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Sistem Pakar Diagnosa Dini Penyakit Diabetes 

Ade Eviyanti1, Hindarto2, Sumarno3

 Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 
Jl. Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo
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ABSTRAK
Diabetes Mellitus adalah salah satu penyakit degeneratif , dan merupakan salah satu penyakit di dalam sepuluh besar penyakit 

di Indonesia. Pada tahun 1995 tercatat jumlah penderita Diabetes Mellitus di Indonesia lebih kurang 5 juta jiwa. Penyakit Diabetes 
telah menjadi penyebab kematian terbesar di dunia dan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sesungguhnya diabetes 
bukanlah suatu penyakit yang sama sekali tidak bisa disembuhkan apabila dapat dideteksi secara dini dan diobati dengan tepat 
maka kemungkinan besar diabetes bisa disembuhkan dengan sempurna. Sistem pakar merupakan sistem yang berusaha mengadopsi 
pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. 
Dengan menggunakan Metode forward chaining yaitu metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan 
informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan, sehingga penyakit Diabetes dapat 
dideteksi sejak dini. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sebuah sistem pakar dengan menggunakan metode Forward 
Chaining yang dapat mengatasi nilai persentase derajat kepercayaan penyakit Diabetes yang diperoleh dari hasil konsultasi dengan 
pasien. Sistem ini dapat membantu dokter atau masyarakat awam sekalipun dalam mengambil keputusan ketika mendiagnosa 
penyakit diabetes.

Kata kunci: Sistem Pakar, Forward chaining, Diabetes.

PENDAHULUAN

Diabetes adalah penyakit akibat gangguan 
metabolisme dalam tubuh, di mana organ pankreas tidak 
mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan 
tubuh. Tingginya kadar gula karena kurang maksimal nya 
pemanfaatan gula dalam tubuh sebagai sumber energi 
dan tidak berfungsinya hormone insulin dalam menyerap 
gula secara maksimal. Diabetes mellitus merupakan 
sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh 
kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. 
Glukosa secara normal bersikulasi dalam jumlah 
tertentu dalam darah. Insulin, yaitu suatu hormone yang 
diproduksi pancreas, mengendalikan kadar glukosa dalam 
darah dengan mengatur produksi dan penyimpanannya 
(1). Pada diabetes, kemampuan tubuh untuk bereaksi 
terhadap insulin dapat menurun, atau pancreas dapat 
menghentikan sama sekali produksi insulin. Hal ini 
menimbulkan hiperglikemia dapat mengakibatkan 
komplikasi metabolic akut seperti diabetes ketoasidomsis 
dan sindrom hiperglikemia hiperosmoler nonketotik 
(HHNK). Hiperglikemia jangka panjang menyebabkan 
komplikasi mikrovaskuler yang kronis (penyakit ginjal 
dan mata) dan komplikasi neuropati (penyakit pada 
saraf).

Pada umumnya penyakit diabetes ini ditemukan 
di daerah perkotaan. Banyak yang menganggap bahwa 
penyakit diabetes ini adalah factor keturunan padahal 
dari sejumlah penderita kencing manis ini sangat sedikit 
yang tercatat karena disebabkan oleh factor keturunan. 
Penyakit kencing manis pada umumnya disebabkan oleh 
konsumsi makanan yang tidak terkontrol atau bahkan 
efek samping dari pemakaian obat-obat tertentu. Gula 

dalam darah berasal dari makanan yang diolah secara 
kimiawi oleh hati. Sebagian gula disimpan dan sebagian 
lagi digunakan untuk energy. Insulin bentuknya unik, 
menempel dalam wadah-wadah khusus pada permukaan 
sel-sel di seluruh tubuh. Dengan demikian, insulin 
membuat sel-sel sari gula dari darah dan mencegah nya 
untuk menghancurkan protein dan lemak (2). Penelitian 
yang telah dilakukan untuk mengetahui sejak dini 
penyakit Diabetes, yaitu Implementasi sistem pakar 
diagnosis penyakit diabetes Mellitus menggunakan 
metode fuzzy logic berbasis web. Dari penelitian ini 
menghasilkan keputusan yang diagnose dokter sama 
dengan aplikasi yang dibuat berdasarkan yang tertera di 
rekam medik. Secara umum aplikasi berbasis web ini bisa 
digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan diagnosis 
penyakit Diabetes Mellitus (3).

Dari uraian dan penelitian yang telah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya, maka penulis mencoba 
untuk membuat Sistem Pakar mendeteksi dini penyakit 
Diabetes menggunakan metode Forward Chaining. 
Sehingga diharapkan dapat digunakan oleh dokter 
maupun masyarakat umum dalam mendiagnosa dini 
penyakit Diabetes di mana saja dan kapan saja.

LANDASAN TEORI

Diabetes
Diabetes mellitus merupakan sekelompok kelainan 

heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa 
dalam darah atau hiperglikemia. Glukosa secara 
normal bersikulasi dalam jumlah tertentu dalam darah. 
Insulin, yaitu suatu hormone yang diproduksi pancreas, 
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mengendalikan kadar glukosa dalam darah dengan 
mengatur produksi dan penyimpanannya. (1)

Penyebab Diabetes
Pada umumnya penyakit diabetes ini ditemukan 

didaerah perkotaan. Banyak yang menganggap bahwa 
penyakit diabetes ini adalah factor keturunan padahal 
dari sejumlah penderita kencing manis ini sangat sedikit 
yang tercatat karena disebabkan oleh faktor keturunan. 
Penyakit kencing manis pada umumnya disebabkan oleh 
konsumsi makanan yang tidak terkontrol atau bahkan 
efek samping dari pemakaian obat-obat tertentu.

Gula dalam darah berasal dari makanan yang diolah 
secara kimiawi oleh hati. Sebagian gula disimpan dan 

sebagian lagi digunakan untuk energy. Insulin bentuknya 
unik, menempel dalam wadah-wadah khusus pada 
permukaan sel-sel diseluruh tubuh. Dengan demikian, 
insulin membuat sel-sel sari gula dari darah dan 
mencegahnya untuk menghancurkan protein dan lemak. 
(2).

Gejala-gejala Diabetes
Ada 2 keluhan utama atau klasik akibat glukosa 

darah yang tinggi. Pertama, glukosa yang tinggi akan 
menaikkan air keluar lewat kencing, sehingga kencing 
menjadi sering dan banyak. Kedua, akibat banyak 
kencing pasien merasa haus (1).

Tabel 1. Gejala Diabetes

Gejala Penyebab
Poliuria 
(Banyak 
kencing)

Ginjal tidak dapat menyerap kembali glukosa yang berlebih didalam darah. Glukosa ini akan menarik air keluar. 
Akibatnya selain kencing menjadi sering dan banyak juga sering terjadi kekurangan cairan.

Polidibsi (rasa 
haus)

Untuk mengatasi dehidrasi dan rasa haus yang ditimbulkannya,anda akan banyak minum. Kesalahan yang sering 
dijumpai adalah untuk mengatasi rasa haus, anda mencari softdrink yang manis dan segar, akibatnya glukosa 
darah makin naik dan hal ini dapat menyebabkan komplikasi akut yang membahayakan.

Polifagia 
(sering lapar)

Glukosa jika masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan insulin dan disimpan dalam 
hati sebagai cadangan energi. Pada penderita diabetes, glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel target dan berubah 
menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati sebagai cadangan energi karena, insulin yang dihasilkan pancreas 
tidak dapat bekerja atau insulin dapat bekerja tetapi bekerjanya lambat. Oleh karena itu, tidak ada intake glukosa 
yang masuk sehingga penderita DM merasa cepat lapar dan lemas (Polifagia).

Berat Badan 
Menurun

Sebagai kompensasi dari dehidrasi dan banyak minum adalah banyak makan. Memang ada mulanya berat badan 
akan meningkat, tetapi lama kelamaan otot tidak dapat cukup glukosa untuk tumbuh dan mendapatkan energy. 
Maka jaringan otot dan lemak harus dipecah untuk memenuhi kebutuhan energy. Berat badan akan menurun 
meskipun banyak makan. Keadaan ini makin diperburuk dengan adanya komplikasi yang timbul kemudian. Badan 
kurus banyak ditemui pada diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 2, kebanyakan penderitanya pada awalnya masih 
berbadan gemuk, tetapi dikemudian hari berat badan menurun.

Rasa seperti 
fl u dan lemah

Keluhan diabetes dapat menyerupai fl u, rasa capek, lemah, dan nafsu makan menurun. Pada diabetes, gula bukan 
lagi sumber energy karena glukosa tidak dapat diangkut kedalam sel untuk menjadi energy.

Mata Kabur Glukosa darah yang tinggi akan menarik pula cairan dalam lensa mata untuk focus dan penglihatan menjadi kabur. 
Apabila kadar glukosa dalam darah dapat dikontrol dengan baik, penglihatan bias menjadi baik karena lensa mata 
menjadi normal. Inilah sebabnya orang yang menderita diabetes sering berganti-ganti ukuran karena kadar glukosa 
naik-turun dan tidak terkontrol dengan baik.

Luka yang 
sukar sembuh

Penyebab luka yang sukar sembuh adalah 1) infeksi yang hebat, kuman atau jamur yang mudah tumbuh pada 
kondisi gula darah yang tinggi. 2) Kerusakan dinding pembuluh darah, aliran yang tidak lancer pada kapiler yang 
menghambat penyembuhan luka, dan 3) Kerusakan saraf dan luka yang tidak terasa menyebabkan penderita 
diabetes tidak menaruh perhatian dan membiarkan makin busuk.

Rasa 
kesemutan

Kerusakan saraf yang disebabkan oleh glukosa yang tinggi merusak dinding pembuluh darah dan akan 
mengganggu nutrisi pada saraf karena yang rusak adalah saraf sensorik. Keluhan yang paling sering muncul 
adalah rasa semutan atau tidak berasa terutama pada kaki dan tangan. Selanjutnya bias timbul rasa nyeri pada 
anggota tubuh, betis, kaki, tangan dan lenga n bahkan kadang terasa seperti terbakar.

Gusi merah 
dan bengkak

Kemampuan rongga mulut menjadi lemah untuk melawan infeksi. Maka gusi membengkak dan menjadi merah, 
muncul infeksi, dan gigi tampak tidak rata dan mudah tanggal.

Kulit terasa 
kering dan 
gatal

Kulit terasa kering, sering gatal, dan ifeksi. Keluhan ini biasanya menjadi penyebab pasien dating memeriksakan 
diri ke dokter kulit, lalu baru ditemukan adanya diabetes.

Mudah kena 
Infeksi

Lekosit (sel darah putih) yang biasanya dipakai un tuk melawan infeksi tidak dapat berfungsi dengan baik jika 
glukosa darah tinggi. Diabetes mudah membuat anda lebih mudah terkena infeksi.

Gatal pada 
Kemaluan

Infeksi jamur juga “menyukai” suasana glukosa tinggi. Vagina mudah terkena infeksi jamur, mengeluarkan cairan 
kental dan kekuningan serta rasa timbul gatal.
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Macam-macam Diabetes
Etiologi dari diabetes mellitus tergantung pada 

tipenya, tipe I yaitu Diabetes mellitus yang tergantung 
insulin (IDDM) Insulin dan Tipe II yaitu diabetes mellitus 
yang tidak tergantung oleh insulin (non IDDM) (2).

Diabetes mellitus diklasifi kasikan menjadi 3 yaitu:

Diabetes mellitus tipe I
Diabetes tipe ini muncul ketika pancreas sebagai 

pabrik insulin tidak dapat atau kurang mampu 
memproduksi insulin. Akibatnya, insulin tubuh kurang 
atau tidak ada sama sekali. Glukosa menjadi menumpuk 
dalam peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke 
dalam sel

Diabetes mellitus tipe II
Diabetes mellitus yang tidak tergantung oleh 

insulin/Non Insulin Dependen Diabetes Mellitus 
(NIDDM) 90–95% dari seluruh penderita diabetes 
mellitus, obesitas 80% dan non obesitas 20%. Pada 
diabetes tipe 2, pankreas masih bisa membuat insulin, 
tetapi kualitas insulin nya sangat buruk, tidak dapat 
berfungsi dengan baik sebagai kunci untuk memasukkan 
glukosa ke dalam sel. Akibatnya, glukosa dalam darah 
meningkat. Pasien biasanya tidak perlu tambahan 
suntikan insulin dalam pengobatannya, tetapi memerlukan 
obat yang bekerja untuk memperbaiki fungsi insulin 
itu, menurunkan glukosa, dan memperbaiki pengolahan 
glukosa di hati. 

Diabetes Gestasional
Diabetes mellitus jenis ini adalah diabetes mellitus 

yang timbul selama kehamilan.

Sistem Pakar
Sistem Pakar merupakan salah satu bidang kecerdasan 

buatan (Artifi cial Intelligence), defi nisi Sistem Pakar itu 
sendiri adalah sebuah program computer yang dirancang 
untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang 
diambil oleh seorang pakar, di mana Sistem Pakar 
menggunakan pengetahuan (knowledge), fakta, dan 
teknik berpikir dalam menyelesaikan masalah-masalah 
yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh seorang 
pakar dari bidang yang bersangkutan.

Dalam pengembangan suatu Sistem Pakar, 
pengetahuan (knowledge) mungkin saja berasal dari 
seorang ahli, atau merupakan pengetahuan dari media 
seperti majalah, buku, jurnal, dan sebagainya. Selain 
itu pengetahuan yang dimiliki Sistem Pakar bersifat 
khusus untuk satu domain masalah saja. Semakin banyak 
pengetahuan yang dimasukkan ke dalam Sistem Pakar, 
maka system tersebut akan semakin baik dalam bertindak, 
sehingga hamper menyerupai pakar yang sebenarnya.

Secara umum, sistem pakar (Expert system) adalah 
sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia 
ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan 

masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli 
(4). Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat 
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan 
meniru kerja dari para ahli. Dengan sistem pakar ini, 
orang awam pun dapat menyelesaikan masalah yang 
cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan 
dengan bantuan para ahli. Bagi para ahli, sistem pakar ini 
juga akan membantu aktivitas nya sebagai asisten yang 
sangat berpengalaman.

Pengalihan keahlian (transfering expertise) dari para 
ahli ke komputer untuk kemudian dialihkan lagi ke 
orang lain yang bukan ahli, hal inilah yang merupakan 
tujuan utama dari sistem pakar. Proses ini membutuhkan
4 aktivitas yaitu:
1. Tambahan pengetahuan (dari para ahli atau sumber-

sumber lainnya)
2. Representasi pengetahuan (ke komputer)
3. Inferensi pengetahuan
4. dan pengalihan pengetahuan ke user.

Pengetahuan yang disimpan di komputer disebut 
dengan nama basis pengetahuan. Ada dua tipe 
pengetahuan, yaitu fakta dan prosedur (biasanya berupa 
aturan). Salah satu fi tur yang harus dimiliki oleh sistem 
pakar adalah kemampuan untuk menalar, Jika keahlian-
keahlian sudah tersimpan sebagai basis pengetahuan 
dan sudah tersedia program yang mampu mengakses 
basis data, maka komputer harus dapat diprogram untuk 
membuat inferensi. Proses inferensi ini dikemas dalam 
bentuk motor inferensi (inference engine) Sebagian 
besar sistem pakar komersial dibuat dalam bentuk 
rule based systems, yang mana pengetahuan disimpan 
dalam bentuk aturan-aturan. Aturan tersebut biasanya 
berbentuk IF-THEN. Fitur lainnya dari sistem pakar 
adalah kemampuan untuk memberikan nasehat atau 
merekomendasi. Kemampuan inilah yang membedakan 
sistem pakar dengan sistem konvensional.

Motor Inferensi
Mesin inferensi adalah bagian yang mengandung 

mekanisme fungsi berpikir dan pola-pola penalaran sistem 
yang digunakan oleh seorang pakar (5). Mekanisme ini 
akan menganalisa suatu masalah tertentu dan selanjutnya 
akan mencari jawaban atau kesimpulan terbaik.

Ada dua teknik yang dapat dikerjakan dalam 
melakukan inferensi, yaitu:

Forward Chaining
Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari 

bagian sebelah kiri (IF dulu). Dengan kata lain, penalaran 
dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji 
kebenaran hipotesis.

Backward Chaining
Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian 

sebelah kanan (THEN dulu). Dengan kata lain, penalaran 
dimulai dari hipotesis terlebih dahulu, dan untuk menguji 
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kebenaran hipotesis tersebut harus dicari fakta-fakta yang 
ada dalam basis pengetahuan.

Kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh tiga 
macam penelusuran, yaitu Depth-fi rst search, Breadth-
fi rst search dan Best-fi rst search. 
a. Breadth-fi rst search, Pencarian dimulai dari simpul 

akar terus ke level 1 dari kiri ke kanan dalam 1 level 
sebelum berpindah ke level berikutnya.

b. Depth-fi rst search, Pencarian dimulai dari simpul akar 
ke level yang lebih tinggi. Proses ini dilakukan terus 
hingga solusinya ditemukan atau jika menemui jalan 
buntu. 

c. Best-first search, bekerja berdasarkan kombinasi 
kedua metode sebelumnya.

PERANCANGAN SISTEM

Perancangan Basis Pengetahuan
Basis pengetahuan pada sistem pakar untuk diagnosa 

penyakit Diabetes anak berdasarkan gejala penyakit 
Diabetes ini terdiri dari dua macam sumber pengetahuan, 
yaitu fakta dan aturan. Fakta pengetahuan yang disimpan 
yatu pengetahuan mengenai penyakit Diabetes dilihat 
dari gejala penyakit Diabetes

Perancangan Tabel Keputusan Penyakit Diabetes
Perancangan keputusan merupakan suatu rancangan 

yang digunakan untuk membangun sebuah sistem pakar, 
Tabel keputusan akan mempermudah untuk menyusun 
basis pengetahuan dan aturan serta menentukan faktor 
kepastian dari setiap pelaksanaan identifi kasi gejala pada 
penyakit Diabetes.

Tabel 2. Jenis Penyakit Diabetes

Jenis Penyakit Diabetes

Kode Penyakit Nama Penyakit Diabetes

P01 Diabetes Tipe 1

P02 Diabetes Tipe 2
P03 Diabetes Gestasional

Tabel 3. Gejala pada diagram fokus permasalahan.

Kode Gejala Nama Gejala
GJ01 Polidipsi (sering haus)
GJ02 Poliuria (banyak kencing)
GJ03 Polifagia (banyak makan)
GJ04 Berat Badan menurun
GJ05 Sering merasa lelah
GJ06 Sensitive atau mudah tersinggung
GJ07 Luka yang sukar sembuh
GJ08 Mata rabun
GJ09 Rasa kesemutan
GJ10 Gusi merah dan bengkak
GJ11 Gatal pada kemaluan
GJ12 Mudah terkena infeksi
GJ13 Sering keputihan
GJ14 Cepat Pusing
GJ15 Sering bisulan.
GJ16 Sering mengantuk.
GJ17 Kulit terasa kering dan gatal.

Tabel 4. Tabel keputusan

Kode Gejala Kode Penyakit
P01 P02 P03

GJ01
GJ02
GJ03
GJ04
GJ05
GJ06
GJ07
GJ08
GJ09
GJ10
GJ11
GJ12
GJ13
GJ14
GJ15
GJ16
GJ17

Informasi pengetahuan untuk gejala penyakit 
Diabetes, terdiri dari:

Gambar 1. Metode Pencarian Diagnosa Penyakit Diabetes

Mesin Inferensi
Dalam sistem ini metode inferensi yang digunakan 

adalah forward chaining karena proses yang dialami 
dengan menampilkan gejala penyakit. Forward chaining 
digunakan untuk menguji faktor-faktor yang dimasukkan 
pengguna dengan aturan yang disimpan dalam sistem 
satu demi satu hingga dapat diambil satu kesimpulan 
forwad chaining.

Sedangkan metode pencarian dengan menggunakan 
metode Forward Chaining dengan penelusuran Breadth 
First Search dapat dilihat melalui gambar 1.

Hasil dari metode pencarian diagnosa penyakit Diabetes 
dengan metode Forward Chaining, metode Forward 
Chaining dengan penelusuran breadth-first search 
(pencarian melebar pertama), menelusuri semua node-
node yang ada terlebih dahulu dengan alur penelusuran 
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dari kiri ke kanan yaitu ada 17 node yang ditelusuri 
berdasarkan basis pengetahuan yang ada. Gambar 1 
merupakan salah satu contoh untuk penulusuran P01 
(Diabetes Tipe 1), yaitu dimana node-node yang termasuk 
dalam basis pengetahuan P01 adalah node 1, node 2, 
node 3, node 4, node 5, dan node 6.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Halaman Menu Solusi
Pada halaman submenu solusi di gunakan oleh 

admin dan pakar jika terjadi proses penambahan solusi 
baru. Sedangkan submenu solusi obat di gunakan admin 
dan pakar untuk mengedit adan menghapus solusi jika 
terjadi kesalahan dalam memasukan data solusi sehingga 
mengharuskan untuk mengedit atau menghapus data 
solusi tersebut. Adapun tampilannya terdapat pada 
gambar 2sebagai berikut:

Gambar 2. Menambah dan mengedit Solusi

Gambar 3. Halaman Menu data diagnosa

Halaman Menu Data Diagnosa
Pada gambar 3 merupakan halaman riwayat 

diagnose di mana setelah user berkonsultasi 
dengan system pakar diagnosa penyakit diabetes 
maka hasil konsultasi akan dicetak oleh data 
diagnose berupa nama penyakit, nama gejala dan tanggal 
konsultasi. Adapun tampilan nya sebagai berikut:

Pengujian Aplikasi
Gejala yang terdapat pada aplikasi ini memiliki 

dekripsi yang umum sehingga user dapat memahami 
setiap gejala dengan baik. Pada gejala yang terdapat pada 
aplikasi ini sangat umum dan mudah di mengerti oleh 
user. Akan tetapi macam gejala tersebut belum spesifi kasi 
mengarah kepada satu penyakit. Seperti contoh gejala 
polidipsi, poliuria, dan polifagia sebagian besar penyakit 
hampir bisa di pastikan mempunyai gejala yang sama 
hanya saja dari jawaban user mempunyai perbedaan 
untuk tiap penyakit.

Pada pengujian metode forward chaining pada 
aplikasi ini di lakukan dengan cara memilih data gejala 
pada menu diagnosa penyakit dengan memberi jawaban 
sangat yakin, yakin, cukup yakin, sedikit yakin dan tidak 
setelah itu hasil keluaran penyakit dengan perhitungan 
berdasarkan basis pengetahuan yang sudah di tetap kan.

Gambar 4. Halaman Pilihan Gejala

Setelah user memilih gejala pada checkbox gejala pada 
diagnosa maka sistem akan mencari kode gejala pada 
tabel data gejala setelah itu kode gejala akan mencari data 
penyakit dan di tabel rule. Ketika data-data gejala yang 
telah di pilih sesuai dengan jawaban user di kirimkan 
ke tabel diagnosa untuk di lakukan perhitungan maka 
akan di muncul kan hasil beberapa diagnosa penyakit 
yang memiliki kesesuaian dengan masukan gejala dari 
checkbox gejala yang di pilih dengan tiap pasangan kode 
penyakit dan kode gejala yang di dapat dari tabel hasil 
diagnosa.

Maka akan di peroleh persentase nilai per kode 
penyakit dan diurutkan berdasarkan kode penyakit dan 
selanjutnya sistem akan menampilkan penyakit-penyakit 
di mulai dengan nilai persentase terbesar sampai ke nilai 
persentase terkecil yaitu penyakit dengan kode penyakit 
P01, P03 dan P02. Kemudian hasil di tabel kan untuk 
dapat di analisa pada tabel 5 di bawah ini:
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Pada tabel 5 terlihat bahwa persentase nilai untuk 
penyakit diabetes tipe 2 (kode penyakit P02) paling besar 
yaitu 81,1 dan akurat hasil penyakit yang terdiagnosa.

Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil pengujian program, aplikasi sistem 

pakar mendiagnosa penyakit diabetes menggunakan 
metode Forward Chaining ini cukup membantu para 
petugas di klinik dalam hal memberikan pelayanan 
dan edukasi terhadap pasien tentang pengobatan 
penyakit yang di derita pasien berdasarkan identifi kasi 
gejala.

Tabel 5. Nilai persentase per penyakit berdasarkan gejala 
yang di masukan pada saat user memilih gejala.

Kode 
penyakit Kode gejala yang sesuai Total nilai 

Persentase (%)
P01 GJ02, G03, GJ04, GJ05, 

GJ06
78,3 

P03 GJ02, GJ03, GJ04, GJ05 79,6
P02 GJ02, GJ03, GJ05 81,1

2. keluaran penyakit pada diagnosa penyakit berdasarkan 
total persentase tiap aturan pada hasil diagnosa yang 
paling besar.

3. Gejala yang terdapat pada aplikasi ini lebih spesifi k 
mengarah pada tiga penyakit.

4. Materi yang dimuat dalam program ini masih kurang 
mewakili kepakaran dalam hal gangguan diabetes 
secara menyeluruh.
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ABSTRACT
Direct Analysis Method (DAM) is a new method of analysis of the steel structure of the AISC- 2010. This study aims in the long 

term to provide atlternatif. The new structural analysis method that is applicable as well to enrich the scholarship for academics. 
Specifi c target in this study is the acceptance of the method of Direct Analysis Method (DAM) AISC-2010 as a practical and 
applicable analytical methods in the analysis of composite building structure, as an alternative method in the structural analysis. 
In this research, the analysis of the structure model of the existing building; on the case study will be conducted as a representative 
model of the building. The analysis is done by modeled in the form of 3-dimensional structure with the help of structural analysis 
program ETABS. The analytical method used is the Direct Analysis Method (DAM). Frame output of this analysis will be compared 
with the theoretical structure analysis method that never existed before and has been widely used by the public. Among methods of 
ASD, LRFD-AISC 2005 for the steel structural elements, and SNI-2378-2002 for concrete structural elements. Analysis by DAM 
method showed a positive correlation with the method of analysis of existing structures. And proved that DAM can also be used as a 
method of analysis of composite building structures.

Key words: DAM, analysis, ETABS, building, composite

PENDAHULUAN

Pemilihan topik penelitian ini dilandasi oleh 
keingintahuan peneliti apakah metode Direct Analisis 
Method (DAM) juga dapat diaplikasikan dalam proses 
analisis struktur beton maupun struktur beton komposite 
baja. Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat 
Direct Analysis Method merupakan metode analisis 
struktur terbaru yang mengacu pada AISC-2010. Metode 
analisis struktur DAM (AISC-2010) biasa digunakan 
dalam analisis struktur baja dengan memanfaatkan 
software komersial seperti Etabs yang di model kan 
dalam bentuk struktur tiga dimensi. Namun akan menjadi 
keunikan tersendiri manakala komponen struktur 
suatu gedung terdiri dari dua komponen yang berbeda 
(compossite). Penelitian ini dilakukan dengan cara 
memodelkan struktur gedung sebagai obyek penelitian 
dalam bentuk tiga dimensi dengan memanfaatkan 
program analisis struktur Etabs Versi 10.

Pemodelan struktur tiga dimensi dilakukan dengan 
pertimbangan agar respons struktur yang terjadi 
mendekati kondisi beban aktual. Input beban pada 
struktur gedung diberikan menurut beban rencana. Out 
put frame hasil analisis Etabs ditetapkan sebagai nominal 
kapasitas pada masing-masing elemen struktur gedung. 
Analisis kapasitas komponen struktur juga dilakukan 
secara manual dengan penyelesaian rumus-rumus empiris 
menurut kaidah yang sudah ada sebelumnya (SNI). Hasil 
analisis secara digunakan sebagai standar uji hipotesis. 
Apakah hasil analisis struktur DAM dengan Etabs 
memberikan hasil yang setara dengan cara hitungan 
kapasitas komponen menurut SNI.

Metode perancangan struktur baja yang saat ini 
digunakan adalah Effective Length Method (ELM), yang 
didasarkan pada analisis struktur elastik. Pemakaiannya 
terbatas pada struktur dengan rasio pembesaran momen 
akibat perpindahan titik nodal, Δ2nd order /Δ1st order 
≤ 1.5 (AISC-2005). Spesifikasi untuk struktur baja, 
ANSI/AISC 360-10, diterbitkan oleh American Institute 
of Steel Construction. Menguraikan Direct Analysis 
Method (DAM) dan menentukan penggunaannya dalam 
perancangan struktur baja. DAM di defi nisi kan oleh AISC 
sebagai “sebuah metode desain yang menangkap efek dari 
tegangan sisa dan awal out-of-plumbness frame dengan 
mengurangi kekakuan dan menerapkan beban nasional 
dalam analisis ordo kedua.”

Menurut AISC, “Penelitian terbaru menunjukkan 
bahwa metode analisis DAM-AISC-2010 merupakan 
pendekatan yang terbaik untuk menutupi semua efek 
respons yang relevan.” (Sasibut and Kutyn, 2011). DAM 
Merupakan perancangan stabilitas struktur baja yang 
berupa kombinasi analisis untuk menentukan kuat perlu 
penampang struktur dan metode desain agar mempunyai 
kekuatan yang mencukupi (AISC 2010).

DAM diperlukan untuk mengatasi keterbatasan analisa 
struktur elastik yang tidak bisa mengakses stabilitas. 
Analisa struktur elastik adalah analisa struktur 
yang selama ini diajarkan pada tingkat S1 di jurusan 
teknik sipil dan dipakai untuk perancangan struktur 
pada umumnya. Jika memakai DAM maka pengaruh 
pembebanan pada struktur dapat ditentukan teliti karena 
telah memperhitungkan pengaruh geometry imperfection 
dan reduksi kekakuan selama proses analisis struktur. 
(Seminar dan Pameran HAKI 2011 Konstruksi 
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Indonesia Melangkah ke Masa Depan” 2 dalam 
Dewobroto, 2011)

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN 
HIPOTESIS

Jika mempelajari parameter perancangan batang tekan 
yang telah memperhitungkan kekuatan material (fy) dan 
stabilitas (buckling), maka dengan mudah diketahui 
bahwa kekuatan batang tekan ditentukan oleh parameter 
E, Fy, KL/r dan Ag. Dua yang pertama merujuk bahan 
material, sedangkan dua yang terakhir merujuk kondisi 
geometrinya. Ternyata setelah mempelajari lebih dalam, 
parameter tersebut bukanlah faktor utama. Itu hanya 
akan cocok jika dikaitkan dengan rumus atau kurva 
kapasitas yang terdapat pada code yang memakai 
parameter tersebut (Galambos 1998, Salmon et al 2009 
dalam Dewobroto 2011).

Dari penelitian yang telah dilakukan terdahulu; pada 
assessment gedung bengkel ditemukan model konstruksi 
gedung yang menggunakan dua jenis komponen struktur 
sekaligus. Berupa kolom dan balok beton maupun baja. 
Pada penelitian tersebut dilakukan pemodelan struktur 
gedung tiga dimensi dengan metode DAM menggunakan 
program analisis struktur ETABS. Dalam penelitian 
tersebut diketahui bahwa ternyata metode analisis 
struktur DAM juga memberikan gambaran hasil yang 
cukup akurat respons struktur akibat pembebanan 
pada komponen struktur beton. Mendasar pada bahan 
penelitian tersebut, maka timbul gagasan untuk 
mengaplikasikan metode analisis struktur DAM dengan 
ETABS pada komponen struktur beton maupun beton 
komposit. Adapun pustaka utama yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah AISC-2010.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis struktur DAM dengan bantuan program analisis 
struktur Etabs yang dimodelkan dalam bentuk tiga 
dimensi (space frame) agar diketahui respons struktur 
yang mendekati kondisi yang sesungguhnya. Pemodelan 
struktur dengan Etabs dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pemodelan Struktur Etabs

Selanjutnya Out-put frame Etabs dikomparasikan 
dengan hitungan secara manual dengan rumus-rumus 
empiris yang mengacu pada metode yang telah ada. 
Adapun tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:
a. Pengumpulan Data Primer
b. Pengumpulan Dara Sekunder
c. Pengamatan Data Observasi

Penelitian ini dilakukan pada gedung bengkel 
terminal Kertonegoro Ngawi. Penelitian yang dilakukan 
didasarkan dari data-data primer hasil data-data primer 
hasil observasi di lapangan yang berupa dokumentasi 
kondisi aktual gedung. Data primer yang berupa data 
observasi diperoleh dari hasil observasi di lapangan yang 
berupa dokumentasi fotografi kondisi aktual gedung 
bengkel. Data tersebut dipergunakan sebagai gambaran 
umum untuk mendeskripsikan kondisi eksisting bangunan 
gedung bengkel.

Langkah awal yang dilakukan pada pemeriksaan visual 
di lapangan adalah pemeriksaan kondisi fi sik bangunan 
gedung secara keseluruhan dan kondisi komponen 
struktur existing. Pemeriksaan dokumen perencanaan (as 
built drawing) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
terhadap kondisi eksisting gedung. Data as built drawing 
dan data mutu beton juga digunakan untuk pemeriksaan 
kesesuaian dengan kondisi aktual di lapangan. Data as 
built drawing dan data mutu beton juga digunakan untuk 
evaluasi komponen struktur beton agar diketahui kapasitas 
komponen struktur beton. Analisis data observasi dan 
data as built drawing, dikompilasikan untuk dilakukan 
analisis kapasitas komponen struktur gedung. Langkah-
langkah analisis dapat dilihat pada Bagan Alir seperti 
pada Gambar 3.1.

Kontrol kapasitas pada komponen horizontal baja, 
dilakukan pada elemen gordink; rafter; dan regel. 
Untuk komponen vertikal baja dilakukan pada kolom 
baja profil I–shape. Pada elemen struktur gedung 
dengan komponen beton dipilih komponen balok dan 
kolom utama. Pemeriksaan kapasitas komponen struktur 
dilakukan dengan cara dibandingkan antara hasil analisis 
pembebanan aktual gedung terpasang dengan beberapa 
acuan kriteria penerimaan menurut aturan yang sudah 
ada. Khusus untuk komponen struktur baja, penghitungan 
dilakukan dengan penyelesaian rumus-rumus empiris 
menurut AISC-LRFD 2010 dengan metode DAM. Acuan 
pemeriksaan meliputi beberapa hal sebagai berikut:
–  Analisis kapasitas aksial
–  Analisis kapasitas lentur
– Analisis stabilitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perhitungan secara manual yang telah dilakukan, 
diperoleh beban-beban nominal untuk input beban pada 
Etabs yang disusun seperti pada Tabel 1. Dari analisis 
Etabs yang telah dilakukan diperoleh data output beban 
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seperti pada Tabel 2 dan Tabel 3. Angka dalam tabel 
merupakan nilai beban yang terbesar pada masing-masing 
elemen struktur. Untuk analisis dengan metode DAM 
digunakan faktor reduksi kekakuan (EI* = 0.8.τbEI dan 
EA* = 0.8EA).

Untuk alasan praktis diberikan nilai τb =1, faktor 
reduksi untuk EI* dan EA* diberikan dengan cara 
memodifikasi nilai E dalam analisis program Etabs. 
Program ini dianggap telah memenuhi kriteria persyaratan 
analisis struktur orde-2. Untuk memastikan hal ini, dapat 

Gambar 2. Bagan Alir Penelitian
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Tabel 1. Input Frame Etabs

PEMBEBANAN PADA KOMPONEN STRUKTUR TERPASANG
No. Komponen Type Elemen Pembebanan Satuan
I. Struktur Atap

1 Beban Mati Atap dead Frame 0,267 N/mm
2 Beban Angin Atap Arah (-YA) wind Frame -8,662 N/mm
3 Beban Angin Atap Arah (-ZA) wind Frame -19,378 N/mm
4 Beban Angin Atap Arah (-YB) wind Frame -2,887 N/mm
5 Beban Angin Atap Arah (-ZB) wind Frame -6,459 N/mm

II. Be ban Ringbalk
1 Beban Plafond +Elektrikal (X) dead Frame 0,343 N/mm
2 Beban Dinding + Plafond +Elektrikal (Y) dead Frame 4,267 N/mm

III. Be ban Balok Canopy
1 Dinding + Plat Kanopi X dead Frame 8,417 N/mm
2 Plat Kanopi Y dead Frame 7,416 N/mm

IV. Be ban Balok Rolling Door
1 Beban Dinding (X) dead Frame 7,358 N/mm
2 Beban Dinding + rolling door (Y) dead Frame 7,387 N/mm

V. Be ban Sloof Ruang Samping
1 Beban Dinding + screed + keramik (X) dead Frame 9,015 N/mm
2 Beban Dinding + Screet, keramik (Y) dead Frame 8,294 N/mm
3 Beban Urugan, Screet, keramik KM/WC (X) dead Frame 4,76 N/mm
4 Beban Urugan, Screet, keramik KM/WC (Y) dead Frame 3,57 N/mm

VI. Be ban Sloof Lantai De pan
1 Beban Impact Sloof depan lantai utama (X) live Frame 13,240 N/mm

VII. Be ban s loof be lakang Lantai Utama
1 Beban Dinding sloof belakang dead Frame 9,442 N/mm

dilihat dalam program ETABS pada menu defi ne static 
loads cases names. Pada box Loads Type telah tersedia 
menu notional load. Berat sendiri diabaikan. Opsi P-Δ 
diaktifkan. Analisis dilakukan dengan metode analisis 
DAM. Beban notional ditentukan berdasarkan kombinasi 
beban Qu = 1,4 DL.

Dipilih kombinasi beban terfaktor ini karena dianggap 
yang paling berpengaruh.

Perlu diberikan beban angin lateral (Quh). Diberikan 
beban notional (Ni) di semua ujung kolom baja untuk 
memberikan efek destabilizing yang terbesar. Sehingga 
perhitungan beban Notional sesuai AISC (2010) Chapter 
C – C2.2b. Diambil dari beban gravitasi:

Yi = Qu . LBC
 = 1.295,90 KN
Ni  = 0.002.Yi
 = 10.367 KN Gambar 3. Uji Beban Elemen Struktur

Dilakukan uji beban pada elemen struktur 
representatif menurut out-out frame etabs hasil analisis 
DAM untuk membuktikan bahwa analisis DAM dapat 
digunakan sebagai metode analisis struktur komposite. 
Benda uji elemen beton digunakan mutu beton f’c = 25 
Mpa. Sedangkan untuk elemen struktur baja digunakan 
elemen I-shape 200.150.9.16. Proses uji beban elemen 
struktur dapat dilihat pada Gambar 3.
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Tabel 2. Output Frame Etabs Struktur Beton

Data Elemen Momen Geser Torsi Aksial
Elemen Kode Dimensi

(mm)
Mact

(N-mm)
Vact

(Mpa)
Tact

(Mpa)
Pact
(N)

B alok

B-1 200 × 400 34,977,196.64 7,780.38 -1,047,892.82 -5,957.96
B-2 200 × 300 4,374,779.74 -650.43 -101,535.59 -117.69
B-3 150 × 300 5,159,859.43 7,554.00 -790,349.65 -147.91
BP 150 × 200 -15,310,999.19 -24,290.61 427,904.48 -532.77

Sloof
S-1 200 × 300 -80,917,289.70 -10,205,128.43 21,846,435.65 -25,311.20
S-2 150 × 300 -58,226,983.70 49,930.64 -6,332,130.71 20,620.63

Kolom
K-1 300 × 300 8,641,160.15 6,190.16 8,378.25 -141,900.13
K-2 200 × 200 -2,006,419.50 -2,043.67 122,211.63 -134,688.91
K-3 150 × 150 843,079.30 1,035.64 -8,947.19 26,682.09

Tabel 3. Komponen Struktur Beton Kritis

Data Elemen Kapasitas Momen Kapasitas Geser Kapasitas Torsi Kapasitas Aksial

Elemen Kode Dimensi
(mm)

Kode 
Elemen

Mn
(N-mm)

Mact
(N-mm)

Vn
(N)

Vact
(N)

Tn
(N)

Tact
(N)

Pn
(N)

Pact
(N)

Sloof S-1 200 × 300
B648 121,492,122 -28,061,217 44,360 -37,121 3.424.149.53 4.260.144,142 379,724 -3,699
B540 121,492,122 -40,588,155 44,360 58,731 3.424.149.53 6.111.145,142 379,724 7,851
B675 121,492,122 -28,341,955 44,360 -38,987 3.424.149.53 4.155.165,148 379,724 8,326

Tabel 4. Output Frame Etabs Struktur Baja

Data Elemen Momen
Elemen Kode Dimensi

(mm)
Kode

Elemen
Mux.act
(N-mm)

Pu
(kips)

Channe ls Gordink 150 . 65 .20. 3,2 B692 -6.065,94 0,000
I-shape Rafte r 150 . 75 . 5 . 7 D1937 108,014 2,190
I-shape Re ge l 150 . 75 . 5 . 7 B529 2.734,84 -11,150
I-shape Kolom 200 . 75 . 5 . 7 C536 36,298 -10,150

Tabel 5. Kapasitas Komponen Baja Kritis

Data Elemen Kapasitas Lentur Kapasitas Aksial Stabilitas

Elemen Kode Dimensi
(mm)

Mux < Mnx
(kip-in) Comp ≤ 200 Tens ≤ 300 Pu < Pn

( kips )

Mux Mnx Pu Pn

Channels Gordink 150 . 65 .20. 3,2 -6,065.94 28.749 425.9376 425.9376 0.000 2.083
I-shape Rafter 150 . 75 . 5 . 7 108.014 58.146 107.118 107.118 2.190 1.493
I-shape Regel 150 . 75 . 5 . 7 2,734.84 17.538 511.696 511.696 -11.150 2.149
I-shape Kolom 200 . 75 . 5 . 7 36.298 90.105 277.486 277.486 -10.150 13.186

Dari Tabel 3 dan Tabel 5 dapat disusun tabel presentasi 
komponen kritis seperti pada Tabel 6.
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Tabel 6. Kapasitas Komponen Kritis

Kompone n 
Struktur Elemen Persentase Kritis

Struktur Baja

Gordink (CNP) 100.00%
Rafter (IWF) 6.25%
Regel (IWF) 100.00%

Kolom Baja (IWF) 100.00%

Struktur Beton
Kolom Beton 5.13%
Balok Beton 0.00%
Sloof 38.30%

a. Kerusakan Struktur baja
Komponen struktur atap baja yang digunakan 

pada gedung bengkel ini tidak mampu memberikan 
kekakuan yang cukup terhadap bahaya lentur dan 
lendutan. Komponen gordink, rafter dan regel tidak 
mampu memberikan stabilitas yang cukup pada sistem 
struktur atap. Sehingga, rangka atap terlihat melendut. 
Ketidakstabilan dan kurangnya kekakuan komponen 
struktur dapat memberikan transfer tegangan yang terus- 
menerus pada sistem struktur selama umur layan gedung. 
Analisis kapasitas elemen struktur baja dapat dilakukan 
dengan metode analisis stabilitas DAM.

b. Kerusakan Struktur Beton
Dari hasil analisis dengan rumus empiris diketahui 

bahwa penyebab awal kerusakan elemen struktur beton 
adalah diakibatkan oleh rendahnya mutu beton pada 
balok sloof. Dari pemodelan Etabs dengan metode 
DAM yang dilakukan, diketahui bahwa mutu beton yang 
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas balok sloof 
diperlukan mutu beton sebesar f ’c = 25 Mpa.

Hasil Uji Beban terhadap elemen struktur menurut 
analisis DAM yang telah dilakukan menunjukkan 
adanya korelasi positif antara DAM dengan pemodelan 
tiga dimensi Etabs; dengan menghasilkan kapasitas 
elemen struktur yang lebih baik. Untuk elemen struktur 
baja nilai KL/rmin (slenderness ratio) diperoleh 72,80 < 
200 yang menjamin terpenuhinya kapasitas aksial elemen 

struktur. Sedangkan pada elemen struktur beton dengan 
nilai f ’c = 25 Mpa diperoleh nominal kapasitas elemen 
struktur sebagai berikut:

Mn.act = -501.905,79 N-mm < Mn.act (sebelumnya) = 
45.351.969 N-mm …... (O.K) Vn = 126.993 N > Vu.act = 
39.690,34 N (O.K) Tc = 4.000.000 N > Tcr = 1.110.531 
N..(O.K)

KESIMPULAN

a. Metode perencanaan Direct Analisys Method 
(DAM) dengan pemodelan Struktur tiga dimensi 
Etabs menunjukkan adanya korelasi positif antara 
perhitungan DAM secara manual, maupun dengan 
metode perhitungan dengan cara rumus-rumus empiris 
SNI.

b. Perhitungan analisis DAM dengan Etabs dapat 
memberikan hasil yang setara dengan perhitungan 
secara manual menggunakan dengan rumus-rumus 
empiris (SNI).

c. Metode analisis DAM dengan ETABS dapat digunakan 
sebagai metode alternatif perencanaan bangunan 
dengan struktur beton, maupun beton komposite baja.
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Pengaruh Kompos Limbah Tebu terhadap Pertumbuhan dan Hasil 
Tanaman Melon (Cucumis Melo L.) pada Dataran Rendah

The Effect of Sugar Cane’s Waste Compost for Melon’s (Cucumis Melo L.) 
Growth and Yield at Lowland

Ana Amiroh
Staf Pengajar Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

ABSTRACT
Increased production of melon than determined by the right cultivation techniques also determined by soil factor. Using of 

lawland as cultivation has some weakness in the physical, chemical and biological, therefore need efforts to improve the condition, 
which one is the addition of organic matter such as sugarcane waste compost. This study aimed to investigate the effect and fi nd 
the best dose of sugarcane waste compost for the growth and result of melon on lawland. The experimental units were arranged in 
a completely randomized design (CRD), which consists of 5 treatments and 4 replications. Each replications consists of 4 samples 
of plants, so that a total number of 80 plants. The treatment is: Without sugarcane waste compost, 450 g/polybag sugarcane waste 
compost, 800 g /polybag sugarcane waste compost, 1500 g/polybag sugarcane waste compost, 2000 g/polybag sugarcane waste 
compost. The variables observed in this study: the upper part of plant dry weight (g), root volume (cm3), fruit diameter (cm), fruit 
weight (g), fl esh thickness (cm) and fruit sugar content (Brix%). Based on this research, the provision of compost as much waste 
sugarcane 2000 g/polybag, delivering the highest rates in the observation variables root volume (15.5 cm), the top of the plant 
dry weight (21.45 g), fruit weight (105.25 g), and fruit diameter (12.00 cm), but did not differ signifi cantly affect the provision of 
sugarcane waste compost as much as 1500 g/polybag in variable fruit weight and fruit diameter, thus the results of this study can 
say that the effi ciency of the provision of sugarcane waste compost on growth and melon crop on alluvial soil is as much as 1500 
g/polybag sugarcane waste compost.

Key words: Melon, Lawland, Sugarcane Waste Compost

ABSTRAK 
Peningkatan produksi melon selain ditentukan oleh tehnik budidaya yang tepat juga ditentukan oleh faktor tanah. Pemanfaatan 

dataran rendah sebagai lahan budidaya memiliki beberapa kelemahan pada sifat fi sik, kimia dan biologi, sehingga perlu adanya 
usaha untuk memperbaiki kondisi tersebut, salah satunya ialah dengan penambahan bahan organik berupa kompos limbah tebu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan mencari dosis kompos limbah tebu yang terbaik untuk pertumbuhan dan 
hasil tanaman melon pada tanah dataran rendah. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 
5 taraf perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 4 sampel tanaman, sehingga jumlah seluruhnya ada 80 tanaman. 
Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Tanpa kompos limbah tebu, 450 g/polybag kompos limbah tebu, 800 g/polybag 
kompos limbah tebu, 1500 g/polybag kompos limbah tebu, dan 2000 g/polybag kompos limbah tebu. Variabel yang diamati adalah: 
Berat kering bagian atas tanaman (gram), volume akar (cm3), diameter buah (cm), berat buah (gram), ketebalan daging buah (cm) 
dan kadar gula buah (Brix%). Berdasarkan hasil penelitian, pemberian kompos limbah tebu sebanyak 2000 g/polybag, memberikan 
rerata tertinggi pada variabel pengamatan volume akar (15,5 cm), berat kering bagian atas tanaman (21,45 g), berat buah (950,25 
g), dan diameter buah (12,00 cm), akan tetapi berbeda tidak nyata terhadap pemberian kompos limbah tebu sebanyak 1500 g/
polybag pada variabel berat buah dan diameter buah, dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa efesiensi 
pemberian kompos limbah tebu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon pada tanah dataran rendah ialah sebanyak 1500 
g/polybag kompos limbah tebu. 

Kata kunci: Kompos Limbah Tebu, Melon, dataran rendah

PENDAHULUAN

Melon (Cucumis melo L.) termasuk jenis tanaman 
buah-buahan semusim yang mempunyai arti penting 
bagi perkembangan sosial ekonomi khususnya 
dalam peningkatan pendapatan petani, perbaikan gizi 
masyarakat dan perluasan kesempatan kerja. Dilihat dari 
potensi lahan yang tersedia, Daerah dataran rendah sangat 
memungkinkan untuk budi daya melon, salah satunya 

ialah tanah dengan pH 0–7 meter dpl. Pemanfaatan 
tanah dataran rendah sebagai lahan budi daya memiliki 
beberapa kelemahan, diantaranya kandungan liat 
cukup tinggi sehingga tanah akan mengeras pada saat 
kekeringan dan becek pada saat basah, kondisi ini dapat 
memperburuk drainase dan aerasi tanah sehingga kurang 
baik untuk pertumbuhan akar, selain itu tanah dataran 
rendah juga bersifat asam, kandungan bahan organik dan 
unsur haranya juga rendah.
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Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 
kondisi tanah agar sesuai untuk pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman adalah dengan memberikan 
bahan organik ke dalam tanah. Bahan organik berperan 
sangat penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah, 
meningkatkan kandungan unsur hara, menambah daya 
serap air dan memperbaiki kehidupan mikroorganisme 
dalam tanah (Indriani, 2004: 2). Salah satu bahan organik 
yang dapat digunakan ialah kompos limbah tebu.

Penggunaan limbah tebu sebagai bahan kompos 
sangat menguntungkan, karena bahannya mudah didapat 
dan tersedia dalam jumlah banyak, hal ini dapat menjadi 
salah satu alternatif yang tepat dalam pemanfaatan limbah 
pertanian, guna mengurangi ketergantungan terhadap 
penggunaan pupuk kimia yang harganya semakin mahal. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di laboratorium 
kimia dan kesuburan tanah Fakultas Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang (2013), menunjukkan bahwa kompos 
limbah tebu memiliki kandungan C-Organik 16,63%, N 
total 1,04%, C/N rasio 16,04%, P 0,421%, K 0,193%, Ca 
2,085% dan Mg 0,379%. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
dan mencari dosis kompos limbah tebu yang terbaik 
untuk pertumbuhan dan hasil tanaman melon pada tanah 
dataran rendah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sisir Kecamatan 
Laren Kabupaten Lamongan, sejak tanggal 12 Juni 
sampai dengan tanggal 14 September 2014.

Media diambil dari dataran rendah dengan ketinggian 
tempat 0–7 meter di atas permukaan. Benih melon yang 
ditanam adalah varietas Sakata Glamour. Pupuk dasar 
yang diberikan Urea, SP-36 dan KCL, polybag berukuran 
40 × 50 cm, lanjaran, pestisida yang digunakan ialah 
Damasit.

Penelitian dirancang dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 taraf perlakuan dan 
4 ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 4 sampel tanaman, 
sehingga jumlah seluruhnya ada 80 tanaman. Perlakuan 
yang dimaksud adalah C0 = Tanpa kompos limbah tebu, 
C1 = 450 g/polybag kompos limbah tebu, C2 = 800 g/
polybag kompos limbah tebu, C3 = 1500 g/polybag 
kompos limbah tebu, C4= 2000 g/polybag kompos limbah 
tebu. 

Bahan pembuatan kompos adalah limbah tebu 
100 kg, pupuk kandang kotoran sapi 10 kg, dan EM-4 
100 ml dicampur hingga rata, kemudian ditumpuk setinggi 
20 cm, lalu ditutup dengan terpal untuk mempertahankan 
suhunya. Pembalikan dilakukan setiap satu minggu sekali 
setelah perlakuan. Pada 25 hari kompos dianggap telah 
matang, kemudian dilakukan pengukuran nisbah C/N. 
Rumah plastik berukuran panjang 15 m dan lebar 5 m 
dengan tinggi 4 m. Atap dengan menggunakan plastik 
transparan dan dindingnya dari UV. Jarak tanam antar 

polybag yaitu 60 × 70 cm. Tanah diambil dari lahan 
dataran rendah, kemudian dikering anginkan lalu diayak 
kemudian dimasukkan ke dalam polybag berukuran 
40 × 50 cm sebanyak 10 kg tanah setelah dicampur 
dengan kompos sesuai dengan perlakuan masing-masing.

Benih yang akan disemai direndam dalam air yang 
berisi larutan pestisida selama ± 6 jam, lalu disemai 
dalam polybag ukuran 5 × 10 cm yang berisi campuran 
tanah, pupuk kandang, dan pasir dengan perbandingan 
1:1:1. Satu polybag berisi satu benih dan disemai selama 
dua minggu. Lanjaran dipasang satu minggu sebelum 
bibit ditanam.

Persiapan media tanam dilakukan dengan 
mencampurkan kompos limbah tebu secara merata 
dengan tanah. Dosis yang diberikan disesuaikan dengan 
perlakuan masing-masing lalu diinkubasi selama dua 
minggu, setelah itu dilakukan analisis pH tanah. Pupuk 
dasar yang digunakan yaitu Urea, Sp-36 dan KCl sesuai 
dosis anjuran. Menurut Prajnanta (1998:53), kebutuhan 
pupuk dasar untuk tanaman melon yaitu Urea 450 kg/
ha, SP-36 900 kg/ha, dan KCl 720 kg/ha. Berdasarkan 
perhitungan hasil konversi, maka kebutuhan pupuk dasar 
yang diberikan perpolybag yaitu Urea 2,25 g/polybag dan 
KCl 3,60 g/polybag diberikan dua kali yaitu pada saat 
tanam setengah dosis dan 30 hari setelah tanam setengah 
dosis, sedangkan SP-36 4,50 g/polybag diberikan pada 
saat tanam dan 20 hari setelah tanam msing-masing 
setengah dosis diatas.

Pemeliharaan meliputi penyiraman yaitu pagi 
dan sore hari sampai kapasitas lapang, penyulaman, 
penyiangan gulma, pemangkasan tunas dilakukan 
dengan membuang tunas lateral dan tunas apikal dengan 
menyisakan tunas di ketiak daun yang tumbuh pada ruas 
ke 9–13. Pemangkasan tunas lateral dilakukan dengan 
cara membuang tunas-tunas baru yang muncul pada ruas 
ke-1 sampai ke-8, sedangkan pemangkasan tunas apikal 
(titik tumbuh) dilakukan setelah tinggi tanaman sama 
dengan tinggi ajir tempat tanaman merambat atau ruas 
ke-25 (Samadi, 1995: 66). Seleksi buah diatur mulai dari 
pangkal tangkai ketiak daun ke-9 sampai ke-13. Bakal 
buah disisakan sebanyak 1 buah untuk pemeliharaan 
sampai buah berukuran besar (Stiadi dan Parimin, 2008: 
54). Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan 
menggunakan pestisida Damasit dengan konsentrasi 2 
ml/l air untuk hama lalat buah dan ulat daun Panen buah 
dilakukan pada umur 75 hari setelah trasplanting. 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini ialah berat 
kering bagian atas tanaman (gram), volume akar (cm3), 
diameter buah (cm), berat buah (gram), ketebalan daging 
buah (cm), kadar gula buah (Brix%), serta dilakukan juga 
terhadap berat volume tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis keragaman, menunjukkan 
bahwa pemberian kompos limbah tebu berpengaruh nyata 
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terhadap volume akar, berat kering bagian atas tanaman, 
berat buah, dan diameter buah akan tetapi berpengaruh 
tidak nyata terhadap ketebalan daging buah dan kadar 
gula buah. Selanjutnya untuk variabel volume akar, berat 
kering bagian atas tanaman, berat buah, dan diameter 
buah dilanjutkan dengan uji Duncan yang hasilnya dapat 
dilihat pada Tabel 1.

hara yang ada dalam tanah mudah diserap oleh tanaman, 
sehingga pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil Uji Duncan (Tabel 1), dapat dilihat 
bahwa pemberian kompos limbah tebu sebanyak 2000 
g/polybag kompos limbah tebu, memberikan rerata 
tertinggi pada variabel pengamatan volume akar dengan 
hasil rata-rata 15,5 cm3. Menurut Harjadi (1986:81), 
pertumbuhan tanaman sebagian dibatasi oleh bagian 
bawah tanaman yaitu akar, sehingga terdapat suatu 
hubungan antara pertumbuhan tanaman dengan bagian 
bawah tanaman. Pemberian kompos limbah tebu dapat 
memperbaiki struktur tanah. Struktur tanah yang gembur 
dapat menyebabkan aerasi akan berjalan lancar sehingga 
perkembangan akar menjadi lebih baik, yang pada 
akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan volume 
akar. Keadaan ini menyebabkan proses penyerapan unsur 
hara menjadi lancar sehingga unsur hara yang diperlukan 
oleh tanaman dapat terpenuhi. Selain unsur hara faktor 
lingkungan juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan 
hasil tanaman melon. Berdasarkan pengamatan selama 
penelitian suhu udara rerata harian berkisar antara 
28,90–29,84°C dan kelembapan udara harian berkisar 
antara 70,26–78,15%. Menurut Samadi (1995:30), suhu 
udara optimal yang dibutuhkan tanaman melon berkisar 
antara 20–30°C, dan kelembapan udara berkisar antara 
70–80%, ini berarti bahwa suhu udara dan kelembapan 
selama penelitian merupakan suhu dan kelembapan 
yang diinginkan untuk pertumbuhan dan perkembangan 
tanaman melon, sedangkan data pH tanah pada awal 
penelitian adalah 4,15 dan pH setelah diberi kompos 
limbah tebu total rata-rata menjadi 5,10. Berdasarkan 
data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 
pH, di mana kita ketahui bahwa bahan organik dapat 
memperbaiki sifat kimia tanah terutama dapat menaikkan 
pH tanah. Menurut Rukmana (1994:32), tanaman melon 
menghendaki pH antara 6,0–6,8 meskipun masih toleran 
pada pH 5,8–7,2 dengan demikian pH tanah dalam 
penelitian ini sudah termasuk pH yang dikehendaki 
oleh tanaman melon, yang selanjutnya unsur hara yang 
terdapat di dalam tanah akan lebih mudah tersedia bagi 
tanaman. 

Rerata terendah ditunjukkan pada variabel 
pengamatan volume akar tanpa kompos dengan hasil 
rata-rata 8 cm3 serta pada pemberian kompos sebanyak 
450 g/polybag kompos limbah tebu dengan hasil 
rata-rata 9,5 cm3. Rendahnya rerata pada variabel 
pengamatan volume akar tanpa kompos dan yang diberi 
kompos sebanyak 450 g/polybag, menunjukkan bahwa 
kandungan bahan organik pada media tanam tersebut 
masih rendah, sehingga belum dapat menciptakan 
kondisi media tanam yang sesuai untuk perkembangan 
tanaman melon, hal tersebut dapat dilihat dengan masih 
tingginya BV tanah pada taraf perlakuan tersebut yaitu 
dari 55,20 g/cm3 hanya turun menjadi 55,15 g/cm3. BV 
tanah yang tinggi menandakan bahwa struktur tanah 
tersebut kurang baik. Struktur tanah yang kurang baik 

Tabel 1. Uji Duncan Pengaruh Kompos Limbah Tebu 
Terhadap Volume Akar, Berat Kering Bagian 
Atas Tanaman, Berat Buah, dan Diameter Buah.

Kompos Limbah 
Tebu g/polybag Rerata

VA BK BB DB

Tanpa kompos 8 a 12,20 a 650,88 a 10,57 a

450 g/polybag 9,5 a 14,87 ab 720,47 ab 11,25 ab

800 g/polybag 10 a 14,20 ab 750,85 ab 11,52 ab

1500 g/polybag 13,5 b 16,65 b 825,40 bc 12,49 b

2000 g/polybag 15,5 c 21,45 c 950,25 c 12,00 b

Keterangan:

Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama berbeda 
tidak nyata menurut uji Duncan pada taraf 5%.

Tabel 2. Berat Volume Tanah setelah Inkubasi

Kompos Limbah Tebu g/polybag
Media Tanam
Tanah pH 4

Tanpa Kompos
450 g/polybag
800 g/polybag
1500 g/polybag
2000 g/polybag

55,20
55,15
50,18
45,73
43,9

Total 250,16
Rata-rata 50,03

Pemberian kompos limbah tebu ke dalam tanah 
diketahui juga dapat berpengaruh terhadap berat volume 
tanah (BV). Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 2), 
diketahui bahwa pemberian kompos limbah tebu ke 
dalam tanah dapat menurunkan berat volume tanah 
yang semula 55,20 g/cm3 menjadi 43,9 g/cm3, hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi bahan organik dalam 
tanah maka berat volume tanah akan semakin rendah, 
sehingga tanah akan semakin subur dan gembur, serta 
mempunyai sirkulasi udara yang baik. Hal ini disebabkan 
karena kompos merupakan bahan organik yang telah 
mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-
sifat tanah, baik fi sik, kimia maupun sifat biologinya, 
di samping itu di dalam kompos terkandung hara-hara 
mineral yang berfungsi untuk penyediaan makanan bagi 
tanaman. Keadaan media tanam yang seperti ini sangat 
mendukung bagi pertumbuhan tanaman, karena perakaran 
tanaman akan lebih mudah menembus tanah dan unsur 
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dapat menyebabkan memadatnya tanah apabila dilakukan 
penyiraman. Tanah yang padat maka pori-pori tanah akan 
menyempit. Keadaan ini dapat mengakibatkan akar akan 
mengalami kesulitan dalam menembus kedalam tanah 
sehingga mengurangi penyerapan unsur hara dan air serta 
kandungan oksigen yang dibutuhkan untuk respirasi akar, 
dengan demikian perkembangan akar tanaman menjadi 
terhambat, sehingga berpengaruh juga terhadap bagian-
bagian tanaman yang lainnya.

Pemberian kompos limbah tebu sebanyak 2000 g/
polybag juga memberikan rerata tertinggi pada variabel 
pengamatan berat kering bagian atas tanaman dengan 
hasil rerata 21,45 g. Pemberian kompos ke dalam 
tanah akan menambah ketersediaan unsur hara yang 
dibutuhkan oleh tanaman. Tercukupinya hara N, P, dan 
K dapat merangsang pertumbuhan akar, batang dan 
daun sehingga meningkatkan kapasitas serapan dan 
kecepatan penyerapan, serta laju fotosintesis meningkat, 
dengan demikian lebih banyak asimilat yang dihasilkan 
dan disimpan sebagai bahan kering. Berat kering 
mencerminkan akumulasi senyawa organik yang berhasil 
disintesis tanaman dari senyawa anorganik terutama 
air dan karbondioksida. Unsur hara yang telah diserap 
oleh akar baik yang digunakan dalam sintesis senyawa 
organik maupun yang tetap dalam bentuk ionik dalam 
jaringan tanaman akan memberikan konstribusi terhadap 
pertambahan berat kering tanaman . Berat kering 
tanaman berhubungan dengan peningkatan penyerapan 
berbagai unsur hara yang menunjang proses fotosintesis. 
Hasil fotosintesis tersebut akan digunakan tanaman untuk 
membentuk struktur tubuh , cadangan makanan, senyawa 
sel aktif dan sebagi energi metabolisme sehingga akan 
memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil 
tanaman (Gardner, 1991:30). 

Berdasarkan hasil Uji Duncan (Tabel 1), dapat 
dilihat bahwa variabel berat buah yang diberi kompos 
limbah tebu sebanyak 2000 g/polybag memberikan 
rerata tertinggi yaitu 950,25 g tetapi tidak berbeda nyata 
dengan variabel berat buah yang diberi kompos limbah 
tebu sebanyak 1500 g/polybag dengan hasil rerata 
825,40 g. Besarnya berat buah sangat dipengaruhi oleh 
perkembangan bakal buah. Buah yang terbentuk didukung 
oleh unsur hara, salah satunya ialah unsur Fosfor (P). 
Unsur P sangat berfungsi dalam memacu pertumbuhan 
akar dan pembentukan sistem perakaran yang baik, 
mempercepat pembungaan dan pemasakkan buah, 
memperbesar persentase pembentukan bunga menjadi 
buah, sebagai penyusun inti sel, lemak dan protein. Unsur 
P merupakan unsur utama yang menopang keberhasilan 
tanaman, selain unsur P unsur Kalium (K) juga sangat 
berperan penting dalam memperlancar proses fotosintesis, 
membantu pembentukan protein, dan karbohidrat, 
sebagai katalisator dalam proses transformasi tepung dan 
gula. Adanya unsur K maka tanaman dapat menghasilkan 
karbohidrat dan protein yang berguna untuk pertumbuhan 
buah, sehingga dapat mempengaruhi pembesaran ukuran 

berat buah dan diameter buah. Kalium (K) merupakan 
zat yang paling banyak diserap oleh tanaman. Unsur K 
banyak terdapat di dalam larutan plasma sel dan titik-
titik tumbuh. Unsur K diperlukan untuk meningkatkan 
tekanan turgor dalam sel, meningkatkan daya serap 
air tanah, dan meningkatkan hasil pembentukan zat 
karbohidrat, memperlancar distribusi zat-zat pangan 
serta meningkatkan sintesa karbohidrat menjadi lemak 
dan protein. Pembentukan dan pengisian buah sangat 
dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara, dimana 
unsur hara berguna dalam proses fotosintesis. Proses 
fotosintesis menghasilkan karbohidrat, protein, mineral, 
dan vitamin yang ditranlokasikan kebagian penyimpanan 
seperti buah, sehingga buah yang dihasilkan semakin 
besar dan bertambah berat (Harjadi, 1988:19).

Pemberian kompos limbah tebu sebanyak 2000 g/
polybag juga memberikan rerata tertinggi pada variabel 
pengamatan diameter buah yaitu 12,00 cm, tetapi berbeda 
tidak nyata terhadap pemberian kompos sebanyak 1500 
g/polybag. Hal ini berarti bahwa pada pemberian kompos 
sebanyak 1500 g/polybag sudah memberikan hasil 
terbaik terhadap diameter buah melon. Semakin tinggi 
bahan organik yang diberikan ke dalam tanah, maka akan 
semakin banyak unsur hara yang tersedia dan diserap oleh 
tanaman, sehingga pertumbuhan vegetatif menjadi lebih 
baik. Pertumbuhan vegetatif ini sangat dipengaruhi oleh 
unsur Nitrogen, di mana unsur N ini sangat diperlukan 
tanaman sebagai bahan penyusun klorofil daun, 
protein, dan lemak yang sangat berguna dalam proses 
fotosintesis. Pertumbuhan vegetatif tanaman yang baik 
akan menghasilkan organ-organ tanaman yang meliputi 
akar, batang, dan daun yang baik untuk melakukan proses 
fotosintesis, sehingga dapat mendukung perkembangan 
generatif tanaman. Akibat dari pembesaran sel dan 
perkembangan sel tersebut, maka akan selalu diikuti oleh 
peningkatan ukuran buah yaitu berat buah dan diameter 
buah (Loveles, 2002:30).

Berdasarkan hasil analisis ragam diketahui bahwa 
pemberian kompos limbah tebu berpengaruh tidak nyata 
terhadap ketebalan daging buah dan kadar gula buah. 
Selanjutnya untuk melihat distribusi kadar kemanisan 

Tabel 3. Bobot Segar Buah dan Kadar Sukrosa Buah 
Melon

Perlakuan
Bobot Segar 

Buah
(kg tanaman-1)

Kandungan 
Sukrosa Buah (%)

Tanpa kompos 1,79 a 5,70 a
450 g/polybag 1,80 a 6,97 b
800 g/polybag 2,03 b 7.17 bc
1500 g/polybag 2.07 bc 7.60 cd
2000 g/polybag 2,50 d 12,30 d
BNT 5 % 0,16 0,63

Keterangan: Bilangan yang disertai oleh huruf yang sama pada kolom 
yang sama tidak berbeda nyata.
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buah antara perlakuan kompos limbah tebu dapat dilihat 
pada tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian kompos 
limbah tebu sebanyak 2000 g/polybag pada variabel 
pengamatan kadar gula buah memberikan rerata tertinggi 
yaitu 12,30, sedangkan rerata terendah ditunjukkan pada 
variabel kadar gula tanpa kompos yaitu 5,70. 

Hal ini diduga bahwa kompos limbah tebu memiliki 
kandungan C-Organik 16,63%, yang merupakan salah 
satu unsur hara yang turut berperan dalam proses 
pembentukan buah. Selain itu, unsur hara P dan K yang 
diberikan diduga dapat dimanfaatkan seluruhnya oleh 
tanaman. Unsur hara P dan K sangat berhubungan erat 
terhadap pembentukan gula dan kualitas buah. Menurut 
Stiadi (1985:27), jika unsur P mencukupi maka proses 
perubahan karbohidrat menjadi gula akan semakin 
meningkat sehingga kadar gula buah melon akan semakin 
tinggi. Hal ini harus diimbangi dengan tersedianya unsur 
K, supaya kualitas buah juga meningkat. Unsur K sangat 
berperan penting untuk mengangkut karbohidrat atau 
translokasi asimilat kebagian buah. 

Menurut Rismunandar (1983:16), zat yang 
menyebabkan rasa manis dan segar pada buah-buahan 
adalah karbohidrat. Bertambah tua umur buah dan 
mendekati masa tua (masa panen) kadar karbohidrat akan 
meningkat tetapi lebih banyak zat gula yang mudah larut 
dalam air. Karbohidrat merupakan bagian terbesar dari 
tanaman, terdapat banyak jenis karbohidrat tanaman yang 
terpenting adalah gula, pati dan selulosa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemberian 
kompos limbah tebu sebanyak 2000 g/polybag, 
memberikan rerata tertinggi pada variabel pengamatan 
volume akar (15,5 cm), berat kering bagian atas tanaman 
(21,45 g), berat buah (950,25 g), dan diameter buah 

(12,00 cm), akan tetapi berbeda tidak nyata terhadap 
pemberian kompos limbah tebu sebanyak 1500 g/polybag 
pada variabel berat buah dan diameter buah, dengan 
demikian dari hasil penelitian ini maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa efi siensi pemberian kompos limbah 
tebu terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman melon 
pada tanah dataran rendah ialah sebanyak 1500 g/polybag 
kompos limbah tebu.

SARAN 

Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan 
menambah dosis pemberian kompos limbah tebu untuk 
melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil 
tanaman melon pada tanah dataran rendah. 
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Penerapan Metode Peramalan sebagai Alat Bantu untuk 
Menentukan Perencanaan Produksi di PT. SKK

Widhy Wahyani1, Achmad Syaichu2

Jurusan Teknik Industri, STT POMOSDA Nganjuk, Jawa Timur

ABSTRAK
Pada PT. SKK., bahan baku yang ada sering kali tidak bisa mendukung kelancaran proses produksi, tenaga kerja dan fasilitas 

produksi yang ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Begitu juga dengan kapasitas produksi, output yang dihasilkan tidak 
bisa memenuhi permintaan supplier yang bersifat naik turun (fl uktuatif). Akibatnya, produktivitas perusahaan menurun karena 
banyaknya permintaan (order) yang ditolak oleh perusahaan. Maka tujuan diakannya penelitian ini adalah mengestimasikan 
(meramalkan) permintaan pasar dimana bisa dijadikan dasar untuk membuat suatu perencanaan produksi, dengan menentukan 
berapa jumlah produk yang akan dihasilkan, kapan dan berapa jumlah bahan baku yang harus disediakan untuk mendukung 
kelancaran proses produksi, mendayagunakan sumberdaya yang terbatas secara efektif, dan meningkatkan kapasitas produksi 
guna memenuhi naik turunnya (fl uktuatif) permintaan, sehingga produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Setelah dilakukan 
peramalan melalui bantuan perangkat lunak Software QM for Windows khususnya untuk Metode Regresi Linier diperoleh nilai 
yang lebih kecil, dimana untuk masing – masing itemnya adalah sebagai berikut: untuk MAD = 8.812, MSE = 146.237.392, Bias 
= 0, untuk periode berikutnya diramalkan permintaannya sebesar 63.291,6 unit. Sedangkan jika menggunakan metode Exponential 
Smoothing diperoleh nilai-nilai sebagai berikut: untuk MAD = 13.374,1484, MSE = 235.115.376, Bias = -549,8485, untuk periode 
berikutnya diramalkan jumlah permintaannya adalah sebesar 54.922,2266 unit. Sebagaimana diketahui bahwa nilai dari Metode 
Regresi Linier lebih kecil dibandingkan dengan metode Exponential Smoothing yang memiliki nilai ukuran akurasi kesalahan yang 
lebih kecil baik secara manual maupun dengan menggunakan software QM for Windows.

Key words: perencanaan produksi, peramalan, QM for Windows, Exponential Smoothing, Regresi Linier

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkembangan dunia industri dalam beberapa tahun 

belakangan ini semakin pesat, hal ini merupakan akibat 
dari adanya kebutuhan atau tuntutan dari konsumen yang 
semakin kompleks. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, 
pihak produsen dalam hal ini perusahaan harus mampu 
meningkatkan efektivitas dan efi siensi kerja, sebab jika 
tidak maka perusahaan tidak akan mampu bersaing 
dengan perusahaan lainnya bahkan bisa tertinggal.

PT. SKK adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang penyedia produk-produk manufaktur brighteners 
optik, pewarna dan tinta fl exographic. Dalam memenuhi 
permintaan dari berbagai perusahaan yang membutuhkan 
produk yang dihasilkan tersebut, PT. SKK membuka 
cabang di berbagai tempat yang dekat dengan supplier 
agar dapat menghemat biaya transportasi. Seperti halnya 
pada PT. SKK cabang Sidoarjo. Dalam menjalankan 
rencana produksinya perusahaan ini masih menggunakan 
perencanaan produksi yang dibuat secara sederhana dan 
hanya berdasarkan pengalaman produksi yang pernah 
ada saja tanpa adanya setuhan-sentuhan manajemen yang 
up to date (terbaru). Akibatnya perusahaan belum bisa 
mengetahui rencana produksi yang diterapkan sudah 
berjalan optimal ataukah belum. 

Bahan baku yang ada sering kali tidak bisa 
mendukung kelancaran proses produksi, tenaga kerja 

dan fasilitas produksi yang ada tidak sesuai dengan 
yang dibutuhkan. Begitu juga dengan kapasitas 
produksi, output yang dihasilkan tidak bisa memenuhi 
permintaan supplier yang bersifat naik turun (fl uktuatif). 
Akibatnya, produktivitas perusahaan akan menurun 
karena banyaknya permintaan (order) yang ditolak 
oleh perusahaan. Maka dari itu, dari penelitian ini akan 
dibuat suatu perencanaan produksi yang bertujuan 
untuk menentukan berapa jumlah produk yang akan 
dihasilkan, kapan dan berapa jumlah bahan baku yang 
harus disediakan untuk mendukung kelancaran proses 
produksi, mendayagunakan sumber daya yang terbatas 
secara efektif, dan meningkatkan kapasitas produksi 
guna memenuhi naik turunnya (fl uktuatif) permintaan, 
sehingga produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan.

Metode Penelitian
Untuk mengetahui permasalahan yang diperlukan, 

perlu adanya suatu pendekatan yaitu dengan langkah-
langkah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan 
berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun 
langkah-langkah dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut:
a. Survey dan Observasi lapangan
 Dengan melakukan pengamatan secara langsung pada 

perusahaan dan meminta keterangan terhadap pihak 
yang terkait di lapangan, sehingga nantinya data yang 
diperoleh lebih akurat.
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b. Wawancara dan Diskusi
 Melakukan pengumpulan data dengan melalui tanya 

jawab dan diskusi secara langsung terhadap pihak 
yang terkait.

c. Studi Kepustakaan
 Dengan melakukan pencatatan data-data atau 

dokumen yang diperlukan pada PT. SKK cabang 
Sidoarjo.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan Data
Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap 

permintaan seluruh jenis tinta yang diproduksi di PT. 
SKK cabang Sidoarjo, maka diperoleh permintaan 
sebagai berikut:

Gambar 1. Grafi k Permintaan Aktual. 

(Sumber: PT. SKK)

Tabel 1. Data Permintaan Tinta PT. SKK cabang 
Sidoarjo

Periode Bulan Jumlah Permintaan (kg)

2013 Januari 59.376
Februari 54.507
Maret 39.661
April 62.898
Mei 73.257
Juni 80.903
Juli 57.616
Agustus 54.249
September 62.450
Oktober 54.170

Jumlah 599.087
(Sumber: PT. SKK)

Pengolahan Data
Dari data permintaan tinta tersebut, maka dapat 

dilakukan suatu peramalan untuk permintaan tinta PT. 
SKK cabang Sidoarjo pada periode selanjutnya. Untuk 

menghitung peramalan tersebut, kita menggunakan 
metode Exponential Smoothing dan metode Regresi 
Linier. Dari kedua metode tersebut, kami memilih metode 
yang lebih akurat dari hasil peramalannya.

Dari grafi k permintaan tinta tersebut menunjuk-
kan bahwa tingkat permintaan selama tahun 2013 te-
rendah terjadi pada bulan Maret sebesar 39.661 kg, se-
dangkan tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan jumlah 
permintaan sebesar 80.903 kg.

 Perhitungan dengan Metode Peramalan 
Untuk menghitung peramalan jumlah permintaan tinta 

PT. SKK cabang Sidoarjo tersebut, kita menggunakan 
metode Exponential Smoothing dan Regresi Linier. 
Dengan asumsi permintaan dilakukan sebanyak 1 (satu) 
bulan ke depan dan dari kedua metode tersebut, kami 
memilih metode yang lebih akurat hasil peramalannya.

1. Exponential Smoothing (ES)

Perhitungan Manual
Kita akan menggunakan model pemulusan metode 

ini untuk meramalkan permintaan produksi kertas kita 
menggunakan α = 0,9 ini dikarenakan data yang sangat 
bergejolak atau berfl uktuasi dari waktu ke waktu, kita 

Tabel 2. Hasil Peramalan dengan Exponential Smoothing (ES).

Bulan Indeks Waktu
(t)

Permintaan Aktual
(A)

Ramalan Berdasarkan
ES (α =0,9) (Ft ES α = 0,9)

Januari 1 59.376 59.376

Februari 2 54.507 59.376 + 0,9 (59.376 – 59.376) = 59.376

Maret 3 39.661 59.376 + 0,9 (54.507 – 59.376) = 54.994

April 4 62.898 54.994 + 0,9 (39.661 – 54.507) = 41.633

Mei 5 73.257 41.633 + 0,9 (62.898 – 39.661) = 62.546

Juni 6 80.903 62.546 + 0,9 (73.257 – 62.898) = 71.869

Juli 7 57.616 71.869 + 0,9 (80.903 – 73.257) = 78.750

Agustus 8 54.249 78.750 + 0,9 (57.616 – 80.903) = 57.792

September 9 62.450 57.792 + 0,9 (54.249 – 57.616) = 54.762

Oktober 10 54.170 54.762 + 0,9 (62.450 – 54.249) = 62.143

Nopember 11 59.434 62.143 + 0,9 (54.170 – 62.450) = 54.691

Jumlah 657.932
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akan menggunakan nilai konstanta pemulusan yang 
cukup tinggi, mendekati nilai satu.
Perhitungan berdasarkan ES (α = 0,9).

Angka peramalan pada bulan November diperoleh 
dari: 653.778/11 = 59.434 kg dan seterusnya, dimasukkan 
ke dalam perhitungan ukuran akurasi hasil peramalan.

MAD = ∑ A – F = 106.293 = 9.663,00n 11

MSE = ∑ (A – F)2
= 1.511.715.879 = 137.428.716,27n 11

MSE = ∑ A – F = 589 = 53,55n 11

Tabel 3. Perhitungan Ukuran Akurasi Hasil Peramalan dengan Exponential Smoothing (ES).

Indeks Waktu
(t)

Permintaan Aktual
(A)

Ramalan
(F)

Deviasi
A - F

Deviasi Absolut
A - F

Kuadrat Kesalahan

1 59.376 59.376 0 0 0

2 54.507 59.376 - 4.869 4.869 23.707.161

3 39.661 54.994 - 15.333 15.333 235.100.889

4 62.898 41.633 21.265 21.265 452.200.225

5 73.257 62.546 10.711 10.711 114.725.521

6 80.903 71.869 9.034 9.034 81.613.156

7 57.616 78.750 - 21.134 21.134 446.645.956

8 54.249 57.792 - 3.543 3.543 12.552.849

9 62.450 54.762 7.688 7.688 59.105.344

10 54.170 62.143 - 7.973 7.973 63.568.729

11 59.434 54.691 4.743 4.743 22.496.049

Jumlah 657.932 589 106.293 1.511.715.879

Gambar 2. Grafi k Permintaan Aktual dan Peramalan Exponential 
Smoothing.

Gambar 3. Hasil Peramalan Exponential Smoothing.

Gambar 4. Rincian dan Analisa Kesalahan Peramalan 
Exponential Smoothing.

Gambar 5. Grafi k Peramalan Exponential Smoothing.
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2. Regresi Linier
Perhitungan Manual (tabel 4)

b = (n . ∑xy) – (∑x . ∑y)
(n . ∑x2) – (∑x)2

= (10 . 3.331.722)(55 . 599.087)
= 445,38

(10 . 385)(55)2

a = ∑y – b ∑x
n n

=
599.087

– 445,38
55

 = 57.459,13
10 10

jadi:
ŷ = a + bx
ŷ = 57.459,13 + 445,38 x

maka: (tabel 5)

Untuk permintaan pada periode selanjutnya (November 
2013) yaitu:
ŷ  = 57.459,13 + 445,38 x
 = 57.459,13 + 445,38 (11) = 62.358,51

Tabel 5. Hasil Peramalan dengan Regresi Linier.

Bulan
(Tahun 2013)

Indeks Waktu
(x)

Permintaan Aktual
(y)

Peramalan
(F)

Januari 1 59.376 57.904,51

Februari 2 54.507 58.349,89

Maret 3 39.661 58.795,27

April 4 62.898 59.240,65

Mei 5 73.257 59.686,03

Juni 6 80.903 60.131,41

Juli 7 57.616 60.576,79

Agustus 8 54.249 61.022,17

September 9 62.450 61.467,55

Oktober 10 54.170 61.912,93

Jumlah 55 599.087 661.445,51

Tabel 4. Perhitungan Awal Sebelum Peramalan dengan Regresi Linier.

Bulan
(Tahun 2013)

Indeks Waktu
(x)

Permintaan Aktual
(y)

x.y

Januari 1 59.376 1 59.376

Februari 2 54.507 4 109.014

Maret 3 39.661 9 118.983

April 4 62.898 16 251.592

Mei 5 73.257 25 366.285

Juni 6 80.903 36 485.418

Juli 7 57.616 49 403.312

Agustus 8 54.249 64 433.992

September 9 62.450 81 562.050

Oktober 10 54.170 100 541.700

Jumlah 55 599.087 385 3.331.722

Dimasukkan ke dalam perhitungan ukuran akurasi hasil 
peramalan.

MAD = ∑ A – F = 80.907,90 = 8.090,79n 10

MSE = ∑ (A – F)2
= 1.127.620.043,96 = 112.762.004,40n 10

MFE = ∑ A – F = - 0,20 = - 0,02n 10

 Kesimpulan
Berdasarkan dari kedua hasil perhitungan peramalan 

yang telah dilakukan, bisa dirangkum seperti yang tertera 
pada tabel 7:

Nilai yang dihasilkan melalui bantuan perangkat 
lunak Software QM for Windows khususnya untuk 
Metode Regresi Linier diperoleh nilai yang lebih kecil, 
di mana untuk masing-masing itemnya adalah sebagai 
berikut: untuk MAD = 8.812, MSE = 146.237.392, Bias 
= 0, untuk periode berikutnya diramalkan permintaannya 
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Tabel 6. Perhitungan Ukuran Akurasi Hasil Peramalan dengan Regresi Linier.

Indeks Waktu
(t) (x)

Permintaan 
Aktual
(A) (y)

Ramalan
(F)

Deviasi
A – F

Deviasi Absolut
�A - F�

Kuadrat Kesalahan

1 59.376 57.904,51 1.471,49 1.471,49 2.165.282,82
2 54.507 58.349,89 - 3.842,89 3.842,89 14.767.803,55
3 39.661 58.795,27 - 19.134,27 19.134,27 366.120.288,43
4 62.898 59.240,65 3.657,35 3.657,35 13.376.209,02
5 73.257 59.686,03 13.570,97 13.570,97 184.171.226,74
6 80.903 60.131,41 20.771,59 20.771,59 431.458.951,13
7 57.616 60.576,79 - 2.960,79 2.960,79 8.766.277,42
8 54.249 61.022,17 - 6.773,17 6.773,17 45.875.831,85
9 62.450 61.467,55 982,45 982,45 965.208,00

10 54.170 61.912,93 - 7.742,93 7.742,93 59.952.964,98
599.087 - 0,20 80.907,90 1.127.620.043,96

sebesar 63.291,6 unit. Sedangkan jika menggunakan 
metode Exponential Smoothing diperoleh nilai-nilai 
sebagai berikut: untuk MAD = 13.374,1484, MSE = 
235.115.376, Bias = -549,8485, untuk periode berikutnya 
diramalkan jumlah permintaannya adalah sebesar 
54.922,2266 unit. Sebagaimana diketahui bahwa nilai 
dari Metode Regresi Linier lebih kecil dibandingkan 
dengan metode Exponential Smoothing yang memiliki 
nilai ukuran akurasi kesalahan yang lebih kecil baik 
secara manual maupun dengan menggunakan software 
QM for Windows. Selebihnya terdapat beberapa hal yang 
perlu diketahui antara lain:
1. Peramalan pasti mengandung kesalahan artinya 

peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian 
yang akan terjadi tetapi tidak dapat menghilangkan 
ketidakpastian tersebut.

2. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang 
berapa ukuran kesalahan.

Gambar 6. Grafi k Permintaan Aktual dan Peramalan Dengan 
Regresi Linier.

3. Peramalan jangka pendek lebih akurat bila 
dibandingkan dengan peramalan jangka panjang, 
karena dalam peramalan jangka pendek faktor-faktor 
yang mempengaruhi permintaan masih bersifat 
konstan. 

Maka penulis menyarankan bahwa metode peramalan 
yang sebaiknya digunakan dalam merencanakan produksi 
tinta di PT. SKK yaitu metode Regresi Linier.
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Kajian Manajemen Risiko Proyek “Pavingisasi” Jalan Raya
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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 rangkain acara 
APEC (Acia pacifi c 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 mengidentifi kasi faktor 
risiko, analisa dan mengetahui renspon 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 pacifi c 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 kontruksi 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 komplek 
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).
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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 pacifi c 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 mengidentifi kasi 
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:

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).

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 dilapisi 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) 
mendefi nisikan 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).

Menganalisa resiko 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 risiko 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 
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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:

Identifi kasi risiko
Hal ini berfungsi untuk mengidentifi kasi risiko apa 

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

Teknik untuk melakukan identifi kasi bisa dilakukan 
dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah 
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, yang 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 identifi kasi risiko, sehingga risiko apa 
saja yang mungkin terjadi dalam suatu proyek dapat 
diketahui (Hanafi , 2009).

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 klasifi kasi, yaitu frekuensi 
atau probabilitas terjadinya risiko dan tingkat keseriusan 
kerugian atau impact dari suatu risiko.

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 fi nansialnya 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 
diidentifi kasi dan menunjukkan hal yang positif.

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

Tabel .  Skala probability 

Probability (kemungkinan terjadi)

Sebutan Skor Kriteria kejadian

Sangat kecil (Sk)

Kecil (K)

Sedang (S)

Besar (B)

Sangat besar (Sb)

1

2

3

4

5

Cenderung tidak mungkin terjadi 
(< 20%)
Kemungkinan kecil terjadi 
(21– 40%)
Terjadi dan tidak, memiliki 
kemungkinan sama (41–60%)
Kemungkinan besar terjadi 
(61– 80%)
Sangat mungkin pasti terjadi / 
sering (80–100%)

(sumber; Rodhi, 2012)

Gambar 1. Treshold of risk levels. (Sumber: Wibowo, 2010)
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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 
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 identifi kasi 
risiko, analisa risiko dan respons risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

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

Tabel 2. Skala impact 
Impact (dampak)

Sebutan Skor Kriteria dampak
Ringan sekali (Rs)
Ringan (R)
Sedang (S)
Berat (B)

Sangat berat (Sb)

1
2
3
4

5

Tidak berpengaruh 
Sedikit berpengaruh
Cukup berpengaruh
Berpengaruh dan merugikan 
pengendara
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 x I Ranking

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 dierhatikan secara 
detail terkait lapisan 
lainnya (terdapat 
lokasi yang memiliki 
tanah asli dan masih 
memutuhkan perkerasan 
lapis baah sebelum 
dilakukan pavingisasi, 
tidak dilakukan uji nilai 
CBR, gambar yang tidak 
sesuai dengan kondisi 
lapangan, perencanaan 
metode pelaksanaan 
dan banyak hal yang 
seharusnyadirencanakan 
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 
sesui dengan acuan 
perencanaan oleh proyek 
maka secara otomatis jika 
perencaan kurang tepat 
maka metode pelaksaannya 
juga menjadi kurang tepat, 
seperti halnya proyek 
perkerasan memebutuhkan 
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

8

Stakeholder yang tidak 
kooperatif (kontraktor yang 
curang untuk mendapatkan 
banyak keuntungan dan 
memperhatikan kualitas, 
konsultan perencana dan 
konsultan pengawas yang 
asal2an, masyarakat yang 
masih suka menganggap 
proyek di daerahnya 
adalah miliknya, termasuk 
materialnya)

4 5 20 1

9 Manajemen proyek yang 
kurang kompetent 3 5 15 3

(Sumber: Hasil pengolahan data, 2014)
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Dalam tabel 3 disajikan hasil identifikasi yang 
kemudian dianalisa unuk mengetahui tingkat risiko yang 
ada. Dari hasil analisa data pada tabel 3 tersebut dapat 
diketahui risk respons planning yang diilustrasikan dalam 
gambar 2 berikut:

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

DAFTAR PUSTAKA

1.  Sebayang et al, “Perbandingan Mutu Paving Block Produksi Manual 
Dengan Produksi Masinal”, Jurnal Rekayasa Vol. 15 No. 2, Agustus 
2011.

2.  Saodang, Hamirman, Struktur dan Konstruksi Jalan Raya, Nova, 
Bandung. 2009.

3.  Sukirman, Silvia. Perkerasan Lentur Jalan Raya. Bandung: Nova. 
2010.

4.  Suryawan, Ari. Perkerasan Jalan Beton Semen Portland (Rigid 
Pavement). Beta Offset. 2013

5.  Husen, Abrar. Manajemen Proyek. ANDI. Yogyakarta. 2009
6.  Kartam N and Kartam S. Risk and its management in the Kuwaiti 

construction industry: a contractors’ perspective. International Journal 
of Project Management 19. 2001. pp 325-335.

7.  Wideman, R. M. Risk Management Handbook, Project Management 
Institute, Newtown Square, PA, 1992

8.  Wiguna, I Putu Artama and Scott, Stephen. Nature of the critical 
risk factors affecting project performance in Indonesian Building 
Contracts. 21St Annual ARCOM Conference, SOAS, University of 
London, Association of Researchers in Construction Management, 
Vol. 1, pp. 225-35, 2005.

9.  Project Management Institute. Guide to the project management body 
of knowledge (PMBOK® Guide). 4th ed. Newtown Square: Project 
Management Institute; 2008

10. Leading Practice Sustainable Development Program For The Mining 
Industry (LPSDP). Risk Assessment and management. Australian 
Government. Departement resources And Tourism. 2008.

11. Hanafi, Mamduh M. Manajemen Risiko. UPP STIM YKPN. 
Yogyakarta. 2009

12. Wibowo, M Agung. Manajemen Konstruksi, Bahan ajar, Konsentrasi 
Manajemen Konstruksi – Magister Teknik Sipil – Universitas 
Diponegoro. Semarang. 2010.

13. Rodhi, Nova Nevila. Kajian Risiko Penggunaan Sumber Daya Air 
Berbasis Paradigma Bottom-Up Approach (Studi Kasus Wilayah 
Eksplorasi Banyu Urip – Bojonegoro). Tesis. Program Pascasarjana. 
Magister Teknik SipilUniversitas Diponegoro. Semarang. 2012. 
http://eprints.undip.ac.id/id/eprint/38847

Gambar 2. Treshold of risk levels pekerjaan pavingisasi jalan 
(Sumber; Hasil pengolahan data, 2014)
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Strategi Bioklimatik pada Rumah Sederhana Sehat di Lingkungan 
Permukiman Padat

Bioclimatic Strategy on Healthy Affordable House in High Density Neighborhood 
Environment

Failasuf Herman Hendra
Jurusan Arsitektur – FTSP, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
failasuf _herman@yahoo.com

ABSTRAK
Rumah sederhana sehat yang nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan rumah idaman bagi setiap orang, 

tidak terkecuali dengan masyarakat perkotaan yang tinggal di lingkungan permukiman padat. Penelitian ini merupakan studi 
kasus lapangan dengan purposive sampling dari populasi rumah sederhana di permukiman padat dimana penghuni mempunyai 
kreativitas dalam merespons iklim lingkungan tempat tinggalnya guna mendapatkan kenyamanan dengan menggunakan pendekatan 
bioklimatik. Strategi bioklimatik juga memberikan arahan dalam konfi gurasi elemental bangunan secara efi sien yang memungkinkan 
embodied energy konstruksi rendah sehingga proses membangun relatif terjangkau. Aplikasi strategi bioklimatik menghasilkan 
alternatif model arsitektur rumah sederhana sehat dengan konfi gurasi attic atap besar serta ruang dalam yang berjenjang secara 
vertikal. Disamping itu, rancangan bangunan ramah lingkungan, struktur-konstruksi ringan dan selubung bangunan penuh rongga 
memungkinkan respirasi berjalan lancar. Pada akhirnya performa termal bangunan yang baik menjadikan rumah sehat.

Kata kunci: arsitektur bioklimatik, rumah sederhana sehat, permukiman padat 

ABSTRACT
Simple healthy home that comfortable, affordable and friendly is an ideal house for everyone, no exception with urban 

communities who live in high density neighborhoods. This research is a case study with purposive sampling of modest home 
populations where the residents have creativity in respond to environmental climate that they lives with bioclimatic approach. 
Bioclimatic strategy also provides the guidance of elemental building confi gurations effi ciently that low embodied energy so that 
building construction process can be affordable. Application of bioclimatic strategy is produced architectural model alternatives 
of healthy affordable house with large attic roofs and split level spaces vertically. In addition, design confi guration of friendly 
environments, lightweight structural-construction buildings and fully cavities building envelopes made of respiration running well. 
At least the termal building performance that be better makes healthy home.

Key words: bioclimatic architecture, healthy affordable house, high density settlements 

PENDAHULUAN 

Rumah sederhana sehat atau rumah sejahtera adalah 
rumah layak huni yang memenuhi standar kebutuhan 
minimal dari aspek kesehatan, kenyamanan dan 
keamanan, serta dapat diperoleh dengan harga terjangkau 
oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. 
Wujud rumah dalam hal ini sangat ditentukan oleh 
keterjangkauan ekonomi dan pengaruh budaya yang akan 
mempengaruhi pula terhadap bentuk fi sik lingkungan 
permukiman nya.

Rancangan rumah sederhana sehat menjadi tidak 
sederhana lagi ketika harus dibangun pada lingkungan 
permukiman dengan kepadatan bangunan yang tinggi.

Pendekatan rancang bangun menggunakan Strategi 
Bioklimatik serta metode konstruksi Rumah Instan 

Sederhana Sehat diharapkan mampu memberikan solusi 
dalam pengadaan rumah sederhana sehat di lingkungan 
permukiman padat secara terjangkau.

Arsitektur bioklimatik berlandaskan pendekatan 
desain pasif dan minimum energi dengan memanfaatkan 
energi alam iklim setempat untuk menciptakan 
kenyamanan bagi penghuninya. Keramahan lingkungan 
arsitektur bioklimatik dicapai dengan konfi gurasi bentuk 
massa bangunan, perencanaan tapak, orientasi bangunan, 
desain fasade, peralatan pembayangan, instrumen 
penerangan alam, lansekap horizontal dan vertikal. 

Sementara itu konstruksi cara instan menggunakan 
metode serta bahan semi fabrikasi yang mudah dibongkar 
pasang bahkan didaur ulang merupakan alternatif yang 
paling rasional guna mendapatkan konstruksi yang relatif 
murah. 
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Gambar 1. Profi l dan Penampang Rumah Bioklimatik Secara 
Sederhana

Gambar 2. Konstruksi dan Bahan Bangunan Daur Ulang Ramah 
Lingkungan dan Berkelanjutan

kepadatan penduduk tertinggi di Surabaya. Pengamatan, 
pengukuran dan evaluasi performa dilakukan terhadap 
aspek-aspek: 
– setting spasial bangunan, yakni: orientasi dan 

ketinggian bangunan, selubung bangunan, ventilasi 
alami, penghalang matahari, konfi gurasi bahan. 

– model desain pengembangan RSh, embodied 
energy konstruksi, performa termal, kenyamanan 
dan keramahan lingkungan yang berdampak pada 
kesehatan penghuni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profi l Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah rumah-rumah sederhana 

dengan ciri-ciri fi sik bangunan yang mempunyai luasan 
setara dengan rumah inti, yakni seluas 18–27 m2. 
Koefi sien dasar bangunan terhadap luas kapling lahan 
adalah diatas 80%. Kepadatan lingkungan bangunan 
mencapai lebih dari 50 unit rumah/ha. Kepadatan hunian 
berkisar 5,4–6,00 m2/orang luas lantai. 

Jarak bangunan dan ruang sirkulasi di seputar 
nya sangat rapat pada rumah gandeng atau jarak antar 
bangunan yang rapat tidak menyisakan ruang terbuka di 
antara bangunan-bangunan tersebut.  

Penghuni mempunyai kreativitas yang tinggi 
dalam mengelola dan mengembangkan performa 
rumah tinggalnya sebagai ruang kehidupan baik secara 
individual maupun secara sosial. 

Secara umum terdapat kemiripan pola desain 
bangunan maupun sistem struktur-konstruksi dari rumah-
rumah tersebut. Perbedaan lebih banyak pada variasi 
tampilan serta pernak-pernik yang memperkaya tampang 
bangunan dan juga mencerminkan jati diri penghuninya. 
Bangunan rumah terdiri dari Ruang Tamu/Keluarga, 
Ruang Tidur, KM/WC dan Ruang Servis yang disusun 
secara berjenjang (split) atau dengan sekat fleksibel, 
sehingga volume antar ruang saling tumpang tindih 
(overlapping). Volume rongga/ kolong atap (attic) relatif 
besar menjadi elemen insulasi panas yang penting juga 
berfungsi sebagai gudang. Pada fasade bangunan terdapat 
satu atau dua jendela besar dengan daun jendela tipe side 
hung baik vertikal atau horizontal yang bisa dibuka tutup 
dengan mudah. 

Penerapan Strategi Bioklimatik
Aspek bioklimatik yang signifi kan mempengaruhi 

desain rumah serta level penerapan strategi bioklimatik 
pada bangunan rumah sederhana di lingkungan 
permukiman padat, sebagaimana hasil pengamatan 
lapangan di lokasi studi dapat dilihat pada Tabel 1.

Rekaman Data Termal 
Pengamatan performa bangunan terkait kondisi termal 

bangunan, dilakukan pada ruang keluarga yang berfungsi 

Penelitian ini merupakan kajian terhadap 
performa bangunan khususnya terkait termal yang 
signifi kan mempengaruhi kenyamanan dan keramahan 
lingkungan yang mana berdampak pada kesehatan; 
juga keterjangkauan dan keberlanjutan pembangunan 
rumah sederhana sehat. Desain rumah, konstruksi dan 
konfi gurasi bahan bangunan yang digunakan dalam hal 
ini sangat mempengaruhi performa rumah tersebut. 

METODE

Jenis penelitian kasus untuk mempelajari secara 
intensif perihal desain konfigurasi bangunan, proses 
konstruksi dan penggunaan bahan pada rancang bangun 
rumah sederhana sehat (RSh) di lingkungan permukiman 
padat. Pengambilan sampel dengan cara purposive 
sampling di mana sampel yang demikian dipandang lebih 
mampu menangkap kelengkapan dan kedalaman data 
dalam menghadapi realitas yang tidak tunggal (Sutopo, 
2002). Lokasi penelitian adalah pada Kecamatan Sawahan 
dan Tambaksari, yang merupakan wilayah dengan 
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Gambar 4. Gambaran Wilayah Studi pada Lingkungan 
Permukiman Padat 

Gambar 5. Tampak Depan Salah Satu Rumah yang Menjadi 
Sampel Penelitian

Alur dan langkah penelitian dapat digambarkan pada fl ow chart berikut:

Latar Belakang 

Permasalahan 
-RSh permukiman padat 
-Performa, nyaman, ramah 
-Konfigurasi elemental

Tujuan Penelitian 
Model & konfigurasi RSh  
nyaman, ramah, terjangkau 

di permukiman padat   
lingkungan perkotaan

Kasus/Lapangan Kajian Pustaka 

Gambar 3. Bagan Alir Penelitian  
                   Menunjukkan Skenario  
                   Penelitian 

Identifikasi Optimasi 

Kecenderungan pola 
pembangunan RSh di 

permukiman padat 
Performa RSh  

Analisis 

Environmental settings 
Building configurations 

Construction process 

Formulasi RSh  
di permukiman padat dengan 

pendekatan bioklimatik 

Environmental respons 
Architectural design  

Embodied energy  Optimasi model & konfigurasi 

Konsep & Strategi  
Acuan perancangan &  

model konfigurasi  

sebagai ruang multi fungsi di mana aktivitas sehari-
hari dilakukan. Ruang keluarga juga merupakan tempat 
penghuni menghabiskan waktunya di dalam kehidupan 
sehari-hari. Pengukuran dan pencatatan data termal pada 
setiap rumah sampel dilakukan secara serentak selama 3 
hari berturut-turut dengan instrumen data logger sebagai 
perekam data termal pada bangunan. 

Gambar 6. Model Pengembangan Arsitektur Rumah 
Bioklimatik di Lingkungan Permukiman 

Gambar 7. Fasade Bangunan Rumah dengan Bukaan Lebar 
Tipe Side Hung
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Telaah dan kajian hasil pengamatan lapangan 
menunjukkan beberapa pola spesifi k pada kondisi termal 
dari beberapa rumah sederhana sehat di lingkungan 
permukiman padat tersebut, sebagaimana terlihat pada 
Gambar 8.

Gambaran Kondisi Termal Bangunan
Kondisi termal bangunan sebagai faktor yang 

signifi kan mempengaruhi kenyamanan serta berdampak 
pada kesehatan penghuni menunjukkan beberapa 
kecenderungan yang khas.

Adapun kondisi termal rata-rata bangunan rumah 
sederhana yang menjadi obyek pengamatan adalah 
sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Profi l Kenyamanan pada Bangunan
Keterkaitan wujud bangunan dengan kenyamanan 

termal dapat ditelusuri dari kondisi termal bangunan yang 
ditunjukkan oleh beberapa sampel penelitian. 

Perimbangan kombinasi pasangan angka temperatur 
dan kelembapan yang ditunjang angka kecepatan angin 
merupakan indikator yang dapat menggambarkan 
tingkat kenyamanan termal pada bangunan rumah-rumah 
tersebut.

Tabel 1. Penerapan Strategi Bioklimatik dan Aspek-aspek yang Mempengaruhi Desain

No Sampel 
Pengamatan

Aspek Desain Bioklimatik

Penataan 
Tapak

Orientasi 
Bangunan

Ketinggian 
Bangunan

Surface 
to Volume 

Rasio

Ventilasi 
Alami

Penghalang 
Matahari

Insulasi 
Material 
Selubung

Konfi gurasi 
Komponen 

Arsitektural
1 Rumah Menghadap 

Selatan/cs4
ν ν ν ν ν

2 Rumah Menghadap 
Utara/cs6

ν ν ν ν ν

3 Rumah Menghadap 
Timur/cs7 

ν ν ν

4 Rumah Menghadap 
Barat/cs8 

ν ν ν ν

5 Rumah Bujur 
Sangkar/cs9

ν ν ν ν ν

6 Rumah Persegi 
Panjang/cs2 

ν ν ν ν ν ν

7 Rumah Beratap 
Rendah /cs1 

ν ν ν ν

8 Rumah Beratap 
Tinggi /cs5 

ν ν ν ν ν ν

9 Rumah Pisah 
Sebelah (Coupled)/
cs3

ν ν ν ν ν ν ν ν

10 Rumah Lepas 
Tetangga (Detached)/
cs10

ν ν ν ν ν

11 Rumah Berkolong / 
Lantai Split /cs11

ν ν ν ν ν ν ν

Tingkat Pengaruh 
Terhadap Desain

73% 64% 73% 36% 91% 82% 45% 64%

Grafik Bioklimatik Koenigsberger berikut 
menggambarkan kondisi termal bangunan terhadap 
zona nyaman serta kebutuhan aliran udara (angin) yang 
diperlukan pada rumah-rumah sederhana di lingkungan 
permukiman padat yang menjadi obyek penelitian.

Proses Konstruksi
Proses konstruksi mengikuti kultur pembangunan 

rumah tumbuh dan secara instan. Model pengembangan 
rumah sederhana sehat ini dilaksanakan dengan cara 
relatif efi sien berdasarkan fungsi ruang dan fl eksibilitas 
modul bahan yang terdapat di pasaran, seperti kayu, 
beton pracetak dan baja (termasuk material yang bisa di 
daur ulang). 

Embodied Energy
Embodied energy konstruksi menunjukkan total 

energi yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu bangunan 
yang dipengaruhi oleh jenis bahan/material sebagaimana 
terlihat pada nomogram berikut.

Keramahan dan Keberlanjutan
Proses pembangunan rumah menggunakan 

modul dan teknik semi fabrikasi semacam ini dapat 



Hendra: Strategi Bioklimatik pada Rumah Sederhana Sehat 33

Gambar 8. Kondisi Termal Bangunan Rumah pada Beberapa Sampel Penelitian
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Tabel 2. Angka Rata-rata Kondisi Termal Bangunan 
Rumah yang Menjadi Obyek Penelitian 

No. Sampel 
Pengamatan

Temperatur 
Rata-rata (oC)

Kelembaban 
Relatif Rata-

rata (%)
1 Rumah Menghadap 

Selatan /cs4
27,4 76,3

2 Rumah Menghadap 
Utara /cs6

28,6 72,1

3 Rumah Menghadap 
Timur /cs7 

29,1 68,0

4 Rumah Menghadap 
Barat /cs8 

29,7 70,4

5 Rumah Bujur 
Sangkar /cs9

28,5 67,7

6 Rumah Persegi 
Panjang /cs2 

28,7 71,9

7 Rumah Beratap 
Rendah /cs1 

29,6 62,7

8 Rumah Beratap 
Tinggi /cs5

28,0 67,3

9 Rumah Pisah 
Sebelah (Coupled) 
/cs3

29,8 62,9

10 Rumah Lepas 
Tetangga 
(Detached) /cs10

30,1 72,6

11 Rumah Berkolong / 
Lantai Split /cs11

29,7 62,3

Gambar 9. Kondisi Termal Bangunan terhadap Zona Nyaman 
pada Beberapa Sampel Penelitian

menekan embodied energy menjadi rendah, sehingga 
memungkinkan harga bangunan rumah yang relatif 
terjangkau. Penggunaan material yang bisa di daur ulang 
memungkinkan bangunan yang ramah lingkungan dan 
keberlanjutan dalam pembangunan. 

Gambar 10. Struktur Konstruksi dan Modul uang Fungsional 
Dalam Proses Pembangunan Rumah Sederhana 
Sehat

Gambar 11. Model Pengembangan Rumah Tumbuh Atau Rumah 
Instan Sederhana Sehat Secara Modular 

Gambar 12. Nomogram Embodied Energy pada Konstruksi 
Bangunan Rumah untuk Berbagai Jenis Material/ 
Bahan Bangunan

KESIMPULAN

Strategi bioklimatik sebagai arahan dan pendekatan 
dalam memberikan solusi pada perancangan rumah 
sederhana sehat menjadi rumah sejahtera di lingkungan 
permukiman padat ternyata cukup efektif, karena telah 
mengakomodasikan pengaruh iklim, teknologi yang 
menunjang adaptasi bangunan, aspek biologikal terkait 
hajat hidup manusia pengguna bangunan serta konfi gurasi 
bangunan secara estetis. 

Pada kasus arsitektur rumah sejahtera di lingkungan 
permukiman padat, aspek yang signifi kan mempengaruhi 
performa termal dan kenyamanan adalah: ketinggian 
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bangunan dan besarnya volume rongga atap (attic); 
adanya kolong di bawah lantai bangunan; rekayasa 
ventilasi alami dan efek penghalang matahari serta 
pengaturan sirkulasi udara dalam ruangan melalui fasade 
bangunan dengan bukaan lebar yang bisa dibuka tutup. 
Sedangkan aspek yang tidak signifikan adalah aspek 
bentuk bangunan dan surface to volume rasio karena 
pengaruh iradiasi panas permukaan lebih banyak terjadi 
pada atap sedangkan dinding lebih banyak terbayangi 
oleh bangunan di seputar. 

Bangunan rumah dengan ruang open plan, bangunan 
yang mempunyai volume kolong atap (attic) yang besar 
dan bangunan yang mempunyai lantai kolong/split-level/
mezanin, menunjukkan performa termal yang paling 
baik daripada yang lain. Khusus rekayasa ventilasi atap 
bangunan ternyata mampu menurunkan temperatur 
maupun kelembapan secara signifi kan, di mana rancangan 
konfi gurasi atap yang muncul adalah solusi atap tumpuk 
atau membuat semacam loteng pada kolong atap (attic) 
dengan lubang ventilasi yang cukup besar. 

Konstruksi dan proses pembangunan rumah 
dilaksanakan dengan mengikuti kecenderungan atau 
kultur yang biasa berlaku pada lingkungan masyarakat, 
yaitu rumah tumbuh secara instan dengan embodied 

energy yang relatif rendah. Embodied energy yang rendah 
juga diperoleh dari penggunaan material daur ulang yang 
mana selain mempengaruhi ekonomi bangunan juga akan 
berdampak pada pembangunan berkelanjutan. 
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