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Deteksi Penyakit Kanker Menggunakan Metode Demster Shafer
Cancer Detection Using Demster Shafer Methods
Ade Efiyanti1, Hindarto2
Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Orline09@yahoo.com1, hindartomay@yahoo.com2

ABSTRAK

Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal. Peningkatan jumlah sel tidak normal
ini umumnya membentuk benjolan yang disebut tumor atau kanker. Sesungguhnya kanker bukanlah suatu penyakit yang sama sekali
tidak bisa disembuhkan apabila dapat dideteksi secara dini dan diobati dengan tepat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik
untuk menyusun penelitian dengan judul "Deteksi Penyakit Kanker Menggunakan Metode Demster Shafer". Yang mana aplikasi ini
berisi tentang deteksi awal penyakit kanker yang dapat digunakan masyarakat dalam mendiagnosa penyakit kanker dimana saja
dan kapan saja penyakit kanker yang diteliti yaitu kanker Payudara, serviks, darah dan otak. Pada penelitian ini, sistem digunakan
untuk menghasilkan keluaran berupa kemungkinan penyakit yang diderita berdasarkan gejala-gejala yang diinputkan pemakai
kedalam sistem. Sistem ini menampilkan besarnya kepercayaan gejala tersebut terhadap kemungkinan penyakit kanker yang diderita
pemakai. Setelah dilakukan perhitungan hasil uji coba dengan sistem yang dibuat menggunakan metode demster shafer terhadap
seseorang menunjukkan bahwa kemungkinan pengguna teridentifikasi kanker payudara dan serviks sebesar 31% dan untuk kanker
payudara, serviks dan darah sebesar 19,2%.
Kata kunci: Kanker, Serviks, Demster Shafer
ABSTRACT

Cancer is the result of changes in cells undergoing abnormal growth. An increasing number of abnormal cells form a lump that
is commonly called a tumor or cancer. Indeed, cancer is not a disease that can not be completely cured if detected early and treated
appropriately. Based on the description above, the authors are interested in preparing the study titled "Cancer Detection Using
Demster Shafer Method". On which the application is about the early detection of cancer that can be used in diagnosing cancer
society anywhere and anytime saja penyakit cancers studied were breast cancer, cervical, blood and brain. In this study, the system
used to produce the output of the possibility of illness based on symptoms-symptoms that the user entered into the system. The system
displays the amount of confidence gejala to the possibility of cancer suffered by users. After calculating the results of testing the
system made to use the method Demster Shafer someone suggests that the likelihood of breast cancer and the user identified by 31%
of cervical cancer and for breast, cervical and blood by 19.2%.
Key words: Cancer, Cervical, Demster Shafer

PENDAHULUAN

Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang
mengalami pertumbuhan tidak normal. Peningkatan
jumlah sel tidak normal ini umumnya membentuk
benjolan dan tidak terkontrol. Peningkatan jumlah sel
tidak normal ini umumnya membentuk benjolan yang
disebut tumor atau kanker. Tidak semua tumor bersifat
kanker. Tumor yang bersifat kanker adalah tumor ganas,
Sedangkan yang bukan kanker disebut tumor jinak.
Tumor jinak biasanya merupakan gumpalan lemak yang
terbungkus dalam satu wadah yang menyerupai kantong,
sel tumor jinak menyebar ke bagian lain pada tubuh
penderita. Lewat aliran darah maupun system getah
bening, seiring sel-sel tumor dan racun yang dihasilkan
keluar dari kumpulannya dan menyebar ke bagian lain
tubuh. Sel-sel yang menyebar ini kemudian akan tumbuh

berkembang di tempat baru yang akhirnya membentuk
sekumpulan sel tumor ganas atau kanker baru.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk
mengetahui sejak dini penyakit kanker, tetapi hanya
membahas satu jenis kanker saja. Misalnya kanker
payudara atau kanker yang lainnya.
Diagnosa Dini Pada Penyakit Kanker Payudara dan
Kanker Darah Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem ini
menjelaskan mengenai gejala, ciri, cara pendeteksian
dan pencegahan awal untuk mengurangi kemungkinan
berkembangnya kanker dalam tubuh (Elisa Sempa Arihta
Kaban, 2010). Sistem Pakar Diagnosa Dini Kanker
Serviks pada Wanita Secara Online Menggunakan Metode
Forward Chaining, Pada pembuatan sistem pakar online
ini dibuat tampilan antarmuka yang dapat mempermudah
user (para wanita) dalam regristrasi, melakukan diagnosa
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dan memperoleh informasi-informasi seputar kanker
serviks, bagi pakar dapat melakukan proses input,
edit dan hapus rule (aturan) yang akan digunakan
acuan dalam penentuan level penyakit kanker serviks.
Penelitian ini mampu memberikan informasi segala hal
yang berhubungan dengan kanker leher rahim (serviks)
bagi para wanita Indonesia (Fuan Wahyusan, 2010).
Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba untuk
membuat aplikasi Sistem mendeteksi penyakit berbagai
macam kanker menggunakan metode Demster Shafer.
Sehingga diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat
umum dalam mendiagnosis penyakit kanker di mana saja
dan kapan saja.

METODOLOGI

M{θ} = 1,0
Keterangan: θ = merupakan komplemen dari M
Dalam suatu kasus teori Demster shafer memberikan
aturan kombinasi antara densitas Mi dan densitas Mj
.. (3)
Keterangan:
: Kombinasi baru θ untuk gejala ke
(i) dan gejala selanjutnya (j) yang
ditampung di (A) yang baru
: Penyakit yang terkait dengan gejala
sebelumnya
: Penyakit yang terkait dengan gejala
selanjutnya
: Irisan/subset penyakit yang terkait
antara gejala sebelumnya dan
sesudahnya
: Himpunan Kosong penyakit antara
gejala sebelumnya dan sesudahnya

Ai
Aj

Demster-Shafer

Suatu teori matematika untuk pembuktian hipotesis.
berdasarkan belief functions and plausible reasoning
(fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal),
yang digunakan untuk mengombinasikan potongan
informasi yang terpisah (bukti) untuk mengalkulasi
kemungkinan dari suatu peristiwa. Secara umum Teori
Demster – Shafer ditulis dalam interval:

Aturan kombinasi ini juga dapat digunakan untuk
iterasi:

[belief, Plausibility] ................................................. (1)
Belief (Bel) adalah ukuran kekuatan evidence dalam
mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0
maka tidak mengindikasikan tidak ada evidence, dan jika
bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian.
Plausibility (Pl) dinotasikan sebagai:
Pl (s) = 1 – Bel (¬s) ................................................. (2)
Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika kita yakin
akan ¬s, maka dapat dikatakan bahwa Bel (¬s) = 1, dan
Pl (¬s) = 0. Pada teori Demster Shafer kita mengenal
adanya frame of discrenment yang dinotasikan dengan
θ. Frame ini merupakan semesta pembicaraan dari
sekumpulan hipoteis.

................. (4)
Keterangan:
X
Y
Z
x, y

:
:
:
:

: Himpunan Kosong penyakit antara
gejala sebelumnya dan sesudahnya
Perancangan Basis Pengetahuan

Tabel 1. Tabel Daftar Penyakit

Misalkan: θ = {A,B,C,D}
Dengan:
A = Kanker Payudara;
F = Kanker Serviks;
D = Kanker Otak;
B = Kanker Darah;
Tujuan penelitian mengaitkan ukuran kepercayaan
elemen-elemen θ. Tidak semua evidence secara langsung
mendukung tiap-tiap elemen. Untuk itu perlu adanya
probabilitas fungsi densitas (m). nilai m tidak hanya
mendefinisikan elemen-elemen θ saja. Namun juga
subsetnya. Sehingga jika θ berisi n elemen, maka subset θ
semuanya berjumlah 2n. Kita harus menunjukkan bahwa
semua m dalam subset θ sama dengan 1. Andaikan tidak
ada informasi apa pun untuk memilih keempat hipotesis
tersebut, maka nilai:

Gejala penyakit sebelumnya
Gejala penyakit sesudahnya
Gejala penyakit baru
Penyakit yang terkait dengan gejala

Kode Penyakit
A
B
C
D

Jenis Penyakit
Nama Penyakit
Kanker Payudara
Kanker Serviks
Kanker Otak
Kanker Darah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan perhitungan hasil perhitungan
menunjukkan bahwa kemungkinan pengguna
teridentifikasi kanker payudara dan serviks sebesar 31%
dan untuk kanker payudara, serviks dan darah sebesar
19,2%. Hasil yang melalui proses perhitungan pada
metode Demster Shafer sebagai berikut:

Efiyanti dan Hindarto: Deteksi Penyakit Kanker Menggunakan Metode Demster Shafer Cancer Detection
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Tabel 2. Pengetahuan Gejala-Gejala Penyakit Kanker
Kode
Gejala
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nama Gejala
Perempuan Usia > 20 tahun
Perokok
Aanda dalam setahun terkena radiasi sinar-X (rontgen) lebih dari 1 kali
Terbisa makan makanan cepat saji
Mengkonsumsi alkohol
Ada keluarga yang pernah terjangkit kanker
Ada tumor atau benjolan di payudara
Puting payudara tertarik ke dalam
Kulit payudara seperti kulit Jeruk
Keluar cairan dari dalam payudara
Ada benjolan di ketiak/tulang belikat
Ada erosi yang tak kunjung sembuh pada puting susu
Blum pernah mendapat faksinasi HPV
Ada pendarahan saat/setelah monopouse
Sering mengalami keputihan,dan berbau,bercampur darah
Ada benjolan disekitar lipatan paha,ketiak dan sekitar leher
Nyeri panggul
Sakit saat berhubungan dengan suami
Sumi belum di khitan
Istri suami sebelumnya terkena kanker serviks
Sakit kepala disertai muntah menyemprot
Daya penglihatan berkurang
Penurunan kesadaran/perubahan prilaku
Gangguan bicara
Gangguan pendengaran
Sering mengalami mimisan
Gangguan syaraf
Anggota gerak melemah/kejang
Anemia/cepat lelah
Pendarahan di jaringan kulit
Nyeri tulang dan persendian
Nyeri perut
Pembengkakan Kelenjar Lympa
Kesulitan Bernafas (Dyspnea).

Tabel 3. Gejala-Gejala Penyakit Kanker dan Bobotnya
Kode
Jenis
Nama Gejala
Bobot
Jawab
Gejala
Penyakit
1
Apakah anda seorang
0.2
AB
Y
wanita dengan usia
lebih dari 20 tahun?
2
Apakah anda seorang
0.3
ABC
Y
perokok atau sering
terkena asap rokok?
3
Anda dalam setahun
0.2
AB
T
terkena radiasi sinar-X
(rontgen) lebih dari
1 kali?
4
Terbisa makan makanan 0.2
ABC
Y
cepat saji?
Keterangan:
Bobot: Nilai kepercayaan yang diberikan oleh pakar

A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Jenis penyakit
B
C
*
*
*
*
*
*
*
*
*

D

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bobot
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.3
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.3
0.9
0.9
0.9
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.9
0.3
0.3
0.3
0.3
0.9
0.3
0.9
0.3
0.3
0.9
0.9

Cara penelusuran sistem dengan mencari m (densitas) dan teta
(semesta pembicaraan):
Keterangan jenis penyakit:
A = Kanker Payudara;
F = Kanker Serviks;
D = Kanker Otak;
B = Kanker Darah;

Gejala perama: menunjukkan m1[AB] = 0,2
Teta[AB] = 1 – 0,2 = 0,8
Gejala kedua: menunjukkan m2[ABC] = 0,3
m2[ABC] = 1 – 0,3 = 0,7
karena ada 2 gejala maka diguanakan fungsi kombinasi
untuk m3
..... (3)
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M2[ABC] = 0,3
M[AB] = 0,06
M[ABC] = 0,24

Teta = 0,7
M[AB] = 0,14
Teta baru = 0,56

Fungsi Kombinasi M3:
M3[AB] = 0,06 + 0,14/1 - 0 = 0,2
M3[ABC] = 0,24/1 - 0 = 0,24
M3 Teta = 0,56/1-0 = 0,56
Gejala ketiga: menunjukkan M4[AB] = 0,2
M4[AB] = 1 – 0,2 = 0,8
fungsi kombinasi untuk m5
..... (3)

M3[AB] = 0,2
M3[ABC] = 0,24
Teta = 0,56

M4[AB] = 0,2
M[AB] = 0,04
M[AB] = 0,048
M[AB] = 0,112

Teta = 0,8
M[AB] = 0,16
M[ABC] = 0,192
Teta baru = 0,448

Perhitungan fungsi kombinasi M5:
M5[AB] = 0,04 + 0,048 + 0,16 + 0,112/1 - 0 = 0,310
M5[ABC] = 0,192/1 – 0 = 0,192
M5 Teta = 0,448/1-0 = 0,448
Gejala keempat karena jawaban tidak maka tidak di
proses
Maka dari 4 gejala yang dijawab [Y] maka didapatkan
hasil
AB = 0,310 × 100% = 31% [Kanker payudara dan
serviks]
ABC = 0,192 × 100% = 19,2% [Kanker payudara,
serviks, dan otak]

KESIMPULAN

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu
masyarakat untuk lebih memahami tentang gejala-gejala
awal kanker dan dengan sosialisasi pengecekan kanker
angka kematian akibat penyakit kanker dapat dikurangi.
Hasil uji coba sistem terhadap seseorang menunjukkan
bahwa kemungkinan pengguna teridentifikasi kanker
payudara dan serviks sebesar 31% dan untuk kanker
payudara, serviks dan darah sebesar 19,2%.
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ABSTRAKS

Aliran fluida yang memiliki kecepatan dan tekanan serta perubahan keduanya yang terjadi dalam suatu aliran fluida
memberikan kontribusi terjadinya getaran dalam sistem perpipaan. Getaran yang muncul dapat menimbulkan pembengkokan
pada sistem perpipaan dan pada kasus yang ekstrim dapat mengakibatkan keretakan dan terjadinya kegagalan fatik pada sistem
perpipaan tersebut. Di samping itu fluktuasi aliran dapat meningkatkan terjadinya kerugian energi yang diakibatkan oleh
bertambahnya losses dalam aliran. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh aspek-aspek dan karakteristik dalam aliran fluida
yang dapat mengakibatkan terjadinya getaran yang dibangkitkan sendiri oleh sistem (self excited vibrations) dan pengaruh variasi
konstanta elastis pegas (K) dari selang (tube). Peningkatan kekakuan pada sistem perpipaan dengan memperbesar konstanta
elastis pegas dari tube yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas sistem sehingga mampu mengurangi dampak kerugian
akibat munculnya getaran. Metode yang digunakan adalah simulasi model dengan menggunakan bantuan software ANSYS untuk
menganalisis karakteristik aliran fluida pada saat melewati daerah jepitan (pinch area). Karakteristik aliran yang dihasilkan berupa
perubahan tekanan dan kecepatan aliran fluida pada daerah sebelum dan sesudah jepitan serta daerah tepat di bawah daerah
jepitan. Selanjutnya karakteristik aliran tersebut digunakan untuk melakukan analisis karakteristik getaran menggunakan model
matematis. Hasil yang diperoleh dari simulasi model menunjukkan bahwa karakteristik aliran fluida saat melewati daerah jepitan
terjadinya konversi energi potensial berupa tekanan menjadi energi kinetik berupa kecepatan aliran ataupun sebaliknya..
Kata kunci: Karakteristik Aliran, Konstanta Elastis, Stabilitas Sistem, Simulasi Model ANSYS

PENDAHULUAN

Konsep dasar tentang getaran mekanik dan mekanika
fluida merupakan hal yang telah dipelajari secara luas
dan menjadi bagian penting dalam bidang teknik mesin.
Namun aplikasi ataupun kajian yang menggabungkan
atau mengkombinasi kedua konsep dasar tersebut dalam
sebuah sistem fluida masih jarang dilakukan. Salah satu
peristiwa yang dapat terjadi dan diamati dalam sebuah
aliran sistem fluida yaitu terjadinya fenomena self
excited vibrations. Fenomena ini muncul pada sebuah
sistem fluida yang pada awalnya dalam kondisi aliran
tunak (steady flow) tetapi kemudian menunjukkan
gejala terjadinya getaran tanpa adanya gaya luar yang
memengaruhi sistem tersebut (Pejack, 2006).
Dalam sistem fluida yang mengalir memiliki
karakteristik kecepatan, tekanan dan perubahan kedua
karakteristik yang terjadi pada suatu aliran fluida
dapat memberikan kontribusi terjadinya getaran,
aliran tumbukan maupun tekanan balik yang umum
terjadi dalam pengoperasian mesin-mesin hidrolik.
Permasalahan yang muncul pada aliran fluida
dengan adanya faktor aliran tumbukan, tekanan balik
dan getaran dapat mengakibatkan pembengkokan
pada sistem perpipaan. Pada kasus yang ekstrim dapat
mengakibatkan keretakan dan kegagalan fatig pada
sistem perpipaan. Pompa dan katup merupakan penyebab
terbesar terjadinya getaran dan aliran tumbukan akibat

perubahan drastis tekanan dan kecepatan yang terjadi
pada komponen tersebut (Walker, 2007).
Getaran yang muncul dalam sistem perpipaan
merupakan hal yang tak dapat dihindarkan. Untuk
menjamin keamanan pada sistem, getaran yang dapat
diterima oleh sistem perpipaan dapat ditentukan dengan
adanya batas maksimum tegangan akibat getaran dalam
pipa tersebut. Selain itu untuk mengurangi getaran yang
terjadi dapat juga dilakukan dengan cara meningkatkan
stabilitas dari instalasi sistem perpipaan. Peningkatan
stabilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan
kekakuan (stiffness) sistem melalui pengaturan tumpuan
(klem) pada pipa atau dengan pemilihan material pipa
dengan konstanta elastis pegas yang lebih besar.
Ditinjau dari kegagalan akibat terjadinya kelelahan
(fatique), tegangan dinamik yang ditimbulkan tidak boleh
melebihi batas izin yang ditentukan dari tegangan bolakbalik (alternating stress) berdasarkan jumlah siklus yang
diberikan. Untuk itu perlu pengamatan getaran yang
dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap
frekuensi dan amplitudo getaran sehingga dapat dilakukan
analisis terhadap tegangan dinamik yang terjadi.
Dalam penelitian ini fenomena terjadinya self excited
vibration ditimbulkan oleh adanya perubahan luasan
penampang aliran akibat adanya jepitan. Perubahan
penampang aliran akan memengaruhi karakteristik
kecepatan dan tekanan aliran fluida tersebut. Pada
suatu nilai tertentu, akan timbul osilasi yang kemudian
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berkembang menjadi amplitudo yang lebih besar akibat
kondisi yang tak stabil dalam aliran saat melewati daerah
jepitan.
Rumusan masalah berdasarkan uraian latar
belakang dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh
aspek-aspek dan karakteristik dalam aliran fluida yang
dapat mengakibatkan terjadinya self excited vibrations.
Sedangkan tinjauan secara struktur mekanik dilakukan
penelitian dengan variasi konstanta elastis pegas (K)
dari tube pada aliran fluida yang mengalami self excited
vibrations.
Penelitian sebelumnya yang membahas getaran yang
terjadi pada dinding tube salah satunya dilakukan oleh
Housner (1954). Pada penelitian tersebut getaran dapat
ditimbulkan dengan sejumlah cara dan jika resonansi
pada sistem dilibatkan dapat menghasilkan dampak
yang signifikan pada karakteristik getarannya. Dalam
penelitian ini Housner melakukan penyelidikan untuk
mengetahui efek kecepatan angin yang tinggi pada
sistem perpipaan pada instalasi pengeboran minyak
yang melintas sepanjang gurun pasir. Kesimpulan yang
diperoleh dari penelitian ini adalah apabila frekuensi
sistem dari instalasi pipa berimpit dengan frekuensi
getaran paksa yang ditimbulkan oleh kecepatan aliran
fluida dalam pipa maka akan terjadi efek resonansi
berupa penguatan getaran yang dapat menjadi faktor yang
signifikan penyebab pipa mengalami tekuk (bending).
Naguleswaran dan Williams (1968) melakukan
penelitian pada masalah getaran yang lebih spesifik pada
dinding tube, baik secara teoritis maupun eksperimental.
Pada saat kecepatan fluida sangat cepat mengalir di
dalam pipa maka dapat ditemukan fenomena getaran
pada pipa logam yang signifikan. Penelitian tersebut juga
dikembangkan pada kasus variasi tekanan fluida dalam
tube tanpa kecepatan aliran fluida. Kesimpulan yang
dapat ditarik dari penelitian ini adalah pada sebuah aliran
fluida di dalam pipa logam bukan merupakan faktor yang
signifikan penyebab pipa tersebut bergetar dan tertekuk,
kecuali pada kecepatan aliran yang sangat tinggi.
Fenomena self excited vibrations telah dijelaskan
oleh Pejack (2006) dalam tulisannya menyatakan bahwa
di dalam sistem getaran yang dibangkitkan sendiri
terjadi suatu pertukaran antara energi gerak dan energi
yang tersimpan (seperti gaya potensial yang elastis atau
gravitasi). Pada kecepatan aliran yang kritis akan terjadi
osilasi yang kemudian berkembang menjadi amplitudo
yang besar. Peningkatan kecepatan yang lebih tinggi akan
mempercepat terjadinya kondisi tidak stabil dalam aliran.
Selain itu juga dilakukan analisis pendekatan matematis
untuk menentukan kriteria dan mengungkap mekanisme
ketidakstabilan saat terjadinya self excited vibrations
yang diamati.
Karakteristik aliran fluida yang mengalir di dalam
sebuah tube telah dianalisis oleh Hazel dan Heil (2003).
Pada saat tekanan fluida yang bekerja dalam tube
bernilai negatif maka tube akan mengalami pengkerutan
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(collapsible tubes) kemudian tube menekuk tidak simetris
dan deformasi yang besar mengakibatkan interaksi yang
kuat antara fluida dan dinding tube. Pengaruh utama
dari inersia fluida pada perilaku sistem yang diakibatkan
oleh efek Bernoulli dapat membangkitkan penambahan
pressure drop ketika tube menekuk dan luas penampang
berkurang. Pada saat itu perubahan pembebanan fluida
pada dinding dapat mengakibatkan interaksi kuat strukturfluida, yang berpotensi menyebabkan fenomena seperti
pembatasan aliran dan berkembang menjadi perpindahan
yang besar pada osilasi dinding sebagai getaran yang
dibangkitkan sendiri dalam aliran. Sedangkan pengaruh
elastisitas tube dinyatakan dengan parameter indeks
kecepatan yang menyatakan rasio inersia fluida dengan
kekakuan bending dari tube, di mana peningkatan
kekakuan akan menurunkan indeks kecepatan yang dapat
mengurangi osilasi dinding tube.
Penelitian lain yang menganalisis hubungan antara
karakteristik aliran fluida dan struktur dinding tube
dilakukan oleh Heil dan Waters (2006). Analisa tentang
tube berisi fluida dengan konstanta elastis dinding yang
menunjukkan osilasi frekuensi tinggi amplitudo kecil.
Gangguan kecepatan yang dibangkitkan oleh gerakan
dinding didominasi oleh komponen transversal dan
menggunakan simulasi numeris untuk menganalisis
aliran dua dimensi yang berkembang dalam penampang
tube. Dalam kasus interaksi fluida dan struktur, osilasi
gabungan dikontrol dengan rasio kerapatan fluida dan
dinding, dan dengan parameter material yang mana
ekivalen dengan bilangan Womersley, dan menunjukkan
pentingnya gaya inersia fluida dan elastisitas dinding
relatif terhadap kekentalan fluida. Bilangan Womersley
yang besar berhubungan dengan kasus kekakuan dinding
dan densitas fluida yang besar. Nilai kekakuan dinding K
yang lebih besar dibandingkan tekanan yang diakibatkan
inersia fluida ditunjukkan dengan bilangan Strouhal yang
besar.
Definisi Self-Excited Vibrations

Self excited vibrations dalam mekanika fluida
adalah sebuah getaran yang berubah menjadi tidak
stabil (unstable) tanpa adanya gangguan eksternal
tetapi dicirikan dengan sebuah kondisi awal yang
stabil dalam aliran tunak (steady flow). Getaran yang
terjadi berkembang dari sebuah aliran dan kemudian
menunjukkan peningkatan amplitudo getaran (Pejack,
2006).
Bentuk umum self excited vibrations digunakan
karena pendekatan aliran atau sistem aliran fluida adalah
steady flow dan tanpa diawali gangguan eksternal secara
periodik atau mempertahankan getaran. Salah satu
aspek yang memengaruhi terjadinya getaran dengan
pembangkitan sendiri adalah adanya perubahan luasan
saluran pinch yang dilalui oleh aliran fluida (Pejack,
2006).

Sufiyanto, dkk.: Simulasi Model Karakteristik Self Excited Vibrations
Model Matematis Self-Excited Vibrations

Model matematis sederhana dari sistem fluida yang
mengalami self excited vibrations dikembangkan untuk
mengungkap mekanisme dibalik ketidakstabilan dan
memperoleh kriteria untuk ketidakstabilan (Pejack,
2006). Untuk mendapatkan gambaran tentang model
matematis, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Variabel-variabel yang digunakan dalam persamaan
model matematis adalah sebagai berikut:
At : luas penampang tube
Ap : luas penampang jepit
D : diameter luar tube
g
: gravitasi
K : konstanta elastis pegas (K) dari tube
L : panjang kontak batang dengan tube
m : masa tuas dan beban di lokasi jepit
Pt : tekanan di dalam tube
Pa : tekanan atmosfir
P1 : tekanan sisi masuk daerah jepit
P2 : tekanan sisi keluar daerah jepit
Vt : kecepatan fluida di dalam tube
Vp : kecepatan fluida di daerah jepit
W : lebar batang tuas
x
: jarak perpindahan tube pada daerah jepit
xe : jarak perpindahan saat kesetimbangan
α : rasio luas Ap/At
ρ
: densitas fluida
β
: x/D
Dengan menggunakan persamaan diferensial gerakan
dari hukum Newton kedua diperoleh persamaan sbb:
ª
ρVt 2
« π W ( Pa − Pb ) § π W ·
+
¨
¸
«
4
© 8 ¹ 1 − ( x / D )2
«¬
+ mg = mx

(

)

2

º
»
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»¼

Kriteria self excited vibrations terjadi pada kondisi di
mana energi kecepatan lebih besar dibandingkan dengan

πWρVt 2 ª 1 + 3 β e 2 º
8

πW
»>K+
«
(Pt − Pa ) ................ (2)
2 3
4
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Interaksi Struktur-Fluida

Hubungan interaksi antara konstanta elastisitas
dinding dengan fluida yang mengalir dalam tube dapat
dinyatakan dengan persamaan non dimensional yaitu
berupa bilangan Womersley dan Strouhal (Heil dan
Waters, 2006):
Bilangan Womersley:

⎛a⎞
α = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝μ⎠

1

2

(K .ρ )

1

4

................................................. (3)

dengan:

a = radius tube
μ = viskositas fluida
K = elastisitas pegas (K) dari tube
ρ = densitas fluida
Bilangan Strouhal:

1
St =
U
dengan

1

⎛K⎞
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ρ ⎠ ........................................................ (4)
2

U = kecepatan aliran fluida

Periode osilasi dinding dapat dinyatakan dengan
persamaan:

T =a

ρ
............................................................ (5)
K

Selain itu hubungan antara inersia fluida dan
konstanta elastis (K) tube dinyatakan dengan parameter
kecepatan (S) yang ditentukan dengan persamaan berikut:
(Hazel dan Heil, 2003).

ρ .U 2
S =
K

X
D

energi potensial yang berupa tekanan dan konstanta
elastis tube seperti ditunjukkan pada persamaan berikut:

2

LEVER BAR

W
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⎡ 1 ⎛ ∂ς ⎞ −1 ⎤
⎟ ⎥
⎢ 3⎜
⎣⎢α ⎝ ∂α ⎠ ⎦⎥ ............................... (6)

VP

Vt
P1

L

P2

METODE PENELITIAN

Gambar 1. Model Matematis

LEVER BAR

X
D

d
L

Gambar 2. Deformasi Penampang di Daerah Jepitan (Pinch)

Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan
metode analisis simulasi dengan menggunakan bantuan
software ANSYS untuk menganalisis karakteristik aliran
fluida pada saat melewati daerah jepitan. Karakteristik
aliran yang dihasilkan berupa perubahan tekanan dan
kecepatan aliran fluida pada daerah sebelum dan sesudah
jepitan serta daerah tepat di bawah daerah jepitan.
Selanjutnya karakteristik aliran tersebut digunakan untuk
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melakukan analisis karakteristik getaran menggunakan
model matematis. Data-data yang diperlukan dalam
melakukan simulasi diperoleh dari data eksperimen
sebagai data input.
Variabel Penelitian

Adapun variabel pengujian dalam penelitian ini
adalah:
• Variabel bebas:
K = konstanta elastis tube (N/m)
Q = kapasitas aliran fluida (liter/menit) yang dilakukan
dengan mengatur bukaan katup.
α = rasio jepitan pada tube yang dilakukan dengan
mengatur besarnya pembebanan
• Variabel terikat:
A = amplitudo osilasi getaran (mm)
F = frekuensi getaran
Alat yang Digunakan

Adapun peralatan uji yang digunakan seperti pada
gambar 3 yang terdiri dari komponen-komponen sebagai
berikut:
1. Pompa air (water pump)
2. Pengukur aliran (flow meter)
3. Pengukur tekanan (pressure gauge)
4. Alat pencatat getaran (ADC & Program)
5. Dial indikator
6. Jangka sorong
Skema Pengujian

Cara kerja dari alat tersebut diatas (gambar 3) adalah
sebagai berikut:
1. menghidupkan pompa untuk mengalirkan fluida
melewati tube.
2. mengatur kecepatan aliran dengan mengatur katup
bukaan.
3. mengukur tekanan yang dihasilkan oleh aliran fluida
dengan pressure gauge.
4. memberikan beban pada lever bar untuk mengatur
besarnya pinch ratio yang diukur menggunakan dial
indicator.
5. getaran lever bar akan mendorong batang penghubung
yang menekan diafragma speaker sehingga
menghasilkan perubahan hambatan yang terdeteksi
pada avometer.
6. untuk merekam fluktuasi getaran yang terjadi
dihubungkan dengan perangkat ADC yang akan
mengirimkan sinyal yang nantinya dapat dilihat dan
terekam dalam komputer.
7. data yang tersimpan dalam komputer kemudian diolah
untuk memperoleh frekuensi dan amplitudo getaran
yang dihasilkan sehingga diperoleh persamaan
getaran.
8. langkah 1 s/d 7 di ulang untuk konstanta elastis tube
yang berbeda.

Gambar 3.

Skema Alat Uji

Analisa Data Eksperimental

Data yang diperoleh meliputi kondisi aliran yang
menyebabkan terjadinya self excited vibrations yang
dipengaruhi oleh kapasitas aliran dan besarnya pinch
ratio. Pada saat stabilitas aliran terganggu, akan
dihasilkan suatu getaran yang ditunjukkan dari data
rekaman alat pencatat getaran. Dari data tersebut
dapat diperoleh frekuensi dan amplitudo getaran yang
dihasilkan untuk menentukan persamaan getaran
sehingga dapat diperoleh karakteristik getaran.
Semakin besar frekuensi dan amplitudo getaran
menunjukkan bahwa stabilitas aliran menurun yang
disebabkan oleh peningkatan kecepatan aliran di daerah
jepitan dan pinch ratio.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pengujian

Berdasarkan data pada tabel 3 digunakan sebagai data
untuk penggambaran geometri model yang akan dianalisis
menggunakan software ANSYS untuk membuat simulasi
aliran fluida dalam tube. Terdapat 4 model geometri yang
digunakan untuk membandingkan karakteristik aliran
fluida di dalam tube dengan ANSYS.
Hasil simulasi ANSYS dapat dilihat pada gambar
berikut:

PEMBAHASAN

Tekanan awal fluida di dalam tube tanpa adanya beban
penjepit sebesar 6 psi (4,1. 104 Pa) ditunjukkan pada
pembacaan manometer yang terpasang pada sisi inlet.

Sufiyanto, dkk.: Simulasi Model Karakteristik Self Excited Vibrations
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Tabel 1. Pengujian Data Aliran Dengan Variasi Jarak Pinch Pada Tube

Tabel 2. Pengolahan Data Pengujian
Diameter Pinch (mm)

no

Debit (ltr/mnt)

Uji-1

Uji-2

Uji-3

Rerata

Uji-1

Uji-2

Uji-3

Rerata

1

8.70

8.60

8.70

8.67

24.39

24.39

24.39

24.39

2

4.48

4.20

4.20

4.29

23.19

23.19

23.07

3

4.20

4.12

4.18

4.17

22.59

22.59

4

4.10

4.13

4.15

4.13

22.00

22.00

5

4.02

4.01

3.95

3.99

21.40

21.16

6

3.80

3.72

3.51

3.68

20.80

7

3.35

3.38

3.42

3.38

8

3.24

3.31

3.16

3.24

Pout (Psi)

Pin (Psi)

Uji-1

Uji-2

Uji-3

9.00

3.50

3.50

3.50

3.50

23.15

10.00

3.50

3.10

3.10

3.23

22.12

22.43

11.00

3.10

2.90

2.80

2.93

21.40

21.80

12.00

2.80

2.60

2.70

2.70

21.16

21.24

13.00

2.60

2.50

2.60

2.57

20.80

20.68

20.76

14.00

2.50

2.40

2.40

2.43

20.20

19.96

20.20

20.12

15.00

2.40

2.30

2.00

2.23

19.60

19.60

19.60

19.60

16.00

2.20

1.90

1.80

1.97

30,00

25,00

25,00

20,00

Rerata

20,00

Debit

15,00

Pin
Pout

10,00

Debit (ltr/mnt)
Pin (bar)

15,00

2

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Diameter Pinch

7,00

8,00

9,00

10,00

Pout (bar)

R = 0,9694

Poly. (Debit (ltr/mnt))

10,00

Poly. (Pin (bar))
Poly. (Pout (bar))

5,00

5,00
0,00
0,00

Debit, Pin, Pout

Debit, Pin, Pout

2

R = 0,9586

0,00
0,00

2

R = 0,9248
1,00

2,00

3,00

4,00

Diameter Pinch

Gambar 4. Karakteristik Aliran Antara Diameter Pinch dan Debit.
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Tabel 3. Perhitungan Kecepatan Aliran Fluida Dalam Tube
Keliling Lingkaran Penuh

29,94

mm

Luas Penampang Lingkaran

71,28

mm2

Larea (mm2) Q (l/mnt)

dout pinch

din pinch

8,67

7,39

3,36

67,69

4,29
4,17
4,13
3,99
3,68
3,38
3,24

3,01
2,89
2,85
2,71
2,40
2,10
1,96

10,23
10,43
10,49
10,70
11,20
11,66
11,89

37,97
36,66
36,24
34,83
31,36
28,01
26,28

l

Luas Penampang Selang

71,28

Q

Q (l/s)

Q (mm3/s)

24,39

0,41

406504,07

23,15
22,43
21,80
21,24
20,76
20,12
19,60

0,39
0,37
0,36
0,35
0,35
0,34
0,33

385880,96
373906,25
363262,06
353948,40
345965,26
335321,08
326672,68

mm2
Valiran

(mm/s)

(m/s)

0,41

(mm3/s)
406504,07

5702,57

5,70

0,39

385880,96

5413,26

5,41

0,37

373906,25

5245,27

5,25

0,36

363262,06

5095,95

5,10

0,35

353948,40

4965,30

4,97

0,35

345965,26

4853,31

4,85

0,34

335321,08

4703,99

4,70

0,33

326672,68

4582,67

4,58

(l/s)

Tabel 5.4. Karakteristik & Material Properties Bahan Tube

Sufiyanto, dkk.: Simulasi Model Karakteristik Self Excited Vibrations

Gambar 5. Model Geometri Simulasi ANSYS.

Gambar 6. Simulasi Model Geometri-1

Gambar 7. Karakteristik Aliran Fluida Model Geometri-1

Gambar 8. Simulasi Model Geometri-2
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Gambar 9. Karakteristik Aliran Fluida Model Geometri-2

Gambar 10.

Gambar 11.

Simulasi Model Geometri-3.

Karakteristik Aliran Fluida Model Geometri-3

Gambar 12. Simulasi Model Geometri-4.

Sufiyanto, dkk.: Simulasi Model Karakteristik Self Excited Vibrations

Gambar 13.
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Karakteristik Aliran Fluida Model Geometri-4.

Pada model geometri-1 dengan dout pinch = 8,67 mm
menunjukkan peningkatan tekanan pada inlet menjadi
9 psi (6,2. 104 Pa). Hal ini terjadi karena dengan
perubahan penampang diameter pinch yang mengecil
maka tekanan fluida akan meningkat. Pada gambar 6
hasil simulasi model geometri-1 terjadi tekanan tertinggi
pada daerah tekuk memasuki daerah pinch 8,46. 104
Pa dan setelah itu justru terjadi penurunan tekanan
(pressure drop) sampai – 6. 103 Pa. Tetapi daerah dengan
penurunan tekanan tersebut hanya terjadi pada daerah
yang kecil sedangkan sebagian besar masih mempunyai
tekanan rata-rata ± 3. 104 Pa di mana sedikit lebih kecil
dari tekanan awal.
Penurunan tekanan fluida di dalam tube justru akan
meningkatkan kecepatan aliran fluida. Hal ini sesuai
dengan konsep kontinuitas aliran Hukum Bernoulli,
di mana pada daerah pinch terjadi pengurangan luasan
penampang sehingga kecepatan aliran fluida justru akan
meningkat. Semakin menyempit daerah pinch maka
semakin tinggi kecepatan aliran dan diikuti dengan
penurunan tekanan fluida. Fenomena tersebut dapat
dilihat pada gambar 7, 9, 11, 13 karakteristik aliran fluida
pada hasil simulasi keempat model geometri yang ada.
Berdasarkan tinjauan konsep energi bahwa energi
yang dimiliki oleh fluida selama mengalir di dalam tube
adalah konstan. Pada saat terjadi perubahan penampang
yang dilewati fluida di daerah pinch maka akan terjadi
perubahan karakteristik aliran yaitu antara tekanan fluida
dan kecepatan aliran. Saat fluida memasuki daerah pinch
pada sisi inlet aliran akan tertahan sehingga tekanan
fluida meningkat dan kecepatan aliran menurun. Di
daerah pinch selanjutnya akan terjadi penurunan tekanan
karena fluida tertahan di sisi masuk (inlet), tetapi justru
fluida harus mengalir dengan kecepatan yang lebih
tinggi untuk mempertahankan debit aliran sesuai Hukum
Kontinuitas aliran.
Perubahan karakteristik aliran antara tekanan fluida
dan kecepatan aliran tersebut menunjukkan adanya
bentuk pertukaran energi antara energi potensial berupa
tekanan fluida dan energi kinetik berupa kecepatan aliran.
Siklus perubahan energi tersebut akan silih berganti
sehingga memunculkan fenomena getaran yang disebut
dengan self excited vibrations.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi model geometri dengan
menggunakan ANSYS dapat disimpulkan bahwa
perbedaan tekanan aliran fluida antara inlet dan outlet
akan semakin kecil apabila pinch ratio yang diberikan
semakin besar. Sedangkan karakteristik yang ditunjukkan
di daerah pinch adalah tekanan yang terjadi akan semakin
rendah apabila pinch ratio diperbesar. Kondisi sebaliknya
terjadi yaitu kecepatan aliran semakin tinggi apabila
pinch ratio diperbesar. Hal ini menunjukkan adanya
konversi energi dari energi tekanan menjadi energi
kecepatan pada aliran fluida.
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ABSTRAK

Saus tomat adalah cairan kental pasta yang berwarna menarik (biasanya merah), mempunyai aroma dan rasa yang merangsang.
Walaupun mengandung air dalam jumlah besar, saus memiliki daya simpan panjang karena mengandung asam, gula, garam, dan
seringkali diberi pengawet. Akan tetapi rendahnya mutu saus tomat akibat dari sanitasi produsen dalam membuat memudahkan
mikroba untuk tumbuh dan berkembang biak pada produk saus tomat yang diproduksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan koloni mikroba pada saus tomat dengan berbagai keefektifan pengenceran. Metode dalam penelitian
ini adalah metode eksperimental laboratorium. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan,
dari sampel saus tomat yang diambil dengan tingkat pengenceran yang berbeda-beda dengan metode hitungan cawan dengan
cawan tuang (Total Plate Count (TPC)) terdapat perbedaan jumlah koloni mikroba. Pengenceran tertinggi yaitu 10–5 ternyata
menghasilkan jumlah mikroba yang relatif lebih sedikit yaitu 38 koloni dengan jumlah koloni ml/g (CFU) sebesar 3,8 106 CFU
dengan warna putih dan bentuk bulat dengan tepi bergerigi. Dibandingkan dengan pengenceran sebelumnya yaitu 10–3 dan 10–4
menghasilkan koloni mikroba yang banyak dengan warna dan bentuk yang sama. Kesimpulan jumlah koloni mikroba paling sedikit
dihasilkan oleh pengenceran yang tinggi yaitu 10–5.
Kata kunci: Koloni mikroba, saus tomat, TPC
ABSTRACT

Tomato sauce is a viscous-pasta liquid with attractive colour (usually red), has a stimulating aroma and flavor. Despite large
amounts of water contained, the sauce has a long storability because it contains acids, sugars, salt, and preservatives are often
given. However, low quality of tomato sauce due to low production hygiene make microbes easy to grow and multiply on tomato
sauce that are produced. This study aims to determine the microbial colonies growth on tomato sauce using various dilutions
effectiveness. The method used was experimental laboratory. Data were analyzed descriptively. The results showed, tomato sauce
samples that were taken with variation of dilution rate using plate count method and pour plate method (Total Plate Count (TPC)
showed differences in the number of microbial colonies. The highest dilution (10–5) resulted in relatively fewer microbial number
as much as 38 colonies. Colonies number ml/g (CFU) was 3.8 106 CFU that form as white color, round shape with serrated edges.
Comparison by previous dilution (10–3 and 10–4) produced much microbial colonies with the same color and shape. Conclusion of
the study, fewest numbers of microbial colonies was produced by the high dilution as 10–5.
Key words: Microbial colonies, tomato sauce, TPC

PENDAHULUAN

Makanan merupakan kebutuhan dasar yang sangat
esensial dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia.
Makanan berfungsi untuk memelihara pertumbuhan
dan perkembangan serta mengganti jaringan tubuh
yang rusak, selain itu makanan juga berfungsi untuk
memperoleh energi dalam melakukan aktivitas seharihari dan juga berperan di dalam mekanisme kekebalan
daya tubuh terhadap berbagai penyakit.1 Ciri makanan
yang baik adalah aman untuk dikonsumsi. Menurut

Undang-Undang No. 7 tahun 1996, keamanan
pangan merupakan suatu kondisi dan upaya
yang diperlukan untuk mencegah pangan dari

kemungkinan cemaran biologis, dan kimia
yang dapat mengganggu, dan membahayakan
kesehatan manusia. Makanan yang menjadi tidak baik
untuk dikonsumsi, jika makanan tersebut terkontaminasi
oleh bakteri. Makanan dan minuman yang

terkontaminasi oleh bakteri dapat menyebabkan
infeksi maupun keracunan jika dikonsumsi dan
masuk ke dalam tubuh.2 Makanan yang terkontaminasi
oleh bakteri pada makanan dapat menyebabkan penyakit
diantaranya typhoid, diare, keracunan makanan dan lain
sebagainya.3
Produk makanan yang telah disoroti oleh berbagai
pihak adalah produk makanan hasil olahan, salah satunya
adalah saus tomat. Saus tomat merupakan produk olahan
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yang sering digunakan sebagai pelengkap makanan
misalnya bakso yang sering dikonsumsi oleh anakanak maupun orang dewasa.4 Dengan demikian untuk
mengetahui sehat atau tidaknya suatu makanan dapat
dikonsumsi diperlukan alat ukur dan indikator yang valid
salah satunya adalah parameter bakteriologis. Dengan
menggunakan parameter bakteriologis dapat menghitung
jumlah bakteri yang didasarkan pada asumsi bahwa
setiap sel bakteri hidup dalam makanan akan tumbuh
menjadi satu koloni. Teknik isolasi mikroba adalah
suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari
lingkungan alamiahnya. Mikroorganisme dapat diperoleh
dari lingkungan air, tanah, udara, substrat yang berupa
bahan pangan, tanaman dan hewan. Metode perhitungan
cawan memiliki prinsip yaitu jika sel jasad renik yang
masih hidup ditumbuhkan pada media agar, maka sel
jasad renik tersebut akan berkembang biak membentuk
koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan
mata tanpa menggunakan mikroskop.5 Pada penelitian
terdahulu dilaporkan rerata jumlah total mikroba
pada saus tomat antara 4,2 × 102 koloni/ml – 4,5 × 103
koloni/ml6, sedangkan berdasarkan SNI 0-13546-20047
batas maksimal mikroba 2,0 × 102 koloni/ml. Penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengenceran
terhadap pertumbuhan koloni mikroba pada saus tomat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratorium. Penelitian dilaksanakan di laboratorium
Biologi Unirow Tuban pada bulan Juni sampai Juli 2014.
Sampel penelitian diambil dari pasar baru kabupaten
Tuban dengan teknik pengambilan sampel secara acak
dengan merk A. Data hasil eksperimen di analisa secara
deskriptif kualitatif. Adapun prosedur dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
Preparasi Sampel

Sampel saus tomat dimasukkan ke dalam kantong
plastik kemudian dibawa menuju laboratorium
Pendidikan Biologi, UNIROW Tuban untuk diperiksa.
Pembuatan sampel dengan pengenceran yang berbedabeda dimulai dari pengencer 10–1 kemudian dilanjutkan
dengan pengenceran yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah pengenceran 10–3, 10–4 dan 10–5.
Pengenceran 10–1 dilakukan dengan cara mengambil
1 ml sampel saus tomat + 9 ml aquades. Kemudian untuk
pengenceran 10–3 dilakukan dengan cara mengambil
1 ml sampel dari hasil pengenceran 10–2 + 9 ml aquades.
Pengenceran 10-4 dengan cara 1ml sampel dari hasil
pengenceran 10-3 + 9 ml aquades. Dan pengenceran 105 dilakukan dengan mengambil 1ml sampel dari hasil
pengenceran 10-4 + 9 ml aquades.
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Pembuatan Media Pertumbuhan Mikroba

Menimbang media Nutrien Agar (NA) sebanyak
0,6 gram, kemudian memasukkan ke dalam tabung
erlenmeyer yang telah steril dan menambahkan aquades
sebanyak 30 ml. Setelah itu memasaknya di atas bunsen.
Menuangkan media sebanyak 10 ml ke dalam masingmasing cawan pertri yang sebelumnya sudah di sterilisasi,
kemudian ditunggu hingga media membeku.
Penanaman Sampel Pada Media Pertumbuhan Mikroba

Sampel dengan pengenceran yang berbedabeda 10–3, 10–4 dan 10–5 di tanam dalam media
NA, kemudian cawan petri tersebut diisolasi
dengan plastik wrap untuk mencegah kontaminasi
dan di letak dengan posisi wadah menghadap ke
atas kemudian diinkubasi pada suhu kamar.
Pengamatan

Pengamatan dilakukan setelah 1 × 24 Jam. Parameter
pengamatan meliputi jumlah koloni, bentuk dan warna
koloni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil pengamatan di hitung dengan metode
hitungan cawan dengan cawan tuang (Total Plate
Count (TPC)). Di bawah ini disajikan hasil pengamatan
koloni mikroba yang terdapat pada saus tomat dengan
pengenceran yang berbeda-beda.
Pertumbuhan koloni mikroba dengan pengenceran
10 –3 tampak pada gambar 1, tanda panah merah
merupakan salah satu contoh koloni mikroba.
Hasil pengamatan sampel dengan pengenceran 10–4
dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Pada gambar 2 pertumbuhan koloni mikroba dengan
pengenceran 10–4, tanda panah merah menunjukkan salah
satu contoh koloni mikroba.

Gambar 1. Koloni mikroba dengan pengenceran 10–3.
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Hasil pengamatan dengan pengenceran 10–5 dapat
dilihat pada gambar 3.
Pertumbuhan koloni mikroba dengan pengenceran
10–5 seperti tampak pada gambar 5 koloni mikroba
berkurang, tanda panah merah merupakan salah satu
contoh koloni mikroba.
Hasil pengamatan dan perhitungan TPC dapat di lihat
pada tabel 1.
Pada tabel 1 pertumbuhan koloni dengan pengenceran
10–3 menunjukkan jumlah koloni mikroba sebanyak 54
koloni dengan jumlah koloni ml/g sebanyak 54/10–3 =
5,4 104 CFU. Sedangkan dengan pengenceran yang lebih
rendah (10–4) menunjukkan perbedaan jumlah koloni
mikroba yaitu sebanyak 44 dengan jumlah koloni ml/g
(CFU) sebesar 4,4 105 CFU dengan karakteristik bentuk
bulat tepi bergerigi dan berwarna putih. Bila pengenceran
sampel lebih tinggi (10–5) pertumbuhan koloni mikroba
semakin berkurang terdapat 38 koloni dengan jumlah
koloni ml/g (CFU) sebesar 3,8 10 6 CFU dengan
karakteristik bentuk bulat tepi bergerigi dan berwarna
putih.

PEMBAHASAN

Pengisolasian merupakan suatu cara untuk
memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu
dari lingkungannya, sehingga diperoleh kultur murni.

Gambar 2. Koloni mikroba dengan pengenceran 10–4.
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Gambar 3. Koloni mikroba dengan pengenceran 10–5.

Kultur murni ialah kultur yang sel-sel mikrobanya
berasal dari pembelahan dari satu sel tunggal. Manfaat
dilakukannya kultur murni adalah untuk menelaah atau
mengidentifikasi mikroba, termasuk penelaahan ciriciri kultural, morfologis, fisiologis, maupun serologis,
yang memerlukan suatu populasi yang terdiri dari satu
macam mikroorganisme saja. Dari hasil pengamatan pada
Isolasi mikroba terhadap saus tomat digunakan medium
NA (Nutrient Agar) dengan mengisolasi mikroba yang
berasal dari saus tomat tersebut. Medium NA berdasarkan
susunan kimianya merupakan medium nonsintetik/semi
alamiah, berdasarkan konsistensinya merupakan medium
padat. Medium ini digunakan untuk pertumbuhan bakteri.
Medium yang digunakan dalam penelitian ini sudah
sesuai untuk menghitung total bakteri karena menurut
Feliatra,8 media NA digunakan untuk menghitung total
bakteri dengan metode cawan. Ada beberapa metode
dalam mengisolasi mikroba yaitu dengan menggunakan
metode gores, metode tuang, metode sebar, metode
pengenceran dan micromanipulator.
Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah
metode pengenceran. Metode pengenceran dapat
membantu untuk memperoleh perhitungan jumlah
mikroorganisme yang benar. Namun pengenceran yang
terlalu tinggi akan menghasilkan lempengan sehingga
jumlah koloni umumnya relatif rendah.9 Pada metode
perhitungan cawan (TPC) dilakukan pengenceran yang

Tabel 1. Hasil pengamatan koloni mikroba yang terdapat pada saus tomat dengan berbagai konsentrasi pengenceran
Kosentrasi Pengenceran Jumlah Koloni Mikroba

Jumlah Koloni ml/g (CFU)

10–3

54/10–3

54

10-4

44

44/10–4 = 4,4 × 105 CFU

10-5

38

38/10–5 = 3,8 × 106 CFU

= 5,4

104 CFU

Bentuk

Warna

Bentuk bulat dengan tepi
bergerigi
Bentuk bulat dengan tepi
bergerigi
Bentuk bulat dengan tepi
bergerigi

Putih
Putih
Putih
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bertingkat yang mana ditujukan untuk membentuk
konsentrasi dari suatu suspensi. Sampel yang telah di
encerkan ini di hitung ke dalam cawan baru kemudian di
tuang ke mediumnya (metode tuang). Kemudian setelah
diinkubasi selama 24 jam, amati koloni yang tumbuh.10
Penghitungan jumlah koloni pada penelitian ini
dimulai pada pengenceran 10–3, 10–4 dan 10–5. Dari
ketiga pengenceran tersebut menghasilkan jumlah koloni
mikroba yang berbeda-beda. yaitu pengenceran 10-3
sebanyak 84 koloni dengan TPC sebanyak 8,4 × 104. Dan
yang kedua yaitu pengenceran 10-4 sebanyak 64 koloni
dengan TPC sebanyak 6,4 × 105 dan yang terendah yaitu
pengenceran 10-5 yaitu 42 koloni. Dengan TPC 4,2 ×
106. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi pengencerannya
maka jumlah koloni akan semakin sedikit. Hal ini
disebabkan karena jumlah mikroba yang terkandung
dalam tiap volume inokulan yang dipindahkan semakin
berkurang akibat pengenceran yang dilakukan. namun
nilai TPC nya semakin tinggi dengan warna koloni
putih yang berbentuk bulat, koloni menyebar dengan
tepi bergerigi. Menurut Mukhlis,11 pengenceran dapat
mengurangi kepadatan bakteri yang di tanam.
Metode hitungan cawan didasarkan pada anggapan
bahwa setiap sel dapat hidup akan berkembang biak
menjadi satu koloni. Jadi jumlah koloni yang muncul pada
cawan mengandung indeks bagi jumlah mikroorganisme
yang dapat terkandung dalam sampel. Teknik yang
harus dikuasai dalam metode ini adalah mengencerkan
sampel dan mencawankan hasil pengenceran tersebut.
Setelah inkubasi, jumlah masing-masing cawan diamati.
Jumlah organisme yang terdapat dalam sampel asal
ditentukan dengan menggunakan jumlah koloni yang
terbentuk dengan faktor pengenceran pada cawan yang
bersangkutan. Dari sampel makanan cair saus tomat
yang telah dilakukan pengenceran dapat diketahui
bahwa pengenceran 10–3 ditemukan sebanyak 54 koloni,
pengenceran 10–4 sebanyak 44 koloni dan pengenceran
10–5 sebanyak 38 koloni. Hasil penelitian ini sejalan
penelitian Rukmi, dkk,12 bakteri akan bereproduksi pada
medium agar dan membentuk koloni setelah 18–24 jam
inkubasi. Sehingga pada penelitian ini pertumbuhan
koloni mikroba pengamatan dilakukan setelah 1 × 24
jam. Pada penelitian terdahulu juga dilaporkan di Menado
terjadi kontaminasi mikroba Echeria coli pada 12 sampel
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saus tomat pada bakso cilok.4. Berdasarkan data hasil
penelitian dan penelitian yang telah dilakukan peneliti
terdahulu terdapat perbedaan jumlah koloni mikroba
pada saos tomat, hal ini disebabkan pertumbuhan koloni
mikroba dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain
media, suhu dan pengenceran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa semakin tinggi pengenceran (10–5)
maka pertumbuhan koloni mikroba akan semakin
berkurang sehingga jumlahnya semakin sedikit dengan
memiliki warna dan bentuk yang sama. Karakteristik
morfologi tersebut diantaranya warna koloni putih,
bentuk bulat, koloni menyebar dengan tepi bergerigi.
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ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode true experiment di Laboratorium Teknik Pembakaran dan Bahan Bakar Jurusan Teknik
Mesin FTI-ITS dengan berbagai busi elektroda Platinum dan Iridium sebagai variable pembanding terhadap busi elektroda Nikel
yang telah direkomendasikan oleh pabrik. Penelitian akan dilakukan menggunakan motor bensin 4 langkah 1 silinder Supra X125 cc kondisi standar pabrik dengan variasi putaran 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 rpm. Data yang akan diambil dalam
penelitian adalah putaran mesin, putaran poros, torsi, konsumsi bahan bakar dan gas buang (CO dan HC), sehingga dengan hasil
pengambilan data penelitian tersebut dapat menganalisis performa mesin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemakaian busi
elektroda Platinum dan Iridium dibandingakan dengan busi elektroda Nikel pada putaran 7000–9000 rpm memberikan kenaikan
torsi, daya, Bmep dan effisiensi thermal masing-masing sebesar 4,84%, 6,43%, 6,43% dan 6,08% (untuk busi elektroda Platinum)
dan 8,42%, 12,02%, 12,02% dan 13,10% (untuk busi elektroda Iridium), penurunan Sfc, emisi gas buang CO dan HC masingmasing sebesar 5,68%, 5,64% dan 8,46% (untuk busi elektroda Platinum) dan 11,43%, 7,48% dan 11,15% (untuk busi elektroda
Iridium).
Kata kunci: Busi, elektroda, motor bensin dan performa mesin

ABSTRACT
The method of true experimen in Combustion Engineering For it will be tried by Laboratory and Department of Mechanical
Engineering Fuel FTI-ITS with a variety of Platinum and Iridium spark plug electrodes as a variable comparison Nickel electrodes
on the spark plug that had been recommended by the manufacturer. The study will be conducted using a gasoline motor 1 cylinder
4 stroke 125cc Supra X factory state with variations round 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 rpm. The data will be taken in the
research is the engine rotation, shaft rotation, torque, fuel consumption and exhaust gas (CO and HC), so that the results of the
research data retrieval can analyze the performance of the engine. The results showed that, the use of Platinum and Iridium spark
plug electrodes is compared with the spark plug electrodes Nickel at 7000–9000 rpm rotation gives rise torque, power, Bmep and
thermal efficiency respectively 4,84%, 6,43%, 6,43% and 6,08% (Platinum electrodes for spark plugs) and 8,42%, 12,02%, 12,02%
and 13,10% (for Iridium spark plug electrodes), a decrease Sfc, emissions of CO and HC, respectively amounted to 5,68%, 5,64%
and 8,46% es for spark plugs), and 11,43%, 7,48% and 11,15% (for Iridium spark plug electrodes).
Key words: spark plugs, electrodes, a gasoline motor and performance of the engine

LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tentang busi
telah dilakukan oleh Ari (2003), pengaruh busi racing
terhadap unjuk kerja pada motor bensin 4 langkah dengan
menghasilkan bahwa busi racing mampu meningkatkan
torsi dan daya sebesar 0,43%, menurunkan Sfc sebesar
1,8%, menaikkan effisiensi thermal sebesar 2,56%,
menaikkan kadar emisi gas buang yaitu CO sebesar
3,99% dan HC sebesar 9,64%. Penelitian yang dilakukan
Bayu (2005), tentang pengaruh penggunaan berbagai
tipe busi dengan variasi jumlah ground elektroda, bahwa
peningkatan torsi, daya dan bmep rata–rata sebesar
1,24%. Terjadi penurunan Effisiensi rata-rata sebesar

1,05%. Terjadi penurunan Bsfc rata-rata sebesar 0,80%.
Terjadi kenaikan Effisiensi rata-rata sebesar 1,01%.
Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas,
masih belum bisa menjawab tujuan saya tentang pengaruh
pemakaian variasi busi terhadap unjuk kerja mesin
bensin 4 langkah. Bahwa pada penelitian diatas masih
belum membahas masalah variasi busi elektroda iridium.
Maka dari berbagai masalah tersebut diatas maka saya
memilih variasi pemakaian iridium terhadap unjuk kerja
mesin bensin 4 langkah, sehingga saya memberi judul
pengaruh penggunaan busi berelektroda nikel, platinum
dan iridium terhadap performa motor bensin torak spark
ignition engine (SIE) 4 langkah 1 silinder.
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Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Spesific Fuel Consumption)

METODE

Metode Matematis
Torsi

Torsi adalah ukuran kemampuan engine untuk
menghasilkan kerja. Dan di dalam keadaan seharihari torsi digunakan untuk akselerasi kendaraan untuk
mendapatkan kecepatan tinggi. Torsi adalah hasil
perkalian gaya tangensial dengan lengannya sehingga
memiliki satuan N.m (SI) atau lb.ft (British).
Torsi = P. R (N.m) (2.1)
Di mana:
P = Gaya tangensial (N)
R = Lengan gaya water brake, (m)

Merupakan ukuran pemakaian bahan bakar oleh suatu
engine, yang diukur dalam satuan massa bahan bakar
per satuan keluaran daya atau juga dapat didefinisikan
sebagai laju aliran bahan bakar yang dipakai oleh motor
untuk menghasilkan tenaga.

Sfc =


3600 ⋅ mbb
Bhp

(2.4)

Di mana:
mbb = massa bahan bakar yang dikonsumsi mesin,
(kg)
sfc = konsumsi bahan bakar spesifik, (kg/W.jam)
Bhp = Daya efektif poros mesin dalam satuan kilowatt, (W)
Efisiensi Thermal

Daya Motor (Brake horse power).

Daya Motor merupakan daya yang diberikan ke poros
penggerak oleh motor per satuan waktu. Besarnya daya
motor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
(2.2)
di mana:
bhp
= Daya motor, (W).
T
= torsi engine, (J).
np
= putaran poros, (rps).
Tekanan Efektif Rata-rata (Brake mean effective pressure)

Proses pembakaran campuran udara bahan bakar
menghasilkan tekanan yang bekerja pada piston sehingga
melakukan langkah kerja. Besarnya tekanan ini berubahubah sepanjang langkah piston tersebut. Bila diambil
tekanan yang berharga konstan yang bekerja pada piston
dan menghasilkan kerja yang sama, maka tekanan
tersebut disebut sebagai kerja per siklus per volume
langkah piston.

Bmep =

Bhp × z
( Pa )
A× L × n × i

(2.3)

Di mana:
Bhp = daya motor, (W)
A
= Luas penampang torak, (m2)
L
= Panjang langkah torak, (m)
i
= Jumlah silinder
nm
= Putaran mesin, (rps)
z
= 1 (motor 2 langkah) atau 2 (motor 4 langkah)

Effisiensi thermal adalah ukuran besarnya
pemanfaatan energi panas dari bahan bakar untuk diubah
menjadi daya efektif oleh motor.

ηth =

Bhp
,

mbb × Q

× 100%

(2.6)

Di mana:
sfc = konsumsi bahan bakar spesifik, (kg/W.jam).
mbb = laju aliran massa bahan bakar, (kg.s).
Q = nilai kalor bawah dari bensin yang dipakai,
(J/kg).
Metoda Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode
eksperimen, yaitu metode yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh dari suatu perlakuan atau desain
baru dengan cara membandingkan satu atau lebih
kelompok lain tanpa perlakuan. Sebagai kontrol atau
pembandingnya adalah unjuk kerja engine 4 langkah
dengan menggunakan busi elektroda Nikel dan
dibandingkan dengan unjuk kerja engine 4 langkah
dengan menggunakan busi elektroda Platinum dan
Iridium. Pengujian ini dilakukan di laboratorium Teknik
Pembakaran dan Bahan Bakar Teknik Mesin FTI-ITS
dengan menggunakan metode pengujian variabel speed
test dengan bukaan katup penuh (full open throtle).
Penentuan torsi didapat dari pembacaan dynamometer
yang dihubungkan dengan poros motor menggunakan
selang serat baja. Data yang akan diambil dalam
penelitian adalah Putaran mesin, Torsi Poros, Konsumsi
bahan bakar dan Gas buang (CO dan HC).
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Hubungan antara Putaran Mesin terhadap Bhp
dengan variasi Elektroda Busi.

12

Dari gambar 3.2 terlihat bahwa pada putaran rendah–
menengah terjadi kenaikan daya busi elektroda NikelPlatinum 1,75%, pada busi elektroda Nikel-Iridium
terjadi penurunan daya sebesar 0,08% dan busi elektoda
Platinum-iridium terjadi kenaikan 2,55%. Sedangkan
pada putaran menengah–tinggi pada busi elektroda NikelPlatinum terjadi kenaikan daya sebesar 6,43%, pada busi
elektroda Nikel-Iridium terjadi kenaikan daya sebesar
12,02% dan busi elektoda Platinum-iridium terjadi
kenaikan 5,28%. Secara keseluruhan, dari putaran rendah
sampai tinggi maka pada busi Nikel-Platinum terjadi
kenaikan daya sebesar 4,09%, pada busi Nikel-Iridium
terjadi kenaikan torsi sebesar 5,97% dan busi PlatinumIridium terjadi kenaikan daya sebesar 3,91%.

Gambar 2.1. Skema pengujian.
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Gambar 3.1

Hubungan antara Putaran Mesin terhadap Torsi
dengan variasi Elektroda Busi.

Dari gambar 3.1 terlihat bahwa pada putaran rendah–
menengah terjadi penurunan torsi busi elektroda NikelPlatinum 0,32%, pada busi elektroda Nikel-Iridium terjadi
kenaikan torsi sebesar 0,63% dan busi elektoda Platinumiridium terjadi kenaikan 0,87%. Sedangkan pada putaran
menengah–tinggi pada busi elektroda Nikel-Platinum
terjadi kenaikan torsi sebesar 4,84%, pada busi elektroda
Nikel-Iridium terjadi kenaikan torsi sebesar 8,42% dan
busi elektoda Platinum-iridium terjadi kenaikan 3,43%.
Dari putaran rendah sampai tinggi maka pada busi NikelPlatinum terjadi kenaikan torsi sebesar 2,26%, pada busi
Nikel-Iridium terjadi kenaikan torsi sebesar 4,52% dan
busi Platinum-Iridium terjadi kenaikan torsi sebesar
2,15%.

Gambar 3.3

Hubungan antara Putaran Mesin terhadap Bmep
dengan variasi Elektroda Busi.

Dari gambar 3.3 terlihat bahwa pada putaran mesin
rendah–menengah (3000–6000 rpm) Bmep yang
dihasilkan oleh busi Nikel lebih rendah daripada Bmep
yang dihasilkan oleh busi Platinum-Iridium. Sedangkan
pada putaran menengah–tinggi (70000–9000 rpm)
Bmep yang dihasilkan oleh busi racing terlihat lebih
tinggi daripada Bmep yang dihasilkan oleh busi standar.
Terlihat bahwa pada putaran rendah–menengah terjadi
kenaikan Bmep busi elektroda Nikel-Platinum 1,75%,
pada busi elektroda Nikel-Iridium terjadi kenaikan Bmep
sebesar 1,03% dan busi elektoda Platinum-iridium terjadi
penurunan 0,86%. Sedangkan pada putaran menengah–
tinggi pada busi elektroda Nikel-Platinum terjadi
kenaikan Bmep sebesar 6,43%, pada busi elektroda
Nikel-Iridium terjadi kenaikan Bmep sebesar 12,02% dan
busi elektoda Platinum-iridium terjadi kenaikan 5,28%.
Secara keseluruhan dari putaran rendah sampai tinggi
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maka pada busi Nikel-Platinum terjadi kenaikan Bmep
sebesar 6,43%, pada busi Nikel-Iridium terjadi kenaikan
Bmep sebesar 6,53% dan busi Platinum-Iridium terjadi
kenaikan Bmep sebesar 2,21%.
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terjadi penurunan effisiensi thermal sebesar 1,92% dan
busi elektoda Platinum-iridium terjadi penurunan 0,63%.
Sedangkan pada putaran menengah–tinggi pada busi
elektroda Nikel-Platinum terjadi kenaikan effisiensi
thermal sebesar 6,08%, pada busi elektroda Nikel-Iridium
terjadi kenaikan effisiensi thermal sebesar 13,10%
dan busi elektoda Platinum-iridium terjadi kenaikan
6,58%. Secara keseluruhan dari putaran rendah sampai
tinggi maka pada busi Nikel-Platinum terjadi kenaikan
effisiensi thermal sebesar 2,17%, pada busi Nikel-Iridium
terjadi kenaikan effisiensi thermal sebesar 5,59% dan
busi Platinum-Iridium terjadi kenaikan effisiensi thermal
sebesar 2,98%.
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Gambar 3.4

Hubungan antara Putaran Mesin terhadap Sfc
dengan variasi Elektroda Busi.

Dari gambar 3.4 terlihat bahwa pada putaran rendah–
menengah terjadi kenaikan Sfc busi elektroda NikelPlatinum 3,10%, pada busi elektroda Nikel-Iridium
terjadi kenaikan Sfc sebesar 4,31% dan busi elektoda
Platinum-iridium terjadi kenaikan 0,77%. Sedangkan
pada putaran menengah–tinggi pada busi elektroda NikelPlatinum juga terjadi penurunan Sfc sebesar 5,68%,
pada busi elektroda Nikel-Iridium terjadi penurunan
Sfc sebesar 11,43% dan busi elektoda Platinum-iridium
terjadi penurunan 6,12%. Secara keseluruhan, dari
putaran rendah sampai tinggi maka pada busi NikelPlatinum terjadi penurunan Sfc sebesar 1,29%, pada
busi Nikel-Iridium terjadi penurunan Sfc sebesar 3,56%
dan busi Platinum-Iridium terjadi penurunan Sfc sebesar
2,68%.
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Gambar 3.6a Hubungan antara Putaran Mesin terhadap CO
dengan variasi Elektroda Busi.
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Gambar 3.5

Hubungan antara Putaran Mesin terhadap Effisiensi
Thermal dengan variasi Elektroda Busi.

Dari gambar 3.5 terlihat bahwa pada putaran mesin
rendah–menengah (4000–6000 rpm) effisiensi thermal
busi elektroda Platinum-Iridium lebih rendah daripada
effisiensi thermal busi elektroda Nikel, sedangkan pada
putaran mesin menengah–tinggi (7000–9000 rpm)
terlihat bahwa effisiensi thermal busi Platinum-Iridium
lebih tinggi daripada effisiensi thermal busi elektroda
Nikel. Terlihat bahwa pada putaran rendah–menengah
terjadi penurunan effisiensi thermal busi elektroda NikelPlatinum 1,73%, pada busi elektroda Nikel-Iridium

Gambar 3.6b Hubungan antara Putaran Mesin terhadap HC
dengan variasi Elektroda Busi.

Dari gambar 3.6a dan 3.6b terlihat bahwa pada
putaran mesin rendah–menengah (4000–6000 rpm)
kadar emisi gas buang baik CO maupun HC yang
dihasilkan oleh busi elektroda Platinum-Iridium lebih
tinggi daripada yang dihasilkan oleh busi elektroda
Nikel. Seperti halnya pada analisa daya untuk putaran
mesin rendah-menengah, hal ini disebabkan karena tidak
sempurnanya pembakaran yang terjadi di dalam ruang
bakar sehingga fraksi campuran bahan bakar dan udara
yang terbakar menjadi daya kecil dan lossesnya besar.
Salah satu bentuk losses ini adalah gas buang yang
terbentuk dari hasil pembakaran. Pada putaran mesin
menengah–tinggi (7000-9000 rpm) terlihat bahwa kadar
emisi gas buang baik CO maupun HC yang dihasilkan
oleh busi elektroda Nikel lebih rendah daripada yang
dihasilkan oleh busi elektroda Platinum-Iridium. Seperti
halnya pada analisa daya untuk putaran mesin menengah-
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tinggi. Hal ini disebabkan karena lebih sempurnanya
pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar sehingga
fraksi campuran bahan bakar dan udara yang terbakar
menjadi daya besar dan lossesnya kecil. Salah satu
bentuk losses ini adalah gas buang yang terbentuk dari
hasil pembakaran. Terlihat bahwa pada putaran rendah–
menengah terjadi kenaikan CO busi elektroda NikelPlatinum 4,56%, pada busi elektroda Nikel-Iridium terjadi
kenaikan CO sebesar 8,41% dan busi elektoda Platinumiridium terjadi kenaikan 3,92%. Sedangkan pada putaran
menengah–tinggi pada busi elektroda Nikel-Platinum
terjadi penurunan CO sebesar 5,64%, pada busi elektroda
Nikel-Iridium terjadi kenaikan CO sebesar 7,48% dan
busi elektoda Platinum-iridium terjadi penurunan 2,19%.
Secara keseluruhan dari putaran rendah sampai tinggi
maka pada busi Nikel-Platinum terjadi penurunan CO
sebesar 0,54%, pada busi Nikel-Iridium terjadi kenaikan
CO sebesar 0,46% dan busi Platinum-Iridium terjadi
kenaikan CO sebesar 0,86%. terlihat bahwa pada putaran
rendah–menengah terjadi kenaikan HC busi elektroda
Nikel-Platinum 4,12%, pada busi elektroda Nikel-Iridium
terjadi kenaikan HC sebesar 8,69% dan busi elektoda
Platinum-iridium terjadi kenaikan 4,40%. Sedangkan
pada putaran menengah–tinggi pada busi elektroda
Nikel-Platinum terjadi penurunan HC sebesar 8,46%,
pada busi elektroda Nikel-Iridium terjadi penurunan
HC sebesar 11,15% dan busi elektoda Platinum-iridium
terjadi penurunan 2,88%. Secara keseluruhan dari putaran
rendah sampai tinggi maka pada busi Nikel-Platinum
terjadi penurunan HC sebesar 2,17%, pada busi NikelIridium terjadi penurunan HC sebesar 1,23% dan busi
Platinum-Iridium terjadi kenaikan HC sebesar 0,76%.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan yang dilakukan pada busi
elektroda Platinum dan Iridium busi elektroda Platinum
dan Iridium pada engine standar baru efektif memberikan
kenaikan torsi, daya, Bmep, Sfc dan effisiensi thermal
pada putaran mesin tinggi, yaitu pada putaran mesin
7000-9000 rpm di mana untuk busi elektroda Platinum
memberikan kenaikan torsi sebesar 4,84% dan elektroda
Iridium sebesar 8,42%, daya untuk busi elektroda
Platinum sebesar 6,43% dan elektroda Iridium 12,02%,
Bmep busi elektroda Platinum sebesar 6,43% dan
elektroda Iridium 12,02%, sfc busi elektroda Platinum
berkurang sebesar 5,68% dan busi elektroda Iridium
dapat berkurang sfc sebesar 11,43%, effisiensi thermal
busi elektroda Platinum sebesar 6,08% dan elektroda
Iridium memberikan kenaikan sebesar 13,10%.
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Pemakaian busi elektroda Platinum dan Iridium pada
putaran mesin rendah 3500–5000 rpm akan menyebabkan
naiknya kadar gas buang, baik CO maupun HC yaitu
sebesar 4,56% dan 4,12% pada pemakaian busi elektroda
Platinum dan 8,41% dan 8,69% pada pemakaian busi
elektroda Iridium.
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Pengelolaan Kawasan Tambak Ramah Lingkungan untuk
Keberlanjutan Usaha
Sri Rahmaningsih
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

ABSTRAK

Pengembangan kawasan tambak udang telah menimbulkan permasalahan baru terutama aneka konflik kepentingan
penggunaan sumber daya di antara stakeholders baik kepentingan pemanfaatan di darat maupun di laut sehingga akan mengancam
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir. Selain itu juga produktivitas tambak di Indonesia rata-rata masih rendah yaitu
baru mencapai sekitar 1,3 ton/ha. Produktivitas tambak ekstensif (tradisional) umumnya hanya mencapai 600-750 kg/ha. proses
produksi udang di tambak mengakibatkan terabaikannya kontrol atas prinsip mikrobiologis dan proses eutrofikasi (penyuburan)
lingkungan sehingga tambak-tambak di Indonesia mulai berkurang produktivitasnya dengan indikator ukuran udang yang semakin
mengecil dan tingkat kelangsungan hidup (SR---survival rate) yang rendah atau kebutuhan pakan yang lebih banyak. Kondisi yang
tidak disadari ini lebih diperparah oleh meledaknya tingkat infeksi penyakit virus bercak putih/panuan/White spots Virus (WSSV)
atau Systemic Ectodhermal Mesodhermal Bacculo Virus (SEMBV) Kesesuaian lahan budi daya tambak udang dicirikan oleh
karakteristik biofisik lingkungan perairan (volume air yang tersedia di pantai, tipe pantai, pasang surut, arus, ketersediaan air
tawar, fisika-kimia perairan, fisika-kimia tanah, iklim), ketersediaan benih dan pakan baik kualitas maupun kuantitas, manajemen
budi daya, serta sarana dan prasarana produksi. Oleh karena itu, alokasi pemanfaatan lahan budi daya tambak udang yang tidak
terkendali akan memicu penurunan kualitas lingkungan perairan dan berdampak pada proses biologis dalam sistem produksi serta
dampak ekologi yang lebih luas. Salah satu pengelolaan tambak yang dapat menjamin kesehatan lingkungan dan keberlanjutan
usaha adalah penerapan system budi daya udang system tertutup.
Kata kunci: Budi daya sistem tertutup

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai pesisir dengan garis pantai
sepanjang 95.181 km (KKP, 2009). Secara ekologis
wilayah pesisir memiliki peranan penting karena terdapat
satu atau lebih system lingkungan (ekosistem) dan sumber
daya. Ekosistem alami yang terdapat di Wilayah Pesisir
antara lain terumbu karang (coral reef), hutan mangrove,
padang lamun (sea grass), pantai berpasir (sandy beach),
estuaria, laguna maupun delta sedangkan ekosistem
buatan antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan
pariwisata, kawasan industri, kawasan agro industri dan
kawasan pemukiman. Ekosistem tersebut satu sama
lainnya saling terkait sehingga dalam pengelolaannya
harus terpadu baik sektoral, keilmuan dan ekologis guna
mencapai pembangunan wilayah pesisir yang merupakan
bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan
berkelanjutan.
Potensi area total tambak di sepanjang pesisir pantai
pada tahun 2008 seluas 1.224.076 hektar, yang meliputi
lahan yang sudah digunakan untuk tambak seluas 613.175
hektar (50,09%) dan lahan yang dapat dikembangkan
menjadi tambak seluas 610.901 ha (49,91%) (Anonim,
2010). Dari potensi tersebut perkembangan luas tambak
yang telah dimanfaatkan terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 1999 luas tambak Indonesia sebesar 393.196
(32,77% dari potensi) dan pada tahun 2003 luas tambak
meningkat menjadi 480 762 ha (40 persen), pada tahun
2005 menjadi 512 524 ha dengan rata-rata pertumbuhan

luas tambak sebesar 5,1% setahun. (Dirjen Perikanan
Budi daya DKP, 2004).
Pengembangan kawasan tambak udang telah
menimbulkan permasalahan baru terutama aneka
konflik kepentingan penggunaan sumber daya di
antara stakeholders baik kepentingan pemanfaatan
di darat maupun di laut sehingga akan mengancam
keberlanjutan pemanfaatan sumber daya pesisir. Selain
itu juga produktivitas tambak di Indonesia rata-rata
masih rendah yaitu baru mencapai sekitar 1,3 ton/ha.
Produktivitas tambak ekstensif (tradisional) umumnya
hanya mencapai 600–750 kg/ha (Dirjen Perikanan Budi
daya DKP, 2004). Produksi udang tambak intensif untuk
produksi udang Windu (P. monodon) mencapai 4 ton/ha
dengan padat tebar 37 ekor/m, sintasan 48% dan (Feed
Conversion Ratio/FCR) 2,0; sedangkan udang Vaname
(L. vannamei) mencapai 10 ton/ha, dengan padat tebar
62 ekor/m sintasan 93% dan nisbah konversi pakan FCR
1,3. Sistem budi daya udang Vaname dalam tambak super
intensif dengan padat tebar 130–150 ekor/m dan masukan
bioteknologi (bacterial floc) dapat menghasilkan produksi
sebesar 20–24 ton/ha (Taw, 2005).
Dengan berjalannya waktu, proses produksi udang di
tambak mengakibatkan terabaikannya kontrol atas prinsip
mikrobiologis dan proses eutrofikasi (penyuburan)
lingkungan sehingga tambak-tambak di Indonesia mulai
berkurang produktivitasnya dengan indikator ukuran
udang yang semakin mengecil dan tingkat kelangsungan
hidup (SR---survival rate) yang rendah atau kebutuhan
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pakan yang lebih banyak. Kondisi yang tidak disadari ini
lebih diperparah oleh meledaknya tingkat infeksi penyakit
virus bercak putih/panuan/White spots Virus (WSSV)
atau Systemic Ectodhermal Mesodhermal Bacculo Virus
(SEMBV) pada benih, udang di tambak dan jenis-jenis
krustasea liar di sekitar tambak yang selalu menyebabkan
kematian massal pada udang yang dipelihara.
Melihat permasalahan diatas perlu kiranya untuk
menata ulang kawasan tambak sesuai dengan prinsipprinsip ekologis tanpa meninggalkan kepentingan petani
tambak yaitu produksi yang berkelanjutan, optimal sesuai
dengan daya dukung lahan yang dimiliki sehingga akan
memberi keuntungan tidak hanya pada petani tetapi juga
bagi lingkungan sekitar tambak.

ANALISIS

Pemanfaatan Wilayah Pesisir Untuk Budi daya Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan
mempunyai peranan yang sangat penting bagi
pembangunan nasional dengan sumbangannya terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10% setahun,
penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan
masyarakat pesisir dan peningkatan konsumsi ikan
bagi masyarakat (Dirjen Perikanan Budi daya DKP,
2004). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah telah mendorong dan mengharuskan pemda
setempat untuk memanfaatkan sumber daya laut
guna memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi
pembangunan daerah masing-masing.
Budi daya Udang Secara Intensif

Selain perikanan budi daya laut dan budi daya air
tawar, salah satu perikanan budi daya yang sangat besar
potensinya adalah budi daya tambak. Pada saat ini
jenis ikan yang potensial dibudidayakan dalam tambak
meliputi: udang Vaname (L. vannamei), udang Windu
(P. monodon), udang Putih (P. merguensis), udang Apiapi (Metapenaeus sp.), ikan Bandeng (C. chanos), ikan
Belanak (Mugil sp.), ikan Kakap (Lates calcalifer), ikan
Mujair (Tilapia mossambica), ikan Nila (Oreochromis
niloticus), Kepiting (Scylla sp.), Rajungan (Potrunus
sp.) dan Rumput laut (Gracillaria sp.) (Anonim, 2010).
Benih berbagai jenis ikan tersebut berasal dari tempat
pembenihan (hatchery). Budi daya tambak dilakukan
dengan teknologi ekstensif, semiintensif, hingga intensif,
bahkan sudah ada yang superintensif. Tambak-tambak
tersebut dibangun pada zona intertidal maupun zona
supratidal. Potensi dan tingkat kesesuaian lingkungan
pesisir untuk budi daya tambak dirancang menggunakan
teknologi penginderaan jauh dan system informasi
geografis (Paena et al., 2007).
Salah satu komoditas andalan yang dihasilkan
dari tambak adalah udang baik udang windu (Penaeus
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monodon) atau udang vaname (Litipenaeus vannamei).
Udang merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia
untuk mendapatkan devisa, mengingat ketertarikan
konsumen tidak terbatas pada rasa dagingnya yang
lezat dengan kandungan 90% protein (protein dalam
daging udang mengandung asam amino esensial yang
cukup lengkap), tetapi juga limbah kulit udang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai industri
seperti industri farmasi, industri kosmetika, industri
pangan, dan industri tekstil. Salah satu kandungan kulit
udang yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku
industry adalah chitin dan chitosan (sejenis senyawa
turunan dari chitin) (Amri 2003).
Kesesuaian lahan budi daya tambak udang dicirikan
oleh karakteristik biofisik lingkungan perairan (volume
air yang tersedia di pantai, tipe pantai, pasang surut, arus,
ketersediaan air tawar, fisika-kimia perairan, fisika-kimia
tanah, iklim), ketersediaan benih dan pakan baik kualitas
maupun kuantitas, manajemen budi daya, serta sarana dan
prasarana produksi. Oleh karena itu, alokasi pemanfaatan
lahan budi daya tambak udang yang tidak terkendali akan
memicu penurunan kualitas lingkungan perairan dan
berdampak pada proses biologis dalam sistem produksi
serta dampak ekologi yang lebih luas.
Layout tambak yang ada pada tambak-tambak
masyarakat, hampir tidak pernah dilakukan perencanaan
secara baik, sehingga kesan berantakan baik tambak dan
irigasinya. Hal demikian ini yang mengakibatkan tambaktambak kita belum menghasilkan secara baik pada suatu
kawasan. Khusus pada tambak yang telah lama ada,
pembangunan tambak hanya didasarkan kemampuan
pasang mencapai lokasi tersebut. Secara umum, tambak
yang ada hanya memanfaatkan saluran yang berfungsi
sebagai pemasukan sekaligus pembuangan. Kondisi
demikian ini yang mengakibatkan menumpuknya sisa
pemeliharaan atau waste product tidak mampu terbuang
ke laut untuk diuraikan, dan potensi penyebaran penyakit
semakin besar (terpelihara dengan baik).
Menurut Primavera (1994) terhadap tambak intensif
terdapat 15% dari total pakan yang diberikan ke tambak
tidak termakan udang dan terlarut dalam air. Dari 85%
yang dimakan udang tersebut terdapat 48% yang dibuang
melalui proses metabolisme, molting dan untuk tenaga,
sisanya 20% dibuang melalui faeces. Hanya 17% dari
total pakan yang diberikan dikonversikan menjadi
daging udang. Penelitian lain menyatakan bahwa
penurunan kualitas lingkungan perairan laut akibat dari
buangan limbah budi daya tambak (Gambar 5). Selama
proses produksi yang rnengandung bahan organik dan
nutrien dengan konsentrasi tinggi sebagai konsekuen
dari masukan sarana produksi dalam budi daya yang
menghasilkan sisa pakan dan faeces yang terlarut ke
dalarn perairan sekitarnya (Boyd et al. 1998 dalam
Rachmansyah, 2004).
Teknologi tambak udang intensif pada luas
5.000 m2 dengan kepadatan 210.000 ekor/ha dan total
pakan yang digunakan 3.6 ton akan menghasilkan
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merupakan perangkap yang baik bagi pollutan tersebut,
sehingga gagal dalam usaha pemeliharaan udang
semakin besar. Untuk itu perencanaan dan pemeliharaan
saluran harus diperhitungkan dengan baik sehingga dapat
mengurangi beban pollutan tersebut.
Pengelolaan Kawasan Tambak Ramah Lingkungan

Gambar 1. Alur pakan udang pada budi daya tambak intensif
yang terurai sebagai limbah dan yang tersimpan.
(Sumber: Boyd, 1999).

limbah organik (TSS) sebesar 1230 kg selama 120 hari
masa pemeliharaan. Sedangkan tambak udang intensif
dengan luas 4000 m, tingkat kepadatan 30 ekor/m2
dengan jumlah pakan yang diberikan sebanyak 2 ton
(kadar protein 30–35%) menghasilkan limbah organik
yang terbuang kelingkungan perairan sebesar 900 kg.
Boyd (1999) menyebutkan bahwa retensi nitrogen antara
25–35% dan phosphor antara 15–25% yang tertinggal
di dalam jaringan udang. Untuk memproduksi 1 (satu)
ton udang, sekitar 12.6–21.0 kg nitrogen dan 1.8–3.6 kg
phosphorous hilang ke dalam lingkungan perairan. Pada
sistem budi daya semi intensif dengan jumlah pakan
3000 kg ha/MT menghasilkan N sekitar 162 kg/ha/MT
dan 35.1 kg/ha/MT.
Beban limbah organik, N, dan P yang berasal dari
sistem perikanan budi daya tambak udang merupakan
komponen penting dalam menentukan daya dukung
lingkungan. Kapasitas asimilasi yang dikembangkan dari
informasi beban limbah organik, kondisi oseanografi dan
karakteristik biofisik perairan merupakan peubah penentu
dalam menentukan daya dukung lingkungan perairan
sebagai acuan optimasi alokasi sumber daya perikanan
budi daya yang bertanggung jawab meliputi alokasi
lahan, kapasitas produksi, penerapan tingkat teknologi,
dan pola penebaran. Permasalahan tersebut di atas dapat
diminimalisasi dengan menentukan alokasi pemanfaatan
wilayah pesisir untuk pengembangan budi daya tambak
udang secara optimal, sehingga secara ekologi kualitas
lingkungan tetap terjaga, secara ekonomi meningkatkan
pendapatan masyarakat, dan secara social menyerap
tenaga kerja dan diterima oleh masyarakat. Hal lain,
dengan semakin memburuknya mutu lingkungan karena
perkembangan masyarakat, membuat lingkungan tambak
semakin terpuruk dari tahun ketahun. Daerah pertambakan
merupakan daerah akhir pembuangan kegiatan di bagian
atas (up land) yang syarat dengan pollutan. Secara garis
besar, pollutan dapat dibagi menjadi tiga bagian besar,
yaitu: Pertanian, industri, dan pemukiman. Pada saluran
kawasan pertambakan yang tidak terpelihara, tentu akan

Dalam kaitannya dengan budi daya termasuk budi
daya tambak udang GESAMP (2001), bahwa dalam
banyak hal budi daya perairan merupakan suatu contoh
klasik mengapa pengelolaan pesisir terpadu diperlukan:
(a) secara umum budi daya pesisir kurang memihak pada
batas antara daratan dan lautan (b) kepemilikan sumber
daya (lahan, air dan produknya) atau alokasi hak-hak dan
hubungannya dengan administrasi merupakan hal yang
kompleks dalam lokasi budi daya utama (c) budi daya
perairan boleh jadi berpengaruh serius terhadap kualitas
air dan degradasi habitat yang diakibatkan oleh kegiatan
lainnya (d) Budi daya itu sendiri juga dapat berpengaruh
terhadap kualitas lingkungan dan ketertarikan pengguna
lainnya untuk melakukan konversi habitat alami, polusi
air penerima dengan nutrien, substansi organik, dan racun
kimiawi potensial serta penyebaran penyakit.
Pada Gambar 2 dapat dipelajari pengelolaan tambak
dan dampak yang ditimbulkan. Dalam proses produksi,
tambak menghasilkan udang dan atau bandeng sebagai
output primer. Output sekunder dapat dalam bentuk
limbah dan output tersier dalam bentuk kualitas air
buangan. Output sekunder dan tersier ini akan mengalir
ke laut bersama-sama dengan sedimen dan erosi yang
berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kualitas air
perairan laut merupakan resultante dari kualitas air dari
buangan limbah tambak dengan limbah dari buangan
land use upland, sehingga besaran dampak budi daya
tambak terhadap kualitas air perairan laut merupakan
selisih antara kualitas air perairan total dengan kualitas
air dari daerah aliran sungai (DAS). Rendahnya kualitas
air perairan laut akibat kegiatan di pertambakan dan
material yang berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS)
dapat memengaruhi ekosisten mangrove termasuk biota

Gambar 2. Model sistem penggunaan sumber daya tambak
udang dan dampaknya terhadap aspek ekonomi,
sosial dan ekologi (Sumber: Modifikasi dari
Najmulmunir, 2001).
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yang ada di dalamnya, pertumbuhan dan perkembangan
budi daya laut lain (mutiara, rumput laut dan lainnya)
serta pertumbuhan dan perkembangan perikanan tangkap.
Meningkatnya produksi perikanan budi daya tambak
udang selama ini dikarenakan adanya kecenderungan
semakin meningkatnya penggunaan teknologi yang
lebih maju dengan aplikasi sarana produksi. Upaya
ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan
perairan pesisir. Bahan pencemar utama yang dapat
menurunkan kualitas air tambak adalah sisa-sisa pakan
udang (Boyd, 1995; Primavera, 1994).
Teknologi dan sistem untuk mengisolasi pengaruh
langsung lingkungan terhadap budi daya udang di tambak
telah diketemukan/dikuasai dan sudah berjalan baik,
maka selama masa pemeliharaan berlangsung diperlukan
perhatian dan monitoring yang serius. Selama tambak
udang beroperasi, yang harus diperhatikan diantaranya
adalah sebagai berikut: manajemen pakan, pengelolaan
air, manajemen lumpur dan tanah dasar, manajemen
plankton, pendugaan populasi dan lain sebagainya. Salah
satu pengelolaan tambak yang dapat menjamin kesehatan
lingkungan dan keberlanjutan usaha adalah penerapan
system budi daya udang system tertutup.
Konsep Budi daya Udang Sistem Tertutup

Budi daya udang sistem tertutup adalah penggunaan
kembali air pembuangan dari hasil limbah/kotoran
pemeliharaan udang, setelah melalui proses filtrasi/
pengendapan pada petakan tandon lainnya dengan syarat
air yang digunakan kembali harus mempunyai parameter
yang optimal/standar. Filtrasi air dapat dilakukan dengan
proses secara fisika, kimia dan biologis pada setiap
tahapan tandon air.
Penambahan air dari luar dapat dilakukan apabila:
a) konstruksi pematang tambak banyak rembesan; b)
tingkat porositas tanah tinggi; c) tingkat evapotranspirasi
(penguapan air) tinggi; d) kondisi parameter kualitas air
media pemeliharaan tidak optimal; d) tingkat kepekatan/
kemelimpahan fitoplankton tinggi (transparasi rendah,
di atas 20 cm); e) kepekatan salinitas meningkat; dan
kondisi udang ada masalah (penyakit, nafsu makan
menurun, dll).
Persyaratan Budi daya Udang Sistem Tertutup

Menurut Anonim (2003), penerapan teknologi
budi daya udang sistem tertutup diperlukan standar
prosedur operasional yang memenuhi persyaratan teknis
secara optimal guna memperoleh hasil yang maksimal.
Persyaratan umum adalah sebagai berikut:
1. Konstruksi tambak kedap air;
2. Diperlukan redisain konstruksi tambak sistem tertutup
(1 unit tambak sistem tertutup terdiri dari: petak
pembesaran, tandon biofilter, tendon endapan, tandon
karantina/treatmen, dll);
3. Penebaran benih bebas virus dan ukuran seragam
(Ukuran > PL 12, atau tokolan);
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4. Air media pemeliharaan steril (standar air baku),
menggunakan disinfektan yang mudah terurai dan
risiko pencemaran zero (netral);
5. Penumbuhan fitoplankton awal menjadi kunci
bioindikator (aplikasi pupuk yang tepat) dan
pengendalian selama pemeliharaan;
6. Penggunaan dan pengaturan pakan yang standar;
7. Penggunaan feed additive (immonostimulant) yang
risiko rendah/tidak dilarang dan terprogram;
8. Penggunaan probiotik yang tepat dan terkendali;
9. Pengelolaan air dan lumpur secara periodik;
10. Pengendalian oksigen terkendali (oksigen minimal
pagi hari > 3,5 ppm
11. Kendalikan pH dan alkalinitas harian tidak terjadi
goncangan yang mencolok (tidak lebih dari 0,5);
12. Hindari krustase liar masuk lewat air dengan
penggunaan saringan yang ketat dan lewat darat ke
tambak (gunakan pancing/pagar plastik keliling)
13. Kegiatan lainnya yang dianggap ada relevansi serta
urgensinya.
Layout Tambak Udang Sistem Tertutup

Pengertian sistem tertutup adalah sistem pengelolaan
air tambak, di mana penggantian air dilakukan
seminimum mungkin, dengan cara pemanfaatan
air buangan kembali yang sebelumnya dilakukan
pengolahan.
Prinsip dasar pemeliharaan udang sistem tertutup
adalah memiliki beberapa petakan tambak dalam satu
unit, yaitu: a) tandon; b) settling pond yang sekaligus
berfungsi sebagai pengelolaan air; dan c) petakan tambak.
Rasio tandon minimum 30% dari petak pemeliharaan
atau rasio sesuai dengan kebutuhan volume penggantian
air harian dan pada saat ganti air maksimal.
Model dan Tipe Tambak Tertutup

Banyak model yang dipergunakan dalam merancang
tambak sistem tertutup, namun pada dasarnya
model ini disesuaikan dengan tingkat teknologi dan
kemampuan finansial serta kondisi lahan. Berikut
ini disajikan beberapa model tambak sistem tertutup
untuk pemeliharaan udang berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan tingkat penerapan teknologi (Anonim,
2003).
Pada model ini prinsipnya sama dengan model
kawasan tambak ramah lingkungan diatas yaitu
terpisahnya saluran pengeluaran limbah dan saluran
pemasukan, serta terdapatnya petakan tambak yang
diperuntukkan untuk unit pengolah limbah, untuk
biofilter, petak untuk pengendapan dan petak karantina.
Perbedaan dengan model yang lain adalah bahwa pada
model ini terdapat ‘green belt’ atau kawasan mangrove
yang berfungsi sebagai sabuk hijau. Kawasan mangrove
ini berfungsi sebagai biofilter alami dan penahan abrasi.
Model kawasan tambak ini berada dalam kawasan
hutan mangrove sehingga sering disebut dengan istilah
“Tambak Silfo Fisherie” dengan prinsip yang sama
dengan model-model yang lain.
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Gambar 3. Lay out/denah tambak untuk budi daya udang
intensif/superintensif dengan sistem resirkulasi
tertutup atau semi-tertutup. (Sumber:Anonim,
2003)

Gambar 5. Denah tata letak tambak intensif dengan petak tendon
dan jalur hijau.

Keterangan Gambar 3:

1. PAS/PK: Petak Air Suplai--- petak distribusi ke petak
pembesaran atau Petak karantina (Petak Air Baku
Siap Pakai)---menjadi satu unit dengan petak suplai
air harian.
2. PU: Petak Pembesaran Udang.
3. SPA: Saluran Pembuangan Air (berfungsi pula sebagai
petak endapan).
4. PB: Petak Biofilter/Bioscreen Multispesies.
5. UPL: Petak Unit Pengolah Limbah (area dumping/
endapan lumpur).
6.

: Tanaman bakau
penyeimbang lingkungan.

(mangrove),

sebagai
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Aplikasi Online Image Filtering Menggunakan High Pass Filter
pada Spatial Domain
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ABSTRAK

Kemampuan komputer yang semakin handal dalam berbagai bidang, terlebih lagi dalam bidang pengolahan citra digital melalui
proses perbaikan kualitas citra (image enhancement) yang manfaatnya besar sekali dirasakan. Sehingga pemberdayaan komputer
setiap saat perlu ditingkatkan. Pemberdayaan internet juga telah memasuki seluruh pelosok dunia, Pengolahan Citra dengan
sistem online akan bermanfaat sekali pada lingkup yang lebih luas daripada hanya ada dalam offline aplikasi. Pengguna internet di
seluruh dunia dapat menggunakan aplikasi ini, tetapi dalam membuat situs pengolah gambar secara online membutuhkan resource
yang tinggi, sehingga dalam hal ini harus membangun sebuah server sendiri atau disebut dengan VPS, karena jika menggunakan
jasa web hosting, harga yang ditawarkan terlalu tinggi, sedangkan dengan VPS, full fitur bisa didapatkan dengan harga yang
relatif lebih rendah dari sebuah web hosting. Perbaikan kualitas citra bisa dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya yaitu
dengan peningkatan mutu citra dengan metode spatial domain, metode spatial domain berkenaan dengan ruang gambar itu sendiri,
dan berdasarkan manipulasi langsung pixel- pixel dari gambar. Dalam metode spatial domain ada beberapa macam filter, salah
satunya adalah high pass filter. Dalam high pass filter akan dianalisis tentang sharpen filter dan high-boost filter dengan hasil dari
filter tersebut akan ditunjukkan dengan adanya perubahan citra yang dihasilkan dan perubahan histogram citra. Antara sharpen
filter dan high-boost filter yang menghasilkan efek lebih bagus adalah high-boost filter karena penajaman pada citra terlihat lebih
jelas serta hasil nilai RGB juga lebih besar daripada sharpen filter. Pada High-boost filter didapatkan nilai total RGB pada citra
percobaan 40250 sebesar sedangkan pada sharpen filter didapatkan nilai RGB sebesar 40183.
Kata kunci: VPS, pixel, spatial domain, sharpen filter, high-boost filter
ABSTRACT

Increasingly reliable computer skills in various fields, especially in the field of digital image processing by the image quality
improvement process (image enhancement) are huge benefits to be felt. Thus empowering the computer at all times need to be
improved. Empowerment has also entered the internet all over the world, Image Processing with the online system will be useful
once in a broader scope than just exist in offline applications. Internet users around the world can use this application, but in making
the site online image processing require high resource, so in this case must establish an own server or VPS is called, because if you
use a web hosting service, the price offered is too high, where as with VPS, full feature can be obtained with relatively lower price of
a web hosting. Image Quality Improvements can be made by various techniques, one of which is with Improved Image Quality with
spatial domain methods, methods of spatial domain with respect to space the image itself, and based on direct manipulation of image
pixels pixel-. In the spatial domain method there are several kinds of filters, one of which is a high pass filter. In high pass filter will
sharpen filter and analyzed on a high-boost filter with the results of the filter will be indicated by a change in the resulting image and
change the image histogram. Between sharpen filter and a high-boost filter that produces a better effect is high-boost filter because
sharpening the image seen more clearly as well as the results of the RGB value is also larger than the sharpen filter. High-boost
filter on the total value obtained on the RGB for experiment image is 40250 while the sharpen filter RGB values obtained at 40183.
Key words: VPS, pixel, spatial domain, sharpen filter, high-boost filter

PENDAHULUAN

Digital image processing atau biasa disebut dengan
pengolahan citra secara digital merupakan sesuatu yang
tidak terlepas dari dunia grafika komputer yang pada
masa sekarang sudah banyak diterapkan di berbagai
aspek dalam bidang ilmu komputer. Pengolahan citra
secara digital adalah pemrosesan suatu citra dengan
menggunakan komputer digital sehingga menghasilkan
citra lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan/keinginan
kita. Salah satu contoh pengolahan citra yang popular

saat ini adalah adobe photoshop yang memiliki berbagai
macam filter untuk mendapatkan efek-efek yang
bermanfaat untuk memanipulasi citra. Pengolahan citra
secara digital juga telah diterapkan dalam berbagai
bidang dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya dalam
bidang fotografi dan perfilman, bidang teknologi dan
komunikasi, bidang kedokteran, dan lain-lain.
Penyaringan citra atau yang lebih dikenal dengan
sebutan image filtering merupakan bagian dari digital
image processing. Image filtering ada 2 macam, yaitu
low pass filter dan high pass filter. Low pass filter adalah
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suatu bentuk filter yang mengambil frekuensi rendah dan
membuang frekuensi tinggi, sedangkan high pass filter
adalah suatu bentuk filter yang mengambil frekuensi
tinggi dan membuang frekuensi rendah.
Pada kesempatan ini penulis mengambil topik
“Aplikasi Online Image Filtering Menggunakan High
Pass Filter pada Spatial Domain” yang mana pada high
pass filter akan diambil efek, yaitu efek sharpen filter dan
high-boost filter dan kedua efek tersebut akan dianalisis
perbedaannya. Sehingga mendapatkan dua hasil citra
yang berbeda. Hasil tersebut kemudian akan dianalisis
menggunakan histogram untuk mengetahui hasil high
pass filter mana dengan hasil terbaik.
Dalam membangun aplikasi image filtering ini
digunakan bahasa pemrograman php, yang mana nantinya
akan dijadikan sebuah situs online, untuk meng-onlinekan aplikasi ini dibutuhkan sebuah hosting, tetapi dalam
hal ini ada beberapa fitur dalam terms of service sebuah
hosting yang melarang untuk menggunakan resource
yang tinggi, karena hal tersebut bisa mengganggu
pelanggan hosting yang lain, sedangkan dalam
pengolahan citra dibutuhkan resource yang tinggi, selain
itu ada juga beberapa fitur lain yang tidak support dengan
aplikasi ini.
Ada beberapa web hosting yang mendukung semua
fitur-fitur tersebut sehingga aplikasi ini dapat di hosting
dengan mudah, tapi biaya yang dibutuhkan terlalu besar
atau sekitar $100 ke atas per bulan. Maka dari itu penulis
mempunyai solusi lain agar biaya yang dikeluarkan
tidak terlalu besar, yaitu dengan menggunakan server
sendiri, atau yang disebut dengan VPS (Virtual Privat
Server). Harga VPS tentu saja lebih murah dibandingkan
dengan web hosting yang mempunyai full fitur dan
VPS bisa mendapatkan kinerja yang lebih powerfull
jika dibandingkan dengan web hosting, tetapi VPS bisa
diibaratkan sebagai sebuah lahan kosong, jadi untuk
membangun aplikasi pengolahan citra menggunakan
VPS, harus benar-benar dimulai dari nol, dan setiap
konfigurasi antara VPS dan PHP harus benar-benar
tersinkron sehingga bisa membangun aplikasi yang
diinginkan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan
sebuah perumusan masalah, yaitu:
– Bagaimana membangun sebuah aplikasi image
filtering yang bisa dijalankan secara online serta
membandingkan hasil analisis dari dua efek pada
high pass filter dengan menggunakan metode spatial
domain?
Batasan-batasan masalah dalam pembuatan aplikasi
ini adalah:
– Menitikberatkan pembahasan pada high pass filter
dengan menggunakan metode spatial domain pada
efek sharpen filter dan efek high-boost filter.
– Citra yang diolah dalam program ini memiliki format
PNG, JPG, JPEG dan GIF.
– Hasil dari pengolahan citra disimpan ke media
penyimpanan dalam bentuk format JPG.
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– Histogram hanya untuk menampilkan grafik hasil dari
filtering.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
– Membangun sebuah server sendiri yang akan
digunakan dalam aplikasi pengolahan citra.
– Membuat program yang dapat memperjelas citra atau
dengan kata lain dapat memberikan efek filter pada
citra tersebut.
– Memaparkan cara kerja metode tersebut dan
menganalisanya.
– Memahami cara pengolahan citra secara digital dan
memahami teknik filter dalam memperjelas suatu
citra.
– Mengetahui manfaat perhitungan matematika dalam
pengolahan citra.
Manfaat dari penelitian ini:
– Mampu membangun sebuah server sendiri untuk
membuat aplikasi pengolahan citra dengan sistem
online tanpa menggunakan web hosting.
– Mampu membedakan teknik pengolahan citra dengan
menggunakan sharpen filter dan high-boost filter pada
spatial domain.
– Mampu mengimplementasikan teknik-teknik untuk
memperbaiki kualitas citra sehingga citra yang
dihasilkan dapat digunakan untuk aplikasi lebih
lanjut.
– Mampu mengimplementasikan konsep matematis
yang melandasi teori pengolahan citra
– Mampu merancang dan membangun program yang
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas
citra.
Pengolahan Citra

Istilah pengolahan citra digital secara umum
didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi
dengan komputer. Dalam definisi yang lebih luas,
pengolahan citra digital juga mencakup semua data dua
dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata
maupun kompleks yang diwakili oleh bit-bit tertentu.
Pengolahan citra digital adalah sebuah disiplin ilmu yang
mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan
kualitas gambar (peningkatan kontras, transformasi
warna, restorasi citra), transformasi gambar (rotasi,
translasi, skala, transformasi geometrik), melakukan
pemilihan citra ciri (feature images) yang optimal untuk
tujuan analisis, melakukan proses penarikan informasi
atau deskripsi objek atau pengenalan objek yang
terkandung pada citra, melakukan kompresi atau reduksi
data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data, dan
waktu proses data. Input dari pengolahan citra adalah
citra, sedangkan outputnya adalah citra hasil pengolahan
(T, Sutoyo et al., 2009: 5).
Spatial Domain

Pengolahan citra dalam domain spasial adalah
memanipulasi atau mengubah gambar yang mewakili
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suatu objek dalam ruang untuk meningkatkan citra untuk
aplikasi tertentu. Salah satu cara di mana gambar diproses
adalah dengan melihat lingkungan sekitar pixel yang
ingin dimanipulasi. Spatial domain berkenaan dengan
ruang gambar itu sendiri, dan berdasarkan manipulasi
langsung pixel- pixel dari gambar.
Proses spatial domain mempunyai bentuk rumus:
g (x,y) = T[f(x,y)]
Di mana f(x,y) adalah input image, g(x,y) adalah
gambar yang telah diproses, dan T adalah operator dari
f (x,y).
Terdapat 2 jenis spatial filtering, yaitu:
– Linear Fltering (Lowpass, highpass, bandpass)
– Non-linear Filtering (Median, maximum, minimum,
mean dll).
Secara umum perhitungan dilakukan dengan
menggunakan sliding window yaitu filter yang berupa
matrik nxn akan digeser posisinya sampai pusat filter
mengenai semua piksel.
Sharpen Filter

Operasi penajaman bertujuan memperjelas tepi
pada objek di dalam citra. Penajaman citra merupakan
kebalikan dari operasi pelembutan karena operasi ini
menghilangkan bagian citra yang lembut.
Operasi penajaman dilakukan dengan melewatkan
citra pada penapis lolos tinggi (high pass filter). Penapis
lolos tinggi akan meloloskan (memperkuat) komponen
yang berfrekuensi tinggi (tepi/pinggir objek) dan akan
menurunkan komponen berfrekuensi rendah. Akibatnya
pinggiran akan terlihat lebih tajam dibandingkan
sekitarnya.
Karena penajaman citra lebih berpengaruh pada tepi
(edge) objek, maka penajaman citra sering disebut juga
penajaman tepi (edge sharpening)
Atau peningkatan kualitas tepi (edge enhancement).
Sharpen adalah operator penajaman untuk
meningkatkan tepi (dan komponen frekuensi tinggi
lainnya digambar). Untuk melakukan sharpen
dibutuhkan penapis lolos tinggi. Penapis lolos-tinggi
akan meloloskan (atau memperkuat) komponen yang
berfrekuensi tinggi (misalnya tepi atau pinggiran
objek) dan akan menurunkan komponen berfrekuensi
rendah. Akibatnya, pinggiran objek telihat lebih tajam
dibandingkan sekitarnya.
Aturan penapis lolos-tinggi:
– koefisien penapis boleh positif, negatif, atau nol
– jumlah semua koefisien adalah 0 atau 1
Jika jumlah koefisien = 0, maka komponen
berfrekuensi rendah akan turun nilainya, sedangkan
jika jumlah koefisien, sama dengan 1, maka komponen
berfrekuensi rendah akan tetap sama dengan nilai semula.
Pada filter sharpen digunakan aturan dengan jumlah
semua koefisien adalah 1.

Algoritma yang digunakan dalam image sharpen:
Algoritma yang digunakan dalam image sharpen:

0

-1

0

-1

5

-1

0

-1

0

g(x,y) =

High-Boost Filter

High-Boost Filter adalah operasi penyaringan pada
pengolahan citra yang menekankan komponen-komponen
frekuensi tinggi yang mewakili detil gambar tanpa
menghilangkan komponen frekuensi rendah. High-Boost
Filter dapat digunakan untuk meningkatkan komponen
frekuensi tinggi sambil tetap mempertahankan komponen
frekuensi rendah. High-Boost Filter disusun oleh
semua pass filter dan detection filter, dengan demikian
menekankan pada tepi dan hasil dalam penajaman
citra. High-Boost Filter merupakan operasi penajaman
sederhana dalam sinyal dan pengolahan citra. Filter highboost dapat digunakan untuk menajamkan citra melalui
konvolusi. Kernel yang dapat dipakai adalah kernel filter
lolos tinggi dengan nilai di pusat diisi dengan nilai yang
lebih besar daripada nilai pada posisi tersebut untuk filter
lolos tinggi.
Algoritma yang digunakan dalam high-boost:

g(x,y) =

-1

-1

-1

-1

C

-1

-1

-1

-1

Di mana c > 8, bisa diisi dengan 9, 10 dan 11.
VPS (Virtual Privat Server)

VPS adalah Server Virtual yang bekerja menggunakan
Sistem Operasi pada server (penyedia VPS) untuk
melakukan proses penyimpanan data ataupun bekerja
sebagai pengganti PC pribadi. VPS itu sendiri singkatan
dari Virtual Private Server. VPS biasanya merupakan
layanan berbayar yang bisa dipakai jika kita sudah
membayar setiap bulan/tahun. VPS dalam pengertian
simpel nya yaitu sebuah komputer atau server yang kita
miliki (Setelah berlangganan) tidak berada di rumah kita.
Kita bisa kapan saja mengaksesnya di mana pun kita
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mau melalui jaringan internet. Layaknya sebuah PC/
Laptop VPS bisa diinstall software atau untuk penyimpan
data. Secara global VPS sering digunakan untuk Cloud
Computing, Software Bot, Menjalankan Software robot
forex (untuk trading), dsb.
Fungsi VPS sesuai uraian di atas sudah jelas yaitu
sebagai pengganti dan pembantu sebuah perangkat
seperti komputer yang bisa dijalankan selama 24 jam
tanpa henti, yang bisa digunakan untuk menyimpan data
penting ataupun menjalankan software yang realtime
(Selama masih berlangganan).
Spesifikasi sebuah VPS itu sendiri berbagai macam,
baik dari segi Harddisk, memorynya, jenis prosesornya,
pilihan operasi sistemnya.
VPS sudah terhubung dengan internet selama 24 jam
dengan kecepatan tinggi agar setiap user bisa dengan
mudah mengaksesnya. VPS biasanya diakses melalui
komputer pribadai menggunakan software Remote
Desktop Connection (RDC) yang biasanya sudah tersedia
di operasi sistem WINDOWS. Kelemahan dari VPS itu
sendiri yaitu agak lambat proses menjalankannya di PC/
laptop. Ini biasanya dikarenakan oleh kecepatan internet
pengguna dalam mengakses VPS itu sendiri, sedangkan
VPS itu sendiri sudah bekerja dengan baik dan dengan
kecepatan yang tinggi dalam melakukan proses ke
internet. Kita sebagai pengguna tidak perlu lagi merawat
Server Virtual ini, karena perusahaan penyedia VPS akan
merawat secara berkala serta meng-upgrade OS, RAM,
dst.
Perancangan Sistem
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Mulai
Citra input
(jpg, jpeg, png, gif)

Citra <=2MB

Sharpen filter
Filter Matrik (0, -1,
0, -1, 5, -1, 0,-1, 0)
Citra output
(jpg)

Histogram
Perubahan Grafik
Selesai

Gambar 2. Diagram Alir pada Sharpen Filter.

Mulai

Sebelum membangun sebuah aplikasi pengolahan
citra, terlebih dahulu merancang aplikasi tersebut sebagai
berikut:

Citra input
(jpg, jpeg, png, gif)

MULAI
Citra <=2MB

CITRA ASLI

IMAGE FILTERING

High-boost
Filter Matrik (-1, -1, 1, -1, c, -1, -1, -1, -1)
>8
Citra output
(jpg)

CITRA HASIL
Histogram
Perubahan Grafik

SELESAI
Selesai

Gambar 1. Garis Besar Sistem.

Gambar 3. Diagram Alir pada High-boost filter.
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Implementasi Sistem

Mulai

Install Bitvise
SSH Client

VPS SERVER
Install nginx, php, library php (phpgd,
imagemagick), varnish, google
pagespeed, cdn)

Pada efek filter ada 2 efek filter yang digunakan, yaitu
sharpen dan high-boost. Dalam pengujian hasil filter ini,
di fokuskan pada sharpen dan high-boost, berikut akan
dijelaskan lebih detail tentang hasil dari kedua filter
tersebut.
Kedua efek tersebut akan diterapkan pada citra yang
sama, sehingga nantinya akan diketahui efek mana yang
lebih bagus, sebagai contoh akan diterapkan pada citra
bebek sebagai berikut:

Konfigurasi Server
<? php phpinfo ( ) ?>

Save phpinfo.php
(http://alamat/phpinfo.php)
Gambar 5. Citra Asli.

Selesai

Gambar 4. Konfigurasi Server.

Sedangkan dalam konfigurasi server, terlebih
dahulu harus menginstall VPS Server, setelah itu
menginstall komponen-komponen yang diperlukan dalam
membangun sebuah program image filtering.

Pada citra bebek tersebut akan diambil sample
sebagian nilai matrik x,y yang akan di konvolusikan
dengan matrik sharpen dan high-boost, sehingga
mengeluarkan hasil matrik yang sama dengan hasil
perhitungan dari teori. Sebagai contoh akan diambil
nilai matrik x,y pada koordinat {(10,138); (25,138)};
{(10,145); (25,145)}. Di mana letak dari posisi matrik
tersebut adalah sebagai berikut:
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Berikut adalah hasil dari filter tersebut:

Gambar 6. Hasil Filter.
Tabel 1. Perbandingan nilai RGB pada Citra Bebek
Citra

R Red

G Green

B. Blue

Total

Citra Asli

15151

17563

8820

41534

Citra Hasil Sharpen

15219

19446

5518

40183

Citra Hasil High-boost

14894

19371

5985

40250

Pada tabel perbandingan nilai tersebut didapatkan
hasil total citra setelah sharpen mempunyai nilai 40183
dan citra setelah high-boost mempunyai nilai 40250.
Nila pada citra dengan filter high-boost lebih tinggi
daripada nilai pada citra dengan filter sharpen, hal ini
menunjukkan bahwa filter high-boost merupakan filter

Citra Normal

Gambar 6. Hasil Filter.

Hasil Sharpen

yang lebih tajam digunakan pada citra bebek. Hasil
tersebut juga sesuai dengan teori, yang mana nilai filter
matrik antara sharpen dan high-boost lebih besar nilai
filter pada high-boost. Berikut adalah hasil dari kedua
filter pada citra bebek dengan disertai grafik histogram.

Hasil High-Boost
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Hasil Percobaan pada beberapa citra
Tabel 2. Hasil filter pada beberapa citra

No.

Normal / Asli

Sharpen Filter

High-Boost Filter

RGB : 44034

RGB : 46666

RGB :33909

RGB :39090

RGB :49098

RGB :31321

RGB :49797

RGB : 57088

1

RGB :56565

2

3

SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
untuk membangun situs pengolahan gambar tidak harus
menggunakan sebuah jasa web hosting dengan biaya
yang terlalu mahal, selain itu juga dapat disimpulkan
bahwa pada sharpen filter dan high-boost filter yang
lebih baik digunakan adalah high-boost filter karena hasil
penajaman dari filter ini terlihat lebih tajam dan lebih
detail daripada sharpen filter, serta berdasarkan hasil
perhitungan nilai RGB pada high boost filter mempunyai
nilai lebih besar pada citra percobaan dengan nilai 40250
dibandingkan dengan nilai RGB pada sharpen dengan
nilai 40183.

Fitri, Anisa. Perbandingan Metode Low-Pass Filter dan Median Filter
dalam Penghalusan Citra (Image Smoothing) untuk Peningkatan
Kualitas Citra (Image Enhancement), Januari 2014.
http://id.wikipedia.org/wiki/Citra Diakses pada tanggal 14 Agustus
2014.
Karnadi. Pengembangan Aplikasi Digital Image Prosessing dengan
Microsoft Visual Basic, Januari 2014.
Rinaldi, Munir. Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik,
2014.
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Pengaruh Komposisi Doping Fe2O3 dan Temperatur Sintering
terhadap Pembentukan Nanopartikel Fe2TiO5 dengan Metode
Mechanical Alloying
Rindang Fajarin, Hariyati Purwaningsih, Diah Susanti, Adrienne Kusuma Rahardjo
Jurusan Tenik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Kampus ITS Surabaya
E-mail: rindang_f@yahoo.com

ABSTRAK

Fe-Ti-oksida memiliki potensi tinggi untuk terus dikembangkan karena memiliki sifat foto katalis, semikonduktor, kemagnetan,
dielektrik, dan sifat optik sehingga dapat dikembangkan sebagai teknologi spintronik, magneto electronik, mikro elektronik, dan
radar electronics. Pseudobrookite Fe2TiO5 adalah salah satu Fe-Ti-oksida yang memiliki sifat paramagnetik dan merupakan
semikonduktor tipe-n. Beberapa potensi aplikasinya antara lain adalah sebagai material magnetik, anoda baterai lithium, dan
sensor gas. Pseudobrookite Fe2TiO5 disintesa dengan metode mechanical alloying selama 15 jam dan sintering pada temperatur
1300°C. Kemudian Fe2TiO5 di doping dengan hematite (Fe2O3) hasil kopresipitasi dari FeCl2.4H2O dengan variasi 0,3; 0,4; 0,5
molar dan temperatur sintering 1100–1300°C. Spesimen hasil doping dikarakterisasi dengan X-ray diffraction (XRD), scanning
electron microscope (SEM) dan vibrating sample magnetometer (VSM). Hasil penelitian diperoleh bahwa penambahan komposisi
doping Fe2O3 dan temperatur sintering dapat menaikkan komposisi Fe2TiO5 yang terbentuk pada serbuk xFe2O3-Fe2TiO5 dan
temperatur sintering berpengaruh pada kenaikan ukuran partikel dan distribusinya.
Kata kunci: Karakterisasi, sintesis, Mechanical alloying, Pseudobrookite doped Hematite
ABSTRACT

Fe-Ti oxides have high potential for spintronic devices, magneto-electronics, microelectronics, and radar electronics due to their
photocatalytic, electric, magnetic, and optical properties. Pseudobrookite Fe2TiO5 is one of Fe-Ti oxides having paramagnetic and
n-type semiconducting properties. Some applications of this material are for Lithium battery anode and gas sensor. Pseudobrookite
Fe2TiO5 was synthesized by mechanical alloying technique for 15 hours and continued by sintering process at 1100–1300°C.
The synthesized powders were doped by hematite (Fe2O3) prepared by chemical coprecipitation method from FeCl2.4H2O as raw
material with molar variation of 0.3, 0.4, and 0.5. The specimens were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
microscope (SEM), and vibrating sample magnetometer (VSM). The results show that the addition of Fe2O3 doping composition and
increasing sintering temperature can increase the Fe2TiO5 phase composition in xFe2O3-Fe2TiO5 solid solution and the sintering
process affects the increase of particle size and their distribution.
Key words: Characterization, synthesis, Mechanical alloying, Pseudobrookite doped Hematite

PENDAHULUAN

Besi-tianat, FexTiyOz umumnya terdapat dalam
4 senyawa, yaitu ilmenite (FeTiO3), pseudobrookite
(Fe2TiO5), pseudorutile (Fe2Ti3O9), dan ulvospinel
(Fe2TiO4).1 Fe2TiO5 merupakan senyawa yang banyak
digunakan sebagai fotokatalis dan fotoelektroda untuk
elektrolisis air.2 Pseudobrookite stabil pada temperatur
tinggi dan memiliki titik leleh pada temperatur 1550°C.
Kristal pseudobrookite adalah orthorombik latice konstan
pada a = 0,97 nm; b = 0,99 nm; c = 0,37 nm.3 Struktur
kristal pseudobrookite telah banyak dipelajari, dan secara
keseluruhan pseudobrookite adalah senyawa paling stabil
pada golongan Fe-tianat, dan pseudobrookite mencapai
titik equilibrium pada atmosfer oksigen.4 Pseudobrookite
memiliki sifat paramagnetik pada temperatur kamar,
termasuk dalam semikonduktor tipe-n, dan berperilaku
anisotropic uniaxial spin-glass pada temperatur di atas

55 K di mana semua spin dalam material berkelompok
secara teratur dan bebas bergerak.5
Pseudobrookite memiliki kemampuan untuk
dikembangkan menjadi material spintronik, magnetoelektrik, dan mikroelektronik secara keseluruhan.
Pseudobrookite juga memiliki ketahanan tinggi terhadap
radiasi sehingga cocok untuk diaplikasikan sebagai radar
elektronik.6
Oksida besi hematite α-Fe2O3 telah diteliti secara
luas karena merupakan oksida besi paling stabil dengan
ketahanan korosi tinggi, ramah lingkungan dan tidak
beracun. Oksida besi hematite α-Fe2O3 mempunyai
sifat antiferromagnetik dan memiliki struktur kristal
rhombohedral. α-Fe2O3 merupakan semikonduktor tipe-n
dengan band gap 3,1 eV.
Pseudobrookite Fe 2TiO 5 merupakan salah satu
jenis titanate Fe-Ti-oksida yang memiliki sifat elektrik
dan magnetik. Beberapa potensi aplikasinya antara
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lain sebagai material magnetik, anoda baterai lithium,
dan sensor gas. Dalam satu dekade terakhir beberapa
penelitian mengenai sifat fotoelektrokimia, spin glass,
dan sensitivitas gas Fe2TiO5 telah dilakukan. Penelitian
dilakukan pada Fe2TiO5 dalam bentuk partikel, thin film
atau bola berongga. Sifat kemagnetan yang dimiliki
Fe2TiO5 berpotensi untuk aplikasi dalam spintronik dan
elektromagnetik. Sehingga perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut mengenai sifat kemagnetan Fe2TiO5.
Penelitian ini meneliti tentang sintesis dan
karakterisasi pseudobrookite (PsB) Fe 2TiO 5 yang
didoping dengan Fe2O3. Penelitian dilakukan dengan
tiga tahap, yaitu kopresipitasi untuk mendapatkan serbuk
Fe2O3, mechanical alloying untuk proses pembentukan
Fe2TiO5, dan pendopingan Fe2O3 pada Fe2TiO5.
METODA PENELITIAN

Serbuk FeCl2.4H2O dilarutkan dalam aquades dan
diaduk pada temperatur ruang. Setelah FeCl2.4H2O
larut semua, ditambahkan pelarut asam HCl 12,07M
dan diaduk pada temperatur ruang. Kemudian larutan
diaduk dengan magnetik stirer pada temperatur 70°C
selama 30 menit dan ditambahkan NH4OH 6,49M pH
10,55 dengan cara titrasi pada saat proses pengadukan
berlangsung. Hasil reaksi didinginkan hingga mencapai
temperatur ruang, kemudian endapan Fe3O4 (berwarna
hitam pekat) dicuci menggunakan aquades sebanyak
sepuluh kali hingga pH netral. Magnet permanen

diletakkan di dasar gelas reaksi agar endapan Fe3O4 tidak
ikut terbuang saat proses pencucian. Selanjutnya endapan
Fe3O4 dikeringkan dalam furnace 70°C selama 1 jam.
Setelah kering, endapan Fe3O4 digerus dan kemudian
dikarakterisasi dengan XRD. Untuk mendapatkan fasa
Fe2O3, serbuk Fe3O4 hasil kopresipitasi dipanaskan dalam
furnace 900oC selama 5jam.
Serbuk Fe2O3 dan TiO2 ditimbang menggunakan
timbangan digital dengan rasio massa Fe2O3: TiO2 adalah
4,7: 5,3 gram. Proses mechanical alloying dilakukan
untuk membentuk serbuk Fe2O3-TiO2 yang homogen.
Mechanical alloying dilakukan pada lingkungan udara
normal dalam planetary ball mill Fritsch Pulverisette
P-5 menggunakan tabung zirconia selama 15 jam dengan
kecepatan milling 300 rpm dan BPR 6:1. Kemudian
serbuk disintering pada temperatur 1300oC selama 1 jam.
Serbuk Fe2TiO5 hasil sintesis di doping dengan Fe2O3
dengan penggerusan menggunakan mortar selama 1 jam
agar ukuran serbuk menjadi homogen. Komposisi doping
Fe2O3 menggunakan variasi 0,3; 0,4; dan 0,5 molar. Hasil
doping kemudian dibuat pelet dengan ketebalan 1,3 mm,
diameter 15,4 mm dan dikompaksi dengan tekanan 200
MPa. Solid solution yang telah dihasilkan kemudian di
sintering dengan temperatur sintering 1300oC selama 1
jam.
Karakterisasi spesimen dilakukan dengan pengujian
X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscope
(SEM), dan Vibrating Sample Magnetometer (VSM).
Skematik penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Bahan dasar:

Bahan dasar:

FeCl2.4H2O

TiO2

Kopresipitasi
Menggunakan HCl, aquades,
NH4OH

Sintering
(900oC, 5 jam)

Serbuk Fe2O3

Mechanical Alloying
Ball milling dengan komposisi:
Fe2O3 : TiO2 = 4.7:5.3

Serbuk FeTiO3

Doping Fe2O3

Dengan variasi
0.3; 0,4 dan 0,5 molar

Serbuk xFe2O3-FeTiO3
Karakterisasi:
XRD, SEM, dan VSM

Gambar 1. Skematik Penelitian.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Variasi Komposisi Doping Fe 2O 3 terhadap
Pembentukan Fe2O3-Fe2TiO5

Berikut ini merupakan hasil pengujian XRD. Dapat
dilihat pada Gambar 2, jika dibandingkan antara grafik
hasil uji XRD pada spesimen tanpa doping dengan
spesimen hasil doping pada temperatur 1100°C, fasa TiO2
rutile (JCPDS 77-0441) belum bertransformasi. Rutile
secara termodinamika lebih stabil daripada anatase [7].
TiO2 rutile tetap tidak dapat berdifusi dengan Fe2O3
meskipun telah di sintering pada temperatur 1000°C.
TiO2 rutile merupakan polimorfi yang paling stabil di
antara anatase dan brookite sehingga memerlukan energi
yang lebih tinggi agar ion Ti dapat berdifusi ke dalam
struktur kristal Fe2O3.
Hasil uji kualitatif pada spesimen doping 0,3
bersesuaian dengan JCPDS 76-1158 fasa Fe2TiO5 dengan
puncak tertinggi pada 2 theta 33.2354 dan JCPDS 802377 fasa Fe2O3 dengan puncak tertinggi pada 2 theta
33.2354. Pola yang hampir sama ditunjukkan pada
doping 0,4 dan doping 0,5 dengan intensitas Fe2O3
yang semakin tinggi, yaitu 304.93 dan 377.02. Namun
intensitas Fe2TiO5 mengalami penurunan pada doping
0,4 dan doping 0,5 yaitu 144.55 dan 96.59. Hal ini
kemungkinan disebabkan temperatur sintering masih
cukup rendah untuk mereaksikan Fe2O3 dengan Fe2TiO5.
Hasil uji XRD spesimen dengan variasi doping 0.3,
04, 0.5 pada temperatur 1100°C menunjukkan bahwa
doping Fe2O3 pada Fe2TiO5 menaikkan intensitas puncak
Fe2O3 namun intensitas puncak Fe2TiO5 mengalami
penurunan seiring dengan bertambahnya komposisi
doping. Energi yang dihasilkan pada temperatur sintering
1100°C juga masih belum bisa membuat ion Ti dari TiO2
rutile untuk berdifusi ke dalam struktur kristal Fe2O3.
Hal ini menyebabkan intensitas Fe2O3 bertambah seiring
dengan penambahan doping.
Gambar 3 menunjukkan bahwa fasa TiO2 rutile
telah bereaksi dengan fasa Fe2TiO5 akibat penambahan

Gambar 2. Hasil Uji XRD pada Spesimen dengan Temperatur
Sintering 1100°C untuk Doping 0,3; 0,4; dan 0,5.

Gambar 3. Hasil Uji XRD pada spesimen dengan temperatur
sintering 1200°C untuk doping 0,3;0,4;dan 0,5.

Fe2O3. Reaksi ini ditandai dengan semakin menurunnya
intensitas puncak TiO2 rutile pada 2 theta 27,3875o
(JCPDS 77-0441) setelah penambahan doping. Hasil Uji
XRD pada spesimen dengan temperatur sintering 1200oC
untuk doping 0,3; 0,4; dan 0,5 yang ditunjukkan pada
gambar 5 menunjukkan pola kurva pembentukan yang
hampir sama atau tidak jauh berbeda, sepintas seperti
tidak terjadi perubahan. Tetapi setelah dilakukan analisa,
tampak pertambahan intensitas puncak Fe2TiO5 dan
Fe2O3 seiring dengan pertambahan komposisi doping.
Hasil uji kualitatif pada spesimen hasil doping 0,3
temperatur 1200°C bersesuaian dengan JCPDS 76-1158
Fe2TiO5 dengan 2θ 25.5690o dan JCPDS 80-2377 Fe2O3
dengan 2θ 33.2017°. Pada doping 0,4 terjadi peningkatan
intensitas Fe2O3 menjadi 800,39 dan intensitas Fe2TiO5
menjadi 274,48. Dan pada saat doping 0,5 intensitas
Fe2O3 menurun menjadi 603,65. Penurunan intensitas
Fe2O3 tersebut diiringi dengan kenaikan yang cukup
drastis pada intensitas Fe2TiO5 menjadi 424,79. Pada
temperatur sintering 1200°C, kenaikan puncak Fe2TiO5
menandakan bahwa ion Ti dari TiO2 rutile telah berdifusi
dengan struktur kristal Fe2O3 membentuk Fe2TiO5.
Munculnya puncak difraksi Fe2TiO5 diawali dengan
difusi atom Ti ke dalam struktur kristal Fe2O3.8 Kenaikan
intensitas Fe2TiO5 menandakan bahwa semakin banyak
komposisi Fe2TiO5 yang terbentuk. Perubahan intensitas
menunjukkan adanya perubahan komposisi atau
kuantitas.9
Hasil Uji XRD pada spesimen dengan temperatur
sintering 1300°C untuk doping 0,3; 0,4; dan 0,5 yang
ditunjukkan pada Gambar 4 menunjukkan pertambahan
intensitas puncak Fe2TiO5 dan semakin berkurangnya
jumlah puncak Fe 2O 3 seiring dengan pertambahan
komposisi doping. Hasil uji kualitatif pada spesimen
hasil doping 0,3 temperatur 1300°C bersesuaian dengan
JCPDS 76-1158 Fe2TiO5 dengan 2θ 25.5600° dan JCPDS
80-2377 Fe2O3 dengan 2θ 33.1905o. Pada doping 0,4
terjadi penurunan intensitas Fe2O3 menjadi 136.47 dan
intensitas Fe2TiO5 naik menjadi 206.92. Dan pada saat
doping 0,5 intensitas Fe2O3 menurun menjadi 67.89.

90

Jurnal Saintek, Vol. 11. No. 2 Desember 2014: 87–91

semakin banyak puncak yang teridentifikasi sebagai
Fe2TiO5.
Puncak difraksi Fe 2 O 3 mengalami penurunan
intensitas dan puncak Fe2O3 semakin berkurang seiring
dengan pertambahan temperatur. Kenaikan intensitas
puncak serta bertambahnya jumlah puncak Fe2TiO5
menandakan bahwa semakin banyak Fe2TiO5 yang
terbentuk pada temperatur sintering 1300°C akibat
penambahan Fe2O3. Hal ini menunjukkan bahwa dengan
suhu sintering yang cukup tinggi akan efektif dalam
mereaksikan impuritas berupa TiO2 rutile yang masih
tersisa dalam sampel.
Gambar 4. Hasil Uji XRD pada spesimen dengan temperatur
sintering 1300°C untuk doping 0,3;0,4;dan 0,5.

Penurunan intensitas Fe2O3 tersebut diiringi dengan
kenaikan intensitas Fe2TiO5 menjadi 366.32.
Tingginya temperatur sintering berpengaruh pada
laju difusi atom. Semakin tinggi temperatur sintering,
semakin banyak atom yang berdifusi. Pada doping 0,5
temperatur 1300°C memiliki intensitas Fe2O3 yang paling
rendah yaitu 67.89 karena sebagian besar Fe2O3 telah
bereaksi dengan TiO2 rutile yang tersisa dan membentuk
Fe 2TiO 5 sehingga menyebabkan intensitas Fe 2TiO 5
semakin tinggi.
Pengaruh Variasi Temperatur Sintering terhadap
Pembentukan Fe2O3-Fe2TiO5

Berdasarkan perbandingan hasil uji XRD pada
Gambar 5, spesimen doping dengan variasi temperatur
sintering dapat dilihat perubahan puncak Fe2O3 dan
Fe2TiO5. Puncak Fe2TiO5 semakin tinggi pada temperatur
sintering 1200°C. Saat temperatur sintering dinaikkan
menjadi 1300oC, terjadi perubahan yang sangat signifikan
yaitu Fe2TiO5 mengalami kenaikan intensitas, serta

d
i
d
d i 0
d
i i
i
Gambar 5. Hasil Uji XRD pada spesimen dengan doping 0,5
o
pada variasi temperatur sintering 1100 C, 1200°C,
1300°C.

Analisa Hasil Uji SEM

Gambar 6 merupakan hasil uji SEM Fe 2TiO 5
yang menunjukkan bahwa pada temperatur 1100oC
ukuran partikel Fe2TiO5 terkecil adalah 639,1 nm. Pada
temperatur 1200oC ukuran partikel Fe2TiO5 terkecil
adalah 1,166μm, dan pada temperatur 1300oC ukuran
partikel Fe2TiO5 terkecil adalah 1,786 μm.
Ukuran partikel bertambah besar seiring dengan
kenaikan temperatur sintering dikarenakan oleh difusi
antar atom. Temperatur sintering harus tinggi sehingga
cukup untuk atom-atom dalam serbuk berdifusi. 10
Kenaikan ukuran partikel ini bersesuaian dengan hasil
analisa XRD yang telah dilakukan di mana intensitas
puncak fasa Fe2TiO5 yang semakin tinggi seiring dengan
kenakan temperatur sintering. Berdasarkan hasil analisa
Full-Width at Half Maximum (FWHM) dari masingmasing puncak, diperoleh bahwa nilai FWHM semakin
menurun seiring peningkatan temperatur sintering yang
berarti bahwa ukuran kristal yang semakin membesar.
Analisa Hasil Uji VSM

Gambar 7 dan 8 menunjukkan kurva histeresis hasil
uji VSM. Dari gambar terlihat bahwa kurva histeresis
spesimen tanpa doping dengan spesimen doping 0,5 pada
temperatur 1300°C memiliki bentuk yang sama. Dalam
Tabel 1, nilai koersivitas bahan bertambah besar dari
0,0086 T menjadi 0,0262 T setelah dilakukan doping.
Doping Fe2O3 pada Fe2TiO5 menyebabkan kenaikan
nilai koersivitas karena masih adanya fasa Fe 2O 3
tersisa berdasar hasil analisa XRD yang memiliki sifat
antiferomagnetik. Kurva histeresis berbentuk linier,
magnetisasi (M) linier terhadap H menandakan bahwa

Gambar 6. Hasil Uji SEM Fe2TiO5 doping 0,4 sintering (a)
1100°C, (b) 1200°C, (c) 1300°C dengan perbesaran
10.000×.
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bahan doping. Penambahan komposisi doping Fe2O3
mampu menaikkan komposisi Fe2TiO5 pada serbuk
yang dihasilkan. Temperatur sintering mempengaruhi
reaksi dan laju difusi antar elemen untuk meningkatkan
komposisi fasa dan ukuran partikel Fe2TiO5. Semakin
tinggi temperatur sintering maka ukuran partikel Fe2TiO5
akan semakin besar. Kenaikan temperatur sintering dari
1100°C ke 1300°C menyebabkan perbesaran ukuran
partikel dari 639,1 nm menjadi 1,786 μm. Penambahan
komposisi doping Fe 2O 3 dan temperatur sintering
menaikkan nilai magnetisasi dan koersivitas pada hasil
serbuk xFe2O3-Fe2TiO5.
Gambar 7. Kurva Histeresis serbuk hasil milling dan sintering
1300°C.

Gambar 8. Kurva Histeresis spesimen dengan doping 0,5 dan
sintering pada temperatur 1300°C.

material tersebut bersifat paramagnetik. Pseudobrookite
memiliki sifat paramagnetik pada temperatur kamar.1

KESIMPULAN DAN SARAN

Sintesa Fe2TiO5 telah berhasil dilakukan dengan
menggunakan proses mechanical alloying dengan
menggunakan Fe 2 O 3 hasil kopresipitasi sebagai
Tabel 1. Nilai magnetic properties Fe 2TiO 5 dengan
doping 0,5 dan temperatur sintering 1300°C
T (°C)

komposisi

1300
1300

Tanpa doping
Doping 0,5

Crystal Structures

Crystal Structures

Magnetic Properties
Hc (T) Ms (emu/g) Mr (emu/g)
0,0086 0,2310
0,0059
0,0262 0,2476
0,0315
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ABSTRACT

Jelly is a highly preferred snack of children, but was reported that jelly products containing textile dyes and harmful
preservatives. Rosella flower extracts was contained antibacterial activity and high anthocyanin. The purpose of this study is to
determine how the optimal concentration of roselle flowers extracts are applied to jelly as a natural dye and preservatives. The
method were: a. extraction rosella flower. b. application extract rosella flower on the jelly product (the treatments are A0: 0%A1:
0.5%, A2: 1%, A3: 1.5%) and then storage at refrigeration temperature for 0, 5 to 10 days. Parameters measured were the Total
Plate Count (TPC), total mold-yeasts, total coliforms, and organoleptic observations. The results showed for the storage of 0 to
5 days, roselle jelly with various concentrations have indigenous microbial contaminants (TPC, mold- yeasts, and coliforms) is
smaller than the control (A0: 0%). While the 10-day storage TPC values, molds - yeasts and coliforms in jelly with roselle lower
than controls, but for all treatments had values exceeding the microbiological standards. The results of organoleptic test showed
for 0 to 5 days of storage refrigerator, showed that roselle jelly A3 (1.5%) has the best value compared to other treatments, the
value of a little love to love, for color, aroma, flavor and texture, and its value is higher than controls. On the 10th day of storage,
for the treatment of roselle jelly A1, and A2 has a value of color and odor under control, while the A3 is equal to the control. For
assessment of flavors and textures in all treatments rosella jelly (A1, A2, and A3) above control values. Based on microbiological
and organoleptic tests, the best roselle jelly is A3 and store value 5 days on refrigerator.
Key words: Roselle, preservatives, dyes, natural, jelly

PENDAHULUAN

Jelly merupakan pangan jajanan yang sangat disukai
anak-anak, karena rasanya yang manis dan segar
serta cukup mengenyangkan. Sebagai asupan jajanan
sesungguhnya jelly merupakan bahan pangan yang tepat,
karena memiliki nilai gizi yang baik. Namun dengan
semakin majunya teknologi, justru keadaan ini menjadi
mengkhawatirkan karena terdapat produk jelly yang
mengandung pewarna tekstil, seperti rhodamin B dan
metanil yellow. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan
Badan POM (2004) bahwa terdapat sekitar 17 persen
panganan yang tidak memenuhi syarat, yaitu syarat
mikroba (masih banyak cemaran) serta pewarna tekstil
yang tidak diperbolehkan untuk makanan.
Kelopak bunga rosella mengandung zat warna
antosianin dengan kadar yang relatif tinggi, sehingga
mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber
zat warna alami untuk bahan pangan. Di sisi lain
terdapat penelitian bahwa rosella dapat berfungsi sebagai
pengawet alami, karena dapat menghambat pertumbuhan
bakteri Salmonella sp, Coliform, mikrobia aerofilik
pada daging ayam segar (Handarini, 2012). Demikian
juga ekstrak rosella juga bisa menghambat pertumbuhan
Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli pada media
agar (Rostinawati T., 2009).
Nasution (2010), menyatakan bahwa penerimaan
konsumen terhadap saus cabai yang diberi bunga rosella

sebagai pewarna, ternyata cukup baik, dan juga menurut
Handarini (2012), potensi rosella sebagai pengawet
dapat dioptimalkan pada produk pangan yang memiliki
nilai pH rendah dan berwarna merah, seperti jelly, saus
tomat, saus cabai dan sirup. Pemanfaatan bunga rosella
selama ini hanya sebatas pada produk olahan pangan dan
obat herbal, kemampuannya sebagai pewarna sekaligus
pengawet alami yang diaplikasikan pada produk jajanan
anak sekolah seperti jelly belum pernah dilakukan, hal
inilah yang mendasari peneliti untuk memanfaatkan
bunga rosella sebagai pewarna dan pengawet alami.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
kemampuan bunga rosella sebagai pewarna dan pengawet
alami pada jelly. Sehingga mampu mencegah penggunaan
pewarna tekstil dan juga mencegah pertumbuhan
mikrobia cemaran indigineous (total mikrobia, total
kapang=khamir) yang terdapat pada jelly.

MATERI DAN METODE

Materi Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bunga rosella kering, Jelly Agar-agar, Plate Count
Agar (PCA), MackConkey Agar (MCA), alkohol, Potato
Dekstrosa Agar (PDA), aquades, larutan NaCl fisiologis,
dan es batu. Peralatan yang digunakan adalah blender,
bunsen, tisu, mikropipet, alat-alat gelas (cawan petri,
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Tabel 1. Perbandingan Penurunan Jumlah TPC (log10
cfu/g) pada Jelly
Perbandingan
terhadap A0
(kontrol)

Nilai penurunan total mikrobia
dalan umur penyimpanan (log
Cycle)
0 hari

5 hari

10 hari

A1 dibanding A0

1,00

1,18

1,01

A2 dibanding A0

1,42

1,52

1,12

A3 dibanding A0

1,87

1,85

1,53

Gambar 1. Rancangan Peneltian.

tabung reaksi, erlenmeyer, gelas ukur dll), jarum ose,
inkubator, sudip, rak tabung reaksi, pH meter, refrigerator,
kotak pendingin, autoclave, mikroskop, shaker, Laminar
Air Flow (LAF).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Mikrobiologis Terhadap Kemampuan Ekstrak Rosella
Sebagai Pengawet Alami Pada Jelly

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas
mikrobiologis jelly yang telah ditambahkan ekstrak
rosella pada berbagai perlakuan konsentrasi (A1: ekstrak
bunga rosella 0,5%, A2: ekstrak bunga rosella 1,0%,
sedangkan A3: ekstrak bunga rosella 1,5%) selama
penyimpanan. Adapun pengujian kualitas mikrobiologis
yang dilakukan adalah meliputi total mikroba (Total Plate
Count: TPC), total koliform, dan total kapang-khamir.
Penyimpanan dilakukan selama 10 hari pada refrigerator
dengan pengujian yang dilakukan pada hari ke 0, hari ke
5, dan hari ke 10.
Total Mikrobia (Total Plate Count: TPC)

Total Plate Count (TPC) adalah merupakan
parameter bagi suatu produk yang dapat digunakan
untuk menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi
mikrobiologis produk pangan tersebut, seperti bakteri,
kapang dan khamir. Berdasarkan hasil penelitian pada
gambar 2 menunjukkan bahwa jelly tanpa rosella (A0)
memiliki nilai TPC dari 0,5, 10 hari penyimpanan
mengalami peningkatan yakni berturut-turut nilainya
adalah 3,99; 5,50; 7,70 log 10 cfu/g, nilai ini menunjukkan
bahwa setelah disimpan 5 hari dan 10 hari jelly menjadi
kurang layak konsumsi dikarenakan makanan menjadi
tidak layak konsumsi dengan kadar TPC > 5 log 10
cfu/g. Sedangkan jelly yang diberi perlakuan rosella
selama 5 hari penyimpanan untuk semua perlakuan
(A1 sampai A3) memiliki nilai TPC yang lebih rendah

Gambar 2. Total Plate Count Pada Jelly Rosella Suhu
Refrigerator.

dibandingkan A0, seperti yang ditunjukkan pada gambar
2, dan nilai TPC terendah dimiliki oleh A3. Setelah 10
hari penyimpanan untuk semua perlakuan A1 sampai
A3, nilai TPC nya masih di bawah kontrol (A0),
namun nilainya melebihi standar yang ditetapkan yakni
berturut-turut: 6,67; 6,56; dan 6,15, sehingga tidak layak
konsumsi.
Berdasarkan tabel 1 tentang perbandingan penurunan
jumlah TPC pada berbagai perlakuan diperoleh hasil
yakni A3 memiliki nilai penurunan TPC tertinggi
dibandingkan A1 dan A2, yang berarti konsentrasi
1,5% ekstrak untuk penyimpanan selama 5 hari di
suhu refrigerator merupakan konsentrasi terbaik dalam
menurunkan TPC indigenous jelly. Sedangkan pada hari
ke 10 penyimpanan menunjukkan nilai perbandingan
penurunan TPC dibanding kontrol masih sekitar 1 log
cycle, namun nilai tersebut diatas batas aman yang
ditentukan.
Peningkatan jumlah TPC pada jelly disebabkan oleh
karena kandungan nutrisi di dalamnya seperti karbohidrat,
gula, air, serta nilai pH yang sangat menunjang sehingga
mikroba akhirnya mengalami kenaikan jumlahnya pada
penyimpanan hari ke 5.
Dengan pemberian ekstrak rosella pada jelly maka
jumlah awal TPC indigenous menjadi menurun, pada
semua perlakuan. Sehingga ketika disimpan, kenaikan
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jumlahnya tidak setinggi control atau jelly tanpa ekstrak
rosella (A0).
Total Kapang dan Khamir

Kapang adalah mikroorganisme yang memiliki sifat
dapat tumbuh pada bahan pangan berkadar karbohidrat
tinggi, kadar air dan aw yang rendah dibandingkan
bakteri dan khamir, serta juga dapat tumbuh pada kisaran
pH yang luas (2-8,5), sehingga untuk produk jelly ini
kapang khamir dapat tumbuh dengan baik, dikarenakan
kandungan gula serta pHnya yang sesuai. Pada gambar 3
ditunjukkan bahwa jelly tanpa penambahan rosella (A0),
kapang yang tumbuh sampai penyimpanan hari ke 5:
4,04 log10 cfu/g, dan pada hari ke 10: 5,07, menurut SNI
jumlah kapang dalam produk yang masih dapat diterima
adalah 2,00 log10 cfu/g, sehingga produk jelly tanpa
rosella (A0) tidak layak untuk dikonsumsi.
Pada produk jelly dengan rosella selama penyimpanan
hari ke 0 sampai hari ke 5 total kapang-khamirnya adalah
untuk A1: 2,79 sampai 3,11 log cfu/g, A2: 2,36 sampai
2,93 log cfu/g, dan untuk A3: 1,73 sampai 1,78. Hal ini
dapat dikatakan bahwa jelly yang masih layak dikonsumsi
adalah A3, karena nilainya masih pada batas aman SNI.
Namun ketika disimpan selama 10 hari untuk
semua sampel nilainya melebihi batas kapang-khamir
yang ditentukan, yakni A1: 3,54, A2: 3,50 dan A3:
3,25 log cfu/g. Hal ini diduga karena adanya nutrisi
dan factor pertumbuhan lain seperti kelembaban dan
pH sangat mendukung pertumbuhan kapang–khamir,
sehingga mikrobia yang sudah ada dalam bahan menjadi
mengalami peningkatan jumlahnya.
Pada tabel 2 ditunjukkan bahwa penurunan jumlah
kapang-khamir pada jelly rosella dengan dibandingkan
dengan control (jelly tanpa rosella) menunjukkan hasil
penurunan tertinggi berturut-turut adalah A3, A2 dan
A1. Data ini menunjukkan bahwa rosella mampu
menurunkan total kapang–khamir indigenous, dan nilai
tertinggi kemampuan menurunkannya adalah A3. Hal
ini diduga karena rosella memiliki kemampuan anti
fungi (Yurdiansyah, dkk, 2012) dengan kandungan
zat seperti antosianin, saponin dan alkaloid, dan juga
mengandung senyawa flavonoid yakni anthocyanin,
gossypeptin (hexahydroxyflavone) 3-glucoside, flavonol
glucoside hibiscritin, flavonoid gossypeptin, delphinidine

Tabel 2. Perbandingan Penurunan Jumlah Total Kapang
dan Khamir (log10 cfu/g) Pada Jelly
Perbandingan
terhadap A0
(kontrol)

Nilai penurunan total mikrobia
dalam umur penyimpanan (log
Cycle)
0 hari

5 hari

10 hari

A1 dibanding A0

0,93

0,93

1,53

A3 dibanding A0

1,35

1,10

1,57

A3 dibanding A0

1,98

2,36

2

Gambar 3. Total Kapang-khamir Pada Jelly Rosella Suhu
Refrigerator.

3-monoglucoside, cyanidin 3-monoglucoside, yang
memiliki aktivitas anti fungi.
Total Koliform

Pengujian koliform sering digunakan sebagi indikator
sanitasi yaitu menunjukkan kemungkinan adanya
kontaminasi mikroorganisme yang berasal dari kotoran
atau feses (Fardiaz, 1992). Syarat mutu bahan pangan
yang diperbolehkan untuk dikonsumsi memiliki nilai
koliform maksimal 2,00 log10 cfu/g.
Menurut hasil penelitian ditunjukkan bahwa setelah
penyimpanan hari ke 5 untuk jelly tanpa rosella (A0),
jumlah koliformnya melebihi 2,00 log10 cfu/g yakni 2,38
log cfu/g, dan juga setelah 10 hari jumlahnya menjadi
2,54 hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut kurang
layak dikonsumsi sesuai dengan standar SNI.
Sedangkan untuk jelly rosella setelah 5 hari
penyimpanan memiliki nilai total coliform A1: 2,01, A2:
1,98 dan A3: 1,82 log cfu/g, ini menunjukkan bahwa jelly
dengan rosella memiliki jumlah coliform lebih rendah
dibandingkan control, dan untuk A2 dan A3 masih layak
dikonsumsi. Pada penyimpanan hari ke 10, untuk jelly
rosella memiliki total coliform sebesar A1:2,18 A2:2,04
dan A3: 1,99 log cfu/g, ini menunjukkan nilai yang
lebih rendah dibandingkan control, namun yang layak
konsumsi hanya A3, karena memiliki nilai 2,0 log cfu/g.

Tabel 3. Perbandingan Penurunan Jumlah Togtal
Koliform (log10 cfu/g) pada Jelly
Perbandingan
terhadap A0
(kontrol)
A1 dibanding A0
A2 dibanding A0
A3 dibanding A0

Nilai penurunan total mikrobia
dalam umur penyimpanan (log
Cycle)
0 hari
5 hari
10 hari
0,08
0,36
0,37
0,10
0,39
0,50
0,35
0,55
0,55
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Gambar 4. Total Koliform Pada Jelly Rosella di Suhu
Refrrigerator.

Gambar 5. Histogram Nilai Organoleptik (Warna) pada Jelly
Rosella dibandingkan Kontrol.

Kondisi ini disebabkan karena kandungan nutrisi
jelly dengan penambahan ekstrak rosella 1,0% dan 1,5%
memiliki pH yang rendah sehingga bakteri koliform yang
sudah ada tidak dapat tumbuh optimal.
Jika dilihat berdasarkan tabel 3, tentang perbandingan
penurunan jumlah koliform, maka A3 memiliki
penurunan koliform tertinggi, dan merupakan konsentrasi
terbaik untuk penurunan bakteri tersebut. Hal ini
dikarenakan kandungan vitamin C yang tinggi dalam
ekstrak rosella sehingga mampu menekan pertumbuhan
coliform tersebut.

standar nasional jelly mengacu pada SNI (1994) yakni
untuk warna, aroma, rasa dan tekstur adalah minimal
netral. Berikut ini ditampilkan nilai rata-rata warna jelly
berbagai perlakuan pada gambar 5.
Berdasarkan penelitian ditunjukkan bahwa pada hari
ke 0 penyimpanan jelly tanpa penambahan rosella (A0):
kontrol memiliki nilai antara agak suka sampai dengan
suka (5,5), warna merah ini berasal dari pewarna buatan.
Sedangkan dengan perlakuan penambahan ekstrak
rosella diperoleh hasil dengan semakin meningkatnya
konsentrasi ekstrak rosella, maka nilai warna jelly
cenderung meningkat, hal ini dikarenakan warnanya
semakin merah sehingga mendekati nilai A0 (warna jelly
merah sintetik). Nilai warna A3 (ekstrak rosella 1,5%),
nilainya dari agak suka sampai suka (5,8). Nilai warna
A1 (ekstrak rosella 0,5%) adalah netral sampai agak suka
(4,3), sedangkan A2 (ekstrak rosella 1%) adalah agak
suka (4,9). Warna jelly rosella 1,5% (A3) paling tinggi
nilainya (5,8) bahkan dibandingkan jelly tanpa rosella
(5,5). A3 disukai karena memberikan warna yang lebih
intens merah keunguan.
Pada penyimpanan hari ke 5, nilai warna jelly
untuk semua perlakuan mengalami penurunan nilai
dibandingkan hari ke 0, ini menunjukkan intensitas
warna berubah selama penyimpanan. Nilai warna A0:
5,3, A1: 4,2, A2: 4,8 dan A3: 5,3 ini menunjukkan selama
disimpan 5 hari nilai warna A3 sama dengan A0 yakni
dari agak suka sampai suka.
Pada penyimpanan hari ke 10 nilai warna untuk
A0: 4,2, A1: 3,7, A2: 3,9 dan A3: 4,1, ini menunjukkan
bahwa nilai warna A0 dan A3 masih sedikit diatas netral,
sehingga dapat dikatakan bahwa warna tersebut masih
bisa diterima sesuai standar SNI, namun untuk A1, dan
A2 memiliki nilai warna di bawah netral dengan demikian
keduanya tidak sesuai dengan batas yang ditetapkan SNI.
Ini menunjukkan dengan penyimpanan, nilai warna pada
jelly mengalami penurunan yang diduga karena adanya
nilai pH yang semakin menurun.

Uji Organoleptik Terhadap Kemampuan Ekstrak Rosella
Sebagai Pewarna Alami Pada Jelly
Warna

Produk pangan ketika pertama kali dipilih oleh
konsumen faktor penentu yang utama adalah warna dari
produk tersebut. Warna dapat menjadikan produk pangan
menjadi disukai atau kurang disukai. Nilai warna dari
jelly baik tanpa ekstrak rosella (A0) maupun dengan
penambahan ekstrak rosella seperti ditunjukkan pada
gambar 5.
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai ratarata warna jelly selama penyimpanan berkisar antara 4,2
sampai 5,8 yaitu dengan kategori agak suka sampai suka.
Penambahan ekstrak rosella dari semua konsentrasi yang
diberikan masih dapat diterima karena masih dalam batas

Tabel 4. Rata-rata Nilai Warna Jelly Rosella yang
disimpan pada suhu refrigerator
Penyimpanan
(hari)
0
5
10

A0
5,9
5.3
4,2

Perlakuan
A1
A2
4,3
4,9
4,2
4,8
3,7
3,9

A3
5,8
5,4
4,1
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Tabel 5. Rata-rata Nilai Aroma Jelly Rosella yang
disimpan pada Suhu Refrigerator
Penyimpanan
(hari)
0
5
10

A0
3,70
3,4
3

Perlakuan
A1
A2
3,70
4,3
3,4
3,9
2,8
2,9

A3
4,80
4,6
2,9

Namun demikian hal ini mengalami perubahan
pada hari ke 10 penyimpanan, pada semua produk jelly
memiliki nilai kesukaan di bawah 3 yang berarti dari
tidak suka sampai agak tidak suka, yaitu A0: 3,0, A1:
2,8, A2: 2,9, dan A3: 3,0. Hal ini diduga karena selama
penyimpanan sampai hari ke 10 terdapat pertumbuhan
mikrobia baik TPC, kapang khamir maupun koliform,
yang tentu akan memengaruhi penerimaan dari produk
jelly tersebut.
Rasa

Gambar 6. Histogram Nilai Organoleptik (Aroma) pada Jelly
Rosella dibandingkan Kontrol.

Aroma

Suatu produk pangan dapat diterima oleh konsumen,
salah satu faktor penyebabnya adalah aroma. Aroma
makanan secara langsung banyak menentukan
penerimaan kesukaan produk pangan tersebut. Nilai
aroma dari Jelly baik tanpa ekstrak rosella (A0) maupun
dengan penambahan ekstrak rosella dapat dilihat pada
tabel 5 dan gambar 6.
Nilai Aroma pada tabel 5, ditunjukkan bahwa pada
penyimpanan hari ke 0 adalah sebagai berikut A0: 3,7,
A1: 3,7, A2: 4,3 dan A3: 4,8. Ini menunjukkan bahwa
dengan penambahan rosella pada jelly menunjukkan nilai
aroma yang semakin disukai.
Hal ini dikarenakan jelly tanpa rosella aromanya
hanya merupakan aroma plain jelly saja, namun setelah
diberi penambahan ekstrak rosella menunjukkan
aroma rosella pada jelly ternyata disukai oleh panelis,
ini terlihat dari cenderung meningkatnya nilai aroma
dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak rosella yang
ditambahkan.
Setelah mengalami penyimpanan hari ke 5, untuk
semua perlakuan mengalami nilai penurunan aroma
dibandingkan hari ke 0 yakni: A0: 3,4, A1: 3,4, A2:
3,9, dan A3: 4,6, ini menunjukkan bahwa semakin lama
disimpan aroma jeli menurun, namun untuk A3 masih
memiliki nilai diatas netral jadi masih memenuhi syarat
SNI.

Rasa dari suatu produk pangan dipengaruhi oleh
beberapa faktor antara lain senyawa kimia, suhu,
konsentrasi, dan interaksi dengan komponen rasa yang
lain. Untuk lebih jelas mengenai nilai rasa dari produk
jelly dapat dilihat pada tabel 6 dan histogram pada
gambar 7.
Berdasarkan penelitian, terlihat bahwa pada
penyimpanan hari ke 0, nilai rata-rata rasa, adalah A0:
4,70, A1: 3,70, A2: 4,60, dan A3: 4,80, ini menunjukkan
bahwa nilai rasa untuk jelly dengan rosella semakin
meningkat konsentrasi pemberian rosella maka nilai
rasanya makin disukai panelis.
Rata-rata nilai rasa cenderung meningkat dengan
meningkatnya penambahan konsentrasi rosella. Hal
ini diduga dengan penambahan rosella memberikan
rasa asam yang memberikan rasa segar, dan dengan
penambahan 1,5% (A3) rosella memiliki nilai rasa yang
tertinggi yakni dari netral sampai agak suka.
Setelah disimpan 5 hari semua perlakuan mengalami
penurunan nilai rasa dibandingkan hari ke 0 yakni
A0:3,6 A1:3,4, A2:3,9 dan A3:4,20. Pada jelly dengan
penambahan rosella, setelah 5 hari disimpan rata-rata
cenderung mengalami penurunan rasa, namun yang masih
diatas netral adalah jelly dengan rosella 1,5% yakni A3
yang memiliki nilai rasa: 4,2.
Pada penyimpanan hari ke 10, semua perlakuan
mengalami penurunan nilai rasa yakni A0:2,0 A1:2,3,
A2:2,5 dan A3:2,6. Ini menunjukkan bahwa baik jelly
tanpa rosella maupun jelly dengan rosella memiliki nilai
rasa tidak disukai. Hal ini dikarenakan pertumbuhan
mikrobia baik TPC, kapang khamir dan koliform yang
menyebabkan jelly menjadi tidak layak konsumsi.
Tekstur

Tekstur produk pangan dapat dinilai dari kesukaan
terhadap kekerasan atau kekenyalan produk tersebut,

Tabel 6. Rata-rata Nilai Rasa Jelly Rosella yang disimpan
pada Suhu Refrigerator
Penyimpanan
(hari)
0
5
10

A0
4,70
3,60
2,0

Perlakuan
A1
A2
3,70
4,60
3,40
3,90
2,30
2,50

A3
4,80
4,20
2,60

Handarini dan Tjiptaningdyah: Pengawet dan Pewarna Alami Berbahan Bunga Rosella

Gambar 7. Histogram Nilai Organoleptik (Rasa) pada Jelly
Rosella dibandingkan Kontrol.

yang dapat dilakukan dengan ditekan dengan jari atau
penekanan selama pengunyahan. Tekstur bahan pangan
juga dapat memengaruhi penerimaan konsumen. Ratarata nilai tekstur jelly rosella tertera pada tabel 7.
Seperti pada tabel 7 dan gambar 8, selama
penyimpanan hari ke 0 diperoleh hasil nilai tekstur pada
semua perlakuan adalah sebagai berikut: A0:4,50 A1:3,85
A2: 4,05 dan A3: 4,40. Perlakuan pada A0, A2,dan A3
pada hari ke 0 memiliki nilai diatas netral mendekati agak
suka, sedangkan A1 di bawah netral.
Ini menunjukkan bahwa nilai A0,A2 dan A3 hampir
sama yakni memiliki nilai diatas netral sehingga masih
sesuai dengan ketentuan SNI, sedangkan A1 tidak
memenuhi syarat SNI. Bahan pangan yang tidak terlalu
padat dan mudah dikunyah, disukai panelis. Sehingga
dapat dikatakan dengan penambahan rosella pada A2 dan
A3 masih sesuai dengan ketentuan SNI.
Setelah disimpan sampai hari ke 5 memperlihatkan
rata-rata nilai tekstur pada semua perlakuan berkisar
antara 3,65–4,30 yaitu dengan nilai agak tidak suka
sampai mendekati suka. Nilai rata-rata tekstur untuk
setiap perlakuan adalah sebagai berikut A0:4,20 A1:3,65
A2: 3,80 dan A3: 4,30. Setelah penyimpanan hari ke 5
nilai tekstur A0 dan A3 masih diatas netral, jadi masih
masuk persyaratan SNI.
Namun setelah disimpan selama 10 hari tekstur jelly
berkisar dari 2,5 sampai 2,70 yang berarti produk jelly
sudah tidak disukai sampai agak suka bagi panelis, nilai
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Gambar 8. Histogram Nilai Organoleptik (Tekstur) pada Jelly
Rosella dibandingkan Kontrol.

tekstur pada jelly tanpa rosella dan jelly dengan perlakuan
rosella hampir sama nilainya. Tekstur jelly mengalami
penurunan kesukaan dikarenakan jelly cenderung berair
dan berlendir akibat pertumbuhan mikrobia yang terjadi
selama penyimpanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jelly dengan ekstrak rosella mampu menghambat
pertumbuhan mikrobia kontaminan indigenous
dibandingkan kontrol, baik untuk total mikrobia
(TPC), total kapang-khamir dan total coliform, selama
penyimpanan 0–5 hari, pada berbagai perlakuan A1,
A2, A3.
2. Konsentrasi penghambatan terbaik adalah A3
(ekstrak rosella 1,5%), karena dapat memberikan
nilai penghambatan mikrobia indigenous tertinggi
dibandingkan dengan perlakuan A1 dan A2.
3. Kualitas organoleptik terbaik adalah A3 memiliki
nilai warna, aroma, rasa dan tekstur yang tinggi (agak
suka sampai suka) dibandingkan perlakuan yang lain
A1 (netral sampai agak suka, dan A2 (agak suka).
4. Jelly dengan perlakuan A3, masih baik dalam
penyimpanan 5 hari di suhu refrigerator, sedangkan
dengan penyimpanan 10 hari sudah tidak baik untuk
parameter mikrobiologis dan organoleptik.
Saran

Tabel 7. Rata-rata Nilai Tekstur Jelly Rosella disimpan
pada Suhu Refrigerator
Penyimpanan
(hari)
0
5
2,5

A0
4,50
4,2
2,5

Perlakuan
A1
A2
3,85
4,05
3,65
3,80
2,65
2,65

A3
4,40
4,30
2,70

1. Perlu dilakukan penelitian identifikasi zat-zat yang
berfungsi sebagai pengawet alami dalam ekstrak
bunga rosella.
2. Perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana
memproduksi pewarna dan pengawet alami berbahan
rosella dengan menggunakan pelarut lain.
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Pembuatan Nano Partikel ZnO dari Baterai untuk Penjernihan Air
Rawa dengan Sinar Matahari
Formation of ZnO Nanoparticles from Battery for Cleaning Swamp Water Under
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ABSTRAK

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah didapatkan bahwa Nano Partikel (NP) ZnO merupakan semikonduktor yang memiliki
sifat fotokatalitik yang paling bagus bila dikenai sinar matahari. Hal ini disebabkan ZnO memiliki energi celah yang rendah (Eg
3,2 eV). Sifat fotokatalitiknya dapat ditingkatkan menggunakan metoda doping (mengotori) dan pembuatan nano komposit dengan
oksida logam lain. Namun, hampir keseluruhan penelitian itu menggunakan prekusor atau ZnO dengan kemurnian yang tinggi
dan membutuhkan biaya yang besar. Pada Baterai terdapat logam Zn dengan kemurnian yang relative tidak terlalu tinggi. Zn dari
limbah baterai dapat digunakan untuk membuat NP ZnO. ZnO yang dihasilkan adalah ZnO didoping dengan Mg (Mg-ZnO). NP ini
dapat menjernihkan air rawa dengan menggunakan sinar matahari.
Kata kunci: Fotokatalitik, Mg-ZnO, doping
ABSTRACT

Based on previous research has found that Nanoparticle (NP) ZnO is a semiconductor that has good photocatalytic
properties when subjected to sunlight. This is due to the ZnO has a low energy gap (Eg 3.2 eV). Fotokatalitiknya
properties can be improved using the doping method and manufacture of nano-composites with other metal oxides.
However, almost overall the studies using precursors or ZnO with high purity and costly. At Battery contained Zn metal
with relative purity is not too high. Zn from waste batteries can be used to create NP ZnO. The resulting Mg Doped
ZnO (Mg-ZnO) that able to clean swamp water under sunlight
Key words: Photocatalitic, Mg-ZnO, Doped

PENDAHULUAN
Nano partikel ZnO (NP ZnO) merupakan
semikonduktor yang sangat menarik saat ini. Hal ini
disebabkan oleh sifat fotokatalitik NP ZnO yang stabil
dan dapat dipakai berulang-ulang untuk penjernihan
air, antikabur, penghilang bau, anti bakteri, dan sebagai
bahan sel pembangkit listrik tenaga surya setelah
diaktifasi oleh sinar/cahaya. Proses aktifasinya sangat
mudah dan sederhana1,2. Shaktivel dkk menguji beberapa
semikonduktor (TiO 2, ZnO, SnO 2, α-Fe 2O 3, WO 3,
dan CdS) dan didapatkan bahwa sifat katalitik ZnO
yang paling aktif setelah TiO2. Hal di disebabkan ZnO
memiliki energi celah yang rendah (Eg 3,2 eV).3
Sifat fotokatalitik NP ZnO dapat ditingkatkan
dengan cara menurunkan energi celahnya yaitu dengan
menggunakan metoda doping dan pembuatan komposit
seperti: doping (pengotoran) dengan Pt4, pencampuran
dengan semi konduktor lain5, Pengkompositan dengan
SnO2,6 larutan padat doping semikonduktor7, doping
Cu8, doping dengan Aluminium9, doping S, Se, dan

Te10,11 dan masih banyak yang lain. Hampir semua
ZnO yang digunakan pada penelitian tersebut adalah
ZnO atau prekusor dengan kemurnian yang tinggi yang
membutuhkan biaya yang besar. Melihat hal tersebut,
penulis akan mencoba membuat NP ZnO dari Zn yang
memiliki kemurnian rendah (masih terdapat campuran
logam atau non logam lain) dengan harapan NP ZnO
yang di dapatkan telah terdoping sendiri sehingga
didapatkan NP ZnO yang memiliki sifat fotokatalitik
yang lebih tinggi dibandingkan NP ZnO dengan bahan
atau prekusor murni seperti pada penelitian di atas.
Diharapkan penggunaan NP ZnO dapat
memaksimalkan penggunaan sinar matahari sebagai
sumber energi besar dan gratis dalam menjernihkan air
rawa yang berwarna merah kecoklatan, bersifat asam,
berbau tidak sedap, dan memiliki kandungan organik
yang sangat tinggi. Air ini tidak cocok digunakan untuk
air minum, mandi, dan mencuci. Agar air ini nantinya
dapat memenuhi standar baku mutu air.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, ZnO dapat dibuat
dari larutan ZnCl2 (garam Zn) dalam NaOH yang di
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stirrer dalam pelarut etanol.12 Dalam penelitian ini garam
Zn yang digunakan dibuat dari reaksi reduksi oksidasi Zn
dari limbah baterai bekas dengan HCl. Selanjutnya garam
ditambahkan etanol dan NaOH dan distir. Diharapkan
NP ZnO yang dihasilkan adalah NP ZnO yang telah
terdoping atau terkotori oleh logam atau non logam.
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah
baterai bekas agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi
setelah dijadikan NP ZnO untuk mengatasi permasalahan
air bersih yang dihadapi masyarakat yang tinggal di area
rawa.

METODE PENELITIAN

Alat dan bahan

Peralatan yang digunakan adalah Peralatan gelas,
spektrometer UV/Vis, Fourier Transformation Infra
Red, Scanning Electros Microscopy, X- ray Difraction
(XRD), kertas saring, Sinar matahari dimulai dari jam
08.00 WITA, dan reaktor bacht datar dilengkapi dengan
cermin. Bahan yang digunakan adalah Seng dari limbah
baterai, Zn (merck), HCl (Merck), HNO3(Merck), NaOH
(merck), Etanol 96%.
Pembuatan NP ZnO

Sebanyak ± 10 gram Seng dari baterai dimasukkan
ke dalam 10 mL larutan HCl pekat. Biarkan selama
± 5 jam sampai gelembung gasnya hampir tidak terbentuk
lagi. Lanjutkan dengan pemanasan sambil menambahkan
beberapa tetes aquades untuk menghindari kekeringan.
Disaring sambil di bilas dengan aquades. Tambahkan
aquades sampai volumenya 25 mL dan tambahkan 25
mL etanol 95%. Tambahkan NaOH 0,5 M tetes demi
sampai pH = 11 sambil distir selama + 2,5 jam. ZnO
akan terbentuk dan menyendap. Saring dan bilas dengan
aquades. Keringkan di dalam oven pada suhu 110°C
selama 3 jam. Lakukan hal yang sama terhadap Zn murni
sebagai pembanding. ZnO yang terbentuk dikarakterisasi
dengan X- ray Difraction (XRD), Fourier Transformation
Infra Red (FT IR), dan Scanning Electron Microscopy
(SEM).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Didapatkan bubuk berwarna putih. Ini
mengindikasikan terbentuknya ZnO. Analisa Difraksi
Sinar X sample pada posisi [(o2 theta) (tembaga (Cu)]
terdapat pada gambar 1. Dengan Menggunakan
perbandingan dan olahan JCPDS, didapatkan ZnO dengan
Struktur Kristal Wurtzite. Data olahan ini menunjukkan
pada gambar 1 A menunjukkan selain terbentuk ZnO juga
terbentuk Seng hidroklorida [Zn5(OH)8Cl2], sedangkan
pada gambar 1 B telah terbentuk ZnO didoping dengan
Mg (Mg-ZnO). Terdapatnya perbedaan puncak hal ini
disebabkan karena adanya puncak Zn5(OH)8Cl2. Hal
ini menunjukkan bahwa Zn murni memiliki produk
sampingan.
Spektrum FT-IR ditunjukkan pada gambar 2
memperlihatkan temuan yang sangat menarik. Spektrum
FT-IR ZnO murni, ZnO dari Zn Murni, dan ZnO dari
Zn Baterai menunjukkan serapan yang umumnya mirip
antara 800 sampai 1200 cm–1 yang berkaitan dengan
vibrasi O-Zn-O. Keberadaan doping Mg dan hasil
samping lain [Zn5(OH)8Cl2] mengakibatkan terbentuk
dan hilang/ berkurangnya puncak pada daerah terntentu.
Pada daerah 2000-2200 cm–1 menunjukkan kemunculan
puncak yang relatif tidak terlalu signifikan oleh ZnO dari
Zn baterai dengan ZnO murni. Hal ini disebabkan oleh
doping Mg. Keberadaan (Zn5(OH)8Cl2 mengakibatkan
perbedaan yang signifikan pada daerah 3600 cm–1 dan
1000-800 cm–1 dari segi kemunculan dan ketajaman
puncak.
Pada gambar 3 terlihat gambar morforlogi partikel
ZnO yang didapatkan. Ukuran ZnO yang didapatkan
dengan gambar SEM terdapat pada gambar 3. Dari
gambar terlihat bahwa ketiga partikel ZnO memiliki
ukuran partikel kecil dari 0,2 μm. Ini menunjukkan
bahwa telah didapatkan ukuran partikel berukuran nano.

Penjernihan Air Rawa

Masukkan NP ZnO yang didapatkan ke dalam
Petridis. Tambahkan 25 mL air rawa gambut ke dalam
masing masing gelas. Air rawa gambut disinari
dengan sinar matahari 2 jam di atas batch datar yang
dilengkapi dengan cermin reflektor dan ditutupi untuk
mengurangi kehilangan air akibat evaporasi. Warna air
rawa akan semakin jernih. Setelah itu suspensi disaring
untuk dipisahkan NP ZnO dari air dan diukur serapan/
transmitannya. Hal ini dilakukan untuk menentukan
kondisi optimum NP ZnO, pengaruh lama penyinaran,
dan penentuan tingkat aktivitas NP ZnO yang direused.

Gambar 1. Spektrum analisa difraksi sinar x. A)ZnO dari Zn
murni, B) ZnO dari Zb baterai.

Dony dan Zain: Pembuatan Nano Partikel ZnO dari Baterai untuk Penjernihan Air Rawa

Gambar 2. Spektrum FT-IR. A) ZnO murni, B) ZnO dari Zn
murni, C) ZnO dari Zn baterai.

Gambar 3. Gambar SEM A) ZnO dari Zn Murni, B) ZnO dari
Zn baterai.
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Gambar 4. Kurva jumlah ZnO (gram) terhadap %T air rawa
setelah 2 jam penyinaran.

Gambar 5. Pengaruh lama penyinaran (jam) terhadap %T air
rawa dengan menggunakan 0,4 gram ZnO.

Penjernihan Air Rawa

Serapan optimum air rawa ini pada panjang
gelombang 203 nm. Serapan ini akan digunakan untuk
pengukuran berikutnya.
Sifat-sifat heterogenitas terhadap pelarut air yang
dimiliki oleh katalis ZnO dan sangat tergantung
sepenuhnya pada daya adsorpsi partikel-partikel katalis
terhadap substratnya (pewarna air rawa), kemampuan
mendesorpsi produk yang terbentuk serta ketersediaan
pusat-pusat aktif permukaan fotokatalis. Pengaruh jumlah
fotokatalis ZnO dari Zn murni, ZnO (dari Zn baterai
mengandung Mg-Zn) terhadap penjernihan air rawa dapat
diamati pada Gambar 4.
Terlihat bahwa pada berat 0,04 gram ke 0,05 gram
ketiga fotokatalis memiliki aktivitas yang mulai tidak
naik secara signifikan lagi. Dapat dikatakan bahwa pada
masa 0,04 g menjadi kondisi optimum ketiga katalis
untuk menjernihkan 25 mL Air rawa selama 2 jam. Di
mana aktivitas fotokatalis tidak kemampuan optimal
meningkatkan jumlah substratnya yang terkonveksi ke
produk (terdegradasi). Pada ZnO terlihat pada berat 0,04
gram menjadi kondisi optimumnya.
Degradasi dapat ditingkatkan dengan cara
penambahan waktu penyinaran agar proses adsorpsi dan
deadsorpsi berjalan kontinu. Di atas kondisi optimum

Gambar 6. Tingkat aktivitas tingkat aktivitas katalitik
NP Mg-ZnO yang di reused irradiasi selama
4 jam sebanyak 4 kali pengulangan.

degradasi fotokatalis cenderung stabil dan mendekati
100%, tetapi tidak pernah 100%. Di mana pada kondisi
ini proses adsorpsi dan deadsorpsi tidak berlangsung
lagi. Jumlah Optimum ZnO yang digunakan terlihat pada
gambar 5.
ZnO merupakan suatu katalis heterogen sehingga
dapat digunakan kembali (reused) untuk beberapa kali
dalam proses fotokatalitik.13 Untuk melihat pengaruh dari
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penggunaan kembali NP Mg-ZnO dapat diamati pada
gambar 6.
Berdasarkan gambar 6 dapat dilihat ZnO yang
digunakan kembali hingga keempat-kalinya menunjukkan
penurunan degradasi. Penurunan ini tidak signifikan. Ini
disebabkan bagian aktif permukaan katalis tertutupi oleh
polutan air rawa yang ditunjukkan terbentuknya warna
menguning pada ZnO.
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KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan
baterai bekas dapat dimanfaatkan untuk membuat NP
ZnO. ZnO yang dihasilkan adalah ZnO yang doping
dengan Mg (Mg-ZnO) yang dapat menjernihkan air rawa
dengan menggunakan cahaya matahari.
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ABSTRAK

Metabolit sekunder adalah suatu metabolit yang diproduksi oleh suatu organisme namun tidak dibutuhkan oleh organisme
itu sendiri untuk pertumbuhannya. Metabolit sekunder pada tanaman Camellia sinensis diantaranya digunakan untuk menarik
serangga lain di sekitar tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa profil metabolit sekunder kultur in
vitro. Produksi metabolit sekunder melalui tanaman mengalami beberapa kendala diantaranya dibutuhkan lahan yang luas dan
ketergantungan oleh musim. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan produksi metabolit sekunder melalui kultur in vitro.
Metode produksi metabolit sekunder melalui kultur in vitro yang dilakukan, meliputi: (1) induksi kalus dengan menanam eksplant
potongan pucuk daun Camellia sinensis pada media kultur, (2) subkultur kalus, (3) subkultur suspensi, (4) identifikasi metabolit
sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian kalus dan kultur suspensi yang memiliki profil flavan-3-ol.
Kata kunci: flavan-3-ol, kultur kalus dan suspensi, Camellia sinensis
ABSTRACT

Secondary metabolite is a metabolite which is produced by an organism but it is not needed by this organism for growth.
Secondary metabolite in plant Camellia sinensis is used to attract insects around this plant, because of this case, for solving
this kind of obstacles, the production of secondary metabolite is done through culture in vitro. The method of production of
secondary metabolite through culture in vitro which is done includes: 1). callus induction by planting explants at the cut of leave tip
of Camellia sinensis on culture medium, 2). callus subculture, 3). suspension subculture, 4). identification of secondary metabolite
qualitatively. The results of this research are in the form of callus and suspension culture which has flavan–3–ol profile.
Key words: flavan-3-ol, callus culture and suspension, Camellia sinensis

PENDAHULUAN

Metabolit sekunder flavan-3-ol merupakan senyawa
flavanoid turunan dari polifenol yang terdapat pada
pucuk daun teh. Metabolit sekunder flavan-3-ol mudah
bereaksi dengan matrik biologi seperti berikatan dengan
sel lemak maupun sel lain sehingga kegunaannya amat
beragam. Kegunaan di bidang farmasi dapat sebagai
bahan baku obat anti obesitas. Di bidang kedokteran
dapat sebagai uji laparoskopi pada sel lemak. Di bidang
pertanian monominya dapat sebagai anti alelokimia. Di
bidang makanan dan minuman dapat sebagai penambah
rasa maupun pewarna alami.
Produksi metabolit sekunder melalui tanaman
mengalami beberapa kendala diantaranya dibutuhkan
lahan yang luas dan ketergantungan oleh musim. Oleh
karena itu produksi metabolit sekunder flavan-3-ol perlu
dikembangkan dengan kultur kalus melalui teknik
kultur in vitro. Sesuai dengan penelitian Mala (2007)
bahwa senyawa flavonoid dapat diproduksi melalui
kultur in vitro pucuk daun momordica carantia L.

Melihat sifat dan kegunaan senyawa flavan-3-ol maka
penulis berinovasi untuk memperoleh senyawa flavan-3ol dari kultur in vitro.
Kultur in vitro merupakan metode/cara mengisolasi
bagian jaringan tumbuhan kemudian menumbuhkannya
dalam suatu botol secara aseptis, sehingga bagian dari
jaringan dapat memperbanyak diri dan beregenerasi.
Dalam memperbanyak diri mengikuti teori totipotensi
yaitu bahwa setiap sel tanaman yang hidup dilengkapi
dengan informasi genetik dan perangkat fisiologis yang
lengkap untuk tumbuh dan berkembang yang memiliki
sifat sama dengan sel induknya.
Dalam perkembangan dan pertumbuhan sel pada
kultur in vitro membutuhkan lingkungan, media dan
zat pengatur tumbuh, di mana setiap tanaman volume
kebutuhannya tidak sama. Media yang digunakan bisa
media padat yang akan membentuk kalus. Bila kalus
yang terbentuk dimasukkan media cair maka akan
membentuk suspense yang akan memecah kalus menjadi
agregat sel maupun sel tunggal yang dapat digunakan
untuk meningkatkan/memproduksi metabolit sekunder.
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BAHAN DAN METODE PENELITIAN BAHAN

Media dasar Murashige Skoog /MS (1962) yang
diperkaya dengan nutrisi sukrosa 2000 miligram, agaragar bubuk
800, zat pengatur tumbuh 2,4- dichlorophenoxyacetic
acid 1 mg/L, kinetin 1 mg/L. Bahan dasar untuk eksplan
diambil dari pucuk daun tanaman Camellia sinensis pada
posisi 1–3 dari tangkainya seluas 1 cm2, alat pH meter
dengan kisaran pH 5,8.
Gambar 1. Sterilisasi eksplan.
METODE PENELITIAN

a. Eksplan pucuk daun teh pada posisi satu sampai
dengan tiga disterilkan dalam larutan steril (30%
baycline yang berbahan aktif 5,25% NaCLO).
Eksplan ditanam dalam media MS yang mengandung
zat pengatur tumbuh BAP dan 2,4-D masing- masing
dengan berbagai konsentrasi (Gan, LZ. et al., 2007).
b. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali (5 botol)
setiap botol diisi 4 eksplan. Botol kultur diinkubasi
di ruang terang pada suhu 25°C dan diamati
kemampuannya untuk membentuk kalus (Carl 1987)
dan ditimbang berat basah kalus.
c. Kalus yang didapat disubkultur pada media yang
sama.
d. Sebagian kalus disubkultur pada media cair untuk
mendapatkan metabolit sekunder bentuk suspensi
(Hutami, 2009).
e. Pengidentifikasian dilakukan 4 minggu setelah sub
kultur.
f. Pengidentifikasian dengan menggunakan mikroskup
tri okuler (Zhen 2007) dengan cara membandingkan
profil standar flavan-3-ol dengan profil yang
diperoleh dari kalus maupun suspense.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan penelitian
ini adalah biomasa kalus (umur 4 minggu) yang akan
digunakan juga untuk induksi kultur suspensi sel untuk
mendapatkan profil senyawa flavan-3-ol pada percobaan
berikutnya.

Gambar 2. Inokulasi eksplan pada media MS.

Induksi kalus Camellia sinensis

Induksi kalus Camellia sinensis Empat minggu
setelah inokulasi akan terbentuk kalus dapat dilihat pada
Gambar 3.
Kultur suspensi

Hasil inokulasi Kalus di subkultur pada media
suspense untuk mendapatkan masa yang lebih besar,

hasil laporan: kemajuan & tahunan Sutini (2013)
seperti Gambar 4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

Sterilisasi eksplan pucuk daun the Sterilisasi
eksplan dilakukan untuk menghilangkan mikroorganisme
sebelum inokulasi (gambar 1).
Iinokulasi eksplan

Inokulasi eksplan pada media MS dengan zat
pengatur tumbuh 2,4-D 2 ppm, BAP 2 ppm (gambar 2).

Gambar 3. Induksi kalus Camellia sinensis.

Sutini, dkk.: Profil Metabolit Sekunder Flavan-3-ol pada Kultur in vitro Camellia Sinensis
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Gambar 4. Inokulasi pada media suspensi.
Gambar 7. Sel kalus Camellia sinensis. Perbesaran 400×.
Pengidentifikasian menggunakan mikroskop tri okuler

Pengidentifikasian sel jaringan daun Camellia
sinensis, hasil laporan kemajuan Sutini (2013) tertulis
pada Gambar 5.
Pengidentifikasian sel standar flavan-3-ol-EGC
menggunakan mikroskup triokuler (Gambar 6).
Pengidentifikasian sel kalus Camellia sinensis
menggunakan mikroskup triokuler (Gambar.7)

Gambar 8. Sel kultur suspensi. Perbesaran 400×.
Gambar 5. sel jaringan daun Camellia sinensis. Perbesaran
400×.

Pengidentifikasian sel kultur suspensi Camellia
sinensis, dapat diamati pada Gambar 8.

PEMBAHASAN

Gambar 6. Sel standar flavan-3-ol- EGC. Perbesaran 400×.

Sterilisasi eksplan dilakukan untuk membunuh
mikroorganisme namun dalam sterilisasi ini perlu
dilakukan optimasi mengingat sifat eksplan yang mudah
rusak yang akan memengaruhi pencoklatan pada kalus.
Inokulasi eksplan pada media MS, untuk
mendapatkan kalus yang selanjutnya di sub kultur.
Untuk mendapatkan masa yang lebih banyak maka
dilakukan kultur suspense. Hal ini sesuai dengan tulisan
Pighin Jamie (2003) bahwa kultur suspense dapat
digunakan untuk membentuk sel-sel yang tunggal yang
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terdistribusi merata pada media yang terus tumbuh
sampai batas waktu tertentu yang dikehendaki peneliti.
Pengidentifikasian dilakukan dengan membandingkan
sel standar dengan dengan sel yang diperoleh dari
pucuk daun, kalus maupun bentuk suspense. Nampak
bentuk sel yang mirip dan perbesaran sel pada kultur
suspense tampak nyata. Menurut Mariya et al. (2009)
flavan-3-ol terdiri dari fraksi-fraksi EC, EGC, EGCG,
dalam penelitian ini penulis mendapatkan EGC hal ini
dikarenakan ketersediaan bahan standar.

KESIMPULAN

Flavan-3-ol-EGC dapat diproduksi dengan metode
kultur baik dalam bentuk kalus maupun bentuk suspense
seperti profil-profil yang ditunjukkan olehegambar 6–8.
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