan 
jumlah keseluruhan proses pencocokan dari tabel 2 
pengujian citra uji berbeda dengan citra basis data dari 
mata yang sama (intra-class), lalu dimasukkan ke rumus 
FNMR sebagai berikut.

2. Menghitung unjuk kerja yang 
dihasilkan sistem dengan 

berikut.

PEMBAHASAN
Nilai rasio kesalahan kecocokan (FMR) diperoleh 

dengan menghitung jumlah kesalahan cocok (keputusan 
diterima oleh sistem verifikasi) dan jumlah keseluruhan 
proses pencocokan dari tabel 3 pengujian citra uji 
berbeda dengan citra basis data dari mata yang berbeda 
(inter-class), kemudian dimasukkan ke rumus FMR 
sebagai berikut.
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Dari tabel 2 diperoleh nilai rasio kesalahan 
ketidakcocokan (FNMR) adalah 15,90%. Semakin 
banyak jumlah citra basis data maka nilai rasio kesalahan 
ketidakcocokan berkurang dengan rata-rata jumlah 
keputusan verifikasi yang ditolak sebanyak 1 atau 2 dari 
tiap mata yang sama. Jika citra uji yang dibandingkan 
satu ke satu dengan citra basis data dari mata yang sama 
jumlahnya semakin banyak, maka nilai rasio kesalahan 
ketidakcocokan juga ikut menurun. Tingkat kesuksesan 
pengenalan suatu sistem biometrik atau Genuine 
Acceptance Rate (GAR) dapat dihitung dengan rumus 
GAR = 1–FNMR, atau GAR = 1–15,90% hasilnya adalah 
84,10%.

Citra dari Mata yang Berbeda
Dalam kasus ini, citra uji berasal dari mata yang 

berbeda dengan citra yang ada dalam basis data atau 
citra uji tidak mempunyai wakil dalam basis data. Dalam 
pengujian ini diambil dari 10 mata yang berbeda dan 
setiap mata diambil 1 citra dari sesi satu.

Dari tabel 3 diperoleh nilai rasio kesalahan 
kecocokan (FMR) adalah 22,72%. Semakin banyak 
jumlah pencocokan dilakukan maka diperoleh nilai rasio 
kesalahan kecocokan bertambah. Hal ini disebabkan 
banyak citra uji yang dibandingkan satu ke satu dengan 
citra basis data memiliki nilai jarak Euclidean yang 

2. Menghitung unjuk kerja yang 
dihasilkan sistem dengan 

berikut.

PEMBAHASAN
pembahasan

Citra uji sama dengan citra basis data
Dari hasil tabel 1 dapat dinyatakan bahwa untuk citra 

uji yang sama dengan citra basis data, sistem pengenalan 
iris mata manusia berhasil memverikasi citra mata dengan 
tingkat keberhasilan 100%. Dengan demikian sistem 
dapat memverifikasi citra uji dengan benar.

Tabel 1. Hasil pengujian citra uji sama dengan citra basis 
data citra basis data 

Citra Uji Berbeda dengan Citra 
Citra Uji Berbeda dengan Citra Basis Data

Citra dari Mata yang Sama
Citra uji yang digunakan dalam pengujian ini adalah 

citra dari mata yang sama dengan yang ada dalam basis 
data tetapi berbeda dalam hal waktu pengambilan citra 
ataupun berbeda pose.

Tabel 2. Hasil pengujian citra uji berbeda dengan citra 
basis data dari mata yang sama (intra-class)
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mirip dengan citra basis data, sehingga jumlah keputusan 
verifikasi yang diterima juga meningkat.

Penyebab Kegagalan Verifikasi
Dari hasil pengujian juga diperoleh citra yang tidak 

bisa diverifikasi yang berarti ada kesalahan dalam proses 
segmentasi citra, misal citra mata 017_2_3, 052_2_1, dan 
citra mata yang lain. Kesalahan dalam proses segmentasi 
disebabkan adanya bulu mata, kelopak mata, pemantulan 
cahaya, jarak dan posisi pengambilan citra mempengaruhi 
proses pengenalan iris.

kesimpulan dan saran

Kesimpulan
Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil 

setelah dilakukan implementasi dan uji coba aplikasi 
sistem pengenalan iris.
1. Sistem dapat memverifikasi citra mata dengan 

persentase tertinggi 100% untuk citra uji sama dengan 
citra yang disimpan dalam basis data untuk mata yang 
sama dan diambil dalam periode yang sama.

2. Pengujian citra uji berbeda dengan citra basis data 
dari mata yang sama (intra-class) menghasilkan nilai 
rasio kesalahan ketidakcocokan (FNMR) sebesar 
15,90% atau sama dengan 0,1590. Tingkat kesuksesan 
pengenalan suatu sistem biometrik (GAR) = 1 – 
15,90% = 84,10%.

3. Pengujian citra uji berbeda dengan citra basis data 
dari mata yang berbeda (inter-class) menghasilkan 
nilai rasio kesalahan kecocokan (FMR) sebesar 
27,72% atau sama dengan 0,2772.

4. Ordo wavelet Daubechies yang digunakan untuk 
alihragam citra adalah db2.

5. Level Dekomposisi yang digunakan untuk pengenalan 
pola iris mata adalah level dekomposisi 4.

6. Subband yang digunakan dalam transformasi wavelet 
2D adalah subband Approksimasi.

7. Vektor fitur yang digunakan dalam proses pencocokan 
memiliki ukuran 114 (= 6 x 19) fitur.

Saran
Adapun saran untuk meningkatkan kinerja sistem 

pengenalan iris dari segi akurasi adalah sebagai berikut.
1. Dalam sistem verifikasi iris, proses segmentasi 

merupakan proses yang paling penting. Adanya 
bulu mata, kelopak mata, pemantulan cahaya, jarak 
dan posisi pengambilan citra mempengaruhi proses 
segmentasi. Perlu proses segmentasi yang tepat dalam 
mengidentifikasi daerah iris, agar informasi ciri yang 
dimiliki iris tidak berkurang sehingga iris template 
yang dihasilkan tidak berbeda dan akan meningkatkan 
hasil verifikasi.

2. Perlu dilakukan penelitian terhadap jenis wavelet 
selain dari jenis yang telah diujikan kemudian 
dibandingkan untuk memperoleh jenis wavelet yang 
paling optimal.

3. Metrika pencocokan menggunakan jarak Euclidean 
bisa diganti dengan metrika pencocokan yang lain, 
kemudian dibandingkan untuk memperoleh metode 
mana yang lebih baik.

4. Perlu dikembangkan dengan alat akuisisi citra mata 
yang langsung dihubungkan dengan perangkat lunak, 
sehingga sistem dapat memproses secara waktu nyata 
(real time).

5. Diperlukan kajian selanjutnya untuk mengakomodasi 
basis data yang lebih besar.

6. Mengembangkan sistem yang dapat memanfaatkan 
citra iris berwarna.
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