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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan petunjuk-Nya sehingga 

Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AVoER 2018 dapat terlaksana di 

Palembang, Indonesia pada 31 Oktober 2018.  

Kegiatan Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AVoER ini merupakan wadah 

untuk mendiskusikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada 

akademisi dan praktisi dari berbagai bidang sains, pangan, teknologi, lingkungan, farmasi dan 

kesehatan serta sosial, ekonomi dan humaniora  untuk mendukung pembangunan masyarakat yang 

berkelanjutan. 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya setiap tahunnya telah melakukan berbagai penelitian khususnya 

bidang Sains dan Teknologi untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan. Hasil dari kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat ini perlu dipublikasikan agar nilai kemanfaatannya dapat 

diketahui oleh khalayak umum, salah satunya melalui seminar tahunan AVoER. Pada tahun ini, 

AVoER mengangkat tema Riset dan Inovasi Teknologi dalam Menghadapi Tantangan Era 

Revolusi Industri 4.0. Riset dan inovasi teknologi sangat diperlukan mengingat revolusi industri 4.0 

menjadi loncatan besar bagi sektor industri, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan 

sepenuhnya dan sumber daya manusia dan infrastruktur digital menjadi kuncinya.   

Dari terlaksananya seminar ini diharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemakalah, keynotes 

speakers dan peserta dalam rangka Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. Sehingga, hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat ini akan membawa manfaat bagi semua elemen masyarakat 

baik akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.  

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

Pimpinan Universitas Sriwijaya, Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Keynote Speakers, 

tim reviewer, sponsor, pemakalah, serta segenap panitia yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan 

seminar ini.  

Kami menyadari bahwa kegiatan ini tentu tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan 

kritik kami harapkan demi perbaikan pelaksanaan ini di tahun yang akan datang. Akhirnya kami 

berharap seminar ini bermanfaat dari seluruh pihak terkait.  

 

Palembang, 31 Oktober 2018 
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KATA SAMBUTAN  

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

 

Assalamualaikum wr wb, 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan 

rahmatNya sehingga “Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat AVoER 10” yang bertemakan Riset dan Inovasi 

Teknologi Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 

4.0 dapat terlaksana dengan baik.  

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan tahunan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang 

diselenggarakan sebagai wadah untuk bertukar ide, gagasan, dan pengetahuan di kalangan praktisi, 

industri dan akademisi. Seminar ini juga merupakan sarana untuk menginformasikan inovasi teknologi 

yang telah dilakukan yang diharapkan dapat diimplemetasikan sehingga membawa manfaat bagi 

masyarakat.  

Dari terlaksananya seminar ini diharapkan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak terkait 

baik dari kalangan peneliti, praktisi, industri, akademisi dan mahasiswa yang telah memaparkan hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Saya juga sangat mengapresiasi kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan 

penyelenggaraan seminar ini. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pemakalah, tim 

reviewer, keynote speaker, sponsor dan peserta seminar nasional AVoER 10 Tahun 2018.  

 

Wassalamuaikum wr wb 

 

 

Rektor Universitas Sriwijaya  

Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE 
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KATA SAMBUTAN  

DEKAN FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 
 

Assalamualaikum wr wb 

Pertama- tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian.  

Saya merasa bangga menyambut kegiatan Seminar Nasional Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat AVoER 10 yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas 

Sriwijaya. Kegiatan ini disusun oleh Fakultas Teknik yang mendapat dukungan penuh dari pihak 

Rektorat Universitas Sriwijaya. Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajaran kepanitiaan seminar nasional 

penelitian dan pengabdian AVoER 10 Fakultas Teknik yang telah mempersiapkan dengan sebaik-

baiknya hingga terselenggaranya seminar nasional ini.  

Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menerima pembicara dan pemakalah dari seluruh Indonesia. 

Acara ini menggabungkan semua peneliti, akademisi, praktisi, industri dan juga mahasiswa. Saya 

yakin dan optimis kegiatan Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat AVoER 

10 ini menjadi kesempatan luar biasa untuk bertukar informasi dan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Sains, Teknologi, Pangan, Sosial, Ekonomi, Humaniora, 

Farmasi dan Kesehatan.  

Seminar nasional dengan tema ”Riset dan Inovasi Teknologi dalam Menghadapi Tantangan Era 

Revolusi Industri 4.0” tentu saja akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

dibidang Sains, Teknologi, Pangan, Sosial, Ekonomi, Humaniora, Farmasi dan Kesehata yang 

mendukung pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 

sekarang ini.  

Seminar nasional ini diharapkan mampu mendorong para peneliti, praktisi, dan akademisi dalam 

kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta mengimplementasikan terapannya di 

masyarakat. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemakalah dan peserta dalam 

seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Akhir kata, saya juga 

mengucapkan terimakasih untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap kegiatan  

AVoER 10 ini termasuk pihak sponsor yang telah membantu kegiatan ini.  

Wassalamualaikum wr wb 

 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.S., Ph.D 
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KATA SAMBUTAN  

KETUA PANITIA AVoER 10  

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 

Assalamualaikum wr wb 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiratan Allah SWT karena berkat  

rahmat-Nya kita dapat menyelenggarakan kegiatan seminar nasional  

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AVoER 10 ini.  

Tema yang diangkat dalam seminar nasional ini adalah “Riset dan  

Inovasi Teknologi dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0”. Latar belakang 

pemilihan tema tersebut terkait dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang harus siap menghadapi tantangan di era Revolusi Industri 4.0 yang turut melahirkan 

perubahan dan pembaharuan di berbagai bidang kehidupan, terutama bidang sains, teknologi, pangan, 

ekonomi, sosial, humaniora, farmasi dan kesehatan.  

Seminar ini memberikan kesempatan kepada semua pihak baik peneliti, akademisi, mahasiswa, 

praktisi dan pelaku industri untuk bertukar ide, pengetahuan dan perkembangan penelitian terbaru. 

Untuk mendukung tema tersebut, kami mengundang empat pakar di bidangnya.  Kami mengucapkan 

terimakasih kepada keynote speakers: Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D, Prof. Dr. Ir. Rudy Setiabudy, 

DEA, Prof. Dr. Ir. Hasan Basri dan Daconi, S.T., M.M. yang bersedia hadir untuk menyampaikan dan 

membagikan paparan terkait dengan kesiapan riset dan inovasi teknologi pada era revolusi industri 

4.0.   

Seminar ini diikuti peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa dari berbagai institusi. Ada 193 abstrak 

yang telah diterima untuk dipaparkan pada seminar kali ini yang merupakan hasil dari penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan oleh penulis. 

Selain itu, seminar ini dapat terselenggara berkat bantuan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan 

ini izinkan kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya, serta para sponsor yang telah 

berpartisipasi dalam kegiatan ini, serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Perhargaan 

yang setinggi-tinginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi 

suksesnya kegiatan seminar ini. 

Akhir kata, kami berharap kegiatan seminar ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

Wassalamualaikum wr wb 

 

        Ketua Panitia AVoER ke-10  

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya  

Prof. Dr. Ir. Eddy Ibrahim, MS 

 

 

 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 viii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

KEYNOTE SPEAKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dwiwahju sasongko, Ph.D 

Guru Besar Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung dan Ketua 

Majelis Akreditasi BAN-PT 

Prof. Rudy Setiabudy, DEA 

Guru Besar Teknik Elektro Universitas Indonesia dan Ketua 

Konsentrasi Ilmu Tenaga Listrik UI 

Prof. Dr. Ir. H. Hasan Basri 

Guru Besar Teknik Mesin Universitas Sriwijaya  

Daconi, S.T., M.M 

Direktur Produksi dan Pengembangan  

PT. Semen Baturaja  



 
 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 x 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

DAFTAR ISI 

SAINS  

SA-01 

 

 

GEOLOGI DAN STUDI KARAKTERISTIK FORMASI MUARA ENIM DAERAH 

PADURAKSA DAN SEKITARNYA, KECAMATAN TANJUNG AGUNG, KABUPATEN 

MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN 

A.R. Munthe, Harnani ………………………………………………………………………….. 

 

 

1 

SA-02 STUDI PETROGRAFI BATUAN VULKANIK DAERAH MENDINGIN DAN 

SEKITARNYA, OGAN KOMERING ULU 

A. Arifin,  E.W.D. Hastuti ……………………………………………………………………… 

 

6 

SA-03 LINGKUNGAN PENGENDAPAN FORMASI SAWAHTAMBANG DAERAH MUARO 

GAMBOK KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATRA BARAT 

A.D. Putri,  B.K. Susilo ………………………………………………………………………… 

 

13 

SA-04 

 

STUDI LINGKUNGAN PENGENDAPAN FORMASI OMBILIN JORONG KOTO 

GADANG KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT 

Ammar M., Harnani ……………………………………………………………………………. 

 

20 

SA-05 

 

 

KELEMBAGAAN  LOKAL  MENJAGA HUTAN DAN AIR IRIGASI KAWASAN 

SIMARETUNG KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN 

SUMATERA UTARA 

Angelia Utari Harahap, Iswar Pangaloan Harahap ……………………………………………... 

 

 

26 

SA-06 

 

STUDI KARAKTERISTIK BATUAN KARBONAT DAERAH  KOTA KARANG 

MUARADUA SUMATERA SELATAN 

A.R.Rahmansyah, Falisa………………………………………………………………………... 

 

32 

SA-07 KARAKTERISTIK BATUPASIR FORMASI LEMAU DI KECAMATAN KERKAP , 

KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU 

A. Bimantara, Falisa…………………………………………………………………………….. 

 

 

35 

SA-08 KARAKTERISTIK BATUSABAK FORMASI KUANTAN BERDASARKAN ANALISA 

PETROGRAFI DAERAH TANJUNG BALIK, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, 

SUMATERA BARAT 

B. Khaterina, Falisa……………………………………………………………………………... 

 

40 

SA-09 KARAKTERISTIK DEPOSISI BATUPASIR FORMASI MENGGALA DI DESA KOTO 

BANGUN DAN SEKITARNYA KABUPATEN LIMAH PULUH KOTA, SUMATERA 

BARAT 

B.P. Nasution, E. Sutriyono……………………………………………………………………... 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xi 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SA-10 KARAKTERISTIK DAN DERAJAT METAMORFISME BATUAN METAMORF 

FORMASI TARAP DENGAN METODE PETROGRAFI, DESA BANDAR JAYA, 

KECAMATAN LENGKITI, KAB. OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN 

C. Qissisina, Harnani..................................................................................................................... 

 

 

 

52 

SA-11 PROVENANCE BATUPASIR FORMASI MENGGALA BERDASARKAN ANALISA 

PETROGRFI DAN PALEOCURRENT DI DESA MANGGILANG DAN SEKITARNYA 

D. Lutfiani, B. Setiawan………………………………………………………………………… 

 

 

56 

SA-12 ANALISA PETROFASIES BATUAN FORMASI BRANI DI DAERAH TALAGOUNUNG, 

SUMATERA BARAT 

D.C. Nasution, B.K. Susilo……………………………………………………………………… 

 

63 

SA-13 LITHOFACIES BATUPASIR DAN BATU SERPIH FORMASI SIHAPAS  DAERAH 

GUNUNG MALINTANG,  KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT 

D A Muthiah, E Sutriyono………………………………………………………………………. 

 

70 

SA-14 MODEL SEBARAN KUALITAS LAPISAN BATUBARA “B” BERDASARKAN UJI 

GEOKIMIA KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM 

Ektorik Dimas, S. Nalendra Jati………………………………………………………………… 

 

78 

SA-15 KARAKTERISTIK BATUAN BEKU DI  DESA TANJUNG SAKTI,LAHAT,SUMATERA 

SELATAN 

E.M. Oktapiani, E.W. Dyahastuti……………………………………………………………….. 

 

82 

SA-16 GEOLOGI DAN STUDI PETROGRAFI GRANIT FORMASI GARBA DAERAH KISAU 

DAN SEKITARNYA,  OGAN KOMERING ULU SELATAN 

Evi Rosanti, Endang Wiwik Dyah Hastuti……………………………………………………… 

 

88 

SA-17 ANALISIS GEOMETRI SINKLIN MUARA EMIL DAERAH TANJUNG AGUNG, 

KECAMATAN TANJUNG AGUNG, KABUPATEN MUARA ENIM 

F. Fachrudin,  E. Dimas, F. Fadliansyah, Stev. Nalendra………………………………………. 

 

95 

SA-18 PERKEMBANGAN STRUKTUR INTERNAL PADA SUBAN STRIKE-SLIP FAULT, 

UTARA PEGUNUNGAN GUMAI 

Fadlan Atmaja Nursiwan, Stevanus Nalendra Jati……………………………………………… 

 

 

100 

SA-20 KENDALI PARTING TERHADAP KUALITAS LAPISAN BATUBARA BERBASIS ASH 

CONTENT DAN TOTAL MOISTURE, MUSI RAWAS UTARA, SUMATERA SELATAN 

F.F. Sandi, J.D. Putra, S.N. Jati…………………………………………………………………. 

 

 

107 

SA-21 STUDI  KUALITAS BATUBARA DESA TANJUNG BERINGIN DAN SEKITARNYA, 

LAHAT 

Falisa.............................................................................................................................................. 

 

113 

SA-22 STACKING PATTERN FORMASI OMBILIN DAERAH MUARO SIJUNJUNG, 

SUMATERA BARAT 

G.F. Triansyah, B.K. Susilo…………………………………………………………………….. 

 

118 

   



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SA-23 PERANAN TOTAL SULFUR DALAM KUALITAS LAPISAN BATUBARA FORMASI 

PEMATANG, DAERAH BALUNG, KABUPATEN KAMPAR, RIAU 

Hafizoh, Stevanus Nalendra Jati………………………………………………………………… 

 

 

125 

SA-24 STUDI KARAKTERISTIK BATUPASIR BERDASARKAN ANALISA PETROGRAFI 

FORMASI MENGGALA DAERAH SIASAM DAN SEKITARNYA, KECAMATAN XII 

KOTO KAMPAR, KABUPATEN KAMPAR, RIAU 

I. A Pratama, Falisa……………………………………………………………………………... 

 

 

129 

SA-25 REKONSTRUKSI STRUKTUR GEOLOGI TERHADAP GEOMETRI LIPATAN, MUSI 

RAWAS UTARA, SUMATERA SELATAN 

J.D. Putra, S.N.Jati………………………………………………………………………………. 

 

135 

SA-26 DIAGENESA BATUPASIR FORMASI GUMAI BERDASARAKAN ANALISA 

PETROGRAFI KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

L.Moses, E.W.D Hastuti………………………………………………………………………… 

 

 

143 

SA-27 KARAKTERISTIK BATUAN VULKANIKLASTIK  FORMASI LAHAT BERDASARKAN 

ANALISA PETROGRAFI  PADA BAGIAN SELATAN PEGUNUNGAN TIGAPULUH, 

PROVINSI JAMBI 

L.R.Haryani, E.D.Mayasari........................................................................................................... 

 

 

149 

SA-28 ANALISIS PROKSIMAT BATUBARA FORMASI SIHAPAS DAERAH KOTO LAMO, 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATRA BARAT 

Listya Widyaningrum, Edy Sutriyono…………………………………………………………... 

 

155 

SA-29 GEOLOGI DAN STUDI DIAGENESIS BATUPASIR FORMASI SAWAHTAMBANG 

BERDASARKAN ANALISIS PETROGRAFI, DESA KINAWAI, KABUPATEN TANAH 

DATAR, SUMATERA BARAT 

L.Derni, E.D. Mayasari…………………………………………………………………………. 

 

 

159 

SA-30 ANALISIS ANCAMAN LONGSOR, KECAMATAN PSEKSO, KABUPATEN LAHAT 

M.A. Kalijati…………………………………………………………………………………… 

 

165 

SA-31 DIAGENESA BATUPASIR FORMASI LAHAT BERDASARKAN DATA PETROGRAFI 

PADA BAGIAN SELATAN PEGUNUNGAN TIGAPULUH, PROVINSI JAMBI 

M. A. Pamungkas, E. D. Mayasari……………………………………………………………… 

 

171 

SA-32 KARAKTERISTIK SATUAN BATUPASIR TUFFAN PADA FORMASI MUARA ENIM 

DESA LUBUK BARU, BATURAJA,SUMATERA SELATAN 

M.F. Setiawan, E.D. Mayasari………………………………………………………………….. 

 

177 

SA-33 GEOMETRI DAN SHORTENING SINKLIN CEKUNGAN SUMATERA TENGAH, 

DAERAH MUARAPAITI , KECAMATAN KAPUR SEMBILAN, KABUPATEN 

LIMAPULUH KOTA, SUMATERA BARAT 

M.S.Ramdani, E.Sutriyono……………………………………………………………………… 

 

 

183 

   



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xiii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SA-34 KONTROL STRUKTUR GEOLOGI TERHADAP ALTERASI BATUAN DAERAH 

BATANGTORU, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, SUMATERA UTARA 

M.A.F. Hasibuan, E. Sutriyono…………………………………………………………………. 

 

 

190 

SA-35 KARAKTERISTIK TUF FORMASI RANAU  DAERAH TANJUNG MENANG ILIR DAN 

SEKITARNYA,  OGAN KOMERING ULU (OKU) SELATAN, SUMATERA SELATAN 

Margareta, Falisa……………………………………………………………………………… 

 

 

195 

SA-36 GEOLOGI DAN KARAKTERISTIK BATUAN BREKSI BERDASARKAN ANALISA 

PETROGRAFI FORMASI QHV DAERAH PULAU PANGGUNG DAN SEKITARNYA, 

KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT, KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI 

SUMATERA SELATAN 

M. A. F Firdaus, Harnani………………………………………………………………………... 

 

 

 

199 

SA-38 PENGELOMPOKAN FAKTOR TERPENTING DALAM KEGIATAN PPK FST UAI 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-MEANS 

Muhammad Fadillah, Niken Parwati……………………………………………………………. 

 

205 

SA-39 PENGARUH VCM (VACUUM CONSOLIDATION METHOD) PADA PENURUNAN 

TANAH GAMBUT: REVIEW 

N. Puspita, A. Saggaf…………………………………………………………………………… 

 

209 

SA-40 ANALISIS MEKANISME TRANSPORTASI ENDAPAN PASIR PADA ALIRAN SUNGAI 

SIRING BALAK BERDASARKAN ANALISIS GRANULOMETRI DAN MORFOLOGI 

BUTIR, KABUPATEN PESISIR BARAT, LAMPUNG 

Muhammad Yusuf, Harnani…………………………………………………………………….. 

 

 

217 

SA-41 KARAKTERISTIK BATUAN KARBONAT FORMASI PENETA DAERAH LUBUKMAS 

SUMATERA SELATAN 

M. M. Jayalaksana, E. Sutriyono………………………………………………………………... 

 

223 

SA-42 ANALISIS PETROGRAFI BATUAN ANDESIT FORMASI BUKIT PUNJUNG DAERAH 

RANTAU KELOYANG, KECAMATAN PELEPAT, KABUPATEN MUARA BUNGO, 

JAMBI 

Nada Fauziyah, Dhiny Rossesari, Edy Sutriyono………………………………………………. 

 

 

 

229 

SA-43 PERENCANAAN METODE ENKAPSULASI DAN POLA ALIR AIR PADA KEGIATAN 

REKLAMASI SEKUEN TIMBUNAN BACKFILLING PIT 3 BARAT BANKO BARAT 

BULAN MARET 2018 PT. BUKIT ASAM, TBK., TANJUNG ENIM, SUMATERA 

SELATAN 

Novan Bagaskara, Rr. Harminuke Eko Handayani, Djuki Sudarmono………………………… 

 

 

 

235 

SA-44 PENGARUH IMPURITIES TERHADAP HASIL ANALISA PROKSIMAT DAN NILAI 

KALORI BATUBARA ANGGOTA PORO FORMASI SAWAH TAMBANG, SIJUNJUNG, 

SUMATERA BARAT 

P.D. Ananke,  S.N. Jati………………………………………………………………………….. 

 

 

241 

   



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xiv 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SA-45 GEOCHEMICAL ORGANIC OF AIRBENAKAT BLACK SHALE IN BERAU AREAS, 

JAMBI 

P.D. Afifah, B. Setiawan………………………………………………………………………... 

 

 

247 

SA-46 STUDI PETROGRAFI BATUAN VULKANIK KUARTER DAERAH BELANDANG DAN 

SEKITARNYA, KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI  SUMATERA 

SELATAN 

R.Fazri, E. W. D. Hastuti………………………………………………………………………... 

 

 

252 

SA-47 ANALISIS BAHAYA BANJIR BERBASIS METODE AHP, KECAMATAN GUMAI 

TALANG, KABUPATEN LAHAT 

R.A. Darmawan, S.N. Jati………………………………………………………………………. 

 

259 

SA-49 INFLUENCE FACTOR OF ROCK MECHANIC AND RAINFALL ON SLOPE FAILURE 

ANALYSIS : CASE STUDY IN JAMBI, INDONESIA 

R. Fitri, B. Setiawan...................................................................................................................... 

 

268 

SA-50 DETERMINASI TIPE HIDROGEOKIMIA AIRTANAH BERBASIS DIAGRAM 

TRILLINIER PIPER & DUROV DAERAH MUARA CAWANG, KABUPATEN LAHAT, 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Ratu Putri Ardanti, Stevanus Nalendra Jati................................................................................... 

 

274 

SA-51 STUDI PETROGRAFI BATUGAMPING DALAM MENENTUKAN LINGKUNGAN 

PENGENDAPAN FORMASI BATURAJA DESA LUBUK DALAM, OGAN KOMERING 

ULU SUMATERA SELATAN 

Rendi, Harnani .............................................................................................................................. 

 

 

279 

SA-52 KARAKTERISTIK BATUBARA BERDASARKAN KADAR ABU (ASH CONTENT) 

PADA FORMASI TALANGAKAR DI BAGIAN SELATAN PEGUNUNGAN 

TIGAPULUH, JAMBI 

R.I. Miati,  E.D. Mayasari............................................................................................................. 

 

 

284 

SA-53 PENENTUAN TINGKAT KERENTANAN LONGSOR DENGAN METODA 

PEMBOBOTAN DI DAERAH PUGUNG, TANGGAMUS, LAMPUNG 

R. Kurniawan, B. Setiawan……………………………………………………………………... 

 

289 

SA-54 GEOLOGI DAN STUDI KARAKTERISTIK BATUAN ANDESIT FORMASI KIKIM 

CEKUNGAN SUMATERA SELATAN KECAMATAN LENGKITI KABUPATEN OKU 

R.A. Pranata, M.R. Saputra, E.D. Mayasari.................................................................................. 

 

 

296 

SA-55 DIAGENESIS BATUPASIR FORMASI MENGGALA DENGAN ANALISA 

PETROGRAFI, DAERAH LUBUK TABUAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, 

SUMATERA BARAT 

R.Y. Putri, Falisa........................................................................................................................... 

 

 

301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xv 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SA-56 ANALISA KINEMATIK STRUKTUR GEOLOGI TERHADAP KESTABILAN LERENG 

PADA SINGKAPAN BATUSERPIH FORMASI GUMAI, DESA LUBUKMABAR, 

KECAMATAN PSEKSU, KABUPATEN LAHAT, SUMATERA SELATAN 

R. Dharmawan, B. Setiawan…………………………………………………………………… 

 

 

 

305 

SA-57 STUDI PETROGRAFI GRANODIORIT FORMASI GRANIT TANTAN DESA GUGUK 

DAN SEKITARNYA, PROVINSI JAMBI 

S.Heriyanto, E.W.D Hastuti.......................................................................................................... 

 

311 

SA-58 MEKANISME SEDIMENTASI LINGKUNGAN PENGENDAPAN PASANG SURUT 

FORMASI MUARA ENIM DAERAH TANJUNG ENIM, SUMATERA SELATAN 

S.R. Ananda, Falisa...................................................................................................................... 

 

315 

SA-59 GEOLOGI DAN ANALISIS FASIES BATUGAMPING FORMASI BATURAJA DAERAH 

KOTA KARANG, OGAN KOMERING ULU SELATAN 

U.N. Putri, U. Akoyama, E.D. Mayasari....................................................................................... 

 

320 

SA-60 PENENTUAN KARAKTERISTIK, PROSES DAN LINGKUNGAN DIAGENESA 

BATUGAMPING DAERAH WAYHELING BERDASARKAN ANALISA PETROLOGI 

U. Akoyama, U. N. Putri, Harnani............................................................................................... 

 

327 

SA-61 DEEPENING-UP SUCCESION FORMASI OMBILIN DAERAH KOTOTUO DAN 

SEKITARNYA, KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA SELATAN 

V. Meiricha, B.K. Susilo.............................................................................................................. 

 

337 

SA-62 INVENTARISASI POTENSI SITUS-SITUS WARISAN GEOLOGI KARST UNTUK 

PELUANG PENGEMBANGAN GEOWISATA KECAMATAN LOHIA, KABUPATEN 

MUNA, SULAWESI TENGGARA 

W. Astuti, Harnani......................................................................................................................... 

 

 

343 

SA-63 ANALISIS GEOKIMIA BATUGAMPING FORMASI BATURAJA DI DAERAH BUNGIN 

CAMPANG KEC. SIMPANG KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN   SUMATERA 

SELATAN 

W.Astuti, Harnani.......................................................................................................................... 

 

 

350 

SA-64 ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDAPAN BERDASARKAN FOSIL MAKRO DAN 

BATUBARA FORMASI MENGKARANG STUDI KASUS DAERAH AIR BATU JAMBI 

INDONESIA 

W. K. Nuary, E. D. Mayasari........................................................................................................ 

 

 

 

356 

SA-65 ANALISIS DAERAH RAWAN LONGSOR MENGGUNAKAN SIG (SITEM INFORMASI 

GEOGRAFIS) DAN PERHITUNGAN SCORING DAERAH LUBUK GOTING DAN 

SEKITARNYA 

Yanisah Fitri, Harnani................................................................................................................... 

 

 

 

360 

SA-66 PERULANGAN ENDAPAN SIKLUS PASANG SURUT  PADA FORMASI OMBILIN, 

DAERAH TANAHBADANTUNG, KABUPATEN SIJUNJUNG, SUMATERA BARAT 

Y. Isnaini, B.K. Susilo.................................................................................................................. 

 

 

365 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xvi 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SA-67 STUDI PETROGRAFI BATUAN VULKANIK DAERAH BATANGHARI, KABUPATEN 

OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN 

Y. Novianti, E. W. D Hastuti……………………………………………………………………. 

 

374 

SA-68 ANALISIS PETROGRAFI BATUPASIR FORMASI LAHAT DAN TALANGAKAR 

DAERAH TENGAHILIR , KABUPATEN MUARA TEBO , JAMBI 

Y.A.W.Ningrum, E.Sutriyono…………………………………………………………………... 

 

380 

SA-69 ANALISA KANDUNGAN SULFUR DAN PENGARUH PH DALAM PENENTUAN 

LINGKUNGAN PENGENDAPAN BATUBARA PADA FORMASI MUARA ENIM 

DAERAH BANKO BARAT, SUMATERA SELATAN 

M.Akbar, Ivan F, M.Rezky, Falisa……………………………………………………………… 

 

 

387 

SA-70 THE EFFECT OF FOLD STRUCTURE TO TRENDING OF COAL IN WEST BANKO 

FIELD  IN SOUTH SUMATRA BASIN 

Muhammad Rezky, Falisa............................................................................................................. 

 

392 

SA-71 PENENTUAN RANK BATUBARA BERBASIS KUANTIFIKASI MOISTURE DAN 

VOLATILE MATTER PADA SELATAN PEGUNUNGAN TIGAPULUH, JAMBI 

M. A. Xena, E.D. Mayasari........................................................................................................... 

 

 

397 

 

TEKNOLOGI 

TEK-01 REKAYASA PERANGKAT LUNAK MOBILE UKM  KOTA PALEMBANG 

Ahmad Haidar Mirza, Ade Putra, Hasmawaty………………………………………………….. 403 

TEK-02 ANALISA TEKNO EKONOMI PADA IMPLEMENTASI JARINGAN 5G FREKUENSI 

MM-WAVE DI AREA SUMATERA SELATAN 

Bengawan Alfaresi, Feby Ardianto............................................................................................... 

 

411 

TEK-03 ANALISIS KINERJA ROUTING PROTOCOL  DISTANCE VECTOR RIPV2 DAN 

HYBRID EIGRP DUAL 

Febriyanti Panjaitan, Riski Surya Ramadhansyah......................................................................... 

 

420 

TEK-04 DETEKSI PENGGUNAAN SUMBER KUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA DALAM 

KARYA TULIS ILMIAH 

Hadi Syaputra, Sunda Ariana, Tri Basuki Kurniawan.................................................................. 

 

 

425 

TEK-05 PERANCANGAN APLIKASI MOBILE PENYEBARAN INFORMASI BAGI 

MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNSRI BERBASIS ANDROID 

Abdul Haris Dalimunthe................................................................................................................ 

 

430 

TEK-06 DESAIN SOLAR RENEWABLE ENERGY SYSTEM PADA FOTOVOLTAIK JENIS 

MONOKRISTAL SEBAGAI PENGGANTI DAYA PLN 1300 WATT 

A. Sofijan, H. Alwani dan Rofiq................................................................................................... 

 

438 

TEK-07 PENGARUH PARAMETER CAHAYA MATAHARI DAN SUHU TERHADAP DAYA 

KELUARAN PANEL SURYA POLIKRISTAL 100 WP 

H. Alwani, A. Sofijan, M. Afif...................................................................................................... 

 

446 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xvii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

TEK-08 ANALISA PENGGUNAAN BUCK CONVENTERLM2596 TERHADAP AKURASI 

PENGUKURAN KAPASIATAS BATERAI 

A. Jasuan, A.H. Dalimunthe.......................................................................................................... 

 

456 

TEK-09 SISTEM NAVIGASI SWARM ROBOT FIREFIGHTER  BERBASIS SENSOR FLAME 

DAN SENSOR ULTRASONIK 

Gustini,  Irmawan, Hera Hikmarika.............................................................................................. 

 

463 

TEK-10 SISTEM KENDALI HAND CONTROLLED QUADCOPTER BERBASIS SENSOR IMU 

Irmawan, Zaenal Husin, Gustini, M. Radhi................................................................................... 

 

468 

TEK-11 PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAYA KELUARAN PEMBANGKIT 

LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)BERBASIS TEKNOLOGI IOT 

Sri Paryanto Mursid, Wahyu Budi Mursanto, Hartono BS .......................................................... 

 

475 

TEK-12 PROTOTIPE ALAT PENAKAR CURAH HUJAN OBSERVATORIUM DIGITAL 

DENGAN PEMBUANGAN AIR DAN PENYIMPANAN DATA OTOMATIS 

Karlisa Priandana, Elrivan Rifaldi, Sunarya.................................................................................. 

 

482 

TEK-13 KINERJA LASTON AC-WC DAN LATASTON HRS-WC DENGAN PEMANFAATAN 

RAWMEAL DAN KLINKER (SISA PEMBAKARAN PRODUKSI SEMEN PT. SEMEN 

BATURAJA) SEBAGAI FILLER 

B.B. Adhitya, M. Pataras, R.Dewi, A.R.N. Irawan, M.P. Sari...................................................... 

 

492 

TEK-14 PEMANFAATAN FUNGSI MODIFIKASI FUNGSI NON LINEAR SATU DIMENSI DAN 

ARITMATIKA FLOATING POINT IEEE 754-2008 PADA PEMBANGKITAN 

RANGKAIAN BIT ACAK BERBASIS DISCRETE TIME 

Magfirawaty.................................................................................................................................. 

 

500 

TEK-15 REDUKSI DIMENSI CITRA MRI OTAK MENGGUNAKAN METODA NORMALIZED 

COMPRESSION NON NEGATIVE MATRIX FACTORIZATION (NCMF) 

Lastri Widya A, Imelda Saluza..................................................................................................... 

 

506 

TEK-16 PEMANFAATAN PUTARAN KUBAH MASJID SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK 

ALTERNATIF 

Wiwin. A. Oktaviani, Taufik Barlian, Hilmansyah, Ubaidillah.................................................... 

 

512 

TEK-17 TINJAUAN PENGEMBANGAN MOBIL LISTRIK MENUJU TEKNOLOGI 

AUTONOMOUS VEHICLE 

Eka Nuryanto Budisusila, Muhammad Khosyi’in......................................................................... 

 

518 

TEK-18 IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI E-GOVERMENT DI INDONESIA : 

SYSTEMATIC REVIEW 

Muhamad Akbar............................................................................................................................ 

 

525 

TEK-19 PROTOTIPE SISTEM KUNCI PINTAR KENDARAAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 

RFID DAN BLUETOOTH 

Muhammad Khosyi’in, Eka Nuryanto Budisusila......................................................................... 

 

531 

   



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xviii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

TEK-20 A REVIEW OF ACCURATE POSITION IN PNEUMATIC ACTUATOR CONTROL 

SYSTEM 

R.A. Alamsyah, H. Basri............................................................................................................... 

 

 

541 

TEK-21 PENGGUNAAN MATERIAL DAUR ULANG (RECYCLING) JALAN  PADA LASTON 

LAPIS AUS DAN LAPIS PENGIKAT MENGGUNAKAN BAHAN PEREMAJA MINYAK 

GORENG 

M. Pataras, Y. Hastuti, D.A. Lestari, S. Nazila............................................................................. 

 

548 

TEK-22 PEMANFAATAN BAHAN ALAM SEBAGAI GREEN INHIBITOR UNTUK 

MENGENDALIKAN KOROSI PADA SISTEM PERPIPAAN 

Komalasari, Evelyn, Neni Frimayanti………………………………………………………… 

 

559 

TEK-23 APLIKASI MEMBRAN KERAMIK C-AKTIF KULIT KACANG TANAH TERHADAP 

PENURUNAN WARNA DAN COD LIMBAH INDUSTRI BATIK 

Ria Komala,  Dian Sari Dewi, Gusti Hajiansyah.......................................................................... 

 

565 

TEK-24 PENURUNAN KANDUNGAN BAHAN ORGANIK, AMMONIA DAN NITRIT PADA 

AIR SUNGAI MENGGUNAKAN MEMBRAN KERAMIK BERBASIS CLAY, SEKAM 

PADI DAN SERBUK BESI 

Sisnayati, R. Komala, R. Suryani.................................................................................................. 

 

 

573 

TEK-25 ANALISA ENERGI PERUNIT  BERAT PADA INSTALASI AIR BAKU KAPASITAS 

MAKSIMUM 20 LITER/MENIT PADA SISTEM PRODUKSI AIR MINUM 

Ambo Intang, dan Hendriansyah................................................................................................... 

 

581 

TEK-26 STUDI EKSPERIMENTAL PEMANFAATAN PANAS PADA KOMPOR GAS LPG 

MENGGUNAKAN SELUBUNG KOIL PIPA DENGAN VARIASI DIAMETER PIPA 

Ellyanie, Zahri Kadir, Haratua Frans Luwis Banjarnahor, Masko................................................ 

 

586 

TEK-27 STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH JUMLAH PELAT KUNINGAN (CU-ZN) 

SEBAGAI CATALYTIC CONVERTER PADA KNALPOT MOTOR BENSIN TERHADAP 

EMISI GAS BUANG 

Ellyanie, Astuti, Imam Sampoerno, M Andeni Saputra ............................................................... 

 

 

 

592 

TEK-28 STUDI KELAYAKAN ANODA KORBAN DARI PADUAN SENG BEKAS UNTUK 

PENGENDALIAN KOROSI  DILINGKUNGAN AIR LAUT 

Helmy Alian, Qomarul Hadi, Muhammad Iroki, Diny Saputro.................................................... 

 

598 

TEK-29 ANALISA  PENGUKURAN SACRIFICIAL ANODE CATHODIC PROTECTION(SACP) 

PADA JARINGAN PIPA GAS AREA PALEMBANG 

Hendra Dwipayana, Asmaun, Rusnadi, Firmansyah..................................................................... 

 

604 

TEK-30 KAJI EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI PANJANG PIPA SUPERHEATER 

TERHADAP TEMPERATUR DAN EFISIENSI PADA BOILER MINI 

Z. Abidin, I. Thamrin.................................................................................................................... 613 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xix 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

TEK-31 ANALISIS DISTRIBUSI TEMPERATUR PADA BENDA KERJA AKIBAT VARIASI 

SUDUT POTONG PADA PROSES PEMESINAN BUBUT 

Budiman, A,. Y.Thamrin, I............................................................................................................ 

 

 

618 

TEK-32 ANALISIS  PENGARUH KEDALAMAN KELENGKUNGAN KOLEKTOR  DAN 

RECIEVER DENGAN GLASS TUBE TERHADAP PERFORMANSI  PEMANAS AIR 

SURYA TIPE PARABOLIC TROUGH COLLECTOR 

Marwani, M. Zahri Kadir, M. Fadhlullah Abduh.......................................................................... 

 

 

624 

TEK-33 SIMULASI PREDIKSI PENGARUH DEGRADASI IMPLAN PERANCAH TULANG 

BERPORI TERHADAP SIFAT MEKANIS BESI MURNI PADA TULANG 

TRABEKULAR 

A. R. Ichsan, T. S. Ramadhoni, A. T. Prakoso, Hasan Basri........................................................ 

 

 

630 

TEK-36 KAJIAN PERUBAHAN RUANG KAWASAN PUSAT KOTA BANDUNG 

Ari Djatmiko, Firmansyah, Zulphiniar P....................................................................................... 639 

TEK-37 ANALISIS HINTERLAND CONNECTION PADA KAWASAN LUBUKLINGGAU 

SUSTAINABLE INTEGRATED INDUSTRIAL ESTATE (LUSIE) 

NN.Ramitan, E. Buchari, D.Oktaviansyah.................................................................................... 

 

647 

TEK-38 ESTIMASI SUMBERDAYA LAPISAN BATUBARA SEAM M1 FORMASI 

MUARAENIM  DAERAH BERINGIN MAKMUR II, KABUPATEN MUSI RAWAS 

UTARA, SUMATERA SELATAN 

A.P. Dharma, S.N. Jati.................................................................................................................. 

 

 

653 

TEK-39 ANALISA KESTABILAN LERENG DAERAH TANJUNG BONAI AUR KECAMATAN 

SUMPUR KUDUS, KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT 

A. Sholihah, B. Setiawan............................................................................................................... 

 

657 

TEK-40 INTEGRASI DAN KOMPARASI ANALISIS FRACTURE SEBAGAI RESERVOIR PADA 

SUNGAI BANYUASAM, FORMASI GUMAI, LAHAT 

Ildo Muhary Putra, Stevanus Nalendra Jati................................................................................... 

 

 

662 

TEK-41 KARATERISTIK BATULEMPUNG MENGGUNAKAN ANALISA SCANNING 

ELECTRON MICROSCOPE DI DAERAH LAHAT, SUMATERA SELATAN 

L.P. Prameswari, Falisa................................................................................................................. 

 

668 

TEK-42 ANALISIS TINGKAT KESIAPAN IMPLEMENTASI KNOWLEDGE MANAGEMENT DI 

PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG 

M. Riki Apriyadi, Ermatita............................................................................................................ 

 

673 

TEK-43 ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN  FRAGMENTASI HASIL PELEDAKAN 

BATU KAPUR ANTARA  METODE KUZRAM MODIFIED DAN SPLIT DESKTOP 

M. Taufik Toha, Bochori, Rori Meidiantoni................................................................................. 

 

679 

TEK-44 KARAKTERISTIK DAN DIAGENESIS BATUGAMPING FORMASI CITARATE 

DAERAH GUNUNGBATU DAN SEKITARNYA, KABUPATEN LEBAK, BANTEN 

Miftah N. Haq, Edy Sutriyono...................................................................................................... 

 

685 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xx 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

TEK-45 ANALISA KESTABILAN LERENG DI DAERAH TIGO JANGKO KECAMATAN 

LINTAU BUO, KABUPATEN TANAH DATAR 

Muhammad Ihsan, Budhi Setiawan............................................................................................... 

 

689 

TEK-46 DIAGENESIS BATUPASIR FORMASI MENGGALA DAERAH TANJUNG PAUH DAN 

SEKITARNYA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT 

Muhammad Faris Hafiddin, Budhi Setiawan................................................................................ 

 

695 

TEK-47 IDENTIFIKASI RAWAN LONGSOR MENGGUNAKAN METODE ‘SCORING’ (STUDI 

KASUS : DESA KOTA BATU, KECAMATAN BENGKUNAT, LAMPUNG BARAT) 

R. Agustiawan, E. D. Mayasari..................................................................................................... 

 

701 

TEK-48 STUDI PENGGUNAAN ASPAL SEBAGAI COATING PADA PROSES UPGRADING 

BATUBARA 

Y.B. Ningsih, H.E. Handayani, D. Purbasari, Syarifudin, R.D. Nusada………………………... 

 

709 

TEK-49 KANDUNGAN LOGAM BERAT PADA AIRTANAH DI DESA PEBUAR, KABUPATEN 

BANGKA BARAT PROVINSI BANGKA BELITUNG 

S. Rengganis, Januardi, Harnani.................................................................................................... 

 

 

715 

TEK-50 ANALISA PERBANDINGAN PENGUKURAN ENERGI LISTRIK MENGGUNAKAN 

KWH METER PRABAYAR DAN PASCA BAYAR DENGAN DAYA 3500 VA 

P.W. Lestari, A. Hamdadi,Herlina................................................................................................ 

 

720 

TEK-51 RANCANG BANGUN PEMBANGKIT LISTRIK  TENAGA GELOMBANG SUNGAI 

MUSI 

Desi Windisari, Sri Agustina, Dwirina Yuniarti........................................................................... 

 

728 

TEK-52 PENGENDALIAN ATTITUDE HEXACOPTER BERBASIS PADA COMPUTATIONAL 

INTELLIGENT NEURAL NETWORK 

D. Amri, A. Ramadhan, B. Y. Suprapto........................................................................................ 

 

 

733 

TEK-53 PENGARUH SUHU DAN JENIS SOLVEN PADA EKSTRAKSI ZAT AKTIF 2,6-

OKTADIENA-1,8-DIOL  DALAM  DAUN KEMANGI 

Herliati, Anisa Rahmawati, Tri Wibowo....................................................................................... 

 

738 

TEK-54 DISAIN PLATFORM UNMANNED GROUND VEHICLE (UGV) SEBAGAI PENGUKUR 

DERAJAT KEASAMAN TANAH 

I Bayusari, M. Suparlan, R.F. Kurnia, N.A.M. Thoriq.................................................................. 

 

743 

TEK-55 PERANCANGAN ALAT MONITORING DIABETES (DIAMONS) DENGAN OPTIK 

BERBASIS INTERNET OF THING (IOT)  

Mardiono, Nurdina Widanti.......................................................................................................... 

 

750 

TEK-56 PERANCANGAN MONITORING DAN SISTEM KEAMANAN PADA MODUL SEL 

SURYA SEBAGAI SISTEM PENERANGAN JALAN RAYA 

N. Thereza, P. Kurniasari, Rahmawati, M. T. Malindo.............................................................. 

 

755 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xxi 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

TEK-57 RANCANG BANGUN PENGEMBANGAN PEMANAS INDUKSI BERDASARKAN 

PEMILIHAN MATERIAL LOGAM 

Sri Agustina, Sariman.................................................................................................................... 

 

 

760 

TEK-58 PENGARUH PENGGUNAAN KAPASITOR BANK SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN 

FAKTOR DAYA TERHADAP PERGESERAN SUDUT FASA 

S. zaini, Hidayatullah. A. F, W. Adipradana, Herlina................................................................... 

 

766 

TEK-59 OPTIMALISASI PENGISIAN DAYA LISTRIK BATERAI PADA PANEL SURYA 

MENGGUNAKAN SOLAR TRACKER 

Wike Handini, Kevin Erianto Utomo, Mardiono.......................................................................... 

 

 

773 

TEK-60 KAJIAN PENGGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA DI 

KECAMATAN RANTAU BAYUR KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN 

W. Adipradana, S. Zaini, Indra Pramana, Herlina......................................................................... 

 

 

778 

TEK-61 OPTIMASI PROSES TRANSESTERIFIKASI SINTESIS TRIMETILOLPRONA ESTER 

BERBASIS MINYAK NYAMPLUNG (CALOPHYLLUM INOPHYLUM L) 

MENGGUNAKAN METODE PERMUKAAN RESPON 

Yeti Widyawati, Ani Suryani, Muhammad Romli........................................................................ 

 

 

 

787 

TEK-62 ANALISIS KARAKTERISTIK LIMBAH AMPAS ELA SAGU SEBAGAI SUMBER 

ENERGI MATERIAL BARU 

Johni Jonatan Numberi.................................................................................................................. 

 

 

794 

TEK-63 STABILISASI TANAH MERAH DENGAN MENGGUNAKAN LIMBAH PLAFON 

GIPSUM TERHADAP NILAI CBR 

Amiwarti, Herri Purwanto, Adiguna, Reffanda Kurniawan Rustam............................................. 

 

 

798 

TEK-64 PERANCANGAN MOBIL LISTRIK DENGAN SUMBER ENERGI SEL SURYA 

Caroline, Rudyanto Thayeb, Hermawati dan Lagga Daniardy..................................................... 

 

805 

   

SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA 

SEH-01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA 

ADAT KOTO SENTAJO KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU 

Andri Sulistyani, Genny Gustina Sari, Chelsy Yesicha, Yohannes Firzal, Gun Faisal, Safri…. 810 

SEH-02 PEMILIHAN LOKASI MINABISNIS DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

ANALYTICAL HIERACHY PROCEES (AHP) 

Delli Noviarti Rachman, RR.Susi Riwayati.................................................................................. 

 

817 

SEH-03 TOLERANSI ANTAR KELOMPOK ETNIS DI KALANGAN MAHASISWA 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

Yusnaini, Mery Yanti, Rudy Kurniawan....................................................................................... 

 

827 

SEH-04 PENGARUH PERUBAHAN JAM KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI  DI 

UNIVERSITAS RATU SAMBAN 

Salamun, Yuni Indah Supriyanti................................................................................................... 

 

836 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xxii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

SEH-05 ELABORASI KOMPETENSI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM 

MENANGANI KASUS-KASUS LINGKUNGAN: STUDI BANDING DENGAN 

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA EROPAH 

Dr. H. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M.Meria Utama,Irsan. .................................................. 

 

 

841 

SEH-07 KAJIAN BENTUK DAN FUNGSI SENI UKIRAN KHAS PALEMBANG PADA AL 

QURAN AL AKBAR 

H Mubarat, H Iswandi................................................................................................................... 

 

846 

SEH-08 BENTUK DAN FUNGSI ORNAMEN RUMAH TRADISIONAL KAMPUNG  ARAB AL-

MUNAWWAR PALEMBANG 

Mukhsin Patriansah, M.Sn,   Yayan Hariansyah, M.Sn................................................................ 

 

855 

SEH-09 JARINGAN SOSIAL BURUH MIGRAN DI KOTA PALEMBANG 

S. Soraida,  G. Isyanawulan, F. Malinda....................................................................................... 865 

SEH-10 TELAAH RITME PADA NOTASI BALOK 

Silo Siswanto, Feri Firmansyah..................................................................................................... 871 

SEH-13 ANALISIS SUPPLY DAN DEMAND TENAGA KERJA DI KAWASAN INDUSTRI 

PERTAMBANGAN  NIKEL PT. IMIP  DI KABUPATEN MOROWALI 

Yeni Nuraeni................................................................................................................................. 

 

876 

 

PANGAN, FARMASI DAN KESEHATAN  

PFK-01 PKM WIRAUSAHA  PENGOLAHAN PRODUK BERBAHAN BAKU UDANG DI 

KABUPATEN BANYUASIN  PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Fitra mulia jaya, Indah Anggraini Yusanti, Lia Perwitasari.......................................................... 

 

884 

PFK-02 PENGARUH MIKORIZA ARBUSKULAR DALAM MENINGKATKAN 

PERTUMBUHAN  ANAKAN SALAK SIDIMPUAN (SALACCA SUMATRANA BECC.) 

R. Amnah, M. Friska..................................................................................................................... 

 

891 

PFK-03 PERTUMBUHAN KOLONI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS PADA AGAR 

DARAH DENGAN PENAMBAHAN AIR KELAPA (COCOS NUCIFERA. L) DAN 

MEDIA LOWENSTEIN JENSEN 

M. Nuraeni, R. Sebayang.............................................................................................................. 

 

896 

PFK-04 KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (PB) DAN KADMIUM (CD) PADA DAGING 

IKAN GABUS (CHANNA SRIATA) YANG DIJUAL DI PASAR KM 5 PALEMBANG 

P.D. Mariadi, I. Kurniawan........................................................................................................... 

 

900 

PFK-05 KARAKTERISTIK HIDROLOGI KAWASAN GAMBUT KEBUN RAYA SRIWIJAYA 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Sri Maryani, Oom Komalasari, Oktaf Juairiyah............................................................................ 

 

904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN : 978-979-19072-3-1 xxiii 

 

 

Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

PFK-06 PENGARUH KONSENTRASI PERASAN BUAH NANAS (ANANAS COMOSUS)  

TERHADAP TINGKAT KERUSAKKAN MORFOLOGI LARVA NYAMUK AEDES 

AGYPTI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN 

V.I. Tominik, M. Haiti................................................................................................................... 

 

 

 

909 

 

  



 

 
Seminar Nasional AVoER X 2018 

Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

GEOLOGI DAN STUDI KARAKTERISTIK FORMASI MUARA ENIM  DAERAH 

PADURAKSA DAN SEKITARNYA, KECAMATAN TANJUNG AGUNG, KABUPATEN 

MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

A.R. Munthe1*,Harnani1 

 
1 Program Studi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya, Jl.Srijaya Negara,Bukit Besar – Palembang 

 Sumatera Selatan 
* Coresponding author: aglensmunthe@gmail.com 

 

ABSTRAK: Formasi Muara Enim merupakan salah satu Formasi pembawa batubara yang terdapat  dicekungan 

Sumatera Selatan.  Formasi Muara Enim mewakili tahap akhir dari fase regresi tersier dimana formasi ini diendapkan 

secara selaras diatas Formasi Air Benakat pada lingkungan laut dangkal, dataran delta dan non marine. Pengamatan ini 

dilakukan untuk mengetahui karateriksitik Formasi Muara Enim pada Desa Paduraksa dan sekitarnya. Secara stratigrafi 

formasi tersebut sudah mengalami proses asosiasi dengan endapan gunung api muda dari Formasi Qhv sehingga 

diinterpretasikan bahwa ada karakter tersendiri dari proses tersebut. Dalam menganalisa karateristik Formasi Muara 
Enim ini maka dilakukan beberapa metodologi pendekatan secara bertahap. Metodologi yang digunakan yaitu berupa 

tinjauan pustaka terdahulu, observasi lapangan penelitian, dan melakukan pengamatan analisa petrografi. Berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan maka diketahui bahwa pada Formasi Muara Enim ini terdiri dari litologi Lempung, 

Batupasir Tufan, Sisipan Batubara dan Lanau. Melalui analisa fisik litologi pada Batupasir Tufan terdapat struktur 

sedimen laminasi dan pada lokasi tertentu terdapat juga struktur cross bedding, selainstruktur sedimen tersebut pada 

Formasi Muara Enim in ditemukan juga keberlimpahan fosil jejak jejak daun yang mengindikasikan bahwa lingkungan 

pengendapan daerah telitian merupakan lingkungan daratan. Berdasarkan  analisa petrografi dapat dilihat komposisi 

Batupasir Muara Enim yang sudah berasosiasi dengan endapan gunung api muda memiliki perbedaan dengan batupasir 

Formasi Muara Enim yang belom berasosiasi dengan endapan gunung api muda (Qhv). Pada sayatan Batupasir yang 

telah berasosiasi dengan endapan gunung api muda dapat dilihat kenampakan mineral Litik yang mendominasi 

komposisi mineralnya sedangkan pada Batupasir yang tidak berasosiasi dengan endapan gunung api muda 
memperlihatkan mineral yang mendominasi adalah Kuarsa dan Feldspar. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan 

maka disimpulkan Formasi Muara Enim pada daerah telitian dicirikan dengan keberlimpahan struktur sedimen pada 

batupasir tufan, melimpahnya fosil jejak daun, satuan batupasir  yang berbeda komposisi mineral dimana batupasir 

tufan yang telah berasosiasi dengan endapan gunung api, komposisi mineral yang didominasi oleh mineral Litik sebagai 

penciri endapan vulkanik dan dicirikan dengan kehadiran struktur cross bedding, sedangkan pada batupasir tufan yang 

tidak berasosiasi dengan endapan gunung api dicirikan dengan struktur sedimen Laminasi, ukuran butir batupasir yang 

lebih kasar, komposisi mineral didominasi oleh Kuarsa dan Plagioklas, kehadiran mineral Opak, dan tingkat resistensi 

batuan yang lebih keras. 

 

Kata Kunci: Formasi Muara Enim, Karakteristik, Batupasir Tufan, Asosiasi. 

 
ABSTRACT:Muara Enim Formation is a coal carrier in South Sumatera basin. Muara enim formation represents the 

final step of tertiary regression in which this formation is deposited conformable over Air Benakat formation in shallow 

sea environment, mainland delta and non marine. This observation was done to find out characteristic of Muara Enim 

Formation in Paduraksa Village. The stratigraphically formation has been sustained association process with  thetiary 

volcano deposits from Qhv Formation. Thus, it is interpreted that there is particular characteristic from the process. In 

analyzing characteristic of Muara Enim Formation, it was conducted some approach methods gradually. The methods 

used in this research were the review of previous literature, observation in research site and conducting observation of 

petrographic analysis. Based on the result of observation, it was found that Muara Enim Formation consisted Clay 

lithology, Tufan Sandstone, Coal Inserts and Silt. Through analysis of lithology physic, Tufa sandstone had laminated 

sediment structure and in certain location there was cross bedding structure. Beside, in Muara Enim Formation, it was 

also found fossil abundance traces of leaf traces which indicated that deposition environment in research site was plain 

environment. Based on petrographic analysis, it could be seen sandstone composition of Muaa Enim that had been 
associated with sediment of young volcano had difference from sandstone Muara Enim Formation that had not been 

associated with sediment of young volcano sediment (Qhv). Sandstone incision that had been associated with  sediment 

of young volcano could be seen lytic mineral. It dominated mineral composition whereas sandstone that was not 

associated with young volcano sediment showed dominated mineral of quartz and Feldspar. From the result of 

observation, it can be concluded that Muara Enim formation in research site are characterized by abundant sediment 

structure in tufan sandstone, abundant fossil trace leaves, different mineral composition of sandstone unit in which 
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tufan sandstone had been associated with young volcano sediment, mineral composition which is dominated by lytic 

mineral as characteristic of volcano with cross bedding structure. Whereas tufan sandstone which is not associated 

with young volcano sediment is characterized with structure of laminated sediment, more rough sandstone grain size, 

mineral composition which is dominated by quartz and plagioclase, the present of Opak mineral and more rough rock 

resistance level. 

 

Keywords: Muara Enim Formation, Characteristic,  Tuff Sandstone, Association. 

 

PENDAHULUAN 

 
Formasi Muara Enim merupakan salah satu Formasi 

pembawa batubara yang kualitasnya tidak perlu 

dipertanyakan lagi. Keberlimpahan persebaran Formasi 

Muara Enim ini menjadi salah satu anugerah yang mesti 

disyukuri oleh rakyat Indonesia terkhususnya Provinsi 

Sumatera Selatan. Namun tentunya tidak semua Formasi 

Muara Enim mengandung endapan batubara. Hal ini 

dapat disebabkan oleh faktor geologi daerah tersebut 

sehingga endapan batubara itu tidak semua merata 

terdapat pada Formasi Muara Enim. Dari faktor Geologi 

tersebut maka timbul praduga bahwa setiap daerah yang 
memiliki Formasi Muara Enim tentunya memiliki 

karateristiknya sendiri  antara daerah yang satu dengan 

yang lain akan menghasilkan endapan batubara dengan 

kualitas yang berbeda juga. 

Jika pada setiap daerah kita mampu mengetahui 

karakteristik dari Formasi Muara Enim tentunya dalam 

melakukan praduga potensi sumberdaya alam yang dapat 

dimanfaatkan jauh lebih mudah. Formasi Muara Enim 

yang diteliti merupakan salah satu Formasi yang terdapat 

didaerah Kabupaten Muara Enim tepatnya di Desa 

Paduraksa, kecamatan Tanjung Agung Sumatera 

Selatan . Secara geologi regional daerah tersebut terdiri 
dari beberapa formasi yang dimana salah satunya adalah 

Formasi Muara Enim. Fomasi Muara Enim pada daerah 

ini menarik untuk dibahas karena daerah tersebut berada 

pada salah satu daerah vulkanik quarter muda (Qhv) 

yang secara pengendapannya telah menutup permukaan 

dari formasi tersebut. Dari endapan submarine lalu 

mengalami penambahan material dari endapan gunung 

api maka diyakini Formasi Muara Enim pada daerah 

telitian akan menghasilkan karakteristik yang berbeda 

dengan daerah lainnya. Untuk mengetahui karakteristik 

ini maka salah satu litologi yang akan diteliti adalah 
Batupasir yang terdapat pada formasi muara enim 

tersebut. Batupasir tufan adalah salah satu litologi yang 

mendominasi pada Formasi Muara Enim sehingga 

litologi ini diyakini cukup mewakili dalam menentukan 

karakteristik formasi tersebut. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Menurut van Bemmelen (1949) Pulau Sumatera 

merupakan pulau yang memiliki orientasi fisiografi 

berarah barat laut dan terletak di bagian barat Paparan 

Sunda dan di selatan Lempeng Eurasia. Pulau ini 
memiliki dimensi panjang sekitar 1.760 km dan lebar 

400 km dan kisaran luas sekitar 435.000 km2. Geografi 

yang khas dari Pulau Sumatera yaitu adanya Pegunungan 

Bukit Barisan di sebelah barat pulau ini dan memanjang 

pada seluruh panjang pulau dalam bentuk sabuk yang 

sempit, paralel, dan umumnya berjarak hanya beberapa 
puluh kilometer dari pantai baratdaya. Pulau Sumatera 

memiliki batas-batas geografis yaitu pada sebelah utara 

dibatasi oleh Benua Asia, disebelah barat dan selatan 

dibatasi oleh Samudra Hindia dan disebelah timur 

dibatasi oleh Selat Malaka (Pulunggono dkk, 1992). 

Daerah penelitian berada di Desa Paduraksa dan 

sekitarnya Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera 

Selatan, Indonesia. (gambar 1). Luas daerah yang 

dilakukan penelitian sekitar 7 x 7 km dengan elevasi 

yang mendominasi daerah telitian sekitar 150-300 meter 

diatas permukaan laut. Berdasarkan elevasi ini daerah 
telitian diinterpretasikan kedalam klasifikasi perbukitan 

rendah sampai perbukitan ( Widyatmanti, et al,2016). 

Stratigrafi daerah telitian ini terdiri dari Formasi Qhv, 

Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, dan Formasi Air 

Benakat dimana formasi yang paling mendominasi 

adalah formasi Muara Enim dan Formasi Qhv. Formasi 

Qhv merupakan formasi termuda pada pada lokasi 

penelitian ini dimana produk yang dihasilkan berupa 

batuan aliran lava autobreksi, material piroklastik 

jatuhan berupa batuan tuff lapilli dan tuff breksi. 

Sedangkan pada formasi Muara Enim litologi yang 

tedapat adalah batupasir pasir tufan, batulempung, lanau 
dan sisipan batubara.secara stratigrafi formasi Qhv 

tersebut terendapkan tidak selaras diatas formasi Muara 

enim sehinga sulit untuk menemukan kontak dari kedua 

formasi tersebut. Namun berdasarkan bentukan 

morfologi dan litologi dilapangan maka batas dari 

formasi tersebut dapat dibedakan. 

 

 
 

Gambar 1 Lokasi daerah penelitin yang berada di 

Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. 
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METODE PENELITIAN 

 

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari 

penelitian ini maka terdapat beberapa tahapan dan 

metode yang dilakukan yaitu : studi pustaka daerah 

telitian, observasi lapangan seluas 7 x 7 km, dan 

pengamatan sayatan petrografi. 

Metode studi pustaka merupakan tahapan yang 

dilakukan untuk mempelajari daerah penelitian secara 

regional dengan tujuan mengetahui kondisi geologi serta 
formasi yang berkembang pada daerah telitian melalui 

acuan literatur yang telah ada terlebih dahulu.Melalui 

studi pustaka ini juga nantinya berguna sebagai acuan 

dalam mengetahui pembentukan formasi-formasi pada 

daerah tersebut serta acuan dalam mendeskripsikan hasil 

analisa petrografi batuan yang telah diseleksi. Studi 

pustaka ini penting dilakukan karena akan menjadi bekal 

dalam melakukan metodologi selanjutnya. 

Observasi lapangan merupakan metodologi yang 

dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan keadaan 

geologi daerah telitian secara langsung.Deskripsi 
keadaan geologi ini dapat dilakukan berdasarkan data-

data lapangan yang ditemukan dari singkapan-singkapan 

batuan pada lokasi penelitian. Pengamatan singkapan 

akan dilakukan dengan perbandingan skala 1: 20.000 

yang artinya pengamatan litologi idealnya dari singkapan 

satu ke singkapan selanjutnya minimal jaraknya kurang 

lebih 200 m. Informasi yang ditemukan dilapangan akan 

dicatat dalam bentuk notulen sementara yang nantinya 

akan dikomparasikan dengan data-data laboratorium 

dengan tujuan mengakuratkan praduga-praduga maupun 

interpretasi setelah dan sebelum melakukan pengamanta 

lapangan. Data-data yang akan dikumpulkan berupa 
kontak antar satuan batuan dilapangan, struktur yang 

berkembang dilapangan,  struktur sedimen yang terdapat 

disetiap litologi, morfologi yang terdapat dilapangan, 

serta analisa fisik setiap litologi yang ditemukan 

dilapangan. Dari hasil pengamatan dilapangan ini maka 

dapat diinterpretasikan karateristi formasi yang ada 

didaerah telitian.Selain mengetahui karakteristik dari 

formasi daerah telitian, maka dari metologi ini juga 

nantinya mampu menginterpretasikan persebaran 

litologi-litologi yang membangun daerah tersebut. 

Pengamatan sayatan petrografi dilakukan untuk 
mengetahui kandungan mineral penyusun batuan yang 

hanya dapat dilihat dibawah mikroskop polarisasi. 

Sayatan petrografi yang akan diamati merupakan hasil 

dari sayatan sampel batuan yang telah diseleksi 

berdasarkan kebutuhan serta dianggap sudah mewakili 

formasi yang akan diteliti. Dari kandungan mineral-

mineral yang terdapat pada sayatan petrografi ini 

nantinya kita dapat mengetahui karakteristik dari formasi 

yang terdapat pada daerah telitian.Selain mengetahui 

karakteristik batuan pada formasi daerah telitian kita 

juga dapat menginterpretasikan lingkungan pengendapan 

dari formasi tersebut. 
 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil studi pustaka pada lokasi 

penelitian terdapat 4 formasi satuan batuan yang terdiri 

dari formasi muara enim, Qhv, Formasi Air Benakat dan 

Formasi Kasai. Pada Formasi Muara Enim litologi yang 

membangun formasi tersebut antara lain Batupasir 

Tufan, Batulempung, Sisipan Batubara dan Lanau. Dari 

keempat formasi ini yang akan dilakukan pengamatan 

yaitu pada Formasi Muara Enim yang diyakini memiliki 
karateristik tersendiri karena telah berasosiasi dengan 

endapan gunung api yang terendapkan secara tidak 

selaras diatasnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

maka dominasi Batupasir pada Formasi Muara Enim ini 

akan menajadi salah satu petunjuk untuk melakukannya 

pengamatan karateristik formasi tersbut. 

Formasi Muara Enim merupakan formasi yang paling 

mendominasi pada lokasi penelitian. Keberadaan 

Formasi Muara Enim ini menjadi menarik untuk diteliti 

karena berada pada daerah vulkanik yang secara 

stratigrafinya merupakan formasi yang paling muda 
(Qhv). Endapan vulkanik pada daerah telitian 

terendapkan tidak selaras diatas Formasi Muara Enim 

sehingga dalam menentukan batas kontak formasi 

tentunya akan sulit dikarenakan sifat endapan vulkanik 

yang mengisolir daerah disekitarnya. Oleh sebab itu 

dalam menentukan karakteristik ini maka penting untuk 

mengamati seiap perubahan litologi maupun morfologi. 

Melalui pengamatan dilapangan yang telah dilakukan 

pada Formasi Muara Enim banyak ditemukan lapisan-

lapisan batubara sesuai dengan yang dijelaskan pada 

literatur terdahulu (gambar 2). Endapan batubara ini 

menjadi petunjuk lingkungan pengendapan daerah 
penelitian. Secara keekonomisan lapisan batubara pada 

lokasi penelitian termasuk kedalam lapisan batubara 

yang belum cukup matang (low range quality). Hal ini 

dapat dilihat dari kenampakan fisik batubara yang 

menunjukkan warna dan kilap batubara yang masih 

kusam serta masih dapat dilihat unsur-unsur 

biogeniknya. 

 

 
 

Gambar 2 Sisipan batubara pada Formasi Muara Enim 

yang masih muda. 
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 Selain lapisan batubara, litologi yang mendominasi 

Formasi Muara Enim ini adalah Batupasir Tufan dan 

Lempung. Batupasir tufan Formasi Muara Enim dapat 

dibedakan menjadi batupasir yang tidak berasosiasi 

dengan endapan gunung api dan batupasir yang 

berasosiasi dengan endapan gunung api. Jika diamati 

dari segi fisiknya batupasir tufan Formasi Muara Enim 

yang tidak berasosiasi dengan endapan gunung api 

identik dengan keterdapatan struktur laminasinya, 

ukuran butir yang cukup kasar dan kekompakan yang 
cukup keras. Pelamparan batupasir ini berada disisi barat 

laut dari lokasi pengamatan. Namun berbeda dengan 

kenampakan fisik batupasir Formasi Muara Enim yang 

telah berasosiasi dengan endapan gunung api muda. 

Batupasir Formasi Muara Enim yang telah berasosiasi 

dengan Formasi Qhv memiliki karateristik fisik yaitu 

berupa struktur sedimen cross beding pada litologi 

batupasir tufan, ukuran butir yang lebih halus, sangat 

rapuh, komposisi mineralnya lebih beragam dan pada 

litologi ini dtemukan fosil daun yang melimpah. 

(Gambar 3&4). Selain dari segi fisik struktur 
sedimennya, komposisi dan ukuran butir yang 

membangun batupasir Formasi Muara Enim tersebut 

juga berbeda. Pada batupasir Formasi Muara Enim yang 

tidak berasosiasi dengan endapan gunung api ukuran 

butirnya lebih seragam dan lebih kasar sedangkan pada 

batupasir yang telah berasosiasi dengan endapan gunung 

api ukuran butir tidak seragam dan lebih halus sehingga 

memungkinnkan dapat terbentuknya fosil fosil daun 

pada lokasi tersebut. 

 

 

 
 
Gambar 3 Keterdapata fosil daun pada Formasi Muara 

Enim. 

 

 
 

Gambar 4 Struktur laminasi (A) pada batupasir yang 

tidak berasosiasi dengan endapan gunung api muda, dan 

struktur cross bedding (silang siur ) pada batupasir tufan 

yang mengalami asosiasi dengan endapan gunung api 

muda (B). 

 

Setelah mengetahui karakteristik Formasi Muara 

Enim secara fisik dilapangan maka perlu juga lilakukan 

pengamatan mikroskopis. Berdasarkan pengamatan yang 

telah dilakukan dibawah mikroskop polarisasi maka 

dapat diinterpretasikan bahwa komposisi mineral 

batupasir pada Formasi Muara Enim yang berasosiasi 

dengan Formasi Qhv didominasi dengan kehadiran 
mineral ubahan berupa mineral Litik dengan kehadiran 

beberapa Kuarsa dan Plagioklas (Gambar 5). Komposisi 

mineral pada batupasir ini menunjukkan bahwa telah 

terjadi proses perubahan mineral utama batupasir 

menjadi mineral yang baru berupa lapukan dari mineral 

mineral lainnya lalu membentuk mineral litik. Perubahan 

komposisi mineral tersebut diyakini dipengaruhi oleh 

proses pengendapan formasi gunung api muda (Qhv) 

yang terendapkan secara tidak selaras diatas batupasir 

Formasi Muara Enim. Proses dari pengendapan material 

gunung api ini menyebabkan mineral utama pada 
batupasir Formasi Muara Enim terubahkan akibat 

pengaruh tekanan dan temperatur yang berasal dari 

endapan gunung api tersebut. 

 

 
 

Gambar 5 Kenampakan sayatan batupasir yang 
berasosiasi dengan endapan gunung api muda yang 

didominasi oleh mineral Litik. 

 

 

Jika dibandingkan dengan hasil analisa pada sayatan 

batupasir yang tidak berasosiasi dengan endapan gunung 

api maka dapat dilihat jelas perbedaannya yaitu pada 

komposisi mineral ubahannya. Pada batupasir Formasi 

Muara Enim yang tidak berasosiasi dengan endapan 

gunung api dapat diinterpretasikan bahwa komposisi 

mineralnya terdiri dari mineral Kuarsa, Feldpasr, mineral 

Opak dan Semen (Gambar 6). Komposisi mineral yang 
mendominasi adalah mineral Kuarsa dengan kemas 

terbuka, kebundaran butirnya yang angular, dengan 

pemilahan yang buruk (poorly sorted), serta pada kondisi 

lapanganya merupakan patupasir dengan ukuran butir 

pasir pasar. Dari komposisi mineral yang diamati ini 

maka diinterpretasikan bahwa tidak ada perubahan 

mineral utama batupasir Formasi Muara Enim Tersebut. 
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Gambar 6 Kenampakan sayatan batupasir yang tidak 

berasosiasi dengan endapan gunung api muda ynag 

didominasi oleh mineral Kuarsa (qz). 

 
 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil peneltian yang telah dilakukan dengan 

berbagai metode pendekatan maka telah didapatkan 

kesimpulan mengenai karakteristik Formasi Muara Enim 

daearah Paduraksa dan sekitarnya yaitu : 

1. Formasi Muara Enim pada Paduraksa terdiri dari 

satuan litologi batupasir tufan, batulempung, dan 

endapan batubara. 

2. Formasi Muara Enim pada daerah telitian dicirikan 

dengan keberlimpahan Fosil daun 
3. Formasi Muara Enim daerah tersebut dicirikan 

dengan struktur sedimen berupa Laminasi dan cross 

bedding. 

4. Satuan batupasir tufan yang dapat dikelompokan 

menjadi dua satuan berdasarkan komposisi mineral dan 

fisik batuan 

 

Pada batupasir Formasi Muara Enim yang sudah 

berasosiasi dengan endapan gunung api muda didapatkan 

karakteristiknya berupa temuan fosil daun yang cukup 

melimpah pada litologi batupasir tufan dan kehadiran 
struktur Cross Bedding yang mengindikasikan arah 

aliran pengendapan material sedimen Formasi Muara 

Enim dan arah aliran pengendapan Formasi Gunung Api 

Muda tidak searah. 

 Selain dari struktur sedimen dan fosil daun tersebut, 

pada sayatan petrografi dapat dilihat kehadiran mineral 

litik yang mendominasi komposisi mineral dari batupasir 

Formasi Muara Enim yang sudah berasosiasi dengan 

endapan gunung api muda tersebut. Komposisi dari 

mineral ini menunjukkan bahwa mineral utama dari 

batupasir Formasi Muara Enim ini sudah mengalami 

perombakan menjadi mineral-mineral asing yang dapat 
berasal dari batupasir itu sendiri maupun berasal dari 

material vulkanik.  

Karakteristik yang didapatkan pada batupasir 

Formasi Muara Enim yang tidak berasosiasi dengan 

endapan gunung api yaitu struktur sedimen laminasi 

yang menciriran litologi pasir tersebut terendapkan 

secara tenang, ukuran butir yang seragam dan lebih 

kasar, jika diamati dari sayatan petrografinya dapat 

dilihat dominasi mineral Kuarsa yang menunjukkan 

bahwa litologi tersebut terendapkan didaratan, tidak 

terdapat mineral litik yang menunjukkan belum ada 

perombakan mineral utama batupasir tersebut. Dari 

kedua karakteristik ini dapat disimpulkan bahwa 

endapan gunung api muda pada lokasi penelitian 

mempengaruhi Batupasir Formasi Muara Enim dari segi 

komposisi mineral penyusun batuan, struktur sedimen 

yang berkembang serta bentuk fisik dari batupasir 

tersebut. 
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ABSTRAK: Desa Mendingin, Kabupaten Ogan Komering Ulu secara administrasi terletak di Barat Daya dari 

provinsi Sumatera Selatan. Pada daerah ini berdasarkan peta geologi terdahulu dan pengamatan lapangan pada 

daerah ini didominasi oleh batuan vulkanik yang berasal dari formasi Qhv (Quartenary Holocene Vulkanik) 

dengan litologi penyusun berupa tuff, tuff – lapili, breksi vulkanik, dan  lava andesit, litologi ini tersebar 

dibagian utara, selatan, dan Barat daya pada daerah penelitian. Material – material vulkanik berasal dari bukit – 

bukit yang berada disekitar lokasi penelitian yang diakibatkan adanya aktivasi kembali gaya kompresi pada Plio 

– Plistosen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui petrografi batuan vulkanik dari formasi 

Qhv. Terdapat tiga metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisa CitraLandsat / DEM, Observasi 

Lapangan, dan analisa petrografi. Dari analisa CitraLandsat / Dem ditemukan tiga sumber erupsi batuan pada 

daerah telitian yang ditunjukkan pula dengan hasil analisa petrografi terhadap 8 sample batuan vulkanik pada 

daerah penelitian dimana sumber vulkanik pada bagian barat daya dihasilkan dari bukit Lumut Balai, sedangkan 

bagian lainnya dihasilkan dari endapan campuran dari berbagai bukit yang berada disekitar daerah penelitian. 

Kenampakan mikroskopis pada lava andesit menunjukkan tekstur khusus berupa trakitik dimana mineral 

plagioklas membentuk semacam aliran. Litologi tuff – lapili, breksi vulkanik, dari kenampakan mikroskopis 

menandakan adanya alterasi hidrothermal yang ditandai dengan kehadiran mineral ubahan seperti klorit, serisit, 

dan karbonat. 

 

Kata Kunci : Qhv, petrografi, batuan vulkanik   

 

ABSTRACT: Mendingin Village, Ogan Komering Ulu District administratively located at the Southwest of South 

Sumatera Province. In this area based on previous research on geological maps and the field observation in this 

area was dominated by the volcanic rock which comes from Qhv (Quartenary Holocene Volkanic) Formation 

with the composing lithology of tuff, tuff – lapilli, volcanic breccia and andesitic lava. These lithology spread 

around the northern, southern and southwestern side of research area. The volcanic material which comes from 

the mountain around the research area which caused by the reactivation of compressional force on Plio – 

Pleistocene. The purpose of this study was to find out the petrographic volcanic rocks from the Qhv formation. 

There are three methods which build up this research, which are landsat imagery analysis (DEM), field 

observation and petrography analysis. From landsat imagery analysis were found three source of volcanic 

eruption on the research area which also shown by the petrography analysis result towards 8 rocks sample of 

volcanic in the research area, whereas the volcanic source of southwest was erupted by Lumut Balai hills while 

the other part was the mixing partfrom various hills which located around the research area. The microscopic 

appearance on andesitic lava shows the particular texture which is trachytic where on the plagioclase mineral 

forming some kind of flow. The lithology of tuff-lapilli, volcanic breccia from the microscopic appearance was 

indicating that there is a hydrothermal alteration which indicated by the appearance of alteration mineral which 

are chlorite, sericite and carbonate 

 

Keywords: Qhv, Petrography, vulkanik rocks 
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PENDAHULUAN 

 

Pulau Sumatera meupakan pulau yang terbentuk 

akibat adanya subduksi dari lempeng Eurasia dan 

Lempeng Indo – Australia, yang mengakibatkan 

pulau ini memiliki sumber daya alam yang sangat 

melimpah, serta jajaran gunung api yang aktif ( ring 

of fire ) disepanjang pulau Sumatra, Jawa, Maluku, 

dan Sulawesi. Terdapat 128 gunung api aktif di 

Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai 

Marauke , dengan 84 diantaranya menunjukkan 

aktifitas eksplosifnya sejak 100 tahun terakhir. 

Kondisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki 

material – material piroklastik yang berasal langsung 

dari magma yang disebabkan oleh aktivitas gunung 

api (Schmid, 1981). Batuan piroklastik menurut 

William (1982) merupakan produk dari aktifitas 

vulkanisme yang menghasilkan batuan vulkanik 

klastik oleh serangkaian proses yang berkaitan 

dengan letusan gunung api. Batuan piroklastik 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu piroklastik aliran 

(flow), piroklastik jatuhan (fall), dan  piroklastik 

campuran (surge).     

Secara administratif lokasi penelitian berada pada 

Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan (Gambar 1). 

Lokasi ini berada pada kordinat  S 4° 06’ 23.9”, E 

103° 42’ 49.8”, dan S 4° 10’ 13.4”, E 103° 46’ 39.3” 

dengan luas wilayah 49 km2 dan skala 1 ; 25.000. 

 

 

Gambar 1. Lokasi daerah penelitian 

 

Batuan vulkanik pada daerah telitian berasal dari 

formasi Qhv yang diendapkan pada Plistosen sampai 

dengan Holocen. Formasi ini terdiri dari litologi 

breksi gunung api, lava, dan tuff bersusun andesit – 

basal (S. Gafoer, T.C. Amin and R. Pardede, 1993). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

geologi daerah desa Mendingin dan sekitarnya serta 

karakteristik petrografi dari batuan vulkanik pada 

daerah penelitian.  

 

GEOLOGI REGIONAL 

        

Geologi Regional Cekungan Sumatra Selatan. 

Stratigrafi pembentuk cekungan Sumatra Selatan 

menurut Ginger dan Fielding (2005) dimulai dari 

awal Pra-tersier yaitu berupa batuan dasar (basement) 

yang atas batuan beku Mesozoikum, batuan 

metamorf  Paleozoikum-Mesozoikum, serta batuan 

karbonat yang termetamorfkan, kemudian dilanjutkan 

dengan pengendapan Formasi Lahat (Eosen – 

Oligosen) pada . Formasi ini secara umum terdiri dari 

lapisan tebal yang mencakup batupasir berbutir halus 

– kasar perselingan batu serpih atau batu lempung, 

tuff, lapisan batubara tipis, aglomerat, konglomeratan 

dan  breksi. Diatasnya terendapkan Formasi Talang 

Akar (Oligosen akhir –Miosen awal) secara selaras 

yang tersusun atas batupasir yang berasal dari delta 

plain, serpih, lanau, batupasir kuarsa, dengan sisipan 

batulempung karbonan, batubara dan di beberapa 

tempat konglomerat dengan bagian bawah pada 

formasi ini merupakan reservoir penghasil minyak 

utama di Cekungan Sumatera Selatan. Formasi 

Baturaja (Miosen awal) terendapkan secara tidak 

selaras dengan Formasi Talang Akar, formasi ini 

tersusun atas batugamping terumbu, kalkarenit 

dengan sisipan serpih gampingan dan napal. 

Kemudian terendapkan  Formasi Gumai (Oligosen - 

Miosen Tengah) yang menjadi puncak dari fase 

transgresi dengan litologi penyusun berupa batu 

lempung, batuserpih, dan batupasir halus. Formasi 

Air Benakat (Miosen Tengah - Miosen Akhir) 

terendapkan selaras dengan formasi sebelumnya, 

pada formasi ini terjadi perubahan fase pengendapan, 

dari transgresi menuju regresi.  Formasi Muara Enim 

(Miosen Akhir - Pliosen), merupakan formasi 

pembawa batubara (coal bearing formation) pada 

cekungan Sumatera Selatan yang diendapkan pada 

lingkungan fluvial sampai laut dangkal. dan 

pengendapan Formasi Kasai (Plio – Plestosen) yang 

diikuti dengan peningkatan aktivitas vulkanik. 

Peristiwa pengendapan terakhir pada cekungan ini 

berupa pengendapan material vulkanik (Qhv).  

Peristiwa tektonik yang terjadi di cekungan 

Sumatera Selatan menurut Pulonggono (1992) 

dipengaruhi oleh empat fase. Keempat fase tersebut 

ialah yaitu fase pertama (kompresi) yang berlangsung 

dari Jurasik awal sampai Kapur bawah. Hal tersebut 
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mengakibatkan terbentuknya sesar geser dekstral 

berarah WNW – ESE, serta terdapat kelurusan Musi 

berarah N - S. Fase kedua (extensional) berlangsung 

selama Kapur Akhir – Tersier Awal (Pra – Tersiaer) 

yang menghasilkan sesar - sesar normal berarah N – 

S dan WNW – ESE, hal tersebut menghasilkan 

pemekaran yang membentuk block tinggian (horst) 

dan depresi (graben). Block inilah yang menjadi 

basement cekungan Sumatera Selatan, dan 

dimulainya pengisian material sedimen. fase ketiga 

(fase tenang) adanya tektonik Miosen yang 

menyebabkan pengangkatan tepi cekungan. 

Kelurusan Bukit Barisan sudah mulai terbentuk 

selama tersier awal dengan trend N 320° E. Dan fase 

keempat (kompresi) yaitu gerak adanya aktivitas 

gaya kompresi yang terjadi lagi. Pada Plio – Plistosen 

terjadi pengangkatan dan perlipatan yang memiliki 

arah baratlaut serta mengakhiri pengendapan tersier 

dan aktifnya aktivitas vulkanik.  

 

 

METODE  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi menjadi tiga berupa analisa 

DEM / CitraLandsat yang berfungsi untuk 

mengetahui sumber material vulkanik dan arah 

persebaran produk vulkanik berdasarkan prinsip 

dasar pemetaan vulkanik, metode ini menggunakan 

beberapa aplikasi berupa Global Mapper dan 

CorelDraw. 

Pemetaan Geologi Lapangan berupa pengamatan 

singkapan dan pengambilan sample batuan. 

Pengamatan singkapan dilapangan berupa jenis 

batuan, karakteristik megaskopis, struktur dan 

tekstur, profil batuan serta pengukuran kedudukan 

lapisan berdasarkan McPie et al (1993). Analisa 

petrografi dilakukan di laboratorium Geolog dan 

Dinamik Teknik Geologi UNSRI dengan 

menggunakan mikroskop polarisasi merk olimpus 

CX23. Analisa ini menggunakan 8  sample batuan 

vulkanik, terdiri dari 6 sample tuff – lapili, 1 sample 

lava andesit, dan 1 Sample breksi vulkanik.   Sample 

ini digunakan untuk mengetahui mineral, komposisi 

ukuran butir, dan tekstur batuan. Penaman batuan 

dilakukan dengan menggunakan klasifikasi Fisher 

(1966).    

      

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

GEOLOGI DAERAH TELITIAN 

 

Pengamatan geomorfologi daerah penelitian 

dibagi menjadi beberapa aspek yaitu morfologi dan 

morfogenesa. Secara umum bentuk lahan pada 

daerah telitian meliputi perbukitan, lereng, dan 

dataran. Maka berdasarkan data pengamatan 

lapangan serta citralandsat diketahui daerah 

penelitian memiliki 4 satuan bentuk lahan yaitu 

dataran banjir, dataran denudasional, lereng 

vulkanik , dan perbukitan vulkanik. 

Pada lokasi studi penelitian geologi daerah desa 

Mendingin dan sekitarnya, berdasarkan data 

lapangan daerah ini dominasi hampir 90 % batuan 

vulkanik yang terendapkan pada umur kuarter. 

Litologi yang ditemukan pada daerah telitian berupa 

batuan vulkanik, batuan sedimen, dan batuan beku. 

Stratigrafi daerah penelitian dibagi menjadi 2 formasi 

yaitu Formasi Gumai (Tmg) yang tersusun atas 

Satuan Batuserpih dan Formasi  Qhv yang tersusun 

atas lava andesit, tuff – lapili, dan breksi vulkanik  

hubungan antar formasi yaitu formasi Qhv yang 

terendapkan tidak selaras terhadap Formasi Gumai 

yang berada dibawahnya (Gambar 2).  

 

 

Gambar 2. Peta Geologi Desa Mendingin dan 

Sekitarnya 

 

Formasi gumai menepati 10% dari luas daerah 

telitian yang tersebar pada dibagian utara pada peta 

dan digambarkan berwarna hijau pada peta geologi. 

Pada formasi ini ditemui singkapan Batuserpih di 
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bagian utara pada Sungai Ogan, berdasarkan 

kenampakan megaskopis batuanserpih memiliki ciri 

berwarna abu – abu kehitaman, struktur menyerpih, 

dengan sortasi yang baik dan memiliki kemas matrix 

supported fabric (Gambar 3). Pada formasi ini juga 

ditemukan beberapa fosil plankton dan benthos yang 

menandakan jika formasi ini terendapkan pada 

lingkungan laut (marine).  

 

Gambar 3. Singkapan Batuserpih (A), Sayatan tipis 

Batuserpih (B). 

  

Formasi Qhv yang terdiri dari litologi batuan tuff, 

lava andesit, tuff lapili, dan breksi autoklastik yang 

diendapkan pada lngkungan terestrial. Satuan lava 

andesit menepati 5% dari luas daerah penelitian yang 

tersebar pada bagian selatan daerah penelitian. 

Berdasarkan kenampakan megaskopis lava andesit 

memperlihatkan ciri – ciri berwarna abu – abu, warna 

lapuk abu – abu kehitaman,  struktur masif, derajat 

kristalisasi hipokristalin (Gambar 4).  

Satuan Tuff – Lapilli merupakan  produk 

piroklastik yang berasal dari campuran beberapa 

sumber vulkanik jenis pengendapan piroklastik 

aliran, moderately sorted, dan matrix supported. 

Secara megaskopis memiliki ukuran butir halus - 

sedang, rapuh hingga kompak, terdiri dari gelas dan 

pumice yang menunjukkan telah  mengalami erosi 

yang kuat (Gambar 4).  

Sedangkan breksi vulkanik memiliki fragmen 

yang terdiri dari batuan andesit dengan diameter blok 

dan menyudut serta komposisi sama dengan matriks. 

Fenokris berupa plagioklas, piroksen, kuarsa, dan 

opaque. Secara fisik singkapan breksi memiliki 

sortasi buruk, warna kemerahan akibat proses 

oksidasi dengan udara bebas saat erupsi berlangsung 

dan adanya alterasi hidrothermal, dikarenakan 

singkapan ini berada di daerah yang dekat dengan 

sumber panas bumi yang ditandai dengan munculnya 

mata air panas. 

 

 

Gambar 4. Singkapan batuan vulkanik 

 

Struktur geologi pada lokasi berupa sesar turun 

yang berada pada bagian Timur dan Barat Laut pada 

daerah telitian. Analisis struktur geologi daerah 

telitian menggunakan analisa stereografis dari data 

kekar dilapangan, pola kelurusan, dan kenampakan 

penjajaran air terjun.    

 

PETROGRAFI BATUAN VULKANIK 

 

Batuan piroklastik adalah batuan vulkanik yang 

disusun oleh material – material vulkanik yang 

bersifar klastik, dan dihasilkan oleh serangkaian 

proses yang berkaitan dengan letusan gunung api 

(W.T. Huang, 1962 dan William 1982). Tipe endapan 

piroklastik berdasarkan pembentukan terbagi menjadi 

3 yaitu, Endapan  piroklastik jatuhan (Pyroclastic fall 

deposits) yang dihasilkan dari erupsi gunung api 

yang jatuh kembali kebawah permukaan bumi, 

penyebaran umumnya menutupi topografi dan 

berstruktur berlapis (graded bedding) dan bersortasi 

baik. Endapan Piroklastik aliran (Pyroclastic flow) 

merupakan hasil aliran langsung dari pusat erupsi 

memiliki sebaran yang tidak merata, menebal pada 

bagian lembah, seringkali berasosiasi dengan lava 

riolitik, dasitik, dan andesitik. Endapan piroklastik 

campuran (pyroclastik surge) merupakan endapan 

piroklastik hasil percampuran dari bahan padat dan 

gas (uap air) yang mempunyai rapat masa rendah dan 

bergerak dengan kecepatan tinggi secara turbulen di 

atas permukaan. Menunjukan perlapisan yang acak 

atau low-angle stratification.  
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Penamaan batuan piroklastik didapatkan 

berdasarkan ukuran butir fragmen yang terbagi 

menjadi bomb > 64 mm, Lapili 2 mm – 64 mm, dan 

butiran debu (Ash) < 2 mm. Dari perhitungan ukuran 

butir tersebut kemudian dimasukkan kedalam 

diagram klasifikasi yang dikemukakan Fisher (1996) 

(Gambar 5). Sedangkan untuk penamaan pada batuan 

beku menggunakan klasifikasi IUGS berdasarkan 

keberadaan mineral yang terkandung. 

 

  

Gambar 5. berdasarkan tipe material, Pettijohn 

(1975) dan Harper & Row, Schmid (1981), dan 

berdasarkan ukuran material, Fisher (1966). 

 

1. Lava Andesit 

Lava andesit secara mikroskopis menunjukkan 

Sayatan tipis batuan beku Andesit yang 

memperlihatkan warna umum abu-abu sampai 

kecoklatan. Sayatan ini memiliki karakteristik tekstur 

Mikro Porfiritik, ,jenis krital hipokristalin dan 

Ineuigranular, bentuk kristal euhedral- subhedral 

berukuran kecil-sedang,didominasi oleh masa dasar 

mineral plagioklas yang bertekstur mikrolit serta 

beberpa mineral fenokris plagioklas. Tekstur khusus 

pada batuan berupa trakitik dimana mineral 

plagioklas membentuk semacam aliran. terdiri dari 

mineral plagioklas (89%), kuarsa (3%), opak (1%), 

dan gelas (8%) (Gambar 6).  

 

 

Gambar 6. Sayatan tipis lava andesit bertekstur 

khusus trakitik dengan perbesaran 4x  

 

2. Lithic Tuff 

Pada sample batuan lithic tuff , Terdiri dari kristal 

dengan ukuran <2mm diataranya berupa biotit, 

kuarsa, mineral opak, dan  mineral lempung. 

Fragmen terdiri dari pumis dan tuff yang tertanam 

dalam massa debu vulkanik. Biotit : Ukuran sangat 

halus dengan warna coklat tua, belahan satu arah, 

menyebar tidak merata, bentukan tidak utuh lagi 

(embayment texture) dan beberapa kenampakan 

tergantikan oleh mineral lempung.  

Kuarsa: Sebagai mikrolit dan menyebar tidak 

merata. Mineral opak : berwarna hitam pada cross 

dan paralel nikol. Mineral lempung : 

diinterpretasikan berupa mineral ubahan berupa 

siderit  dengan ukuran yang sangat halus. Pumis : 

Mengisi rongga pada batuan dengan warna abu – abu 

putih, vesikuler. Tuff : Bentuk subrounded – rounded 

dengan komposisi gelas dan debu vulkanik. Debu 

vulkanik : hadir sebagai massa dasar batuan (Gambar 

7). 

 

Gambar 7. Sayatan tipis tuff lithik dengan  

perbesaran 4x 

 

3. Breksi Vulkanik 

Sayatan tipis sayatan breksi yang terdiri dari 

fragmen heterogen, seperti andesit, pumis, dan tuff. 

Kristal terdiri dari plagioklas, kuarsa, dan gelas 

(Gambar 8).  Andesit : sebagai fragmen pada batuan 

dengan ukuran >2mm dan batas yang sangat tegas, 

komposisi fragmen ini didominasi oleh plagioklas 
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dengan ukuran < 2mm, kembaran kalsbad, tekstur 

trakitik terdapat pada fragmen ini. Pumis : Mengisi 

rongga pada batuan dengan warna abu-abu dan 

vesikuler. Tuff : bentukan rounded dengan komposisi 

glass shards dan plagioklas. Plagioklas : memiliki 

kembaran  kalsbad dengan ukuran halus hadir cukup 

merata pada sayatan, bentuk tabular pada sayatan. 

Kuarsa : Sebagai mikrolit pada sayatan, hadir merata 

pada batuan. Gelas : Sebgai penyusun matriks 

dengan ukuran sangat halus dengan bentukan gelas 

platy (pipih). 

 

Gambar 8. Sayatan tipis Breksi Vulkanik dengan 

perbesaran 4x 

 

4. Tuff Kristal 

Sayatan tipis batuan tuff kristal yang 

memperlihatkan berwarna putih ke abu-abuan dan 

memiliki warna interferensi putih kekuningan; 

berukuran sangat halus – 0.1 mm; pada sayatan ini 

mineral – mineral utama pada batuan telah 

mengalami ubahan menjadi mineral lempung; 

material terdiri dari ash yang terdiri dari mineral 

lempung (89%), kuarsa (2%), opak (1%) dan gelas 

(8%) (Gambar 9).  

Kuarsa(Qz)  : memiliki warna putih, relief 

rendah, tidak memiliki pleokrisme, dengan 

pemadaman bergelombang, pada sayatan merupakan 

mineral tambahan dikarenakan jumlatnya yang 

sedikit dan merupakan mineral berukuran micro serta 

berjenis monoquartz. Lempung (Cl) : memiliki warna 

putih sampai kekuningan; merupakan mineral hasil 

ubahan dari kristal – kristal yang terdapat pada 

mineral sebelumnya seperti plagioklas dan alkali 

feldspar; berukuran sangat halus dengan tidak 

memiliki sudut pemadaman dan pleokrisme 

(perubahan warna), persebaran merata didalam 

sayatan; berdasarkan warna dari mineral lempung 

diinterpretasikan bahwa mineral ini adalah illite. 

Opak (Op) : berwarna hitam pada kedua kenampakan 

berukuran 0.05 – 0.1 mm; berbentuk equant atau 

memundar; persebaran yang merata didalam sayatan; 

merupakan mineral yang tidak tembus cahaya. Gelas 

(Vg) : merupakan volcanic glass yang terbentuk 

secara cepat hasil erupsi gunungapi; berukuran 

sangat halus.  

 

 

 

 

Gambar 9. Sayatan tipis tuff kristal 

 

 

DEM / CITRALANDSAT ANALISIS 

 

Dalam pemetaan daerah gunung api terdapat 

empat prinsip dalam menentukan persebaran material 

vulkanik (Sumaryadi , 2018) yaitu produk dan 

sumber erupsi gunung api berupa produk aliran dan 

produk jatuhan yang mengalir dan menyebar kearah 

lereng tertentu, hukum superposisi, hukum cross 

cutting (pemotongan), dan kesebandingan stratigrafi 

batuan/endapan yang dipengaruhi faktor eksogen 

(pelapukan, struktur geologi, dan erosi) memiliki 

umur yang relatif lebih tua. Berdasarkan pemahaman 

konsep diatas dilakukan berupa pengamatan DEM / 

CitraLandsat menggunakan data SRTM_13, dan 

menggunakan pendekatan bentuk relief serta pola 
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Petrografi Batuan Vulkanik 

kontur dengan aplikasi Global Mapper dan 

CorelDraw (Gambar 2). Sumber material vulkanik 

pada daerah penelitian diindikiasikan bersumber dari  

Bukit Lumut Balai dan endapan campuran yang 

berasal dari Bukit Lumut Balai dan Bukit Nanti yang 

berada disebelah barat daya dan tenggara pada daerah 

penelitian.  

 

 

Gambar 2. Interpretasi Sumber Erupsi gunung api 

(Sources: SRTM_57_13 Badan Geospasial Indonesia 

(BIG)) 

 

 

KESIMPULAN    

 

Berdasarkan hasil penelitian pada daerah 

Mendingin dan sekitarnya, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Sumatera Selatan, daerah telitian 

disusun atas batuan Sedimen, piroklastik dan batuan 

beku andesit. Terdapat dua Formasi pada daerah 

telitian yang terdiri dari Formasi Gumai dengan 

litologi batuserpih dan Formasi Qhv yang terdiri dari 

litologi lava andesit, tuff lithik, tuff kristal, dan breksi 

vulkanik. Pada kenampakan mikroskopis lava andesit 

memiliki  tekstur khusus berupa trakitik dimana 

mineral plagioklas membentuk semacam aliran. 

Litologi tuff – lapili, breksi vulkanik, dari 

kenampakan mikroskopis menandakan adanya 

alterasi hidrothermal yang ditandai dengan kehadiran 

mineral ubahan seperti klorit, serisit, dan karbonat. 

Sumber material vulkanik pada daerah penelitian 

berasal dari Bukit Lumut balai pada bagian barat 

daya, dan sebagian lokasi penelitian berasal dari 

endapan campuran dari Bukit Nanti.  
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ABSTRAK: Lokasi penelitian terletak di daerah Muaro Gambok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Formasi 

Sawahtambang memiliki cakupan sebesar 70 % dari lokasi penelitian. Formasi Sawahtambang pada lokasi penelitian 

didominasi oleh batupasir yang sangat tebal, maka dari itu dilakukan penelitian yang lebih mendetil pada Formasi 

Sawahtambang. Penelitian yang dilakukan mencakup litofasies, elemen arsitektur dan interpretasi lingkungan 

pengendapan dari Formasi Sawahtambang. Pada umumnya di Indonesia masih sedikit yang membahas mengenai hal 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa pengamatan terhadap singkapan yaitu kolekting data profil dan 

penampang, litofasies, elemen arsitektur serta interpretasi lingkungan pengendapan. Formasi Sawahtambang ini memiliki 

ketebalan sebesar 224 meter yang diperoleh dari profil yang terbagi menjadi tiga segmen, yaitu Segmen Kabun, Segmen 

Muaro Gambok dan Segmen Silokek. Segmen Kabun memiliki ketebalan 68 meter dengan karakteristik yang didominasi 

oleh trough crossbed sandstone fasies yang menggambarkan aktifnya channel yang saling memotong namun terdapat 

farmer bar yang tipis. Segmen Muaro Gambok memiliki ketebalan sebesar 76 meter dengan karakteristik yang didominasi 

oleh geometri overbank fines yang termasuk kedalam lingkungan pengendapan dataran banjir. Segmen Silokek dengan 

ketebalan 80 meter yang memiliki karakteristik tersusun dari elemen arsitektur downstream acreting (DA) yang 

menggambarkan active channel dan terdapat vegetated farmer bar yang ditandai oleh sisipan batuara yang tipis. 

 

Kata Kunci: Formasi Sawahtambang, litofasies, elemen arsitektur dan lingkungan pengendapan 

 

ABSTRACT: The research area is located in the Muaro Gambok area, Sijunjung District, West Sumatra Province. 

Generally, Sawahtambang Formation has a coverage of 70% of research area. Sawahtambang Formation is dominated 

by very thick sandstone. Therefore, more detailed of this study is focused on Sawahtambang Formation. The study of this 

research includes lithofacies, architectural elements and depositional environments of Sawahtambang Formation. 

Generally, in Indonesia there is little discussion about this. The method used in this research is outcrops observation 

which includes collecting data, profile, lithofacies, architectural elements and interpretation depositional environment. 

Sawahtambang Formation has a thickness about 224 meters that obtained from profiles and divided into three segments; 

Kabun Segment, Muaro Gambok Segment and Silokek Segment. Kabun Segment consists of 68 meters thick with 

characteristic of this segment wich domination facies trough crossbed sandstone it represents of active channel twih thin 

farmer bar that had occurred there. Muaro Gambok segment has a thickness of 76 meters with characteristics flanked by 

overbank It represents that the depositional environment of this segment can be categorized as floodplain. Silokek segment 

with 80 meter thickness has characteristics composed of downstream acreting architectural elements (DA). This indicates 

that Silokek segment is an active channel but in this segment there is also a vegetated farmer bar which marked by thin 

batubara. 

 

Keyword: Sawahtambang Formation, lithofacies, elemen architectural and depositional environment. 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Letak geografis daerah penelitian berada di daerah 

Muaro Gambok Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera 

Barat. Daerah Muaro Gambok ini terletak pada Cekungan 

Ombilin. Pada lokasi pengamatan membagi lokasi 

penelitian menjadi 3 (tiga) segmen lokasi pengamatan 

(Gambar 1). Secara tektonofisiografis Cekungan Ombilin 
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terletak diantara volcanic arc dari batuan Pra-Tersier yang 

terbentuk di Pulau Sumatera saat ini yaitu Pegunungan 

Barisan pada bagian barat (Noeradi, dkk., 2005). 

Cekungan Ombilin yang terdiri dari batuan Pra- 

Tersier yaitu Formasi Kuantan merupakan Formasi paling 

bawah atau bisa disebut sebagai basement dari Cekungan 

Ombilin. Litologi yang ada pada Formasi Kuantan yaitu 

Phyllite, Shale Member, Limestone Member, dan Lower 

Member yang terbentuk selama Pra - Tersier. Formasi 

Kuantan memiliki umur Karbon (Kastowo & 

Silitonga,1995). Formasi Silungkang menurut Kastowo & 

Silitonga (1995), bagian bawah dari formasi ini memiliki 

litologi yang didominasi oleh andesit hornblende, andesit 

augit dan meta-andesit dengan sisipan tipis tuff, 

batugamping, serpih, dan juga batupasir. Formasi Tuhur 

berumur Kapur Tengah sampai Kapur akhir yang terbagi 

menjadi dua anggota yaitu, Anggota Batugamping dan 

Anggota Batusabak. 

Selain batuan Pra-Tersier Cekungan Ombilin juga 

terdiri dari material sedimen Formasi Brani yang terbagi 

menjadi 2 anggota, yang dibedakan berdasarkan 

litofasiesnya, yaitu Anggota Selo dan Kulampi dengan 

umur Paleosen hingga Eosen. Formasi Sangkarewang 

terdiri dari serpih berlapis tipis berwarna kelabu gelap 

kecoklatan, formasi ini memiliki umur Paleosen 

(Koesoemadinata dan Matasak, 1981). Formasi 

Sawahlunto yang terdiri dari litologi batupasir dan 

batulanau dengan ciri memiliki sisipan batubara, 

lingkungan pengendapannya meandering river dengan 

umur Eosen. Formasi Sawahtambang dengan litologi 

batupasir, struktur sedimen silang siur dan banyak 

terdapat channel dilapangan yang menandakan 

lingkungan pengendapan dari braided system dengan 

umur Oligosen. Formasi Ombilin yang terdiri dari 

batuserpih dengan sisipan nodule gamping banyak 

mengandung fosil foraminifera yang memiliki umur 

Miosen Awal dan Formasi Ranau yang terdiri dari satuan 

batuan vulkanik dengan umur plistosen. 

Formasi Sawahtambang merupakan formasi yang 

paling dominan pada lokasi penelitian, keterdapatan 

formasi ini lebih dari 70% dari lokasi penelitian maka dari 

itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendetil. 

Formasi Sawahtambang ini terbagi menjadi dua anggota 

yaitu Anggota Poro dan Anggota Rasau. Anggota Rasau 

pada bagian atas yang terdiri dari perselingan batupasir 

konglomerat dengan struktur sedimen crossbed dan 

planar sedangkan pada Anggota Poro oada bagian bawah 

yang terdiri dari batupasir kuarsa dengan sisipan serpih, 

lanau dan batubara pada anggota ini lebih berperan 

lingkungan pengendapan dari meandering river karena 

kehadiran batubara yang lebih berkembang sebagai 

overbank fines dengan lingkungan floodplain. 

 
 

Gambar 1 Peta dan penampang pada lokasi penelitian 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini 

pengamatan litologi, struktur sedimen, profil, litofasies, 

elemen arsitektur serta lingkungan pengendapan. Dalam 

metode penelitian ini penulis menggunakan studi 

penelitian dan  literatur dari peneliti yang 

mengembangkan tentang litofasies, elemen arsitektur dan 

lingkungan pengendapan yang mengacu pada Miall 

(1978, 1985, 1996 dan 2014). Metode pertama yang 

dilakukan adalah pengamatan yang dilakukan terhadap 

singkapan di daerah penelitian data yang akan diperoleh 

dari pengamatan tersebut berupa deskripsi batuan yang 

berisi litologi, warna, ukuran butir, bentuk butir, derajat 

kebundaran, kemas dan struktur sedimen. Setelah 

memperoleh data tersebut dilakukan pengukuran profil. 

Profil yang dilakukan terhadap singkapan dilakukan 

secara vertikal keatas. Profil ini terdiri dari data 

pengamatan singkapan dan interpretasi proses. Profil ini 

bertujuan untuk mengetahui asosiasi fasiesnya. 
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Metode yang kedua berupa pengamatan dan 

interpretasi litofasies yang terkumpul akan membentuk 

satu geometri elemen arsitektur. Setelah diketahui 

litofasies dan elemen arsitektur maka dapat dilakukan 

interpretasi terhadap lingkungan pengendapan pada 

daerah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan 

pengamatan terhadap 10 (sepuluh) singkapan yang 

prospek dan mempuni untuk dilakukan pengamatan. 

Pengamatan yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) 

singkapan tersebut lalu dibagi lagi menjadi 3 (tiga) 

segmen per lokasi penelitian yang terdekat yaitu, Segmen 

Kabun, Segmen Muaro Gambok dan Segmen Silokek. 

Metode yang ketiga merupakan interpretasi hasil 

lingkungan pengendapan yang dibangun dari data 

pengamatan singkapan, profil, litofasies, elemen 

arsitektur dan arah paleocurrent pada lokasi penelitian. 

Interpretasi lingkungan pengendapan ini mencakup model 

2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi. Model lingkungan 

pengendapan ini berfungsi untuk mengilustrasikan serta 

menginformasikan apa yang akan dibahas kepada 

pembaca mengenai pembagian lingkungan pengendapan 

pada daerah lokasi penelitian.. Kriteria utama untuk 

mendefinisikan litofasies dan elemen arsitektur ini 

menggunakan referensi dari Miall (1978, 1996 dan 2014) 

yang telah banyak digunakan oleh penelitian belakangan 

ini. Sejalan dengan penelitian pada fasies-fasies fluvial 

yang juga dilakukan oleh Ghazi (2009), Wackefield 

(2015), Scherer (2015), Kifumbi (2017), dan Liesa (2013) 

yang masih mengacu pada klasifikasi yang diajukan oleh 

Miall (1985) dan dimodifikasi oleh Miall (2014). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Lingkungan pengendapan merupakan penjelasan 

mengenai suatu batuan sedimen yang dapat diamati dan 

diinterpretasi litologi, struktur sedimen, pola arus purba 

yang menunjukan tempat sedimen tersebut diendapkan. 

Untuk memperoleh lingkungan pengendapan diperoleh 

dari data elemen arsitektur dan litofasies. Elemen 

arsitektur merupakan asosiasi fasies yang lebih besar, 

sehingga untuk melakukan pengamatan terhadap elemen 

arsitektur harus mencakup mengenai asosiasi antara fasies 

satu dengan fasies yang lainnya. 

 

Litofasies 

 
Asosiasi fasies merupakan pengamatan yang 

dilakukan terhadap karakteristik atau ciri litologi batuan 

baik secara fisik, kimia ataupun biologi serta struktur 

sedimen (Gambar 2). Interpretasi yang dilakukan dalam 

penentuan jenis litofasies ini menggunakan klasifikasi 

Miall (2014). Asosiasi fasies yaitu mengelompokan 

beberapa fasies berdasarkan genetis, sehingga asosiasi 

fasies memiliki arti bahwa didalmnya terdapat interpretasi 

 

proses (Gambar 2). Lokasi penelitian terbagi menjadi 3 

(tiga) segmen yaitu, Segmen Kabun, Segmen Muaro 

Gambok, Segmen Silokek. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ggambar 2 Strukur sedimen pada lokasi pengamatan. 

 
Karakteristik Segmen Kabun ini terdapat litofasies 

fine mud, massive Fm yang tipis lalu ditutupi oleh 

litofasies sandy scoure Ss, sandy through crossbed St, 

sandy planar crossbed Sp, dan sandy horizontal 

lamination Sh (Gambar 3). 

 

Gambar 3 Litofasies Segmen Kabun. 
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Segmen Kabun ini didominasi oleh material sedimen 

batupasir yang memiliki ukuran butir medium hingga 

coarse sand yang menandakan bahwa material yang 

kasar. Interpretasi pada Segmen Kabun menunjukan 

active channel braided stream dengan vegetated farmer 

bar pada batubara 

Karakteristik Segmen Muaro Gambok yang terdiri 

dari litofasies Massive Mud or Silt Drape (Fm), horizontal 

lamination sandstone facies (Sh), planar crossbed 

sandstone facies (Sp) dan trough crossbed sandstone 

facies (St). Karakteristik yang terdapat pada segmen ini 

adalah terapitnya material kasar oleh material yang lebih 

halus. Hal tersebut menandakan bahwa material kasar 

terisolir dan menjadi salah satu ciri dari bentukan 

meander river (Gambar 4). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4 Litofasies Segmen Muaro Gambok 

Karakteristik Segmen Silokek terletak pada dominasi 

batupasir yang cukup tebal. Segmen Silokek merupakan 

segmen yang cukup tebal dibandingkan dengan segmen 

lainnya. Segmen ini terdiri dari litofasies fine silt mud 

(Fsm), horizontal lamination sandstone facies (Sh), 

planar crossbed sandstone facies (Sp), trough crossbed 

sandstone facies (St) dan sandy scour fill (Ss). Segmen ini 

didominasi oleh active channel braided stream dibuktikan 

dengan melimpahnya keterdapatan batupasir namun 

pernah terjadi limpahan dataran banjir dan terdapat 

vegetated farmer bar yang tipis lalu channel tersebut 

kembali berkembang. Keragaman litofasies ini dilandasi 

pada daerah penelitian yang memiliki banyak channel 

yang saling memotong satu sama lain (Gambar 5). 

 
 

Gambar 5 Litofasies Segmen Silokek. 

Elemen Arsitektur 

Elemen arsitektural adalah sebuah teknik yang 

digunakan dalam pengelompokan suatu singkapan untuk 

melihat komponen bentukan singkapan yang 

tergambarkan secara dua dan tiga dimensi (Oplusti dkk., 

2005). Elemen arsitektural mendefinisikan komponen 

pengendapan dalam ruang lingkup yang kecil hingga 

besar pada proses pembentukan nya, melihat 

karakteristiknya berdasarkan kumpulan fasies, geometri 

internal, dan kesamaan bentukan, selanjutnya arsitektural 

elemen dapat diterima sebagai deskripsi dan asal mula 

klasifikasi yang berhubungan dengan komponen litofasies 

(Miall, 1996). Karakteristik Segmen Kabun terdiri dari 

elemen arsitektur pada bagian bawahnya terdapat sandy 

bedform (SB) dan channel (CH) lalu terendapkan 

overbank fines (OF). Karakteristik pada segmen ini 

terisolirnya overbank fines (OF) oleh sandy bedform (SB) 

dan channel (CH). Karakteristik tersebut termasuk 
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kedalam kategori dari lingkungan pengendapan braided 

stream. Hal tersebut ditandai dengan keberadaan OF yang 

terisolir dan didominasi oleh batupasir (Gambar 6). 
 

 

Gambar 6 Elemen arsitektur Segmen Kabun. 

 
Karakteristik Segmen Muaro Gambok yang terdiri da 

ri elemen arsitektur overbank fines (OF), channel (CH) d 

an sandy bedform (SB). Segmen ini didominasi oleh keha 

diran overbank fines (OF) pada ketiga lokasi pengamatan. 

Pada bagian bawah Segmen Muaro Gambok yang terdiri 

dari channel (CH) yang diapit oleh overbank fines (OF) 

sehingga channel (CH) terisolir seperti ciri dari lingkung 

an meander river. Segmen ini didominasi oleh ukuran bu 

tir yang lebih halus, sehingga dapat menandakan bahwa 

lingkungan pengendapan floodplain lalu diatasnya terdap 

at single channel yang menandakan abandoned channel 

(Gambar 7). 
 

Gambar 7 Elemen arsitektur Segmen Muaro Gambok. 

 

Karakteristik Segmen Silokek diendapkan 

amalgamated fluvial channel yang saling memotong 

secara lateral dan tebal secara vertikal dengan geometri 

yang besar. Pada segmen ini juga terdapat elemen 

arsitektur downstream acreting (DA) yang terdiri dari 

channel (CH) dan sandy bedform (SB). Pengamatan yang 

telah dilakukan terhadap elemen arsitektur sehingga 

memperoleh gambaran mengenai lingkungan 

pengendapannya. Bagian bawah  segmen ini 

diinterpretasikan kedalam multistorey channel dengan 

lingkungan pengendapan channel brided stream lalu 

diatasnya terdapat mid channel bar dan sempat 

terendapkan floodplain dan vegetated farmer bar yang 

cukup tipis, namun floodplain tersebut ditutupi kembali 

oleh channel deposit (Gambar 8). 
 

 

Gambar 8 Elemen arsitektur Segmen Silokek 

 
Interpretasi Proses Lingkungan Pengendapan 

 
Daerah penelitian, suksesi Tersier dari Batupasir 

Formasi Sawahtambang terdiri dari tiga segmen yaitu 

Segmen Kabun, Segmen Muaro Gambok, dan Segmen 

Silokek. Dari ketiga segmen tersebut terdapat perbedaan 

karakteristik baik dari segi litofasies maupun elemen 

arsitekturnya. 

Kakteristik Kabun memiliki elemen arsitektur 

channel yang berkembang dengan overbank fines dan 

vegetated farmer bar. Karakteristik Muaro Gambok 

memiliki elemen arsitektur yang mendominasi adalah 

overbank fines dan single channel yang terisolir. 

Karakteristik Silokek memiliki elemen arsitektur channel, 

sandy bedform dan downstream acreting. Sehingga 

terdapat karakteristik pada segmen ini berupa avulsi 

channel yang aktif, kenampakan channel yang saling 

menggerus satu sama lain. Pada Segmen Silokek juga 

terdapat overbank fines namun keterdapatannya yang 

sedikit dapat disimpulkan bahwa overbank fines yang 

terisolir oleh keberadaan channel. 
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Hasil yang diperoleh dari interpertasi proses dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pada Segmen Kabun 

merupakan bagian avulsi channel .Segmen Muaro 

Gambok merupakan bagian dataran banjir mengalami 

beberapa kali limpahan material pasir halus akibat dari 

meluapnya volume air dari tubuh sungai yang aktif. 

Segmen Silokek merupakan bagian tubuh inti dari sungai 

purba hal ini dikarenakan pada log profil yang 

mengindikasikan memiliki sand yang tebal (Gambar 9). 
 

Gambar 9 Batulanau dan Batubara sebagai Overbank 

Fines yang mengkorelasi ketiga segmen. 

 
Hasil yang diperoleh dari pengukuran arah arus purba 

(paleocurrent) dari keseluruhan segmen memiliki arah 

Selatan Baratdaya. Hal tersebut cocok dengan batuan 

sumber yang berada pada lokasi penelitian yang terletak 

pada bagian Utara Timur Laut yaitu batuan pra tersier 

Formasi Kuantan Anggota Batugamping yang memiliki 

umur perm hingga karbon. 

Model lingkungan pengendapan pada lokasi 

penelitian yang diperoleh dari ketiga segmen yaitu 

Segmen Kabun, Segmen Muaro Gambok dan Segmen 

Silokek. Model lingkungan pengendapan ini dibangun 

dari data korelasi antara log per segmen yang terdiri dari 

litofasies, elemen arsitektur, pengukuran arah arus purba 

(paleocurrent). Model lingkungan pengendapan yang 

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu model 2 (dua) dimensi dan 

model 3 (tiga) dimensi. Model 2 (dua) dimensi yang 

 

bertujuan untuk mengkorelasikan dalam pencocokan data 

log profil dapat menggunakan korelasi kesamaan 

karakteristik litostratigrafi dan marker pada per segmen. 

Sedangkan model 3 (tiga) dimensi ini merupakan model 

secara kesuluruhan pada lokasi penelitian yang sudah 

digabung dari ketiga segmen tersebut.. Pemodelan 

bertujuan sebagai informasi mengenai daerah yang 

terendapkan atau terdapat deposit, model ini juga untuk 

mengetahui hubungan antara segmen satu dengan segmen 

yang lainnya (Gambar 10). 
 

 

Gambar 10 Model 2D yang mengkorelasi Segmen Kabun, 

Segmen Muaro Gambok dan Segmen Silokek dengan 

penampang transversal . 

 
Lingkungan pengendapan Segmen Kabun terdiri dari 

bagian bawah yang memperlihatkan kenampakan 

singkapan multystorey channel dengan lingkungan 

pengendapan active channel deposit. Bagian tengah 

segmen ini memiliki lingkungan pengenendapan 

overbank fines (OF) yang tipis ditandai dengan 

keterdapatan claystone lalu terendapkan dibagian atasnya 

lingkungan pengendapan mid channel bar yang ditandai 

dengan keterdapatan elemen arsitektur sandy bedform 

(SB). Bagian atasnya terdapat lingkungan pengendapan 

abandoned channel yang ditandai dengan single channel 

pada singkapan dan elemen arsitektur sandy bedform. 

Lingkungan pengendapan Segmen Muaro Gambok 

yang terdiri dari elemen arsitektur overbank fines (OF), 

channel (CH) dan sandy bedform (SB). Segmen ini 

didominasi oleh kehadiran overbank fines (OF) pada 

ketiga lokasi pengamatan. Pada bagian bawah Segmen 

Muaro Gambok yang terdiri dari channel (CH) yang 

diapit oleh overbank fines (OF) sehingga channel (CH) 

terisolir ciri dari meander river. Penggambaran model 

pada bagian bawahnya berupa floodplain lalu diatasnya 

terdapat channel dengan litofasies trough crossbed dan 

bagian atasnya berupa sandy bedform dengan struktur 

sedimen planar crossbed dan horizontal lamination. 

Lingkungan pengendapan Segmen Silokek yang 

berada pada bagian Timur lokasi penelitian terdiri dari 

tiga lokasi penelitian. Pada lokasi ini diendapkan 

amalgamated fluvial channel yang saling memotong 
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secara lateral dan tebal secara vertikal dengan geometri 

yang besar. Pada segmen ini juga terdapat elemen 

arsitektur downstream acreting (DA) yang terdiri dari 

channel dan sandy bedform. Pengamatan yang telah 

dilakukan terhadap elemen arsitektur sehingga 

memperoleh gambaran mengenai modelnya pada bagian 

bawah terdapat channel dengan struktur sedimen trough 

crossbed, planar crossbed dan terdapat overbank fines 

yang terisolir lalu terendapkan lagi fragmen yang 

berukuran lebih kasar dengan struktur sedimen trough 

crossbed. Hasil pengukuran paleocurrent memiliki arah 

yang sama dengan segmen lainnya yaitu berarah Selatan 

Baratdaya-Utara Timur Laut. 

Pembahasan mengenai lingkungan pengendapan 

dengan ciri dan karakteristik yang dimiliki pada lokasi 

pengamatan ini sama dengan pembahasan yang dilakukan 

oleh Miall (2014). Pendekatan yang dilakukan untuk 

menginterpretasi suatu lingkungan pengendapan juga 

menggunakan aspek yang sama dengan yang dilakukan 

oleh Miall (2014). Lingkungan pengendapan fluvial ini 

menggunakan pendekatan data litofasies, elemen 

arsitektur dan interpretasi proses (Gambar 11). 
 

 

Gambar 11 Model skematik 3D dengan penambahan 

interpretasi proses mekanisme transport sungai teranyam 

atas data paleocurrent penampang longitudinal 

 

 
KESIMPULAN 

 
Lingkungan pengendapan sungai teranyam yang 

meluas dengan keberadaan overbank fines yang 

membatasi perkembangan sungai teranyam ke sisi Barat 

dan Timur. Mid channel bar yang menunjukan shifting 

(pergeseran) lingkungan. Dilihat dari mid channel bar 

yang ditumbuhi oleh vegetasi. Model pola Paleocurrent 

yang konsisten menunjukan ke arah Selatan Barat Daya. 
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ABSTRAK: Formasi Ombilin merupakan formasi yang terendapkan pada Cekungan Ombilin. Studilingkungan 

pengendapan pada Formasi Ombilin di daerah Koto Gadang bertujuan untukmengetahui lokasi dimana formasi tersebut 

secara umum diendapkan. Lokasi penelitian sendiriterletak Pada Jorong Koto Gadang Kecamatan Lintau Buo Utara 

Kabupaten Tanah Datar. Singkapanyang terobservasi memiliki dimensi yang luas dan tersingkap pada Sungai Sinamar 

yang terletakpada Jorong Kotogadang Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Metodepengambilan 

sampel sendiri melalui metode pengukuran stratigrafi terukur atau dapat disebutMeasuring section (MS). Selain 

pengamatan dilapangan, tahap penelitian selanjutnya yaitupengamatan paleontologi dan petrografi yang dilakukan di 

laboratorium. Pada tahap awalpengambilan sampel, dilakukan menggunakan cairan HCl yang diteteskan kepada batuan 

yang akandi sampel sebagai indikasi awal bahwa batuan tersebut mengandung karbonatan. Selanjutnya disampel lalu 

dilakukan langkah pencucian sampel menggunakan peroksida (H2O2) yang selanjutnyaakan diamati melalui 

laboratorium paleontologi. Penelitian mengenai lingkungan pengendapandilakukan dengan cara mengelompokkan fosil 

penciri batimetri, maupun pengamatan struktursedimen yang terdapat pada singkapan formasi tersebut. Struktur 

sedimen yang didapatkan padasingkapan berupa laminasi yang diinterpretasikan terjadi akibat adanya aliran arus 

ataupun energi yang lemah pada saat berlangsungnya pengendapan. 

 

Kata Kunci: Formasi Ombilin, Lingkungan Pengendapan 

 

ABSTRACT : ombilin formation is formation which deposit in ombilin basin.  The study depositional environment in 

ombilin formation at koto gadang to identify location where the formation deposited. The areal located at jorong koto 

gadang North lintau buo district Tanah datar regency. Outcrop that obeserved has widely dimension and reveal in 

sinamar river located in jorong koto gadang North lintau buo district Tanah datar regency. Sampling method are 

measured stratighraphy method or measuring section (MS). Thus field outcrop, the research countinusis 

paleontological analysis are petrography held in laboratorium. Firstly, the sample collect using HCL that drips trough 

the rock to indicate the carbonate composition on the sample indicated. Then, the samples leached using Peroxide 

liquid (H2O2) and analyse in the palaeontological laboratory. Identification of the depositional environment using 

bathymetry zonation based on fossil appearance or sedimentary structure of this formation. It shows lamination 

structure that forms as the result of low energy wave during the deposition. 

 

Keyword : Ombilin Formation, depositional environment. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Lingkungan pengendapan adalah bagian dari 

permukaan bumi dimana proses fisika, kimia dan biologi 

berbeda dengan daerah yang berbatasannya (Selley, 

1988), sedangkan menurut (boogs, 1995) lingkungan 

pengendapan adalah karakteristik dari tatanan suatu 

geomorfik dimana proses fisika, kimia dan biologi 

berlangsung dimana menghasilkan suatu jenis endapan 

sedimen tertentu. Nichols (1999) yang dimaksud dengan 

proses tersebut (terbentukan lingkungan pengendapan) 

adalah proses yang terbentuk selama proses 

pembentukan , transportasi dan pengendapan sedimen. 

Lingkungan pengendapan yang dimaksudkan sebagai 

lingkungan batimetri dibagi menjadi lingkungan transisi, 
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lingkungan neritik, lingkungan batial, dan lingkungan 

abisal.   

Lokasi penelitan berada di JorongKoto gadang 

kabupaten Tanah datar provinsi Sumatera bara dengan 

luasan daerah sebesar 25 Km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian dilihat dari peta Indeks  

 

Tujuan  dari penelitian ini sendiri diharapkan menjadi 

salah satu wadah pengembangan ilmu geologi terutama 

dibidang sedimentologi, dimana nantinya dapat  

mengetahui hubungan antara lingkungan pengendapan, 

fosil mikro yang terkandung dan struktur sedimen yang 

dihasilkan melalui metode metode yang telah ditentukan. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Menurut Situmorang dkk (1991) secara umum 

Cekungan Ombilin dibentuk oleh dua terban berumur 

Paleogen dan Neogen, dibatasi oleh sesar Tanjung 

Ampalu berarah utara-selatan. Menurut Hastuti, dkk 

(2001) terdapat 5 fase tektonik yang bekerja di cekungan 

Ombilin pada saat Tersier  

Menurut Situmorang dkk (1991) secara umum 

Cekungan Ombilin dibentuk oleh dua terban berumur 

Paleogen dan Neogen, dibatasi oleh sesar Tanjung 

Ampalu berarah utara-selatan. Menurut Hastuti, dkk 

(2001) terdapat 5 fase tektonik yang bekerja di cekungan 

Ombilin pada saat Tersier  

Stratigrafi daerah penelitian terdiri dari :Satuan 

batuan berumur Pra-Tersier. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Kastowo dan Leo (1973) dan Silitonga 

dan Kastowo (1975), satuan batuan tertua yang 

tersingkap di daerah penelitian berumur Perm-Karbon 

berupa Anggota Bawah Formasi Kuantan (PCkq), yang 

terdiri dari kuarsit, batusabak, serpih, batuan gunungapi, 

tufa klorit, konglomerat, dan rijang. Anggota 

Batugamping Formasi Kuantan (PCkl), terdiri dari 

batugamping, batusabak, filit, serpih terkersikkan dan 

kuarsit. Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan 

(PCks), terdiri dari serpih, filit, sisipan batusabak, 

kuarsit, batulanau, rijang, dan aliran lava. 

Katili dan Kamal (1961) menyatakan bahwa di tepi 

danau Singkarak (sepanjang jalan raya Ombilin-

Singkarak) tersingkap gneis yang menurut De Haan 

(1935) gneis tersebut terbentuk dari batuan granit yang 

telah mengalami tekanan dan berumur Paleozoikum. 

Menurut Katili dan Kamal (1961) batuan yang berumur 

Perm-Karbon hingga Perm adalah Formasi Silungkang 

yang terdiri dari seri vulkanik dan seri gamping. Batuan 

seri vulkanik terdiri dari lava andesit, lava basal, dan 

tufa. Pada batugamping anggota formasi Silungkang 

ditemukan fosil Fusulina dan Syringpora yang berumur 

Perm-Karbon (Koesoemadinata dan Matasak, 

1981).Menurut Silitonga dan Kastowo (1995) dan 

Kastowo dkk. (1996) Formasi Silungkang (Ps) berumur 

Perm dan terdiri dari andesit hornblenda, andesit augit, 

meta andesit dengan sisipan tipis tufa, batugamping, 

serpih, dan batupasir. Batugamping dipisah menjadi 

anggota batugamping formasi Silungkang (Psl), terdiri 

dari batugamping yang mengandung sisipan tipis serpih, 

batupasir ,dan tufa. Bagian atas Formasi Silungkang 

terdiri dari batugamping, batupasir, napal, dan serpih 

dengan interkalasi batuan andesit augit dan basal augit. 

Batugamping di daerah ini pada umumnya berupa batuan 

yang padat, berwarna kelabu, dan sebagian kristalin. 

Fosil-fosil yang ditemukan adalah Brachiopoda, 

Crinoida, dan Fusulina. Umur batugamping fusulina ini 

adalah Perm (Katili dan Kamal, 1961). 

Satuan batuan yang berumur Trias berupa Anggota 

Batugamping Formasi Tuhur (Trtl), yang tersusun oleh 

batugamping pasiran dan batugamping konglomerat. 

Anggota Batusabak dan Serpih Formasi Tuhur (Trts), 

terdiri dari batusabak, serpih, serpih napalan dengan 

sisipan rijang, serpih hitam terkersikkan, dan lapisan 

tipis grewak (graywacke) (Silitonga dan Kastowo, 1995 

dan Kastowo dkk., 1996). Satuan batuan kuarsit dan 

batusabak Formasi Tuhur berhubungan saling menjari 

dengan batuan vulkanik Formasi Silungkang 

(Koesoemadinata dan Matasak, 1981). Menurut In (1959 
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dalam Katili dan Kamal, 1961) endapan-endapan Trias 

pada umumnya tergolong fasies batugamping, dan besar 

kemungkinan bahwa endapan-endapan Trias tersebut 

terbentuk dalam kondisi yang sama, di dalam cekungan 

sedimentasi yang sama. 

Satuan Batuan Berumur Tersier : Koesoemadinata 

dan Kastowo (1981), mengelompokkan batuan Tersier 

menjadi Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi 

Sawahlunto, Formasi Sawahtambang, Anggota Rasau 

Formasi Sawahtambang, Anggota Poro Formasi 

Sawahtambang, dan Formasi Ombilin.Formasi Brani 

tersusun oleh konglomerat polimik berwarna ungu 

kecoklatan dengan fragmen berukuran kerikil hingga 

kerakal dan matriks berupa pasir lempungan. Fragmen 

konglomerat terdiri dari bermacam-macam litologi yaitu 

andesit, batugamping, batusabak, dan granit. Formasi 

Brani terendapkan di atas batuan Pre-Tersier secara tidak 

selaras dan berhubungan saling menjari dengan Formasi 

Sangkarewang. Batuan Formasi Brani diperkirakan 

berumur Paleosen hingga Eosen. Di dalam Formasi 

Brani, terdapat Anggota Selo Formasi Brani dan 

Anggota Kulampi Formasi Brani. Yang membedakan 

Anggota Selo Formasi Brani dengan Formasi Brani 

adalah batuan konglomeratnya tidak berwarna ungu 

kecoklatan. Anggota Kulampi Formasi Brani memiliki 

karakteristik litologi yang sama dengan Formasi Brani, 

hanya saja memiliki struktur perlapisan berselingan 

dengan batupasir pemilahan buruk (Koesoemadinata dan 

Matasak, 1981). 

Formasi Sangkarewang tersusun oleh serpih, bersifat 

karbonatan, dan mengandung material karbon, pirit, dan 

mika. Sebagian berlapis dengan perselingan batupasir. 

Fosil yang ditemukan berupa fosil polen yang terdiri dari 

Verrucatosporites dan Monocolpites dengan jumlah yang 

melimpah, dan hadirnya Echitriporites 

trianguliforms dan Ephedripites. Fosil tersebut 

mengindikasikan umur Eosen/Pre-Eosen, sehingga 

batuan Formasi Sangkarewang diperkirakan berumur 

Paleosen (Koesoemadinata dan Matasak, 1981). Menurut 

Silitonga dan Kastowo (1995) dan Kastowo dkk. (1996), 

Formasi Sangkarewang (Tos), tersusun oleh serpih 

napalan, batupasir arkosa dan breksi andesit. 

Menurut Koesoemadinata dan Matasak (1981), 

Formasi Sawahlunto berumur Eosen dan terendapkan 

secara selaras di atas Formasi Brani dan Formasi 

Sangkarewang. Formasi tersebut tersusun oleh serpih 

abu-abu kecoklatan, serpih lanauan, batulanau, batupasir 

kuarsa, dan ditandai dengan ditemukannya batubara. Di 

atas Formasi Sawahlunto, terendapkan Formasi 

Sawahtambang (berumur Oligosen) yang tersusun oleh 

batupasir yang sebagian besar, setempat terdapat serpih 

dan batulanau. Pada bagian bawah Formasi 

Sawahtambang terdapat Anggota Rasau yang terdiri dari 

perselingan batupasir konglomerat dan batulumpur abu-

abu, dan tidak mengandung batubara. Sedangkan pada 

bagian atas Formasi Sawahtambang terdapat Anggota 

Poro yang terdiri dari batupasir kuarsa, dengan selipan 

serpih abu-abu dan lurik batubara dan batulanau 

karbonatan (Koesoemadinata dan Matasak, 1981). 

Menurut Koesoemadinata dan Matasak (1981), di 

atas Formasi Sawahtambang terendapkan Formasi 

Ombilin yang terdiri dari serpih karbonan dan 

karbonatan berwarna abu-abu gelap, pada bagian bawah 

terdapat lensa batugamping, sedangkan pada bagian atas 

terdapat sisipan batupasir tufaan berselingan dengan 

batulanau karbonatan yang mengandung glaukonit dan 

moluska. Fosil yang ditemukan berupa Globigerinoides 

primordius dan Globigerinoides trilobusyang 

mengindikasikan umur Miosen awal. 

Satuan batuan gunungapi berupa Andesit-basalt (Ta), 

yang terdiri dari aliran lava, breksi, aglomerat, dan 

batuan hipabisal. Bahan volkanik tak terpisahkan (Qtau), 

terdiri dari lahar, fanglomerat, dan endapan kolovium 

lainnya. Andesit Gunung Marapi (Qama), terdiri dari 

breksi andesit-basalt, bongkah lava, tuf, lapilli, 

aglomerat, dan endapan lahar (Silitonga dan Kastowo, 

1995 dan Kastowo dkk., 1996). Menurut 

Koesoemadinata dan Matasak (1981), satuan batuan 

vulkanik berupa Formasi Ranau yang berumur Plistosen. 

Batuan ini terendapkan secara tidak selaras di atas 

Formasi Ombilin dan terdiri dari tufa.Disamping satuan 

batuan gunungapi, terdapat pula satuan batuan intrusi 

yang berupa granit dan diorit kuarsa (Silitonga dan 

Kastowo, 1995 dan Kastowo dkk., 1996). Menurut Katili 

dan Kamal (1961), terdapat granit Lassi yang 

mengintrusi batuan Pra-Tersier, dan diperkiraan berumur 

Trias. 

Endapan Resen, Merupakan satuan batuan termuda 

yang berupa endapan alluvium sungai (Qal), yang terdiri 

dari lempung, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah batuan 

beku (Silitonga dan Kastowo, 1995 dan Kastowo dkk., 

1996). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian kali ini digunakan 2 tahap yaitu 

lapangan dan studio.  

Pada tahap di lapangan dilakukan pengamatan batuan 

secara kenampakan fisik. Pada sample yang akan 

diambil dilakukan penetesan cairan Hcl untuk 

mengetahui kandungan karbonatan pada sample batuan 

tersebut, karena kandungan karbonatan merupakan 

penciri dimana terdapat fosil mikro yang akan menjadi 

salah satu dasar dalam pengambilan data pada penelitian 

ini. Selanjutnya diamati struktur sedimen yang terdapat 

pada lokasi pengamatan karena struktur sedimen ini juga 
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menjadi dasar untuk pengambilan data selanjutnya. 

Setelah mengetahui batuan mengandung karbonatan 

langkah selanjutnyaDiambilah sample pada saat 

penelitian dilapangan untuk dipergunakan sebagai 

analisa secara fosil mikro. Selain tahap pengamatan dan 

pengambilan sample, pada saat dilapangan dilakukan 

metode Measuring Section sebagai pengukuran yang 

terukur terhadap batuan yang terdapat pada lokasi 

pengamatan. 

Tahap Selanjutnya adalah tahap studio. Pada tahap 

studio ini dilakukan analisa laboratoium paleontologi 

untuk mengetahui keterdapatan fosil mikro. Sebelum 

dilakukan analisa di laboratorium, sample yang didapat 

dilapangan terlebih dahulu di tumbuk dan dihancurkan 

menjadi ukuran halus, selanjutnya sampel yang menjadi 

butir halus tersebut direndam menggunakan cairan 

peroksida (H2O2). Perendaman menggunakan cairan 

peroksida ini membutuhkan waktu selama ± 20 jam. 

Perendaman ini bertujuan untuk membersihkan substrat 

yang menempel pada fosil mikro agar fosil mikro bisa 

diamati dengan jelas dibawah mikroskop dan dapat 

mempermudah dalam proses pengidentifikasi fosil mikro 

tersebut. selajutnya dilakukan proses pengeringan setelah 

sample kering kemudian di saring mengunakan ayakan 

dengan mesh 30,50,100,200 dan pan. Setelah proses 

perendaman dan pembersihan sample dari substrat yang 

terkandung dan menempel dengan mikrofosil, 

dilakukanlah Analisa Paleontologi. Pada tahap analisa 

ini, sample yang telah di lakukan proses ayakan lalu 

dipilih yang ukuran mesh 50, mesh 100 untuk diamati 

pada mikroskop paleontologi. Karena pada ukuran mesh 

50 dan mesh 100 yang paling ideal dalam penampakan 

mikroskop paleontologi. 

Analisa paleontologi sendiri merupukan analisa yang 

dilakukan untuk mengetahui kandungan fosil mikro  

yang terkandung pada suatu batuan.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil interpretasi secara fisik dilapangan ditemukan 

batuan lanau karbonatan yang terdapat pada formasi 

ombilin. Penampakan fisik dilapangan ditentukan 

melalui kenampakan petrografi batuan, ditunjang dengan 

ukuran butir pada batuan yang masuk kedalam jenis 

batuan sedimen. Struktur sedimen yang didapat 

dilapangan berupa laminasi. Struktur laminasi termasuk 

kedalam struktur primer, karena pada saat terbentuknya 

batuan melalui proses pengendapan sedimen struktur 

sedimen laminasi ini juga terbentuk. Struktur sedimen 

berupa laminasi ini sendiri juga menandakan bahwa pada 

saat proses pengendapan sedimen tersebut terdapat 

energi yang lemah.  

Analisis fisik bataun dianalisis  dengan cara 

interpretasi batuan di lapangan meliputi komposisi 

penyusun batuan dengan besar butir bantuan 

dibandingkan dengankomparator bataun dengan 

tujuanmengetahui besar butir batuan. 

Mengklasifikasikan batuan dan membantu interpretasi 

petrogenesa batuan serta membantu melakukan 

interpretasi pada batuan itu sendiri. Pada saat identifikasi 

batuan sedimen, dilihat ukuran butir dari batuan sedimen 

tersebut. Penentuan ukuran butir batuan sedimen itu 

sendiri menggunakan komparator yang menggunakan 

skala Wentworth memuat perbandingan ukuran batuan 

dari mulai paling besar ukuran butirnya yaitu Boulder 

(>256 mm) selanjutnya Cable (64 mm - 256 mm) , 

setelah Cable ukuran butir yang lebih halus 

dikategorikan sebagai pebble (4 mm - 64 mm), lebih 

halus dari ukuran pebble yaitu Granule (2 mm - 4 mm), 

lebih halus dari Granule yaitu pasir yang dibagi menjadi 

Pasir sangat halus sampai pasir sangat kasar (1/16 mm – 

2 mm). Selanjutnya ukuran yang lebih halus dari pasir 

sangat halus yaitu Silt(1/256 mm – 1/16 mm) dan yang 

paling kecil ukuran butirnya atau yang paling halus yaitu 

clay(<1/256 mm). Untuk menentukan batuan 

mengandung fosil adalah dengan meneteskan cairan 

Hcl , setelah diteteskan cairan Hcl diketahui bahwa 

batuan tersebut bereaksi. Keterdapatan batuan 

dilapangan telitian setelah dibandingkan dengan 

komparator dan diteteskan cairan Hcl masuk kedalam 

silt karbonatan atau lanau karbonatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Alveologranium scitulum 
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Gambar 3.Robulus thalmanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Siphonina bradyana 

 

Selanjutnya setelah diketahui batuan melalui 

kenampakan fisik berupa silt karbonatan tahap 

selanjutnya adalah dengan menumbuk sample dan 

memberi peroksida (H2O2) untuk membersihkan fosil 

dengan substrat yang berada pada sample tersebut. 

Dilakukan analisa paleontologi dan didapatkanlah fosil 

mikro yang Abundant atau melimpah melalui klasifikasi 

R. Wright Barker (1960)  yaitu .Alveolophiragnium 

scitulumdengan kedalaman 530 Phantom (Gambar 1) , 

Elphidiella arcticadengan kedalaman 632 Phantom , 

Gavelinonion barlecanum dengan kedalaman 390 

Phantom , Robulus thalmanni dengan kedalaman 390 

Phantom (Gambar 2), Siphonina bradyanadengan 

kedalaman 390 Phantom (Gambar 3). setelah didapatkan 

jenis dan nama fosil dan didapatkan besaran phantom, 

maka selanjutnya dikonversi menjadi meter dengan 

dikali 1,82 . setelah didapatkan kedalaman fosil dengan 

meter , setelah dikonversi menjadi meter, maka 

didapatkanlah Alveolophiragnium scitulum berada pada 

kedalaman 986,4 meter, Elphidiella arcticaberada pada 

kedalaman 1.150,24 meter, Gavelinonion barlecanum 

berada pada kedalaman 709,8 meter, Robulus thalmanni 

dengan kedalaman 709.8 meter, dan Siphonina bradyana 

dengan kedalaman 709,8 meter. Setelah dikonversi ke 

dalam meter maka di kelompokan lah fosil tersebut 

berdasarkan lingkungan batimetri. Didapatkanlah 

lingkungan batimetri berupa batial atas. 

 

Tabel 1. Tabel penentuan Lingkungan Batimetri menurut 

klasifikasi R. Wright Barker (1970). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didukung juga dengan struktur sedimen berupa 

laminasi yang menandakan bahwa pada saat terjadi 

pengendapan terdapat energi yang lemah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Sedimen yaitu Laminasi  

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan 

pengendapan formasi ombilin pada daerah kotogadang 

kecamatanLintau buo provinsi Sumatera barat yang telah 

ditunjukan melalui analisa petrologi dan analaisa 

paleontologi menandakan bahwa lingkungan 

pengendapan pada daerah ini berupa Batial atas. 
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KESIMPULAN 

 

Hasil analisa yang didapat pada daerah telitian 

termasuk ke Lingkungan pengendapan Batial Atas hal 

dibuktikan dengan lingkungan batimetri berupa batial 

atas. Pada lokasi telitian struktur sedimen yang didapat 

juga memperkuat bukti bahwa lokasi tersebut berada 

pada laut batial atas dengan struktur sedimen berupa 

laminasi. 
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ABSTRAK : Hutan lindung  memiliki nilai ekonomi yang bersifat intangible dan belum banyak dilakukan perhitungan 

sehingga nilai jasa hutan lindung sering dihargai kecil. Salah satu produk hutan lindung adalah air yang saat ini masih 

cenderung dianggap sebagai barang publik dari pada sepenuhnya diperlakukan sebagai barang ekonomi. Perubahan air 

dari barang publik menjadi barang ekonomi dapat menimbulkan konflik antar sektor maupun antar kelompok 

masyarakat. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kelembagaan lokal pelestarian hutan dan air di Simaretong. 

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan meliputi desa Tanjung Rompa, Haunatas, Sinarap dan Bonan Dolok 
Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan kearifan lokal yang bersumber dari tradisi leluhur masyarakat adat Batak seperti tercermin dari 

sistem jaga bondar yang diterapkan oleh masyarakat Simaretong menjadi salah satu fakta empiris efektifnya pelestarian 

kawasan hutan yang berakar dari inisiatif lokal, sehingga lebih mempermudah kerja pemerintah dalam mewujudkan 

program konservasi dan pelestarian hutan yang partisipatif.   

 

Kata Kunci: Kelembagaan, Kearifan Lokal, Pelestarian hutan, penjaga aliran air. 

 

Abstract :Protected forests have intangible economic values and many calculations have not yet been made so that the 

value of protected forest services is often valued small. One product of protected forest is water, which currently stilll 

tends to be considered a public good rather than being fully treated as an economic good. Changes in water from 

public goods to economic goods can lead to conflicts between sectors and between groups of people. The purpose of the 
study was to describe the local institutions for forest and water conservation in Simaretong. The research was 

conducted for six months including the villages of Tanjung Rompa, Haunatas, Sinarap and Bonan Dolok, Marancar 

District, South Tapanuli Regency. The method used is qualitative and quantitative methods. The results of the study 

show that local wisdom originating from the ancestral traditions of the Batak indigenous people as reflected in the 

bonding system implemented by the Simaretong community is one of the effective empirical facts of forest area 

conservation rooted in local initiatives, thus facilitating government work in realizing conservation and conservation 

programs participatory forest. 

 

Keywords: Institutional, Local Wisdom, Forest preservation, water flow guards. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Hutan lindung sesuai fungsinya ditujukan untuk 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah instrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. Nilai ekonomi hutan lindung bersifat 

intangible belum banyak dilakukan perhitungan sehingga 

nilai jasa hutan lindung sering dihargai kecil, akibatnya 

penghargaan atau pengelolaan hutan lindung kurang 

optimal. Salah satu produk hutan lindung adalah air yang 

pada saat ini sebagian besar masih merupakan barang 

publik walaupun beberapa tempat telah menjadi barang 

ekonomi seperti yang dimamfaatkan untuk air mineral 

dan irigasi. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan 

potensi sumberdaya hutan penyangga/kawasan hutan 

lindung dan persawahan adalah desa-desa di kawasan 

Simaretung yang terletak di Kecamatan Marancar 

Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara. Kawasan 

ini memiliki potensi hutan dan sumberdaya air untuk 

usahatani sawah yang tergolong masih lestari/terjaga 

oleh masyarakat dibandingkan beberapa daerah lainnya. 

Masyarakat kawasan ini telah berupaya menjaga hutan 

lebih kurang seluas 3000 Ha sejak masa penjajahan 

Belanda hingga saat ini. Perilaku masyarakat lokal 

sebagai sebuah kearifan lokal dalam pelestarian hutan 

yang  diproyeksikan dengan cara tersendiri sesuai 

dengan pola pikir dan tradisi yang berlangsung ketika ia 

26



 
Angelia Utari Harahap 

dilakukan, diharapkan mampu memunculkan konsep dan 

cara menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan 

hidup. Penelitian dilakukan untuk memperlihatkan 

bahwa kelembagaan lokal mempunyai basis 

pertimbangan ekonomi yang rasional dengan 

mendiskripsikan kelembagaan lokal pelestarian hutan 

guna menghasilkan air irigasi untuk kebutuhan pertanian 

dan domestik di Simaretung dan menghitung nilai 

ekonomi dalam pemamfaatan untuk irigasi sawah dan 

kebutuhan domestik tersebut dan memperkaya hasil 

mengenai kelembagaan lokal yang berkaitan dengan 

aktivitas ekonomi warga lokal yang didukung oleh 

pertimbangan ekonomi yang rasional. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian telah dilaksanakan dengan sebaran wilayah 

4 (empat) desa meliputi desa Tanjung Rompa, Haunatas, 

Siranap, dan Bonan Dolok Kawasan Simaretung 

Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan 

Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode 

studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Topik data 

yang dikumpulkan adalah dasar musyawarah dan sejarah 

terbentuknya irigasi Simaretung, bentuk organisasi 

kepengurusan irigasi, struktur dan tanggung jawab 

masing-masing pengurus dan anggota irigasi serta 

kaitannya terhadap pelestarian hutan sekitar, tradisi tata 

kelola dan pemamfaatan air untuk pertanian dan 

kebutuhan air bersih, bentuk  kepengurusan 

kemasyarakatan desa dan antar desa (kawasan 

Simaretung), serta hak dan kewajiban pengurus dan 

anggota irigasi. Data kualitatif dengan study literatur, 

observasi dan wawancara semi tertutup. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

KARAKTERISTIK KAWASAN SIMARETUNG 

 

Kecamatan Marancar sebagai salah satu kecamatan 

di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, 

secara administratif berbatasan dengan Kecamatan 

Sipirok di sebelah Utara, Kecamatan Batang Toru di 

sebelah Barat, Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan 

Angkola Barat di sebelah Selatan dan Kecamatan 

Angkola Timur di sebelah Timur. Luas wilayah 

Kecamatan Marancar 253,72 km2 atau 6,68 persen dari 

total luas Kabupaten Tapanuli Selatan. Topografi desa 

dan kelurahan di Kecamatan Marancar berkisar berbukit-

bukit, dengan jarak dari desa/kelurahan ke ibukota 

kecamatan berkisar 0,2 sampai dengan 12 km. Jumlah 

penduduk Kecamatan Marancar mencapai 9.562 jiwa 

pada tahun 2017. Dengan jumlah rumah tangga sebesar 

2.295 rumah tangga maka dapat dihitung rata-rata 

penduduk per rumah tangga sebesar 4,14. Dengan 

kepadatan penduduk sebanyak 37,47 orang tiap km2 

tahun 2017. Perbandingan beberapa indikator terpilih 

(luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk serta 

rasio jenis kelamin) antar kecamatan di Kabupaten 

Tapanuli Selatan memperlihatkan variasi yang cukup 

besar. Dilihat berdasarkan luas wilayah tercatat 

Kecamatan Marancar termasuk peringkat ke 7 dari 14 

kecamatan. Untuk indikator jumlah penduduk, 

Kecamatan Marancar menempati urutan ke-12 dengan 9 

ribu lebih jiwa. Sebaliknya untuk indikator kepadatan 

penduduk, Kecamatan Marancar termasuk peringkat ke 

12 dengan 37 jiwa per km2 (BPS Tapanuli Selatan, 

2015).  

 

Karakteristik Rumah Tangga dan Petani 

 

Para pendahulu komunitas marga Pasaribu 

bermigrasi dan membuka perkampungan ini pada akhir 

abad ke-19 dari lokasi pemukiman sebelumnya di 

Sioma-oma, Kec. Purba Tua, Kabupaten Tapanuli Utara. 

Komunitas Pasaribu ini terbagi atas empat kelompok 

keluarga, yakni: (i) Parbagas godang—sekarang 

merupakan komunitas Pasaribu yang berdiam di 

Haunatas, (ii) Tarub ijuk— komunitas Pasaribu yang 

berdiam di Haunatas, (iii) Tarub seng—komunitas 

Pasaribu yang berdiam di Tanjung Rompa, (iv) Bonan 

dolok— komunitas Pasaribu yang berdiam di Bonan 

Dolok dan Siranap. 

Pada awal pembukaan desa, para pendatang ini 

membuka areal persawahan dan memperkenalkan sistem 

pertanian sawah di kawasan ini. Sebuah sistem pertanian 

yang agak berbeda dengan sistem pertanian yang telah 

dikembangkan oleh masyarakat pendahulu di sekitar 

kawasan ini, yang pada masa itu hanya mengenal 

bertanam padi di lahan kering (padi darat) atau 

perladangan. Selanjutnya, komunitas awal keempat desa 

ini mengajukan hak pengelolaan kawasan kepada Raja 

Adat atau Raja Luat Marancar, bermarga Siregar Baumi, 

di wilayah yang sekarang menjadi hak kelola keempat 

desa. 

Kawasan Simaretung merupakan komunitas 

masyarakat yang bermukim di empat desa, yakni di 

Tanjung Rompa, Haunatas, Siranap, desa Bonan Dolok, 

Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan. 

Komunitas berjumlah 247 kepala keluarga ini berdiam di 

lembah sempit yang berada di antara kaki Gunung 

Lubuk Raya dan Gunung Sibual-buali. Sebagian besar 

masyarakat yang berada di komunitas ini 

menggantungkan kehidupannya dari bertani, utamanya 

bertanam padi sawah, selain melakukan wanatani yang 

ada di sekitar desanya, seperti: penyadapan karet (Hevea 

brasiliensis), bertani kopi (Coffea robusta), salak 
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(Salacca zalacca) dan pembuatan gula aren (Arenga 

pinnata) (Iswar, 2016). 

Kawasan Simaretung dijadikan sebagai 

perlindungan dan pelarangan penebangan hutan serta 

pemamfaatan kawasan hutan secara arif dan bijaksana 

hingga sekarang serta saluran air secara alamiah yang 

mengairi ratusan hektar sawah petani di desa Tanjung 

Rompa, Haunatas, Siranap, dan Bonan Dolok yang aliran 

pengairannya membelah desa Haunatas sekaligus 

dimamfaatkan untuk sarana tempat mandi, minum, dan 

kepentingan lainnya seperti Paccur (pancuran) tempat 

mandi. Luas wilayah kawasan Simaretung ini mencapai 

3.804 Ha, dimana desa yang memiliki daerah paling luas 

yakni desa Tanjung Rompa seluas 1.245 Ha atau setara 

dengan 32,73%. Kemudian daerah paling sempit yakni 

desa Bonan Dolok dengan luas wilayah 711 Ha atau 

Setara dengan 18,69. 

 

Deskripsi Kelembagaan Irigasi 

 

Sejak dari awal kedatangan pendahulunya pada 

awal abad ke-20, Komunitas Simaretung telah 

melakukan perlindungan pada kawasan hutan yang 

menjadi sumber jaringan irigasi bagi persawahan yang 

ada. Tak heran, jika persawahan seluas 300-an hektar 

dapat ditanami sebanyak dua kali dalam 

setahunnya.“Sian harangan ni do mual ni aek ta”, (dari 

hutan lah sumber air kita) demikian pesan dari para 

leluhur untuk tetap menjaga kondisi hutan yang ada, 

karena dari sanalah sumber air yang ada berasal. Pesan 

ini tetap dipegang oleh para generasi penerus dan telah 

pula menjadi tradisi pada komunitas ini. Kerusakan 

hutan yang terjadi dapat berakibat kegagalan panen padi 

yang mereka usahakan dan ketiadaan penyediaan air 

bersih bagi kehidupan keseharian mereka. 

Areal hutan seluas 3000 hektar yang juga menjadi 

bagian dari kawasan Suaka Alam Lubuk Raya selalu 

dijaga kelestariannya. Secara rutin, para jaga bondar 

(petugas penjaga jaringan irigasi) yang berjumlah 8 

orang melakukan patroli pada kawasan hutan ini, 

sembari mengontrol kondisi jaringan irigasi yang ada. 

Jika terjadi gangguan pada hutan yang mereka lindungi, 

seluruh masyarakat akan bersama-sama menghadapinya 

dan tak segan komunitas ini menindak dengan tegas. 

Bahkan kesepakat menjaga kawasan hutan ini telah pula 

dikuatkan melalui sebuah surat perjanjian di antara 

keempat pemerintah desa yang ada pada tahun 1994. 

Dalam pengelolaan sistem irigasi dan air bersih serta 

perlindungan hutan sumber airnya, komunitas 

Simaretong membuat sejumlah aturan/kelembagaan. 

Aturan ini sudah mulai dibangun dan diterapkan sejak 

pertama kali kampung ini didirikan. Penyusunan dan 

perbaikan aturan yang berlaku saat ini didasari oleh 

musyawarah dari seluruh masyarakat yang dipimpin para 

hatobangon (tetua) desa. Pada aturan ini ditetapkan 

bahwa yang berhak mendapatkan pembagian air irigasi 

adalah warga keturunan keempat desa tersebut yang 

memiliki areal persawahan di kawasan persawahan yang 

ada dan telah di adati pada waktu pernikahannya. Walau 

demikian, masih dimungkinkan untuk orang yang 

berasal dari luar memiliki hak menggunakan air di 

keempat desa ini, terutama seseorang yang menikah dan 

 bermukim di keempat desa tersebut. Khusus bagi 

mereka yang ingin menjadi anggota dan memperoleh 

hak menggunakan air, diwajibkan membayar biaya awal 

keanggotaan berupa 12 kg karet dan 3 tabung padi, yang 

digunakan untuk membeli perlengkapan para pengurus 

tali air. Sebaliknya, jika si pemegang hak kemudian 

pindah dan bermukim di luar wilayah keempat desa 

tersebut, maka ia akan kehilangan haknya mengunakan 

air. Tapi hak tersebut bisa diperoleh lagi jika ia kembali 

bermukim di wilayah keempat desa tersebut. Demikian 

halnya dalam menjaga keberlangsungan aliran dan 

kebersihannya, ditetapkan hukuman barang siapa dengan 

sengaja menutup saluran utama atau mengotori termasuk 

buang air besar pada saluran primer dan skunder akan 

dihukum dengan denda satu ekor kerbau. 

Komunitas Simaretong menunjuk satu orang mantri 

bondar (pemimpin dalam pengaturan air) yang 

membawahi 8 orang pengurus tali air (jaga bondar) 

dalam pengelolaan sistem irigasi. Kelompok pengelolaan 

air ini merupakan sebuah institusi otonom yang berada di 

dalam koordinasi keempat pemerintah desa yanga ada. 

Pemilihan para pengurus kelompok pengelolaan air ini 

dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggotanya 

dan tidak memiliki periode waktu tertentu. Jika beberapa 

anggota melihat ada petugas dalam kelompok pengelola 

air yang kurang dapat melakukan fungsinya dengan baik, 

maka dapat diajukan penghentian dan pengangkatan 

petugas baru kepada hatobangon desa. Para petugas 

inilah yang mengelola pengaturan air, menjaga saluran 

yang ada dan mengawasi hutan di areal perlindungan 

masyarakat. Jika terjadi kerusakan pada tali air atau 

saluran air, para petugas akan memperbaiki kerusakan 

yang ada. Namun untuk kerusakan berat jika tidak 

mampu diperbaiki oleh pengurus tali air atau dibutuhkan 

kerja yang melebihi dari satu minggu— maka mantri 

bondar akan meminta masyarakat yang lain untuk 

membantu secara bergotong royong. Jaga bondar pula 

yang menertibkan pembagian air dengan menata saluran 

(parit) distribusi agar tidak terjadi pelanggaran jalur 

pembagian yang telah ditetapkan. 

Mantri dan jaga bondar yang ada akan 

memperoleh imbalan atas layanan yang mereka berikan. 

Imbalan ini berasal dari semacam iuran jasa pemanfaatan 

air yang diberikan setiap warga pengguna air. Setiap satu 
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bagian air akan dikenakan iuran sebesar 2 kaleng 

(kurang lebih 24 kg) padi setiap tahunnya. Selain 

digunakan untuk memberikan imbalan pada para mantri 

dan jaga bondar, iuran yang terkumpul juga dapat 

dipergunakan untuk merawat saluran yang ada. 

Pemberian imbalan kepada mantri dan jaga bondar 

dilakukan berdasarkan waktu kerja yang dikontribusikan 

oleh masing-masing orang selama setahun yang telah 

berlangsung. Hasil rekapitulasi waktu kerja dari setiap 

orang dikumpulkan berdasarkan catatan operasional 

yang dimiliki oleh mantri bondar. Sebelum melakukan 

perhitungan besar imbalan para petugas, hasil iuran yang 

terkumpul terlebih dahulu dikurangi biaya operasional. 

Baru kemudian nilai ini dibagi dengan jumlah 

rekapitulasi waktu kerja untuk memperoleh besaran 

imbalan per hari yang akan diberikan. Dan kemudian, 

besar imbalan per hari inilah yang dikalikan waktu yang 

dikontribusikan setiap orangnya untuk menentukan besar 

imbalan yang mereka terima dalam tahun tersebut. 

Komunitas Simaretong menunjuk satu orang 

mantri bondar (pemimpin dalam pengaturan air) yang 

membawahi 8 orang pengurus tali air (jaga bondar) 

dalam pengelolaan sistem irigasi. Kelompok pengelolaan 

air ini merupakan sebuah institusi otonom yang berada di 

dalam koordinasi keempat pemerintah desa yanga ada. 

Pemilihan para pengurus kelompok pengelolaan air ini 

dilakukan secara musyawarah oleh seluruh anggotanya 

dan tidak memiliki periode waktu tertentu. Jika beberapa 

anggota melihat ada petugas dalam kelompok pengelola 

air yang kurang dapat melakukan fungsinya dengan baik, 

maka dapat diajukan penghentian dan pengangkatan 

petugas baru kepada hatobangon desa. Para petugas 

inilah yang mengelola pengaturan air, menjaga saluran 

yang ada dan mengawasi hutan di areal perlindungan 

masyarakat. Jika terjadi kerusakan pada tali air atau 

saluran air, para petugas akan memperbaiki kerusakan 

yang ada. Namun untuk kerusakan berat—jika tidak 

mampu diperbaiki oleh pengurus tali air atau dibutuhkan 

kerja yang melebihi dari satu minggu— maka mantri 

bondar akan meminta masyarakat yang lain untuk 

membantu secara bergotong royong. Jaga bondar pula 

yang menertibkan pembagian air dengan menata saluran 

(parit) distribusi agar tidak terjadi pelanggaran jalur 

pembagian yang telah ditetapkan. 

Perhitungan pembagian air didasari oleh 

perhitungan matematis dengan membagi total air yang 

ada dengan jumlah pihak yang berhak menggunakan air 

di keempat desa tersebut, hasilnya disebut mereka 

sebagai satu bagian air. Satu keluarga bisa saja memiliki 

lebih dari satu bagian air, tergantung luasan sawah dan 

penggunaannya. Biasanya satu bagian air adalah setara 

dengan 0.5 Ha. Mesjid, gereja, sekolah dan fasilitas 

umum juga dipertimbangkan sebagai pengguna air dalam 

perhitungan ini. Cukup rumit, namun mudah untuk 

dipahami dan dapat menghadirkan keadilan bagi seluruh 

masyarakat di keempat desa tersebut. Berdasarkan 

pembagian ini kemudian pintu-pintu pembagian diatur 

dan disesuaikan. Caranya yakni petugas jaga bondar 

membuat pintu pembagi yang terbuat dari kayu pada tiap 

petakan yang memiliki hak air. Para penggunaan air 

tidak diperkenankan mengambil air selain dari pintu 

pembagian yang sudah disiapkan untuknya dan tidak 

diperkenankan merusak atau mencuri air dari saluran 

induk yang ada. Mantri dan para jaga bondar akan 

menasehati pelaku kecurangan atau pelanggar, namun 

jika pelanggar tidak mengindahkannya, maka pertemuan 

adat yang dipimpin oleh hatobangon desalah yang akan 

dihadapi oleh pelanggar. Dalam pertemuan adat ini, 

biasanya pelanggar akan dinasihati untuk tidak 

mengulangi perbuatannya dan besar kemungkinannya 

akan dijatuhi sangsi adat. 

Baik orang luar maupun orang dalam desa 

dilarang merusak hutan yang menjadi sumber air sebagai 

upaya menjaga ketersediaan air. Batas kawasan hutan 

yang mereka lindungi mulai dari kawasan di sekitar 

bendungan hingga ke Saba Begu, sebuah rawa yang 

berada di tak jauh dari Puncak Gunung Sibual-buali. 

Kawasan ini diperkirakan seluas 3000 hektar. Seluruh 

masyarakat wajib secara bersama-sama membantu 

penjagaan kawasan hutan yang ada. Secara khusus para 

jaga bondar akan melakukan patroli mengontrol kondisi 

hutan di sumber air yang ada, namun masyarakat juga 

diwajibkan untuk melaporkan ke mantri bondar atau 

kepala desanya, jika menjumpai kejadian-kejadian yang 

mencurigakan di kawasan hutan yang dilindungi ini. 

 

 Nilai Ekonomi Kelembagaan Lokal 

 Pemikiran, pengujian, penulisan ulang, monitoring, 

dan pemaksaan seperangkat kerja peraturan ke aktivitas 

struktur  irigasi adalah satu usaha memakan banyak 

waktu. Waktu yang diinvestasikan di dalam membangun 

dan mengoperasikan satu struktur kelembagaan yang 

lebih baik adalah sama dengan waktu yang 

diinvestasikan di bangunan struktur fisik. Hal ini 

memerlukan pemahaman dan pengetahuan bagaimana 

caranya mengoordinir input dari banyak individu dalam 

deretan kompleks, saling tergantung, dan aktivitas dari 

waktu ke waktu. Melihat desain, persidangan, 

modifikasi, dan monitoring dari institusi sebagai satu 

proses investasi punya beberapa implikasi langsung 

dalam menginvestasikan di apapun struktur modal, 

apakah ini fisik atau dalam bentuk kelembagaan, 

memerlukan  waktu, biaya  dan upaya (Ostrom,1992).   

Untuk masa mendatang bahan pertimbangan penting 

dalam  pembangunan irigasi adalah bagaimana 

mendesain poses kelembagaan dengan terus 
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meningkatkan seperangkat ketentuan partisipan pada 

satu proses dimengerti, disetujui, dan untuk 

diikuti/dipatuhi. Desain kelembagaan yang di 

umumkan/ditempelkan adalah suatu modal 

kemasyarakatan yang didefinisikan oleh  sebagai aspek  

struktur dari hubungan  antara perorangan yang 

menyebabkan terciptanya nilai-nilai baru. Modal utama 

pembangunan fisik diwuiudkan pada alat, mesin, dan 

pekerjaan fisik yang memudahkan individu untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Sumberdaya manusia 

diciptakan melalui “perubahan melalui proses 

penyempurnaan keterampilan dan kemampuan dengan 

terus berbuat sehingga mereka mampu menemukan jalan 

baru”. Modal sosial, pada sisi lain, diciptakan “ melalui 

perubahan pada hubungan di antara orang yang 

memudahkan aksi.” 

Penerapan peraturan biasanya menentukan siapa 

yang dapat dipilih untuk membuat keputusan pada 

beberapa bidang, apa tindakan yang dibolehkan atau 

dihambat, apa prosedur harus diikuti, apa informasi 

harus atau tidak boleh disediakan, dan apa pemberian 

biaya-biaya dan penghargaan/imbalan yang diberikan 

sesuai hasil pada mereka yang ditugaskan/dibebankan 

(Ostrom, 1986). Semua ketentuan mengandung resep 

obat yang melarang, mengijinkan, atau diperlukan 

beberapa aksi/tindakan lanjutan. Semua peraturan 

memerlukan kegiatan memonitor, dan 

menguatkan/memaksa ketika individu membuat pilihan 

sekitar aksi mereka dalam pilihan operasional atau ketika 

mereka membuat aneka pilihan kolektif. 

Penyelenggaraan dilakukan secara langsung oleh 

penegak eksternal, atau dengan satu kombinasi dari ini. 

Ketentuan/peraturan akan sia-sia kecuali jika mereka 

orang-orang yang melanggar merasa diketahui dari 

keberadaan mereka, mereka merasa orang lain ikut untuk 

memonitor perilaku berkenaan dengan peraturan ini. Dan 

antisipasi sanksi untuk nonconformance. Dengan kata 

lain, kerja peraturan harus umum diketahui dan harus 

dimonitor dan dikuatkan/dipaksa. Sedangkan Perubahan 

aktivitas berhubungan mengubah beberapa status urusan 

ke dalam status urusan lainnnya. Aktivitas transaksi 

melibatkan aktivitas input pengkoordinir, memperoleh 

informasi relevan sekitar perubahan, atau mencoba untuk 

memperoleh keuntungan yang tidak sebanding dari 

aktivitas perubahan. Semua perubahan input 

memerlukan aktivitas dari beberapa individu yang 

terlibat dalam aktivitas transaksi dan biaya transaksi. 

Koordinasi aktivitasdan informasi adalah bagian penting 

dari semua keberlanjutan kegiatan.  

Contoh dari koordinasi aktivitas  termasuk : 

• Menyetel tanggal untuk yang pertama pelepasan 

air dari satu reservoir, dimana diperlukan kesiapan  

petani  agar penggunaan air efektif dan efisien. 

• Menetapkan jadwal  dari satu siklus budgeter   

• Memperoleh persetujuan resmi pejabat dan para 

petani mengenai perancangan masa depan proyek  

• Menyupervisi pekerjaan dari pekerja menggali 

satu kanal  

• Sebaran tempat tinggalnya petani, pengumpulan 

iuran termasuk aktivitas informasi   

• Memperoleh informasi sekitar hak 

milik/kekayaan hydrologic dari berbagai aneka  

pekerjaan  

• Menyelidiki kerusakan yang disebabkan oleh 

satu banjir bandang pada satu segmen tertentu dari satu 

kanal  

        Selanjutnya Ostrom (1992) menjelaskan  

aktivitas transaksi penting untuk memenuhi kebutuhan 

aktivitas perubahan itu sendiri, tapi ongkos transaksi 

aktivitas dapat bervariasi secara dramatis bergantung 

kepada  keperluan dan kondisi lingkungan fisik 

setempat. Ketentuan dalam penetapan koordinasi dengan 

siapa tentang apa, dan bagaimana informasi diperoleh 

dan dipublikasikan,hal ini semua sangat mempengaruhi 

taraf dari biaya transaksi. Ketentuan ini dapat 

menciptakan pengkoordinir yang efektif dan insentif 

berbagi informasi partisipan utama. Jika tidak,  mereka 

bisa kecewa, penundaan, kerahasiaan, dan konflik. 

Lingkungan fisik dimana pekerjaan perorangan juga 

mempengaruhi biaya dari aktivitas ini. Ini akan 

mengakibatkan biaya  lebih mahal  pada satu sistem 

irigasi besar dibandingkan pada satu sistem kecil. Biaya 

dari   pengumpulan iuran irigasi pada satu sistem besar 

mungkin lebih tinggi dibandingkan pada skala kecil. 

Dengan Kata Lain, biaya transaksi yang meilibatkan  

koordinasi aktivitas dan keterangan secara luar biasa 

tinggi kecuali jika ketentuan kelembagaan yang cerdik 

menemukan mekanisme kreatif untuk mempertahankan 

biaya rendah. 

Pengelolaan sumberdaya air semakin hari semakin 

dihadapkan ke berbagai permasalahan. Permasalahan 

umum dalam pengelolaan sumberdaya air pada dasarnya 

terdiri atas tiga aspek yaitu terlalu banyak air, 

kekurangan air dan pencemaran air. Peningkatan 

kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi 

sumberdaya air secara berlebihan sehingga 

mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan 

sumberdaya air yang pada gilirannya menurunkan 

kemampuan pasokan air. Gejala degradasi fungsi 

lingkungan sumberdaya air ditandai dengan fluktuasi 

debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin 

tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk 

dan lainnya. Pengelolaan sumberdaya air perlu diarahkan 

secara holistik, untuk mewujudkan sinergi dan 

keterpaduan yang harmonis antar wilayah, antar sektor, 

dan antar generasi. Semua pihak terkait perlu dilibatkan 

30



 
Angelia Utari Harahap 

dalam setiap tahap pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan sumber daya air dari tahap perencanaan 

sampai dengan operasi dan pemeliharaan. Dalam 

pengelolaan sumberdaya air, pemerintah daerah tidak 

boleh memandang air hanya sebagai komoditas ekonomi 

tetapi perlu mempertimbangkan fungsi sosialnya. 

Pemakai air perlu memberikan kontribusi biaya 

pengelolaan air, dengan prinsip pembayaran pengguna 

dan pembayaran polusi serta adanya subsidi silang. 

Hasil survei awal pada lokasi studi,  pengelolaan air 

irigasi dari sumber mata air hutan lindung Kawasan 

Simaretong, Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli 

Selatan mengindikasikan adanya kegiatan kelembagaan 

pengairan untuk keberlangsungan usahatani padi sawah 

pada areal 300 ha milik   masyarakat  Desa Tanjung 

Rompa, Haunatas, Bonan Dolok dan Desa Siranap.  

Masyarakat pada kawasan Simaretong ini sejak 

ratusan tahun silam telah membangun pengairan teknis 

sepanjang 5 km, sumber air diperoleh dari hutan 

konservasi/lindung dan dialirkan ke petakan sawah. Air 

irigasi yang melewati petakan sawah selanjutnya di 

alirkan ke permukiman penduduk yang juga 

dimanfaatkan untuk kebutuhan domestic seperti MCK, 

dll, muara dari air irigasi ini dialirkan pada sungai Aek 

Sirabun yang posisinya dibawah permukiman penduduk. 

Mereka sepakat untuk berperan aktif menjaga hutan 

yang merupakan sumber mata  air irigasi tersebut dengan 

luas hutan lebih kurang 3000 Ha. Karena mereka yakin 

jika hutan sekitar rusak, maka sumber air untuk 

usahatani mereka akan jauh berkurang.  Untuk itu 

mereka telah membuat kesepakatan dan aturan-aturan 

yang sangat mereka hormati dan dipatuhi bersama. Lebih 

lanjut ada aturan-aturan penggunaan/pembagian dan 

iuran air.  Model dan desain pengairannya tergolong 

unik namun bisa menghindari konflik pemanfaatan air di 

kawasan tersebut. Seberapa besar nilai hasil ekonomi air 

irigasi untuk padi sawah serta berapa nilai ekonomi 

lainnya pada penggunaan air untuk kebutuhan domestic  

dikawasan ini maka dirasa perlu untuk melakukan 

penelitian pada kawasan ini. 
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ABSTRAK : Lokasi penelitian secara administratif  berada di Desa Kota Karang ,Muaradua OKU Selatan.” dan penelitian 

ini memiliki luas 7x7 km . Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui   karakteristik batuan di Desa Kotakarang dan 

sekitarnya. Secara khusus mengkomporasikan antara batuan gamping klastik dan non klastik pada Formasi Baturaja..Metode 

yang digunakan pada penelitian ini antara lain mapping, kerja studio berupa pembuatan peta dan analisa petrologi. 

Batugamping  pada daerah penelitian termasuk dalam Formasi Baturaja didominasi oleh crytalline limestone yang secara 

mikroskopis tersusun oleh dominasi fosil berupa koral dan plankton (40-60%) yang telah terekristalisasi. Singkapan 

batugamping non klastik berupa terumbu yang dicirikan  warna lapuk,warna coklat muda, warna segar abu-abu, sangat 

kompak, fine-medium grain size, banyak terdapat tubuh organisme Filum Coelenterata Kelas Anthozoa yang pori-porinya 

terisi leh mineral karbonat melalui proses mineralisasi membentuk fosil terumbu penyusun utama batugamping terumbu. 

Selain itu singkapan yang  banyak di jumpai pada Lp 08,09,14,15,16,20. Batugamping klastik (grainstone)  yang berwarna 

cokelat kehijauan sebagai warna lapuk dan cokelat muda sebagai warna segar dengan ukuran butir pasir halus-sedang. 

Tingkat kekompakkan batuan ini sangat keras dan bereaksi kuat ketika diteteskan HCl yang terdapat pada lokasi pengamatan 

27 A. Pada daerah penelitian ditemukan batugamping klastik grainstone dan non klastik fosillifereous limeston. 

 

Kata Kunci: Kota Karang, Formasi Baturaja, Batugamping. 

 

ABSTRACT: The location of the study is administratively located in the Village of Kota Karang, Muaradua OKU Selatan. 

"And this study has an area of 7x7 km. The study was conducted to determine the characteristics of rocks in the Boxarang 

Village and its surroundings. Specifically to compose between clastic and non-clastic limestone in the Baturaja Formation ... 

The method used in this study includes mapping, studio work in the form of map making and petrological analysis. Limestone 

in the study area included in the Baturaja Formation is dominated by crytalline limestone which is microscopically 

composed by the domination of fossils in the form of coral and plankton (40-60%) which have been crystallized. Non-clastic 

limestone outcrops in the form of weathered characteristics, light brown color, fresh gray color, very compact, fine-medium 

grain size, there are many Anthozoa Class Phylum Coelenterata organisms whose pores are filled with carbonate minerals 

through the formation of mineralization the main constituent fossil reef reef limestone. Besides that, many outcrops were 

encountered in Lp 08,09,14,15,16,20. Clastic (grainstone) limestone which is greenish brown as a weathered and light 

brown color as a fresh color with medium-fine sand grains. The level of compactness of these rocks is very hard and reacts 

strongly when drops of HCl are found at the observation location 27 A. In the study area found clastic grainstone limestones 

and non-clastic fosillifereous limeston. 

 

Keywords: Karang City, Baturaja Formation, Limestone. 
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LATAR BELAKANG 

PENDAHULUAN 

Lokasi penelitian secara administratif  berada di 

Desa Kota Karang ,Muaradua OKU Selatan.Secara 

Geografis terletak pada koordinat S 04o 28’ 28,4” E 103o 

52’ 00,2” – S 04o 28’ 28,4” E 103o 55’ 55,6” dan S 04o 

32’ 14.6” E 103o 55’ 55,6” – S 04o 32’ 14,6” E 103o 52’ 

00,2” dan penelitian ini memiliki luas 7x7 km.Pada 

daerah penelitian terdiri dari Formasi Baturaja,Formasi 

cawang ,Formasi Kikim. Formasi Air Benakat, Formasi 

Gumai, Formasi Ranau, Formasi Talang Akar (Gambar 

1). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui   

karakteristik batuan di Desa Kotakarang dan sekitarnya. 

Secara khusus mengkomporasikan antara batuan 

gamping klastik dan non klastik pada Formasi Baturaja  

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pada Lembar Geologi 

Baturaja (Gafoer , S., Amin ,T.C., Pardede, R.1993, 

modfikasi penulis). 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

. Batuan karbonat didefinisikan sebagai batuan 

dengan kandungan material karbonat lebih dari 50 % 

yang tersusun atas partikel karbonat klastik tersemenkan 

atau karbonat kristalin hasil presiptasi langsung (Hsu 

&Rejers ,1996).   (Bates & Jackson ,1987)  

mendefinisikan  batuan karbonat sebagai batuan yang 

komponen utamanya adalah mineral karbonat dengan 

berat keseluruhan lebih dari 50 %. Batugamping 

merupakan salah satu golongan batuan sedimen yang 

paling banyak jumlahnya. Batugamping itu sendiri terdiri 

dari batugamping nonklastik dan batugamping klastik. 

Batugamping klastik, merupakan hasil rombakan jenis 

batugamping nonklastik melalui proses erosi oleh air, 

transportasi, sortasi, dan terakhir sedimentasi. Sedangkan 

batugamping non-klastik merupakan koloni dari binatang 

laut antara lain Coelenterata, Molusca, Protozoa, 

Foraminifera 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini antara 

lain Mapping, kerja studio berupa pembuatan peta 

,analisa petrologi, 

PEMBAHASAN  

Batugamping  pada daerah penelitian termasuk 

dalam Formasi Baturaja didominasi oleh crytalline 

limestone yang secara mikroskopis tersusun oleh 

dominasi fosil berupa koral dan plankton (40-60%) yang 

telah terekristalisasi.  

1. Singkapan batugamping non klastik berupa terumbu 

yang dicirikan  warna lapuk,warna coklat muda, warna 

segar abu-abu, sangat kompak, fine-medium grain size, 

banyak terdapat tubuh organisme Filum Coelenterata 

Kelas Anthozoa yang pori-porinya terisi leh mineral 

karbonat melalui proses mineralisasi membentuk fosil 

terumbu penyusun utama batugamping terumbu. selain 

itu singkapan yang  banyak di jumpai pada Lp 

08,09,14,15,16,20. 

 

Gambar 2. Pada singkapan batugamping dijumpai fosil 

kerang (A) dan fosil terumbu karang (B). 

2. Batugamping klastik (grainstone)  yang berwarna 

cokelat kehijauan sebagai warna lapuk dan cokelat muda 

sebagai warna segar dengan ukuran butir pasir halus-

sedang. Tingkat kekompakkan batuan ini sangat keras 

dan bereaksi kuat ketika diteteskan HCl yang terdapat 

pada lokasi pengamatan 27 A 

 

Gambar  3 .A singkapan batugamping dan B menunjukan 

batugamping bertekstur butiran pasir sangat halus. 
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Secara mikroskopik dilakukan pada Lp 27 A  

menghasilkan jenis batuan gamping grainstone 

(Dunham,1962).  Sayatan tipis batuan sedimen berwarna 

berwarna abu-abu sampai hitam, berukuran sangat halus 

0.3 mm, memiliki tekstur klastik ,tersusun atas mud 

supported fabric, tersusun dari kalsit (80%), opak (1%) 

dan porositas (7%). 

 

Gambar 4. Sayatan Petrografi Lp 27 A (Dunham,1962). 

Tabel 1 Komparasi batugamping klastik dan non klastik. 

Parameter 
 Batugamping  

Klastik Non Klastik 

Fragmen - 

Anthozoa 

dan 

pelecypoda 

Matriks 

Kalsit 

.Kuarsa,Opaque. - 

Tekstur mud supported - 

Ukuran 

Butir 

sangat halus 0.3 

mm,  20-40 cm 

Jenis  Grainstone Fosillifereous 

limestone 

Struktur 

Sedimen Masif Bioherm 

    

Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan selama 

penelitian ,maka ada beberapa poin yang dapat 

disimpulkan : Batugamping  pada daerah penelitian 

termasuk dalam ormasi Baturaja didominasi oleh 

crytalline limestone yang secara mikroskopis tersusun 

oleh dominasi fosil berupa koral dan plankton (40-60%) 

yang telah terekristalisasi 

1. Batuan karbonat didefinisikan sebagai batuan 

dengan kandungan material karbonat lebih dari 

50 % yang tersusun atas partikel karbonat 

klastik tersemenkan atau karbonat kristalin hasil 

presiptasi langsung 

2. Pada daerah penelitian ditemukan batugamping 

klastik grainstone dan non klastik fosillifereous 

limeston 
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ABSTRAK: Kecamatan Kerkap menunjukkan beberapa singkapan dari batupasir pada Formasi Lemau. Hal ini 

dicirikan dengan adanya kenampakan batuan tidak mengandung karbonatan dan ukuran butir kasar. Formasi Lemau 

termasuk kedalam Cekungan Bengkulu. Cekungan ini adalah bagian dari fore arc basin yang terbentuk dibagian dengan 

dari jalur subduksi.  Dalam penelitian mengenai karakteristik batuan digunakan pendekatan melalui analisis petrologi 

dan petrografi. Dari hasil analisa petrografi menunjukkan kenampakan kuarsa, plagioklas, glaukonit, oksida besi, 

mineral litik, serta mineral lempung. Pada batuan ini didominasi oleh lithik yang mencapai 60% dengan kandungan 

kuarsa yang cukup rendah serta feldspar yang sangat rendah. Lithik didalam sayatan menunjukkan bentukan membulat 

sempurna sampai membulat tanggung. Kemunculan lithik menandakan bahwa proses pengendapan batupasir berada 

didekat batuan sumber. Berdasarkan kenampakan dari citra satelit menunjukkan bahwa batuan ini berasal dari erosi 

perbukitan dari jalur subduksi yang berada pada bagian timur daerah penelitian. Hal ini juga didukung oleh persentase 

komposisi batuan dari feldspar, kuarsa dan lithik pada diagram segitiga Q-F-L yang menunjukkan bahwa batupasir dari 

Formasi Lemau termasuk kedalam recycled orogen. Recycled orogen ini berada pada kompleks subduksi atau jalur 

perlipatan sampai persesaran.  

 

Kata Kunci: Batupasir, Formasi Lemau, Recycled Orogen. 

 

ABSTRACT: Kerkap District shows several outcrops of sandstones in the Lemau Formation. This is characterized by 

the existence of rocks not involving carbonates and coarse grain size. Lemau Formation belongs to the Bengkulu Basin. 

This basin is pulling out of the fore-arc basin which is made in the pulling out of the subduction pathway. In research 

on the characteristics of rocks used an approach through petrology and petrographic analysis. From the results of the 

petrographic analysis showed the appearance of quartz, plagioclase, glauconite, iron oxide, lytic minerals, and clay 

minerals. This rock is dominated by lithik which reaches 60% with a fairly low content of quartz and very low feldspar. 

Lithik in the incision shows perfect rounded formation until rounded. Lithic appearance indicates that the sand 

deposition process is near the source rock. Based on the appearance of satellite imagery, it shows that this rock 

originates from hilly erosion from the subduction path located in the eastern part of the study area. This is also 

supported by the percentage of rock composition from feldspar, quartz and lithik on the Q-F-L triangle diagram which 

shows that sandstones from the Lemau Formation are included in the recycled orogen. This recycled orogen is located 

in a subduction complex or folding pathway to the point. 

 

Key Words: Sandstone, Lemau Formation, Recycled Orogen 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Batupasir merupakan reservoir yang baik didalam 

petroleum system. Oleh sebab itu, penelitian mengenai 

kualitas dari batupasir didalam petroleum sistem sangat 

diperlukan dan juga diperlukan penelitian mengenai luas 

dari batupasir itu sendiri. Salah satu singkapan dari 

batupasir terdapat pada Kecamatan Kerkap, Kabupaten 

Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang merupakan 

lokasi penelitian yang dilakukan.  Lokasi penelitian ini 

termasuk kedalam fore arc basin.  Berdasarkan posisi 

dari cekungan yang berada pada bagian depan dari jalur 

subduksi maka membuat cekungan ini mendapatkan 

panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan back arc 
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basin. Sehingga jika terdapat minyak didalam batupasir 

ini maka akan memiliki tingkat kematangan yang lebih 

baik. Pada penelitian ini berfokus pada karakteristik 

batupasir dari Formasi Lemau dan keterkaitannya 

terhadap kualitas untuk menjadi reservoir. Karakteristik 

batupasir juga digunakan untuk mengetahui kandungan 

dan persentase mineral yang terkandung didalam batuan.  

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

 Cekungan Bengkulu termasuk kedalam cekungan 

besar di Pulau Sumatera. Stratigrafi yang terjadi pada 

cekungan ini terdiri dari Hulusimpang, Seblat, Lemau, 

Simpang Alur dan Bintunan (Gambar 1). Proses 

pengendapan pada Cekungan Bengkulu dimulai dari 

Kala Oligosen - Miosen Awal yang terjadi pengendapan 

dari Pegunungan Bukit Barisan pada Cekungan 

Bengkulu. Proses sedimentasi tersebut membentuk 

Formasi Hulusimpang yang merupakan formasi batuan 

tertua pada cekungan ini. Litologinya antara lain lava, 

breksi gunungapi dan tuff yang terendapkan pada 

lingkungan transisi - kontinental dengan proses struktur 

berupa tensional.  

 Kemudian terjadi proses pengendapan Formasi 

Seblat dengan litologi berupa perselingan batulempung, 

batulempung gampingan, batulanau dengan sisipan 

batupasir dan konglomerat di lingkungan laut dangkal - 

dalam.Pada Miosen awal - Tengah terjadi proses depresi 

cekungan yang mengakibatkan Formasi Hulusimpang 

dan Formasi seblat mengalami bedafasies menjari pada 

bagian bawah formasi. Beda fasies ini terjadi karena 

kedua formasi memiliki perbedaan lingkungan 

pengendapan dan arus sedimentasi yang signifikan, 

perbedaan litologi dan ukuran butirnya, serta proses 

struktur yang terjadi selama proses pengendapan.  

 
 

Gambar 1. Stratigrafi dari Cekungan Bengkulu 

(Modifikasi dari Yulihanto et al., 1995) 

 

 Pada Miosen Tengah, terjadi intrusi batuan beku 

dalam berupa granit dan diorite yang memotong Formasi 

Hulusimpang dan Formasi Seblat (Gafoer et al., 

1992).Proses sedimentasi selanjutnya adalah 

pengendapan Formasi Lemau yang terdiri dari litologi 

batulempung, batulempung gampingan, batubara, 

batupasir dan konglomerat pada lingkungan 

pengendapan transisi - laut dangkal. Sedimentasi batuan 

ini terjadi saat Cekungan Bengkulu mengalami proses 

tensional pada Miosen Tengah - Akhir dan menindih 

Formasi Seblat secara tidak selaras (Yulihanto et al., 

1995). 

 Pada Miosen Akhir - Pliosen terendapkan Formasi 

Simpangaur dengan litologi batupasir konglomeratan, 

batupasir, batulumpur mengandung cangkang moluska 

dan batupasir tufaan. Proses struktur yang terjadi pada 

formasi ini berupa basin subsidence dan terendapkan 

pada lingkungan transisi secara tidak selaras diatas 

Formasi Lemau. 

 Pada Plio - Pleistosen terendapkan Formasi Bintunan 

yang terdiri atas litologi tuff, konglomerat polimik dan 

batulempung dengan sisipan lignit dan sisa tumbuhan di 

lingkungan transisi, proses struktur yang terjadi yaitu 

inversi cekungan dan bagian bawah formasi ini 

terendapkan menjari dengan bagian atas Formasi 

Simpangaur (Yulihanto et al., 1995). Namun pernyataan 

berikut berbeda dengan Gafoer et al., (1992) yang 

menyatakan Formasi Bintunan terendapkan secara tidak 

selaras diatas Formasi Simpangaur. 

 Pada Zaman Kuarter terendapkan satuan batuan 

termuda pada Cekungan bengkulu yaitu endapan 

aluvium yang terdiri dari bongkah, kerakal, pasir, lanau, 

lumpur dan lempung. Pada Zaman kuarter batuan yang 

terendapkan terdiri dari endapan vulkasik berumur 

Plistosen berupa lava bersusun andesit-basal, breksi 

gunungapi, tufa dan sedimen aluvial serta endapan rawa 

berumur Holosen.  

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini menggunakan dua metode pengamatan 

dimulai dari pengamatan fisik dilapangan secara lansung 

yang termasuk kedalam petrologi dan analisis 

laboratorium untuk mengetahui karakteristik batupasir 

secara petrografi. Didalam mempersentase kan 

kandungan mineral menggunakan metode estimasi 

(Compton, 1962). Untuk melakukan penamaan batuan 

menggunakan klasifikasi Pettijohn,1975. Didalam 

klasifikasi tersebut batuan sedimen dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu fragmen, matriks dan semen. Penamaan 

berdasarkan Pettijohn,1975 berfokus pada kandungan 

mineral yaitu feldspar, kuarsa dan rock fragmen. Selain 
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dari mineral tersebut, diperlukan juga persentase dari 

lempung didalam batuan untuk mengetahui dominasi 

dari ukuran butir batuan.  

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

 Dari hasil pengamatan secara petrologi diketahui 

bahwa batuan diketahui bahwa batuan memiliki warna 

segar putih kecoklatan dan warna lapuk hijau kecoklatan 

(Gambar 2). Pelapukan terjadi secara biologi yang 

ditandai oleh kemunculan tumbuhan. Batupasir ini terdiri 

dari butiran yang memiliki ukuran medium sand – coarse 

sand (1/4 mm – 1mm). Kebundaran dari butiran pada 

batuan ini adalah sub angular – rounded. Dengan 

dominasi kemas terbuka. Batuan ini tidak mengandung 

karbonatan dengan pemilahan medium sorted.  

 
Gambar 2. Kenampakan Petrologi Batupasir  

 

 Pada singkapan ini memperlihatkan batuan dengan 

kekompakan yang agak keras dengan kandungan mineral 

yang terdiri dari kuarsa (Qz), magnetite (Mg) dan adanya 

rock fragmen (Rf). Pada kenampakan lainnya ditemukan 

batuan yang adanya material karbon yang ikut tercampur 

kedalam batupasir (Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Kenampakan karbon pada batupasir 

 

 Selain dari pengamatan secara petrologi dilakukan 

juga pengamatan berdasarkan petrografi. Berdasarkan 

analisis petrografi ditemukan bahwa batupasir ini terdiri 

dari kandungan yang didominasi oleh rock fragmen yang 

mencapai 60 %. Mineral lain yang terkandung didalam 

sayatan terdiri dari kuarsa, plagioklas, glaukonit, 

lempung dan memiliki semen berupa oksida besi 

(Gambar 4). Kemunculan glaukonit yang dicirikan oleh 

warna hijau menunjukkan bahwa batuan ini terendapkan 

dilingkungan laut dangkal. Selain itu terdapat semen 

oksida yang mencirikan bahwa telah terjadi adanya 

pertemuan antara kandungan besi yang terdapat didalam 

batuan dengan unsur oksigen dialam bebas. 

 

 
Gambar 4. Mikrografi pada Batupasir yang 

memperlihatkan kenampakan rock fragmen dengan 

persebaran merata. 

 

  Pada kenampakan petrografi lainnya 

memperlihatkan adanya batupasir yang dirikan oleh 

warna adalah warna kuning sampai kecoklatan pada 

kenampakan paralel nikol serta berwarna kemerahan 

pada nikol silang. Karakteristik lainnya yaitu batuan 

terpilah baik, kemas terbuka dan disusun oleh rock 

fragmen, hematite, kuarsa, hematite serta oksida besi 

(Gambar 5). Hematite pada batuan dicirikan dengan 

warna merah dan merupakan hasil dari mineral oksida 

besi. Hematite sendiri terbentuk dari adanya reaksi dari 

kandungan besi didalam batuan dan berkontak dengan 

oksigen yang berada diudara bebas. 

 

 
Gambar 5. Kenampakan mikrografi yang menunjukkan 

adanya hematite pada batupasir 
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 Berdasarkan klasifikasi dari Pettijohn,1975 diketahui 

bahwa nama dari batupasir adalah Litharenit. Pada 

batupasir ini juga terdapat porositas. Dari sampel yang 

telah dianalisa menyatakan bahwa nilai porositas pada 

batuan 5 – 11%. Hal ini dikarenakan porositas yang 

terbentuk pada batuan telah terisi dan tergantikan oleh 

mineral lempung baik didalam matriks ataupun didalam 

rock fragmen. Mineral lempung ini dicirkan dengan 

warna coklat dengan persebaran merata di semua 

kenampakan dari sayatan batuan. Berdasarkan nilai 

porositas diketahui bahwa batuan tidak dapat menjadi 

reservoir yang baik.  

 Adanya dominasi dari rock fragmen menandakan 

bahwa proses pengendapan batupasir ini berada dekat 

dengan batuan asal. Batupasir sendiri terbentuk dari hasil 

erosi dari batuan asal. Hasil dari erosi ini terendapkan 

disuatu tempat. Berdasarkan Boogs, 2006 diketahui 

bahwa semakin halus ukuran butir maka semakin jauh 

jarak transportasi pengendapan sedimennya dari batuan 

asal. Batuan asal tersebut dibentuk dari adanya 

morfologi perbukitan atau pergunungan yang terdiri dari 

batuan beku atau batuan metamorf. 

 Berdasarkan pengamatan melalui citra satelit 

diinterpretasikan bahwa batuan asal berasal dari bagian 

timur sampai timur laut dari daerah penelitian (Gambar 

6). Pegunungan tersebut merupakan hasil dari adanya 

jalur subduksi pada Pulau Sumatera. Hal ini juga 

didukung oleh adanya persebaran batupasir yang hanya 

ada di bagian utara dari daerah penelitian. 

 

 
Gambar 6. Letak daerah penelitian dari citra satelit 

 

Berdasarkan diagram segitiga Q-F-L dari Dickinson 

dan Suzeck, 1979 diketahui bahwa dari analisis 

persentase mineral pada batupasir menghasilkan batuan 

berasal dari recycled orogen (Gambar 7). Recycled 

orogen ini berada pada kompleks subduksi atau jalur 

perlipatan sampai persesaran. Berdasarkan hasil tersebut 

diketahui bahwa batupasir pada daerah penelitian 

terbentuk dari hasil erosi batuan sumber hasil dari 

pengangkatan batuan oleh zona lempeng konvergen yang 

mengasilkan tektonik aktif yaitu collision dan 

subduction. Subduksi yang berpengaruh pada 

pembentukan batupasir ini berasal dari subduksi 

dibagian kiri Pulau Sumatera yang menghasilkan adanya 

pengangkatan sesar semangko yang memiliki arah 

tenggara searah dengan Pulau Sumatera. 

 

 
 

Gambar 7. Asal batupasir Formasi Lemau dari diagram 

Q-F-L yang menghasilkan recycled orogenic. 

 Dari peta geologi yang telah dihasilkan diketahui 

bahwa batupasir memiliki pelamparan mencapai 1.5 

kilometer. Dengan arah persebaran dari arah utara peta 

menuju kearah barat daya peta.  

 

 
Gambar 8. Pola persebaran batupasir pada daerah 

penelitian (digambarkan dengan warna kuning) 
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ABSTRAK: Pada lokasi telitian terdapat Batusabak Formasi Kuantan yang menarik untuk diteliti karena dapat 

memberikan informasi sejarah geologi daerah tersebut dan juga penelitian untuk batusabak ini masih minim studi 
literaturnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik batusabak dengan metode pemetaan geologi dan analisa 

petrografi dengan menggunakan  6 conto sayatan tipis. Dari penelitian didapatkan bahwa batusabak merupakan 

basement Cekungan Sumatera Tengah yang muncul akibat sesar naik berarah  baratlaut-tenggara yang memiliki 

karakteristik dengan kenampakan struktur berfloiasi jenis slaty cleavage, memiliki tekstur lepidoblastik, dengan 

komposisi mineral yang didominasi oleh mineral Karbon, mineral Lempung dan Kuarsa. 

 

Kata Kunci: Karakteristik, Batusabak, Petrografi, Formasi Kuantan 

 

ABSTRACT: In the research location there were Slate of Kuantan Formations which were interesting to study because 
they could provide in formation on the geological history of the area and also the research for slate was still lacking in 

literature studies. This study aims to determine the characteristics of slate using geological mapping and petrographic 

analysis methods using 6 thin section samples. The research found that slate is the basement of the Central Sumatra 

Basin that arises due to the thrust fault trending northwest-southeast which has characteristics with the structure of the 

slaty cleavage type having a lepidoblastic texture, with mineral composition dominated by Carbon, Clay and Quartz 

minerals. 
 

Keyword: Characteristic, Slate, Petrography, Kuantan Formation 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk 

karena adanya perubahan pada tekstur dan komposisi 

mineral dari batuan asalnya menjadi mineral yang baru 

dalam keadaan  solid state yang diakibatkan karena ada 

peningkatan pada suhu dan tekanan (Barker, 1990). 

Objek penelitian berupa Batusabak Formasi Kuantan 

yang terletak padaa daerah Tanjung Balik, Kabupaten 

Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Gambar 1). 

Untuk mengetahuin karakteristik dari Batusabak Formasi 

Kuantan ini penulis menggunakan analisa petrografi 

dalam menentukan struktur, tekstur, dan komposisi 

mineral penyusunnya. Dari hasil tersebut dapat 

membantu dalam menentukan sejarah geologi yang 

berkembang pada daerah telitian. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian yang ditunjukkan 

dengan tanda panah 
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GEOLOGI REGIONAL 

 

Berdasarkan fisiografi dan penelitian terdahulu, 

daerah telitian terdapat pada Cekungan Sumatera Tengah 
(Gambar 2) yang terbentuk karena adanya penujaman 

secara miring (oblique subduction) lempeng samudra 

Hindia dibawah lempeng Benua Asia. Penujaman ini 

mengakibatkan terjadinya gaya tarikan pada Cekungan 

Sumatra Tengah yang merupakan cekungan belakang 

busur (Heidrickd an Aulia,1993). 

Gambar 2. Tektonik yang mempengaruhi Cekungan 

Sumatera Tengah 

 

Cekungan Sumatra Tengah ini mempunyai duaarah 

struktur utama, yaitu yang  lebih tua berarah cenderung 

ke Utara (N NW – SSE) dan yang lebih muda berarah 

Baratlaut (NW – SW). Sistem patahan blok  yang 

terutama berarah Utara – Selatan,  membentuk suatu seri  

horst dan graben, yang mengontrol pola pengendapan 

sedimen Tersier Bawah, terutama batuan – batuan yang 

berumur Paleogen (Heidrick dan Aulia, 1993). 

Menurut heidrick dan Aulia (1993) tratigrafi 

Cekungan Sumatera Tengah terbagi atas beberapa unit 

stratigrafi yaitu Batuan Dasar, Kelompok Pematang, 

Kelompok Sihapas, Kelompok Petani dan Kelompok 
Minas (Gambar 3). Batuan dasar Cekungan Sumatera 

Tengah berumur Pra-Tersier yang didominasi oleh 

batuan malihan.  

Kelompok Pematang merupakan batuan sedimen 

yang terendapkan secara tidak selaras diatas Batuan 

Dasar. Kelompok ini memilik umur Eosen-Oligosen dan 

terendapkan di lingkungan fluvial dan danau, material 

kelompok ini berasal dari tinggian-tinggian yang ada 

disekitarnya. Untuk lingkungan fluvial litologinya 

berupa koonglomerat, batupasir kasar dan juga 

batulempung beraneka warna. Untuk lingkungan danau 
litologinya berupa perselingan batupasir dan serpih kaya 

organik dan batulempung.  

Kelompok Sihapas diendapkan secara tidak selaras 

diatan Kelompok Pematang yang terendapkan pada 

Oligosen Akhir-Miosen tengah. Terdiri dari Formasi 

Menggala yang litologi penyusunnya batupasir 

konglomeratan yang berselang-seling dengan batupasir 

halus-sedang. Batupasir Formasi menggala merupakan 

reservoir yang baik dan penting dalam Cekungan 

Sumatera Tengah. Formasi Bangko merupakan formasi 

yang pengendapannya tidak selrasa diatas Formasi 

Menggala. Dengan litologi penyusun berupa 
batulempung dan batlempung karbonatanyang 

berselingan dengan lanau kemudian secara  lateral 

berubah menjadi batugamping. Formasi Bekasap 

merupakan formasi dengan litologi berupa batupasir 

glaukonit halus-kasar yang berselang dengan serpih tipis, 

struukutr sedimennya masif dan tidak selaras dengan 

Formasi Bangko, terkadang ditemui batubara dan 

batugamping. Formasi Duri merupakan formasi yang 

terbentuk di lingkungan inner neritic-deltaicdi bagian 

utara dan tengah dari cekungan. Litologi penyusun 

formasi ini adalah batupasir, formasi ini berumur Miosen 
Tengah tetapi di beberapa lokasi formasi ini berumur 

sama dengan Formasi Bekasap. Serta Formasi Duri. 

Litologi penyusun formasi ini berupa serpih dengan 

sisipan lanau yang mendominasi dan batugamping. 

Formasi ini juga terkenal sebagi batuan tudung 

Kelompok Sihapas di Cekungan Sumatera Tengah. 

Kelompok petani memiliki umur Miosen Tengah-

Pliosen yang terendapkan secara tidak selaras diatas 

Formasi Telisa dan Kelompok Sihapas. Lingkungan 

pengendapannya berubah dari laut pada bagian bawah 

menjadi lingkungan delta pada bagian atas dengan 

ditunjukkan sikuen shale-mudstone yang monoton dan 
interkalasi batupasir dan lanau kearah atas. 

Formasi ini merupakan rndapan kuarter berupa pasir, 

kerikil dan pasir kuarsa lepas-lepas halus-sedang. 

Formasi ini berumur Plistosen, lingkungan 

pengendapannya fluvial-alluvial. 

 

 
 

Gambar 3. Kerangka tektonostratigrafi Cekungan 

Sumatera Tengah 

41



 
Karakteristik Batusabak Formasi Kuantan Berdasarkan Analisa Petrografi 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini diawali 

dengan melakukan pemetaan geologi untuk 

mengidentifikasi batuan secara megaskopis dan 

kedudukan stratigrafi batuan serta mengidentifikasi 

struktur geologi yang berkembang di daerah telitian. 

Tahap selanjutnya, adalah tahap pemilihan conto sampel 

terpilih untuk dilakukan analisa petrografi. Tujuan 

analisa ini adalah untuk mengidentifikasi tekstur, 

struktur dan komposisi mineral penyusunnya. Tahap 

terakhir adalah studi literatur terdahulu untuk membantu 

menginterpretasi sejarah geologi daerah telitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembahasan 

 

Pengamatan lapangan dilakukan pada Bukit Batu 

daerah Tanjung Balik yang terdiri atas Batusabak 

Formasi Kuantan. Dari pengamatan lapangan ditemukan 

26 singkapan Batusabak yang terpilih 6 sampel terpilih 

(D1LP11, D1LP12, D2LP17, D5LP37, D5LP38 dan 

D5LP39) untuk dilakukan analisa petrografi. Dalam  

menentukan karakteristik batusabak, penulis 

menggunakan metode pendekatan secara petrografi 

untuk mengidentifikasi karakteristik tekstur, struktur, 

komposisi mineral Batusabak Formasi Kuantan. 

Secara kenampakan fisik, Batusabak Formasi 

Kuantan memliki warna segar yang hitam serta lapuknya 

berwarna abu kecoklatan hingga kekuningan (Gambar 

4.) 

Gambar 4. Kenamakan fisik Batusabak di lapangan 

 

Batusabak Formasi Kuantan ini memperlihatkan 

tekstur kristaloblastik, yaitu tekstur yang sudah berdeda 

dari tektur batuan asalnya akibat dari proses 

metamorfisme. Terdapat macam-macam tekstur 

kristalobastik dan batusabak pada Formasi Kuantan 

memperlihatkan struktur lepidoblastik, dimana mineral-

mineral penyusunnya berbentuk tabular (Gambar 6). 

Batusabak Formasi Kuantan ini memperlihatkan 

struktur batuan metamorf  jenis foliasi, yaitu struktur 

yang  kenampakannya berupa  struktur planar pada 

batuan. Foliasi ini dapat terjadi karena adnya penjajaran 

mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan (gneissoty), 

orientasi butiran (schistosity), permukaan belahan planar 

(cleavage) atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. 

Struktur foliasi pada batusabak Formasi kuantan  ini 

berupa strukutr Slaty Cleavage  yang dicirikan oleh 

adanya bidang-bidang belah planar yang sangat rapat, 

teratur dan sejajar (Gambar 6).  

Komposisi penyusun batusabak dilihat berdasarkan 
analisa petrografi pada 6 sampel batuan yang terdapat 

pada lokasi pengamatan D1LP3, D1LP5, D1LP11, 

D1LP9, D1LP7, dan D3LP20. Pada sampel D1LP3 

Batusabak pada lokasi  ini memiliki ciri fisik dengan 

warna segarnya hitam, teksturnya lepidoblastik, struktur 

berupa slaty atau menyabak (Gambar 6). Hasil analisa 

petrografi D1LP3 menunjukan atuan memperlihatkan 

struktur laminasi. Komposisi mineral didominasi oleh 

mineral lempung dan mineral karbon, mineral silika 

(quartz) hadir mengisi fracture batuan serta bidang 

perlapisan. Trediri dari mineral karbon (30%), mineral 
lempung (45%), mineral silika (20%), dan limonit (5%). 

Dilihat dari komposisi mineralnya maka batuan tersebut 

dinamakan Meta-shale berdasarkan klasifikasi Gilbert 

(1982) (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5. Kenampakan Petrografi sampel D1LP3 

 

Hasil analisa petrografi D1LP5 menunjukan Sayatan 

tipis metamorf berwarna hitam sampai putih pada kedua 

kenampakan (PPL dan XPL) dengan struktur foliasi dan 

tekstur pada batuan memperlihatkan bentukan 

lepidoblastik; berukuran sangat halus – 0.1 mm; 
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crenulation cleavage; pada sayatan 

memperlihatkanmineral karbon (71%), kuarsa (12%), 

opak (2%) dan lempung (15%). Dilihat dari komposisi 

mineralnya maka batuan tersebut dinamakan Slate 

berdasarkan klasifikasi Roberston (1999) (Gambar 6). 

Pada lokasi pengamtan D1LP5 ini juga terdapat shear 

joint yang setelah dianalisa merupakan akibat gaya 

utama yang membentuk sebuah  Right Reverse Slip Fault 

(Klasifikasi Rickard 1972) yang berarah Baratlaut-

Tenggara. 

Gambar 6. Kenampakan Petrografi sampel D1LP5 

 

Hasil analisa petrografi D1LP7 menunjukan 

sayatan tipis batuan metamorf berwarna hitam pekat 

pada kenampakan nikol sejajar dan nikol silang; terdapat 

rekahan pada batuan yang telah terisi;terdapat bentukan 

mineral lempung yang saling berasosiasi dengan karbon, 

mineral pada sayatan berukuran halus, terbentuk karena 

low-grade metamorphosed mudstone, hubungan antar 

butir Interlocking dengan komposisi batuan adalah 

karbon (73%), lempung (8%) dan kuarsa (19%) Dilihat 
dari komposisi mineralnya maka batuan tersebut 

dinamakan Slate berdasarkan klasifikasi Roberston 

(1999)  (Gambar 7).      

 
Gambar 7. Kenampakan Petrografi sampel D1LP7 

 

Hasil analisa petrografi D1LP9 menunjukan s 

ayatan tipis batuan metamorf berwarna putih sampai abu 

abu kehitaman (PPL dan XPL), memperlihatkan 

bentukan foliasi; lepidoblastik; crenulation cleavage ; 

berukuran sangat halus – 0.2 mm, bentuk kristal 

subhedral - anhedral; memiliki mineral yang berukuran 

seragam; terdiri dari mineral karbon (73%), lempung 

(9%), kuarsa (18%) Dilihat dari komposisi mineralnya 

maka batuan tersebut dinamakan Slate berdasarkan 

klasifikasi Roberston (1999) (Gambar 8). 

Gambar 8. Kenampakan Petrografi sampel D1LP9 

 

Hasil analisa petrografi D1LP11 ialah  Sayatan tipis 

metamorf dengan struktur foliasi dan tekstur pada batuan 

memperlihatkan bentukan lepidoblastik; berukuran 

sangat halus – 0.4 mm; batuan ini tersusun atas mineral 

lempung (76%), oksida besi (6%), dan kuarsa (19%) . 

Dilihat dari komposisi mineralnya maka batuan tersebut 

dinamakan Slate berdasarkan klasifikasi Roberston 

(1999)  (Gambar 9). 

Gambar 9. Kenampakan Petrografi sampel D1LP11 

 

Hasil analisa petrografi D3LP20 sayatan tipis 

metamorf berwarna hitam sampai putih (PPL dan XPL) 

dengan struktur foliasi dan tekstur pada batuan 

memperlihatkan bentukan lepidoblastik; berukuran 
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sangat halus – 0.1 mm; crenulation cleavage ; batuan ini 

tersusun atas mineral kuarsa (10%), lempung (12%) dan 

karbon (78%). Dilihat dari komposisi mineralnya maka 

batuan tersebut dinamakan Slate berdasarkan klasifikasi 

Roberston (1999)  (Gambar 10). 

Gambar 10. Kenampakan Petrografi sampel D3LP20 

 

Hasil 

 

Berdasarkan analisa petrografi, didapat hasil bahwa 

Batusabak Formasi Kuantan memiliki karakteristik 

berupa tekstur yang Lepidoblastik dilihat dari mineral-

mineral penyusunnya yang berbentuk tabular. Batusabak 

Formasi Kuantan ini memiliki struktur slaty cleavage 

atau menyabak yang dicirikan oleh adanya bidang-

bidang belah planar yang sangat rapat, teratur dan 

sejajar. Berdasarkan hasil analisa petrografi 6 sampel 

batusabak, hasilnya menujukan bahwa batusabak 

tersusun atas dominasi mineral lempung, karbon,kuarsa, 

dan hadirnya mineral lain seperti limonit, silika, oksida 

besi, dan opak (Tabel 5.1). 

 

Tabel 1. Representatif komposisi penyusun Batusabak 

Formasi Kuantan daerah Tanjung Balik 

 
No. 

Sam

pel 

Nama 

Petro

grafi 

Komposisi 

Kar Lem Qz Sil Op Ok Lmt 

LP3 Meta-

Shale 

30% 45% - 20

% 

 - 5% 

LP5 Slate 17% 15% 12% - 2

% 

- - 

LP7 Slate 73% 8% 19% - - - - 

LP9 Slate 73% 9% 18% - - - - 

LP11 Slate 76% - 19% - - 6

% 

- 

LP20 Slate 78% 12% 10% - - - - 

 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

diinterpretasikan bahwa Batusabak Formasi Kuantan 

merupakan hasi lmetamorfismedari Batuserpih atau 

mudstone karena mineral penyusunnya didominasi oleh 

mineral lempung dan mineral karbon (Marriman, 

Highley, dan Cameron, 2003). Tampilan batusabak ini 

berupa cleavage yang dihasilkan dari mineral lempung 

yang terkristalisasi dengan baik. 

Batusabak termetamorkan akibat adanya proses 

orogenesa Lempeng Benua Eurasia dan Lempeng 

Samudera Hindia pada Mesozoikum Tengah (Heidrick 

dan Aulia, 1993). Hal tersebut menyebabkan adanya 

kenaikan tekanan dan temperatur yang menyebabkan 

proses metamorfisme terjadi. 

 

KESIMPULAN 

 

Batusabak Formasi Kuantan merupakan batuan dasar 

Cekungan Sumatera Tengah yang diendapakan pada 

Karbon-Perm (Heidrick dan Aulia, 1993). Batusabak 

yang terdapat pada daerah Tanjung Balik ini berdasarkan 

analisa petrografi yang dilakukan memiliki karakteristik 

berupa kenampakan tekstur yang Lepidoblastik. 

Strukturnya memiliki kenampakan yang menyabak (slaty 

cleavage) dan terdiri atas dominasi mineral 

karbon,mineral lempung serta kuarsa yang mengisi 

rekahan-rekahannya. Berdasarkan hal tersebut maka 

Batusabak Formasi Kuantan berasal dari proses 

metamorfisme pada batuserpih atau mudstone. 

Batusabak ini juga mengalami proses 

tektonik/tersesarkan (sesar naik) yang menyebabkan 

batuan dasar Cekungan Sumatera Tengah ini dapat 

tersingkap ke permukaan. 

Hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan 

karenga umur absolut dari batusabak tersebut belum 

diketahui secara pasti. Selain itu diperukan analisa 

geokimia untuk mengetahui lingkungan tektoniknya. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut 

mengani geokimia dan umur absolut dari Batusabak 

Formasi Kuantan 
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ABSTRAK: Formasi Menggala yang terdapat di Desa Koto Bangun dan sekitarnya, Kecamatan Kapur IV, Kabupaten 

Lima Puluh Kota, Sumatra Barat merupakan bagian dari Cekungan Sumatera tengah yang terbentuk  kala Miosen Awal. 

Tujuan dilakukanya penelittian ini untuk mengetahui lithofasies dan lingkungan pengendapan batupasir Formasi 

Menggala. Metode yang dilakukan ada dua tahapan, yaitu (a) tahapan observasi lapangan guna analisa singkapan, 

pengambilan sampel dan analisa paleocurrent, serta (b) tahapan laboratorium berupa analisa fasies dan petrografi. 

Batupasir Formasi Menggala secara megaskopik memiliki ciri-ciri warna lapuk coklat, warna segar putih ke abu-abuan, 

ukuran butir sedang –kasar (0,25 mm - 1mm), lunak-agak keras, kemas terbuka, kebundaran sub angular-sub rounded 

dan tergolong kedalam grain supported fabric. Analisa lithofasies dilkaukan dengan cara membagi lokasi pengamatan 

menjadi  2 (dua) segmen, yaitu segmen Batang Kapugadang dan segmen Batang Muruh. Pada segmen Batang 

Kapugadang terdapat beberapa tipe lithofasies yaitu, Trough Cross-bedded Pebbly Conglomerate and Pebbly Sandstone 

Fasies (Gt), Trough Cross-bedded Sandstone Fasies (St), Planar Cross-bedded Sandstone Fasies (Sp), Horizontally 

Bedded and Laminated Sandstone Fasies, Massive Sandstone Fasies (Sm) yang di inerpretasikan sebagai endapan kanal 

sungai (channel) Berdasarkan analisa struktur sedimen, arah paleocurrent pada segmen ini berasal dari Barat Laut- 

Tenggara. Sedangkan segmen Batang Muruh memiliki lithofasies Trough Cross-bedded Pebbly Conglomerate and 

Pebbly Sandstone Fasies (Gt), Trough Cross-bedded Sandstone Fasies (St), Planar Cross-bedded Sandstone Fasies 

(Sp), Horizontally Bedded and Laminated Sandstone Fasies (Sh) yang di interpretasikan sebagai hasil endapan kanal 

sungai ( channel). Analisa struktur sedimen, menunjukkan arah paleocurrent segemen ini berasal dari Barat Laut – 

Tenggara.  

  

Kata Kunci: Formasi Menggala, Lithofasies, Paleocurrent 

 

ABSTRAK: Menggala Formation is well-known as an economic hydrocarbon reservoir in Central  Sumatra Basin. The 

research of Menggala Formation is located in Koto Bangun Village, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra 

Province. The research aims are to detect the lithofacies and depositional environment of Menggala Formation 

Sandstone. The methodology is divided into three phases, which are field observation, petrographic analysis and facies 

analysis. The megascopic character of Menggala Formation Sandstone is greyish white, medium to very coarse-
grained, compact, grain supported fabric, sphericity sub angular – subrounded. Based on field observation, the 

Menggala Formation in observed area is separated into two segments which are Batang Kapugadang segment and 

Batang Muruh segment. The lithofacies in Batang Kapugadang segment are Trough Cross-bedded Pebbly 

Conglomerate and Pebbly Sandstone Facies (Gt), Trough Cross-bedded Sandstone Facies (St), Planar Cross-bedded 

Sandstone Facies (Sp), Horizontally Bedded and Laminated Sandstone Facies, Massive Sandstone Facies (Sm) which 

interpreted as paleo-river channel. On the other hand, the lithofacies character in Batang Muruh Segment are Trough 

Cross-bedded Pebbly Conglomerate and Pebbly Sandstone Facies (Gt), Trough Cross-bedded Sandstone Facies (St), 

Planar Cross-bedded Sandstone Facies (Sp), Horizontally Bedded and Laminated Sandstone Facies (Sh) which 

interpreted also as river channel. The measured paleocurrent shows the direction of paleo-channels is from North West 

– South East. 

 

Keyword : Menggala Formation, Lithofasies, Paleocurrent. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara administrasi daerah penelitian terletak di 

Desa Koto Bangun dan sekitarnya, Kecamatan Kapur 

IV, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat 

(Gambar 1). Berdasarkan tatanan geologi Formasi 
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Menggala termasuk kedalam  Cekungan Sumatera 

Tengah.  

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian. 

 

Batupasir Formasi Menggala tersebar 70% 

didaerah telitian dengan orientasi pelamparan Barat 

Laut Tenggara. Formasi ini diendapkan pada kala 

Miosen Awal (Heidrick dan Aulia 1992). 

Tujuan dilakukanya penelittian ini untuk 

mengetahui lithofasies dan lingkungan pengendapan 

batupasir Formasi Menggala. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan 

belakang busur (back arc basin) yang berkembang 

pada bagian Barat dan Selatan Paparan Sunda, 

dimana pembentukannya dipengaruhi oleh aktivitas 

tektonik (subduksi) antara Lempeng Eurosia (benua) 

dengan Lempeng Indo-Australia (samudera) pada 

awal Tersier.. Menurut Heidrick dan Aulia (1993), 

pada bagian barat daya cekungan dibatasi oleh 

Pegunungan Barisan, sebelah timur dibatasi oleh 

Sunda Craton, bagian tenggara berbatasan dengan 

Tinggian Tigapuluh sekaligus sebagia pembatas 

dengan Cekungan Sumatera Selatan, sedangkan pada 

bagian utara berbatasan dengan Busur Asahan yang 

memisahkan Cekungan ini dengan Cekungan 

Sumatera Utara. 

 

Tektonostratigrafi Regional. 

 

Heidrick dan Aulia (1993) membagi 

perkembangan tektonik Cekungan Sumatera Tengah 

tersier menjadi 4 tahapan deformasi yang berbeda, 

yaitu F0, F1, F2, F3.  

 

Periode Deformasi F0 (Pra-Tersier) 

 

Pada Pra-Tersier terjadi periode deformasi 

terhadap batuan dasar berumur Paleozoik-Mesozoik 

yang menyebabkan adanya sesar-sesar berarah utara-

selatan, baratlaut-tenggara dan Timurlaut-Baratdaya 

pada Cekungan Sumatera Tengah. Penyebab 

deformasi ini kemungkinan besar karena adanya gaya 

kompresi dari penunjaman lempeng pada bagian 

barat Pulau Sumatera.  

 

Periode Deformasi F1 (Eosen-Oligosen) 

 

Pada kala Eosen-Oligosen terjadi deformasi 

extensional dengan arah ekstensi Barat-Timur, yang 

menyebabkan terjadinya reaktivitasi kembali 

struktur-struktur tua yang terbentuk pada periode 

sebelumnya. Tahap ini memiliki ciri struktur ekstensi 

berupa rifting atau  pemekaran yang berkembang 

disepanjang rekahan batuan dasar yang membentuk 

horst dan half graben. Pada saat yang sama, material 

sedimen (Kelompok Pematang) terendapkan kedalam 

graben-graben yang membentuk danau. Kelompok 

Pemetang diendapkan secara tidak selaras di atas 

batuan dasar. Material sedimen pada kelompok ini 

diperkirakan berasal dari blok yang mengalami 

pengangkatan dan penurunan (horst dan half graben) 

 

Periode Deformasi F2 (Miosen Awal-Miosen 

Tengah) 

 

Pada tahap ini aktivitas tektonik mulai berkurang. 

Perkembangan struktur hanya terjadi di dalam 

cekungan. Terjadinya proses amblasan (sag phase) 

dan berhentinya proses pemekaran diikuti oleh 

pembentukan sesar menganan secara regional dan 

transtensional fracture zone berlangsung pada kala 

Miosen Awal.  

Fase ini merupakan fase suksesi-transgresi, 

dimana mulainya diendapkan Kelompok Sihapas. 

Pengendapan dimulai dari Formasi Menggala yang 

terdiri dari litologi batupasir halus-kasar, 

konglomera, dan sedimen-sedimen klastik yang 

diendapkan pada fluvial braided stream. Kemudian 

diendapkan Formasi Bangko secara selaras diatas 

Formasi Menggala yang terdiri dari litologi 

batulempung yang diendapkan di lingkungan laut 

terbuka mulai dari paparan (shelf) sampai delta plain 

dan batugamping perselingan dengan batupasir. 

Selanjutnya diendapkan Formasi Bekasap pada 

lingkunga laut terbuka dengan lithologi batupasir 
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glaukonitan, batugamping, dan batubara. Setelah itu 

proses sedimentasi terus berlanjut dengan 

diendapkannya Formasi Duri, yang tersusun atas 

lithologi batupasir yang diendapkan pada lingkugan 

inner neritic deltaic, hingga terjadi fase transgresi 

puncak dengan endapan Formasi Telisa yang terdiri 

dari lithologi batulempungdan batuserpih. 

 

Periode Deformasi F3 (Miosen Tengah-Resen) 

 

Deformasi yang terjadi pada kala ini adalah 

kompresi sebagai penyebab terbentuknya struktur 

reverse dan thursh fault dengan arah Baratdaya-

Timurlaut disepanjang sesar mendatar yang terbentuk 

sebelumnya. Proses kompresi yang terjadi pada tahap 

ini bersamaan dengan terbentuknya sesar mendatar di 

Pulau Sumatera dan menghasilkan jajaran gunung api 

serta bukit barisan. Pada fase ini terjadi regresi pada 

cekungan dan sedimen-sedimen Formasi Petani 

mulai diendapkan dengan batupasir, batulempung, 

batupasir glaukonitan dan batu lempung yang 

dijumpai pada bagian bawah, serta batubara  pada 

bagian atas yang disebabkan karena pengaruh 

permukaan air laut yang semakin menurun. Pada 

Pliosen-Pleistosen terendapkan Formasi Minas secara 

tidak selaras diatas Kelompok Petani. Formasi ini 

tersusun oleh lapisan-lapisan tipis gravel, pasir, 

lempung dan endapan alluvial. 

 

METODE 

 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini 

dengan dua tahapan, yaitu (a) tahapan observasi 

lapangan guna analisa singkapan, pengambilan 

sampel dan analisa paleocurrent, serta (b) tahapan 

laboratorium berupa analisa fasies dan petrografi. 

Analisa fasies batupasir dilakukan dengan 

pengamatan ukuran butir serta struktur sedimen yang 

terdapat pada lapisan batupasir. Selain itu identifikasi 

terhadapap struktur cross bedding untuk menentukan  

paleocurrent  dengan cara mengamati arah trought 

cross bedding dan  planar cross bedding pada 

batupasir Formasi Menggala. Pengambilan data 

untuk analisa fasies  dilakukan pada 6 lokasi 

pengamatan batupasir Formasi Menggala yang 

terdapat di lokasi penelitian (Gambar 2). Analisa 

petrografi dilakukan guna mengetahui komponen 

penyusun dari batupasir yang dianalisa. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Batupasir Formasi Menggala secara megaskopik 

memiliki cirri-ciri warna lapuk coklat, warna segar 

putih ke abu-abuan, ukuran butir sedang –kasar (0,25 

mm - 1mm), lunak-agak keras, kemas terbuka, 

kebundaran sub angular-sub rounded dan tergolong 

kedalam grain supported fabric. Selain itu 

keterdapatan struktur sedimen cross bedding dengan 

tipe planar cross dan trught cross menjadi 

karakteristik tersendiri pada liologi ini. Secara 

microskopik, mineral penyusun batuan terdiri dari 

mineral kuarsa 80% (Qz), feldspar 5% (Fd), opaque 

5%(Op) dan matrix silikaan 5 %(mSi).. Hubungan 

antara butir pada batuan ini umumnya berupa long 

hingga concave-convex contact dan sedikit 

diantaranya  diselingi oleh matrix.  

 

Gambar 2. Salah satu kenampakan Trough Cross 

Bedding dan petrografi batupasir daerah telitian. 

 

Analisa fasies dilkaukan dengan cara membagi 

lokasi pengamatan menjadi  2 (dua) segmen, yaitu 

segmen Batang Kapugadang dan segmen Batang 

Muruh. 
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Gambar 3. Lokasi pengamatan (LP)  dan line segmen 

penelitian.  

 

 

Karakteritik Lithofasies Segmen Batang 

Kapugadang. 

       

Segmen Batang Kapugadang berada di sungai 

Kapugadang bagian Timur lokasi penelitian. Segmen 

ini terdiri dari 4 (empat) lokasi pengamatan 

singkapan batuan dengan ketebalan profil yang 

bervariasi yaitu 8-21 meter. Pada segmen ini terdapat 

beberapa tipe lithofasies yaitu, Trough Cross-bedded 

Pebbly Conglomerate and Pebbly Sandstone Fasies 

(Gt), Trough Cross-bedded Sandstone Fasies (St), 

Planar Cross-bedded Sandstone Fasies (Sp), 

Horizontally Bedded and Laminated Sandstone 

Fasies, Massive Sandstone Fasies (Sm). Berdasarkan 

analisa struktur sedimen, arah paleocurrent pada 

segmen ini berasal dari Baratlaut- Tenggara. 

Pada lokasi pengamatan pertama merupakan 

bagian paling tua pada segmen ini dimulai dengan 

fasies Sh. Di atas fasies Sh diendapkan fasies Gt, St, 

dan Sh dengan ukuran butir sangat kasar-halus, 

struktur sedimen trough cross-bedded  dan laminasi, 

dengan ketebalan 4,3 m. Menandakan perubahan 

energi air dari tenang menuju sedimentasi yang cepat 

dari aliran energi yang tinggi. Kondisi ini 

diinterpretasikan sebagaikanal sungai  (channel). 

Fasies Sh menunjukkan bagian top-bars dari channel 

yang terbentuk.  Peningkatan energi terjadi kembali, 

ditandai dengan terendapkannnya  fasies St dan Sh 

secara berulang, yang terbentuk akibat sinuous-

crested dunes (gundukan channel). 

 

 

Gambar 4. Lokasi pengamatan pertama di segmen 

Batang Kapugadang.  

 

 

Pada lokasi pengamatan yang kedua dimulai 

dengan terendapkannya fasies Gt, St, dan Sh 

(menghalus ke atas)  dengan ketebalan 6,4 m. Fasies 

ini diinterpretasikan sebagai kanal sungai (channel) 

dengan proses sedimentasi yang cepat dari aliran 

yang tinggi dan diakhiri oleh penurunan energi. 

Selanjutnya terjadi peningkatan energi  arus pada  

tubuh sungai yang ditandai oleh fasies St  dan 

mengalami penurunan kembali dengan 

diendapkannya fasies Sh. Perubahan energi arus terus 

berevolusi, migrasi bar dan crested dune sungai  

mengakibatkan terbentuknya fasies St, Sp, St, dan Sh. 

Fasies Sp menunjukkan adanya kondisi  aliran yang 

rendah. 

 

Gambar 5. Lokasi pengamatan 2 (dua) di segmen 

Batang Kapugadang. 
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Tidak terlalu berbeda dengan lokasi pengamatan 

yang sebelumnya, lokasi ketiga dimulai dengan 

diendapkannya fasies Gt dan Sh,mnunjukkan terjadi 

energi arus yang besar. Setelah itu kembali terjadi 

peningkatan energi dan erosi ditandai oleh  

diendapkannya fasies Gt, St secara berulang, yang 

kemudian diakhiri oleh fasies Sh. Kondisi ini 

diinterpretasikan bahwa pada lokasi ini merupakan 

endapan kanal sungai (channel)  

 

 

Gambar 6. Lokasi pengamatan 3 (tiga) di segmen 

Batang Kapugadang. 

 

 

Karakteristik Lithofasies Segmen Batang Muruh  

 

Segmen Batang Muruh berada dibagian Barat 

daerah telitian, tepatnya di sungai Muruh. Segemen 

ini dibagi menjadi 2 (dua) lokasi pengamatan dengan 

ketebalan antra 4 – 8 meter. Fasies pada segmen ini 

terdiri dari Trough Cross-bedded Pebbly 

Conglomerate and Pebbly Sandstone Fasies (Gt), 

Trough Cross-bedded Sandstone Fasies (St), Planar 

Cross-bedded Sandstone Fasies (Sp), Horizontally 

Bedded and Laminated Sandstone Fasies (Sh). 

Berdasarkan analisa struktur sedimen trough cross 

bedded, arah paleocurrent segemen ini berasal dari 

Baratlaut – Tenggara.Pararel cross bedded  memiliki 

arah Baratdaya- Timurlaut.  

Pada lokasi pengamatan pertama dibagian bawah 

dimulai dengan  diendapankannya  fasies Gt, St, dan 

Sp. Pola tersebut diinterpretasikan sebagai endapan 

kanal sungai (channel). Pada tahap ini energi aliran 

menurun, kemudian mengalami peningkatan serta 

terjadi erosi dengan ditandai oleh fasies St, dan Sp. 

Kondisi ini memperlihatkan terjadinya migrasi dune 

dan bars yang membentuk fasies St dan Sp pada 

bagian Sungai. 

 

 

 

Gambar 7. Lokasi pengamatan 1 (satu) di segmen 

Batang Muruh 

 

 

Pada lokasi pengamatan yang kedua, tidak terlalu 

berbeda dengan sebelumya. Dimulai dengan endapan  

fasies Gt dan Sp yang merupakan bagian dari 

endapan kanal dengan energi arus yang tingg. 

Mugrasi terhadap bars dan dune mengakibatkan  

terjadinya peningkatan energi arus kembali  serta 

erosi terhadap tubuh kanal sebelumnya, yang 

dicirikan dengan endapan Gt dan St yang membentuk 

kanal baru.  

 

 

 

Gambar 8. Lokasi pengamatan 2 (dua) di segmen 

Batang Muruh 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan Analisa lithofasies terhadap dua segmen 

Batang Kapugadang dan segmen Batang Muruh, 

batupasir Formasi Menggala diendapkan pada 

lingkungan fluvial (Braided River) yang dicirikan 

dengan terbentuknya beberapa kanal sungai (channel) 

dan energi arus yang mengalami kenaikan dan 

penurunan. Selain itu terjadi migrasi bars dan duns 

yang terdapat dibagian tubuh sungai yang 

membentuk stuktur sedimen cross beddeding.  Arah 
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paleocurrent batupasir Formasi Menggala berasal 

dari Baratlaut – Tenggara. 
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ABSTRAK: Batuan metamorf  merupakan batuan yang telah mengalami transformasi atau ubahan dari batuan yang  

telah ada sebelumnya, dipengaruhi oleh suhu dan temperatur tinggi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, daerah 

telitian terdapat batuan metamorf yang termasuk dalam Formasi Tarap. Penelitian membahas lebih mendalam mengenai 

batuan metamorf Formasi Tarap di daerah Simpangan, Kabupaten Ogan Kmoering Ulu, Sumatera Selatan. Batuan 

metamorf Formasi Tarap di daerah Simpangan secara stratigrafi merupakan basement pada Cekungan Sumatera 

Selatan. Penelitian mengenai batuan metamorf Formasi Tarap masih sangat minim dan data studi literatur mengenai 

Formasi Tarap ini masih sangat sedikit. Tujuan penelitian batuan metamorf ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

batuan metamorf tersebut melalui pendekatan petrografi yaitu, mengidentifikasi karakteristik, komposisi mineral dan 

derajat metamorfisme pada batuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kajian 

pustaka, observasi lapangan, deskripsi secara megaskopis, pengambilan sampel batuan serta melakukan analisa 

laboratorium berupa analisa petrografi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa batuan metamorf pada daerah telitian 

umumnya terdiri dari slate, filit, hingga sekis dengan derajat metamorfisme yang semakin tinggi kearah barat daerah 

telitian. Batuan metamorf tersebut diperkirakan  merupakan metamorfisme regional yang dipengaruhi oleh zona 

subduksi.     

 

Kata Kunci: Batuan Metamorf, Formasi Tarap, Metmorfisme, Derajat Metamorfisme, Karakteristik  

 

ABSTRACT: Metamorphic rock is rock that has had transformation or change from previous rock. It is affected by high 

temperature. Based on the result of observation in field, there was metamorphic which was included in Tarap 

formation. This research discussed deeply about metamorphic rock of Tarap Formation in Simpangan area, Ogan 

Komoering Ulu District, South Sumatera. Metamorphic rock of Tarap Formation in Simpangan Area stratigraphy was 

basement in Cekungan South Sumatera. The research about metamorphic rock of Trap formation is just few number 

and the literature study about Tarap Formation is very rare. The aim of this research was to find out metamorphic rock 

characteristic through petography which were identifying characteristic, mineral composition and metamorphism 

degree in that rock. Methods used in this research were literature study, field observation, description 

megascopically,taking rock samples and conducting laboratory analysis of petography. The result of the research 

showed that metamorphic rock in research state generally included slate, filit and schist with higher metamorphism to 

the west of research site. Metamorphic rock was estimated as regional metamorphism that was affected by subduction 

zone.  

 

Key Words: Metamorphic rock, Tarap Formation, Metamorphism, Metamorphism degree, Characteristic.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Batuan metamorf  merupakan batuan yang telah 

mengalami transformasi atau ubahan dari batuan yang  

telah ada sebelumnya, dipengaruhi oleh aktivitas 

metamorfisme berupa suhu dan temperatur tinggi.  

Aktivitas metamorfisme ini juga dapat mengubah 

komposisi mineral termasuk pembentukan mineral baru. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, daerah telitian 

terdapat batuan metamorf yang termasuk dalam Formasi 

Tarap, Cekungan Sumatera Selatan. Tujuan penelitian 

batuan metamorf ini adalah untuk mengetahui 
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karakteristik batuan metamorf tersebut melalui 

pendekatan petrografi, yaitu mengidentifikasi 

karakteristik, komposisi mineral dan derajat 

metamorfisme pada batuan tersebut. Secara administratif 

pemetaan geologi ini terletak pada daerah Bandar Jaya, 

Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

Sumatera Selatan dan berada pada Peta Geologi Lembar 

Baturaja oleh Gafoer dkk, (1993). Secara geografis 

daerah penelitian berada pada 4⁰ 25' 22.2" LS – 4⁰ 28' 

05.2" LS dan 104⁰ 09' 44.5." BT - 104⁰ 12' 26.7” BT. 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 1. Peta Daerah Bandar Jaya, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Sumatera Selatan 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pemetaan geologi lapangan dan analisa 

laboratorium. Pemetaan geologi lapangan yaitu 

melakukan pengamatan singkapan batuan khususnya 

pada Formasi Tarap, pengukuran kedudukan batuan, 

pengamatan morfologi, pengambilan sampel batuan serta 

melakukan dokumentasi sebagai data bukti adanya 

singkapan pada daerah telitian. Pemetaan geologi juga 

dilakukan untuk menarik batas-batas satuan batuan dan 

batas formasi yang ada pada daerah telitian. Analisa 

laboratorium merupakan tahap yang dilakukan setelah 

pemetaan geologi di daerah penelitian. Analisa yang 

dilakukan berupa analisa petrografi yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi karakteristik berdasarkan tekstur, 

struktur dan komposisi mineral serta menginterpretasi 

derajat metamorfisme batuan metamorf Formasi Tarap 

yang mengacu pada klasifikasi derajat metamorfisme 

menurut O’Dunn dan Sill (1986). Analisa petrografi ini 

dilakukan dengan memilih conto batuan yang tidak 

lapuk (fresh) dan cukup resisten, karena sampel batuan 

tersebut akan dilakukan preparasi hingga menjadi 

sayatan tipis yang kemudian akan dianalisa dengan 

menggunakan mikropkop polarisasi. 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

Menurut Pulunggono dkk. (1992), perkembangan 

tektonik di Cekungan Sumatera Selatan dibagi menjadi 3 

fase. Fase pertama ditandai dengan subduksi Lempeng 

India-Australia sebagai mekanisme pergerakan untuk 

menghasilkan gaya kompresi terhadap Dataran Sunda 

(primary stress). Terjadi intrusi granit pada Tinggian 

Purba. Batuan ini muncul ke permukaan membentuk 

Pegunungan Barisan dan menyebar menjadi dasar 

cekungan. Fase kedua ditandai oleh adanya perubahan 

arah subduksi Lempeng India-Australia menjadi N-S, 

sehingga menghasilkan struktur geologi yang 

diakibatkan oleh gaya peregangan (tensional stress) 

berupa kelurusan yang berorientasi N-S dan membentuk 

graben. Fase ketiga dimulai pada waktu Miosen Tengah, 

ditandai dengan perubahan subduksi Lempeng India-

Australia yang menyebabkan terjadinya proses 

peremajaan dan proses inversi struktur-struktur lama 

oleh struktur Plio-Pleistosen dan pengangkatan Bukit 

Barisan serta terbentuknya lipatan serta sesar naik 

dengan pola Sesar Lematang. Pada fase ini pola Sesar 

Lematang yang semula merupakan depocenter dari 

Muara Enim Deep terangkat menjadi deretan 

antiklinorium Pendopo-Limau. Proses perlipatan dan 

sesar naik yang disebabkan oleh gaya kompresi terjadi 

pada cekungan busur belakang (back arc basin) dan 

mencapai puncaknya selama Plio-Pleistosen. 

Pegunungan Bukit Barisan menjadi pegunungan yang 

utuh pada kala Plio-Pleistosen. 

Stratigrafi pada daerah penelitian terdapat 4 formasi, 

yaitu Formasi Tarap, Formasi Baturaja, Formasi Ranau, 

dan Formasi Kasai. Formasi Tarap merupakan basement 

pada cekungan Sumatera Selatan dan formasi tertua di 

daerah telitian. Litologi yang ditemukan merupakan 

batuan metamorf berupa batusabak (slate), filit, dan 

sekis. Formasi Tarap diperkirakan berumur 

paleozoikum. Formasi yang terendapkan diatasnya 

merupakan Formasi Baturaja. Formasi Baturaja 

terendapkan secara tidak selaras diatas basement 

diperkirakan adanya proses transgresif sequence yang 

dihasilkan oleh subsidance, terjadi dari late oligocene – 

middle Miocene. Litologi yang ditemukan dilapangan 

berupa batugamping kristalin dan batugamping terumbu. 

Formasi Baturaja diperkirakan berumur Miosen awal-

tengah. Selanjutnya terendapakan Formasi Ranau yang 

diperkirakan berumur Pliosen. Litologi yang ditemukan 

pada formasi ini berupa batulempung karbonan dan tuf 

batuapung. Dan formasi termuda yang terendapkan 

adalah Formasi Kasai. Formasi ini diperkirakan berumur 

Plistosen dengan litologi yang ditemukan berupa 

konglomerat, batupasir kuarsa dan tuf batuapung.  
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Gambar 3. Stratigrafi daerah Bandar Jaya, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, berdasarkan 

Gafoer dkk, (1993). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengamatan lapangan dilakukan pada percabangan 

Sungai Ogan yang terdapat singakapan batuan metamorf 

Formasi Tarap. Pengambilan sampel batuan metamorf 

dilakukan secara berurutan dari arah timur menuju arah 

barat daerah telitian. Berdasarkan karakteristik batuan 

metamorf yang meliputi struktur, tekstur dan komposisi 

mineralnya, batuan metmorf yang ditemukan pada 

daerah telitian berupa batusabak (slate), filit dan sekis.  

 

1. Batusabak (Slate) 

Berdasarkan analisa petrografi, karakteristik yang 

terlihat bahwa batusabak (slate) memliki struktur foliasi 

(Gambar 4.1) yang memperlihatkan penjajaran mineral, 

termasuk kedalam struktur  slaty cleavage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sayatan petrografi batusabak menunjukkan 

struktur slaty cleavage.(Kuarsa = Qz; Serisit = Ser). 

 

Gambar diatas memperlihatkan struktur slaty 

cleavage yang memiliki butir halus (mikrokristalin) 

dengan bidang belah planar yang rapat, teratur dan 

sejajar. Komposisi mineral didominasi oleh mineral 

kuarsa  dan serisit. 

2. Filit 

Berdasarkan analisa petrografi, filit memiliki 

karakteristik berupa struktur foliasi yang termasuk 

kedalam phylitic (Gambar 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Sayatan petrografi filit yang menunjukkan 

struktur phylitic. (Kuarsa = Qz; Serisit = Ser; Muskovit = 

Msc). 

 

Gambar diatas memperlihatkan struktur phylitic 

dengan ciri yang mirip struktur slaty cleavage, namun 

ukuran rekristalisasi lebih kasar, penjajaran mineral lebih 

terlihat dibandingkan dengan batusabak, mulai terjadi 

pemisahan mineral pipih dengan mineral granular. 

Komposisi mineral didominasi oleh mineral kuarsa, 

serisit dan sedikit muskovit 

 

3. Sekis 

Berdasarkan analisa petrografi, sekis memliki 

karakteristik berupa struktur schistosic (Gambar 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Sayatan petrografi yang memperlihatkan 

struktur schistosic. (Kuarsa = Qz; Serisit = Ser; 

Muskovit = Msc; Alkali Feldspar = Al). 

 

Gambar diatas memperlihatkan struktur schistosic 

dengan ciri yang mirip dengan struktur phylitic, namun 
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ukuran butir rekristalisasi lebih kasar dan penjajaran 

mineral-mineral pipih terlihat lebih tegas dan terkadang 

bergelombang. Keberadaan mineral muskovit lebih 

banyak dan juga terdapat mineral alkali. Komposisi 

mineral didominasi oleh mineral kuarsa, serisit, alkali 

dan mulai banyak terdapat mineral muskovit. 

Berdasarkan hasil analisa petrografi yang telah 

dilakukan, maka diinterpretasikan bahwa jenis 

metamorfisme yang terjadi pada Formasi Tarap 

merupakan metamorfisme regional. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penjajaran mineral (foliasi) yang 

berkembang baik. Selanjutnya diinterpretasikan bahwa 

derajat metamorfisme pada daerah telitian dipengaruhi 

oleh suhu dan temperatur rendah hingga menengah, 

dengan peningkatan derajat metamorfisme yang semakin 

tinggi kearah barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

perubahan batuan dari slate, filit hingga sekis kearah 

barat daerah telitian. Berdasarkan analisa diatas yang 

dimasukkan kedalam klasifikasi derajat metamorfisme  

memiliki kesamaan dengan klasifikasi menurut O’Dunn 

dan Sill, (1986) (Gambar 4.4). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Klasifikasi derajat metamorfisme menurut 

O’Dunn dan Sill (1986). 

 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat kesamaan antara 

data yang ditemukan pada daerah telitian dengan 

klasifikasi derajat metamorfisme menurut O’Dunn dan 

Sill (1986). Perubahan batuan secara bertahap dari slate, 

filit dan sekis kearah barat daerah telitian. Kontrol yang 

berpengaruh terhadap proses metamorfisme Formasi 

Tarap diinterpretasikan adanya zona subduksi sumatera 

yang berada pada bagian barat dan metamorfisme 

Formasi Tarap termasuk kedalam metamorfisme 

regional. 

 
 
KESIMPULAN 
 
 Batuan metamorf yang ditemukan pada daerah 

telitian berupa batusabak, filit dan sekis yang 

termasuk kedalam Formasi Tarap 

 Berdasarkan karakteristik struktur dan komposisi 

mineral penyusunnya, metamorfisme Formasi Tarap 

diinterpretasikan merupakan hasil dari proses 

metamorfisme regional 

 Derajat metamorfisme pada daerah telitian semakin 

meningkat kearah barat dan diinterpretasikan bahwa 

zona subduksi sumatera menjadi kontrol dari proses 

metamorfisme Formasi Tarap.    
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ABSTRAK: Batupasir Formasi Menggala yang ada pada Desa Manggilang secara fisiografi terletak pada area muka 

pegunungan dari Cekungan Sumatra Tengah dan terbentuk pada kala Miosen Awal. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah mengetahui batuan sumber (provenance) dari batupasir Formasi Menggala. Metode yang  dilakukan adalah 

dengan menganalisa arah arus purba pengendapan (paleocurrent) dari singkapan batupasir Formasi Menggala yang 

terdapat pada lokasi penelitian  dan juga dengan melakukan analisa petrografi pada 10 sampel batupasir tersebut. 

Berdasarkan hasil analisa petrografi, didapatkan bahwa secara umum batupasir ini disusun oleh kuarsa (Qt) berkisar 

44%-98%, feldspar (F) 0%--2% dan litik (L) 0-23%. Berdasarkan hasil input kandungan mineral yang terdapat pada 

batuan ini kedalam kurva Qt-F-L dan Qm-F-Lt, didapatkan tatanan tektonik dari provenance batupasir ini berupa 

recycle orogen, yang artinya bahwa provenance tersebut berasal dari tinggian yang mengalami pengangkatan akibat 

adanya pengaruh aktivitas tektonik berupa pertemuan dua lempeng baik berupa kolisi maupun subduksi. Kemudian 

berdasarkan hasil plot diagram triangular Qp-Qnu-Qu diinterpretasikan bahwa provenance batupasir ini berasal dari 

batuan berjenis low-rank metamorphic. Hasil analisa paleocurrent memperlihatkan bahwa batupasir Formasi Menggala 

yang ada pada lokasi penelitian terendapkan dengan arah aliran dari Timur Laut menuju Barat Daya, sehingga 

diinterpretasikan bahwa provenance batuan ini berasal dari Timur Laut keterdapatan batuan itu sendiri. Hal ini 

berkesesuaian dengan keadaan regional dari lokasi penelitian, yang mana pada bagian Timur Laut dari lokasi penelitian 

terdapat sebaran basemen Cekungan Sumatra Tengah yaitu Mergui Terrane yang umumnya disusun oleh batuan low-

rank metamorphic. Sehingga, diinterpretasikan bahwa provenance batupasir Menggala yang terdapat pada lokasi 

penelitian berupa basemen Cekungan Sumatera Tengah yaitu Mergui Terrane yang telah mengalami pengangkatan. 

 

Kata Kunci: Formasi Menggala, Provenance, Paleocurrent, Petrografi. 

 

ABSTRACT : The sandstone of Menggala Formation in Manggilang Village phisiographycally is located at the 

mountain front of the Central Sumatera Basinand formed in the Early Miocene. The aim of the research is to discover 

the provenance of the sandstone in Menggala Formation. The methods used in this research are paleocurrent analysis 

from the outcrops of Menggala Formation in research area and petrography analysis on 10 samples of sandstones. 

Based on petrography analysis, it shows that generally this sandstones is composed by  quartz (44 – 98 %), feldspar (0 - 

2%), and also lithic ( 0 – 23%). Also, the result of the mineral input on Qt-F-L and Qm-F-Lt curves shows that the 

tectonic setting of this sandstone provenance is recycle orogen, which means this provenance came from the highlands 

that previously uplifted because of tectonic activity of the encounter from two plates even collition or subduction. Then 

the result of plotting the Qp-Qnu-Qu triangular diagram, it is interpreted that the sandstone provenance previously 

sourced from the low-rank metamorphic rocks. Paleocurrent analysis of the sandstone of Menggala Formation in 

research area shows that the deposition with the current from Northeast to Southwest, it can be interpreted that 

provenance of this rocks came from the Northeast which the rocks existed. This relates to the regional setting that in the 

Northeast of research area there exists the basement of Central Sumatera Basin. That is known as Mergui Terrane 

which generally composed of low-rank metamorphic rocks. Thus, it is interpreted that the provenance of sandstone of 

Menggala Formation in research area is basement of Central Sumatera Basin and also it is Mergui Terrane that 

previously uplifted. 

 

Key Word: Menggala Formation, Provenance, Paleocurrent, Petrography. 
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PENDAHULUAN 

 

Secara administrasi lokasi penelitian terletak pada 

Desa Manggilang dan sekitarnya, Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat 

(Gambar 1). Akan tetapi secara fisiografi lokasi tersebut 

termasuk kedalam area muka pegunungan dari Cekungan 

Sumatra Tengah.  

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian. 

 

Pada lokasi penelitian terdapat sebaran batupasir 

Formasi Menggala yang cukup luas dengan orientasi 

pelamparan Barat Laut – Tenggara, serta ditemukan 

singkapan-singkapan yang cukup  bagus dari batupasir 

tersebut, sehingga dilakukan analisa provenance dari 

batuan tersebut. 

 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Area muka pegunungan Cekungan Sumatra Tengah 

berada pada bagian selatan dari cekungan itu sendiri 

(Rozali, et al., 2012). Adapun Cekungan Sumatra 

Tengah merupakan salah dari tiga cekungan belakang 

busur yang terdapat di pulau Sumatra dan dibatasi oleh 

Bukit Barisan pada bagian Barat dan Barat Daya, 

Semenanjung Malaysia (Selat Malaka) pada bagian 

Timur, Busur Asahan pada bagian Utara dan Tinggian 

Tigapuluh pada bagian Tenggara  (Mertosono & 

Naoyan, 1974). Cekungan ini juga dikenal secara umum 

sebagai cekungan penghasil hidrokarbon. 

 

Tatanan Tektonik Regional 

 

Cekungan Sumatra Tengah terbentuk pada Awal 

Tersier diawali dengan serangkaian pembentukan half-

graben. Ada pun perkembangan tektonik dari Cekungan 

Sumatra Tengah secara umum dibagi menjadi empat fase 

deformasi  (Yarmanto, et al., 1995). 

Fase deformasi pertama (F0) terjadi pada Pra-Tersier 

dimana pada saat itu basemen dari Cekungan Sumatra 

Tengah mengalami deformasi berupa sesar-sesar dengan 

orientasi Utara – Selatan, Timur Laut – Barat Daya dan 

Barat Laut – Tenggara. Kemudian pada Eosen-Oligosen, 

terjadi fase deformasi kedua (F1) berupa ekstenshional 

dengan arah Barat – Timur dan menyebabkan 

terbentuknya serangkaian half-graben dengan orientasi 

Utara – Selatan pada basemen serta diikuti oleh 

reaktivasi struktur tua. Selanjutnya pada Miosen Awal – 

Miosen Akhir terjadi fase deformasi ke tiga (F2) berupa 

amblesan yang diikuti oleh pembentukan sesar mendatar 

menganan. Akibat adanya sesar tersebut, sesar tua yang 

berarah Timur Laut – Barat Daya mengalami gaya 

transtenshional., sehingga membentuk half-graben dan 

sedangkan sesar-sesar tua yang berarah Barat Laut – 

Tenggara mengalami gaya transpressional. Lalu pada 

Miosen Akhir – Recent (F3) terjadi kompresi yang 

menghasilkan reverse thrust fault disepanjang sesar 

mendatar yang telah terbentuk dan membentuk tatanan 

geologi seperti yang diperlihatkan sekarang.  

 

Basemen 

 

Basemen Cekungan Sumatra Tengah dibagi menjadi 

tiga  kelompok (Eubank & Makki, 1981), yaitu Mergui 

Terrane, Mutus Assemblages, dan Mallaca Terrane. 

Malacca Terrane atau biasa disebut juga kelompok 

kuarsit berada pada bagian coastal plain di Timur Laut 

cekungan. Kelompok ini disusun oleh kuarsit, argilit, 

batugamping kristalin, pluton-pluton granit dan 

granudiorit yang berumur Jura. Muttus Assemblages 

adalah zona suture yang memisahkan antara Mallaca 

Terrane dengan Mergui Terrane. Kelompok ini terletak 

di bagian sebelah Barat Daya dari coastal plain yang 

disusun oleh baturijang, meta-argilit, serpih merah 

lapisan tipis batugamping dan batuan beku basalt. 

Sedangkan Megui Terrane berada di sebelah Barat dan 

Barat Daya dari Mutus Assembalges, kelompok ini 

disusun oleh greywacke, pebble-mudstone, serta kuarsit 

dari Formasi Bahorok. Selain itu, juga terdapat argilit, 

slate, phyllite, batugamping dan tuff dari Formasi Kluet. 

Kemudian terdapat juga Limestone. 

 

Stratigrafi Regional 

 

Proses pengendapan yang terjadi pada Cekungan 

Sumatera Tengah di mulai pada Awal Tersier, dimana 

diendapkan Formasi Pematang secara tidak selaras diatas 

basemen. Unit stratigrafi Tersier yang ada di Cekungan 

Sumatera Tengah dibagi menjadi 5, yaitu : kelompok 

Pematang, Kelompok Sihapas, Formasi Telisa, 
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Kelompok Petani, dan Formasi Minas (Heidrick & 

Aulia, 1993) (Gambar 2). 

 

 

Gambar 2. Stratigrafi regional Cekungan Sumatra 

Tengah.  

 

Kelompok Pematang terbentuk pada Eosen-Oligosen  

secara tidak selaras di atas basemen Cekungan Sumatra 

Tengah. Kelompok ini disusun oleh Lower Red Bed 

Formation, Brown Shale Formation dan Upper Red Bed 

Formation. Kemudian pada Oligosen-Miosen 

terendapkan Kelompok Sihapas secara selaras diatasnya. 

Kelompok ini disusun secara umum oleh batupasir 

dengan sedikit perselingan batuserpih dan batugamping. 

Kelompok ini memiliki parasikuen yang menghalus 

keatas dan terendapkan fase transgresi. Bagian bawah 

Kelompok ini disusun oleh Formasi Menggala yang 

disusun oleh batupasir halus-kasar dan konglomerat serta 

klastika lainnya yang diendapkan pada lingkungan 

fluvial braided stream. Formasi ini memiliki umur 

OligosenAkhir-Miosen Awal dengan ketebalan 

mencapai 1800 kaki. Kemudian pada Miosen Awal, 

diendapkan Formasi Bangko secara selaras diatas 

Formasi Menggala. Formasi ini disusun oleh serpih abu-

abu gampingan berselingan dengan batupasir halus-

sedang dan diinterpretasikan terendapkan pada 

lingkungan estuari. Selanjutnya terendapkan Formasi 

Bekasap secara selaras diaras Formasi Bangko. Formasi 

ini disusun oleh batupasir glaukonitan serta sisipan 

serpih, batugamping tipis dan lapisan batubara. 

Diendapkan pada lingkungan estuari, intertidal, inner-

outer neuritic dan memiliki ketebalan hingga 1300 kaki. 

Lalu diendapkan Formasi Duri secara selaras diatas 

Formasi Bekasap. Formasi ini tersusun oleh batupasir 

halus-sedang berseling dengan batuserpih dan sedikit 

batulempung. Diendapkan pada lingkungan barrier bar 

complex dan delta front, serta memiliki ketebalan 

mencapai 900 kaki. Selanjutnya pada akhir fase 

transgresi yaitu pada Miosen Awal-Miosen Tengah 

terendapkan Formasi Telisa secara selaras diatas 

Kelompok Sihapas. Formasi ini disusun oleh 

batulempung yang cukup tebal hingga mencapai 

ketebalan 900 kaki.  

Pada Miosn Tengah-Miosen Akhir, terendapkan 

Kelompok Petani secara selaras diatas Formasi Telisa 

dan merupakan awal mula dari fase regresi. Kelompok 

ini terdiri dari Lower Petani yang diendapkan pada 

lingkungan marine dan Upper Petani yang diendapkan 

pada lingkungan darat. Lalu pada Pliosen-Pleistosen 

terendapkan Formasi Minas secara tidak selaras diatas 

Kelompok Petani. Formasi ini tersusun oleh lapisan-

lapisan tipis gravel, pasir, lempung dan endapan alluvial. 

Adapun gambaran umum stratigrafi regional dari 

cekungan ini seperti yang terlihat pada  

 

 

METODE 

 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan 

dengan dua tahapan, yaitu tahapan observasi lapangan 

guna pengambilan data dan sampel batupasi Formasi 

Menggala, serta tahapan Analisa laboratorium berupa 

petrografi. Analisa Provenance Batupasir Formasi 

Menggala dilakukan melalui dua tahapan analisa, yaitu 

analisa paleocurrent dan analisa petrografi. Analisa 

paleocurrent dilakukan dengan mengamati arah planar 

cross bedding dan imbrikasi yang terdapat pada tiga 

singkapan dari batupasir Formasi Menggala, sedangkan 

analisa petrografi dilakukan pada 10 sampel sayatan 

batupasir Formasi Menggala yang terdapat pada lokasi 

penelitian (Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Peta lokasi sampel petrografi dan singkapan 

analisa paleocurrent. 
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Analisa petrografi dilakukan guna mengetahui 

komponen penyusun dari batupasir yang dianalisa. 

Pengamatan petrografi dilakukan pada 10 sayatan tipis 

batupasir Formasi Menggala yang ada dilokasi penelitian 

yang mana pada masing-masing sayatan dilakukan dua 

titik pengamatan dibawah mikroskop polarisasi baik 

dalam keadaan nikol sejajar maupun nikol silang. Lalu 

setelah diketahui komponen-komponen penyusun yang 

ada pada sayatan, diberikan grid pada masing-masing 

titik pengamatan sebanyak 100 grid guna mengetahui 

persentase dari masing-masing komponen (Gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Kenampakan salah satu titik pengamatan 

petrografi batupasir Formasi Menggala yang telah 

diberikan grid dan dianalisa komponen penyusunnya. 

  

Perhitungan persentase komponen penyusun 

batupasir dilakukan mula-mula dengan mengestimasi 

terlebih dahulu persentase matrix yang terdapat pada 

sayatan tipis batuan tersebut. Kemudian setelah 

didapatkan nilai persentase matrix, dilakukan 

perhitungan dari masing-masing komponen lainnya 

dengan memanfaatkan gridding yang telah dibuat. 

Persentase komponen selain matrix tersebut didapatkan 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

Total grid dari suatu komponen/200 x (100% - 

persentase Matrix) 

 

Setelah didapatkan nilai persentase dari masing-

masing komponen penyusun batupasir tersebut, nilai-

nilai tersebut kemudian diplotkan kedalam kurva-kurva 

yang digunakan untuk mengetahui jenis nomenklatur, 

tatanan tektonik provenance dan jenis litologi dari 

provenance dari batupasir tersebut. Adapun komponen 

yang digunakan untuk plot kedalam kurva tersebut 

adalah Kuarsa (Qz) baik itu monokristalin (Qm) yang 

dibagi menjadi undulus kuarsa (Qu) dan non-undulus 

kuarsa (Qnu) maupun polikristalin (Qp) yang dibagi 

menjadi 2-3 kristal dalam satu fragmen (2-3x/g) atau 

lebih dari 3 kristal dalam satu fragmen (>3x/g), Feldspar 

(F) baik itu alkali feldspar maupun plagioklas, serta Litik 

(L). 

Pengamatan paleocurrent didapatkan ketika dalam 

tahap pengambilan data lapangan. Nilai arah 

paleocurrent ini didapati dengan melakukan pengukuran 

azimut arah kemiringan dari struktur cross bedding dan 

juga imbrikasi yang terdapat pada satuan batupasir dari 

Formasi Menggala (Gambar 5).  

 

 

Gambar 5. Singkapan Batupasir Formasi Menggala yang 

memiliki struktur primer berupa cross bedding dan 

imbrikasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil observasi lapangan, secara umum 

batupasir Formasi Menggala memiliki kenampakan fisik 

berwarna putih, memiliki ukuran butir pasir kasar – 

halus dengan didapati fragmen-fragmen konglomerat 

didalamnya. Butiran yang terdapat pada batuan ini 

memiliki ukuran yang relatif seragam atau dapat 

dikatakan terpilah cukup baik – sedang, dengan 

penyusun utama batuan ini adalah butiran kuarsa hasil 

rombakan batuan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil analisa petrografi, diketahui bahwa 

komponen penyusun utama dari batupasir Formasi 

Menggala disusun secara dominan oleh mineral kuarsa 

(Qz), baik itu monokristalin kuarsa (Qm) maupun 

polikristalin kuarsa (Qp). Monokristalin kuarsa yang ada 

pada batuan ini dapat dibedakan kembali menjadi 

undulus kuarsa (Qu) dan non-undulus kuarsa (Qnu). 

Sedangkan polikristalin kuarsa dibedakan menjadi dua 

yaitu 2-3 kristal kuarsa dalam satu butir (2-3x/g) dan 

lebih dari tiga kristal kuarsa dalam satu butir (>3x/g). 

Selain itu, terdapat fragmen/litik dengan persentase 

sedikit pada masing-masing sayatan tipis. Sedangkan 

mineral plagiokasl (F) hanya ditemukan pada satu dari 

59



 
PROVENANCE BATUPASIR FORMASI MENGGALA BERDASARKAN ANALISA PETROGRFI DAN PALEOCURRENT 

DI DESA MANGGILANG DAN SEKITARNYA 

sepuluh sampel sayatan tipis batupasir Formasi 

Menggala. Hubungan antara butir pada batuan ini 

umumnya berupa long hingga concave-convex contact 

dan sedikit diantaranya  diselingi oleh matrix. Adapun 

persentase kandungan dari masing-masing sampel 

sayatan tipis diperlihatkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi penyusun batupasir Formasi 

Menggala yang ada pada Desa Manggialng dan 

sekitarnya. 

 

 

Berdasarkan nomenklatur Pettijhon (1975), batupasir 

Formasi Menggala secara umum merupakan jenis quartz 

arenite dengan beberapa bagian merupakan sublith 

arenite, quartz wacke dan lithic wacke (Gambar 6). Hal 

ini dikarenakan batupasir ini secara dominan disusun 

oleh mineral kuarsa dengan matrix yang sangat sedikit.  

 

 

Gambar 6. Diagram Q, F, L pada 10 sayatan tipis 

batupasir Formasi Menggala (Pettijhon, 1975). 

 

Tatatan Tektonik Provenance Batupasir Formasi 

Menggala 

 

Tatanan tektonik provenance dari batupasir Formasi 

Menggala dilakukan dengan melakukan plot persentase 

dari komposisi penyusunun batuan tersebut kedalam 

kurva Qm-F-Lt dan Qt-F-L (Dickinson et all, 1983). 

Berdasarkan hasil plot tersebut, didapatkan tatanan 

tektonik provenance batupasir Formasi Menggala yang 

ada pada daerah penelitian berupa recycle orogen 

(Gambar 7). Hal ini mengartikan bahwa provenance 

batupasir tersebut berasal dari sebuah tinggian yang 

mengalami pengangkatan akibat adanya faktor gaya 

endogen berupa pertemuan dua lempeng baik itu secara 

subduksi maupun kolisi.  

 

 

Gambar 6. Hasil plot kurva QmFLt dan QtFL (Dickinson 

& Suczek, 1979). 

 

Hal ini selaras dengan dengan kondisi regional dari 

Cekungan Sumatra Tengah sendiri yang mana tatanan 

tektonik dari cekungan tersebut dipengaruhi oleh adanya 

subduksi pada bagian barat dari pulau sumatra (Gambar 

8). Akibat adanya subduksi pada bagian barat dari pulau 

Sumatra menyebabkan terbentuknya beberapa cekungan 

belakang busur yang mana Cekungan Sumatra Tengah 

termasuk didalamnya serta tinggian-tinggian yang 

mengalami pngangkatan pada bagian tepi cekungan. 

 

 

Gambar 8. Skema Tatanan tektonik provenance 

batupasir Formasi Menggala pada Cekungan Sumatra 

Tengah, modifikasi dari Dickinson & Suczek, (1979). 

 

Litologi Provenance Batupasir Formasi Menggala 

 

Litologi provenance dari batupasir Formasi 

Menggala didapatkan dengan melakukan plot tipologi 

kuarsa kedalam kurva Qp-Qu-Qnu. Berdasarkan hasil 

plot tersebut, diinterpretasikan bahwa provenance dari 

batupasir tersebut adalah batuan berjenis low-rank 

metamorphic (Gambar 9). Hal ini dicirikan dengan 

besarnya kandungan kuarsa monokristalin yang bersifat 

undulus kuarsa pada batuan tersebut. Sedangkan 

kandungan polikristalin kuarsa dan juga monokristalin 

kuarsa yang bersifat non-undulus relatif lebih sedikit.  

Adapun batuan dengan jenis low-rank motamorphic 

antara lain adalah filit, slate, kuarsit, dan batuan sedimen 

lainnya yang telah mengalami metamorfisme tingkat 

rendah.  Interpretasi litologi provenance dari batupasir 

Formasi Menggala berupa batuan berjenis low-rank 

metamorphic diperkuat juga oleh regional dari Cekungan 

Sumatra Tengah yang mana basemen cekungan ini 

2-3x/g >3x/g (Qu) (Qnu)

PT1-A 1% 7% 47% 43% 0% 0,00% 2,00% 0% 100%

PT1-B 0% 5% 46% 24% 0% 19,40% 5,00% 0% 100%

PT1-C 1% 8% 38% 33% 2% 18,00% 1,00% 0% 100%

PT2 0% 13% 38% 23% 0% 23,50% 1,00% 1% 100%

PT3 0% 4% 27% 13% 0% 0,00% 50,50% 5% 100%

PT4 1% 19% 38% 20% 0% 0,00% 20,50% 1% 100%

PT5 1% 5% 28% 11% 0% 9,50% 44,00% 3% 100%

PT6-A 0% 32% 48% 19% 0% 0,00% 1,00% 1% 100%

PT6-B 2% 24% 37% 32% 0% 2,50% 1,50% 1% 100%

PT7 0% 23% 43% 27% 0% 5,00% 1,00% 1% 100%

MatrixSampel
penyusu

n lainya
MatrixLitik (L)

Kuarsa

(Qp) (Qm)
Feldspa

r(F)
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disusun secara umum oleh batuan-batuan berjenis low-

rank metamorphic. 

 

 

Gambar 9. Hasil plot tipologi kuarsa ke dalam kurva 

QpQuQnu (Basu, et al., 1975). 

 

Lokasi penelitian ini berdasarkan dengan sebaran 

basemen yang ada pada Cekungan Sumatra Tengah 

termasuk kedalam sebaran Mergui Terrane. Basemen 

tersebut disusun oleh batuan berjenis low-rank 

metamorphic dan umumnya tersingkap dikarenakan oleh 

adanya proses pengangkatan akibat deformasi yang 

disebabkan proses endogenik. 

 

Lokasi Provenace Berdasarkan Analisa Paleocurrent. 

 

Analisa paleocurrent dilakukan pada tiga singkapan 

batupasir Formasi Menggala yang terdapat di lokasi 

penelitian. Hasil nilai pelocurrent (Tabel 2) yang 

didapatkan pada saat observasi lapangan kemudian di 

plot kedalam sebuah peta (Gambar 10) guna dapat 

menggambarkan arah transport sedimen dan mengetahui 

arah sumber dari sedimen tersebut .  

 

Tabel 2. Lokasi dan nilai arah paleocurrent dari masing-

masing lokasi. 

 

Lokasi Easting Northing Paleocurrent 

PL1 100º46’00,4”E 00º02’21”N N257ºE 

PL2 100º46’55,7”E 00º01’03,6”N N242ºE 

PL3 100º45’40,8”E 00º02’52”N N257ºE 

 

 

Gambar 10. Peta paleocurrent dari batupasir Formasi 

Menggala yang ada di Desa Manggilang. 

 

Berdasarkan gambar diatas, diketahui arah sedimen 

transport dari Batupasir Menggala, dimana arah hulu 

dari sedimen transport tersebut merupakan lokasi dari 

sumber material asal batupasir Formasi Menggala yaitu 

arah Timur Laut dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil 

observassi lapangan yang telah dilakukan dan pengkajian 

dari sumber pustaka yang ada, bagian Timur Laut dari 

lokasi penelitian disusun oleh batuan low rank 

metamorphic yang termasuk kedalam Kelompok Mergui 

Terrane. Dimana disusun oleh batuan filit, metaserpih, 

greywacke, slate, kuarsit dan batugamping. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penamaan ilmiah (nomenklatur), 

batupasir Formasi Menggala secara umum termasuk 

kedalam jenis quartz arenite. Tatanan tektonik 

provenance batuan ini berupa recycled orogen yang 

mengartikan bahwa provenance batuan tersebut berasal 

dari sebuah tinggian yang mengalami pengangkatan 

akibat adanya proses endogenik yang disebabkan oleh 

pertemuan dua lempeng baik berupa kolisi maupun 

subduksi. Batupasir Formasi Menggala terendapkan 

dengan arah arus purbanya dari Timur Laut menuju 
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DI DESA MANGGILANG DAN SEKITARNYA 

Barat Daya. Litologi provenance batuan ini 

diinterpretasikan berupa batuan berjenis low-rank 

metamorphic yang terdapat pada bagian Timur Laut dari 

keterdapatan batuan tersebut, dimana pada bagian 

tersebut terdapat sebaran basemen cekungan yaitu 

Kelompok Mergui Terrane yang disusun oleh batuan 

berjenis low-rank metamorphic. 
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ABSTRAK: Cekungan Ombilin terletak di Sumatera Barat yang merupakan intramontane basin atau disebut sebagai 

cekungan di antara tinggian–tinggian bukit barisan. Cekungan ini dibatasi oleh jalur volcano–plutonik bukit barisan dan 

zona sistem sesar sumatera yang merupakan suatu zona sesar mendatar yang masih aktif sampai sekarang. Lokasi 

penelitian berada di bagian Tenggara Kota Padang dengan luas wilayah 25 Km² dengan koordinat 687696 – 692797 

UTM dan 9926384 – 9931360 UTM. Fokus pada penelitian tertuju pada Formasi Brani dengan melakukan identifikasi 

fisik secara megaskopis dan mikroskopis dan kemudian dilakukan analisis petrofasies Formasi Brani berdasarkan jenis 

sampel batuan yang terdapat di daerah penelitian. Dari hasil analisa, penamaan batuan terbagi ke dalam 2 jenis batuan 

yaitu Batupasir Kuarsa dan Batupasir Konglomeratan Karbonatan. Batupasir Kuarsa berasal dari batuan beku granit 

yang terdapat diluar daerah penelitian, batuan mengalami pelapukan, kemudian tererosi dan tertransportasi jauh dari 

sumber, dilihat melalui bentuk butir yang membundar dan halus yang kemudian terendapkan pada sistem sungai fluvial 

pada proses Stream Flow. Batupasir Konglomeratan Karbonatan berasal dari batuan dasar batugamping yang 

mengalami pengangkatan yang terdapat di daerah penelitian. Batuan dasar mengalami pengangkatan dan menghasilkan 

bukit dengan lereng bersudut tinggi dan dikarenakan beban air, aktivitas struktur dan gravitasi mengendapkan material 

alluvial fan pada proses debris flow. 

 

Kata Kunci: Petrofasies, Formasi Brani, Stream Flow, Debris Flow 

 

ABSTRACT: The Ombilin Basin is located in West Sumatera, 2hich is an intramontane basin or referred to as a basin 

between the hills. This basinis bounded by the volcano-plutonic hill line and the sumatera fault system zone which is a 

horizontal fault zone that is stillactive today. The research location is in the Southeastern part of Padang City with an 

area of 25 km² with coordinates 687696 – 892696 UTM and 9926360 – 9931360 UTM. The result of analysis, the rocks 

divided into 2 types, namely quartz arenite and calcareous lithic arenite. Quartz arenite derived from granite igneous 

rock that are ouside in the study area. The rock wheatered, eroded and transported away from the source. Looking by 

rounded and smooth grains which are then deposite the rock on the braided river in the stream flow process. 

Calcareous lithic arenite derived from limestone as a basement which are uplifted in the study area. The basement 

uplifted and producing hills with high slopes and due to the water load, structural activity and gravity which are 

depositing the rock on the alluvial fan system in the debris flow process. 

 

Keywords: Petrofacies, Brani Formation, Stream Flow, Debris Flow 

  

 

PENDAHULUAN 

 

Secara administratif, daerah penelitian terletak di desa 

Talagogunung dan sekitarnya, Kecamatan Barangin, 

Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lokasi ini berada di 

bagian Tenggara Kota Padang dengan luas wilayah 25 

Km² dengan koordinat 687696 – 692797 UTM dan 

9926384 – 9931360 UTM. 

Cekungan Ombilin terletak di Sumatera Barat yang 

merupakan intramontane basin atau disebut sebagai 

cekungan di antara tinggian – tinggian bukit barisan. 

Cekungan ini dibatasi oleh jalur volcano – plutonik bukit 

barisan dan zona sistem sesar sumatera yang merupakan 

suatu zona sesar mendatar yang masih aktif sampai 

sekarang. Bentuk fisiografi cekungan Ombilin 

memperlihatkan perbukitan yang memanjang pada 

bagian tepi Barat - Timur sampai ke utara dengan 

morfologi datar - terjal. Secara geografis Cekungan 

Ombilin berada di antara Bukit Barisan dan Cekungan 

Sumatera Tengah. Secara genesa pembentukannya 
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cekungan ini merupakan pull apart basin yang berupa 

graben memanjang sekitar 120 km dari solok hingga 

payakumbuh ke arah baratlaut – tenggara (Fletcher dan 

Yarmanto, 2006). 

Fokus pada penelitian adalah analisis petrofasies 

yang tertuju pada Formasi Brani dengan melakukan 

identifikasi fisik secara megaskopis dan mikroskopis 

melalui sampel batuan yang telah diambil dari singkapan 

– singkapan yang telah di observasi dengan pengamatan 

secara langsung di lapangan. Identifikasi fisik bertujuan 

untuk mengetahui jenis dari sampel batuan. Setelah 

mengetahui jenis batuan, dilakukan interpretasi 

berdasarkan analisis petrofasies yang berguna untuk 

mengetahui batuan sumber dan lingkungan pengendapan 

batuan Formasi Brani. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dilakukan dengan 3 tahapan. 

Tahap pertama adalah pengambilan data lapangan yaitu 

dengan mengambil 6 sampel batuan pada saat 

melakukan pemetaan geologi umum dengan skala 

1:10.000 seluas 5 Km². Pengambilan sampel dilakukan 

dengan memilih sampel yang masih fresh dan kompak 

(Gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel (tanpa skala) 

 

Tahap kedua adalah analisis laboratorium yang 

terbagi 2 yaitu analisis megaskopis dan mikroskopis. 

Analisis megaskopis bertujuan untuk mengetahui 

penamaan sampel batuan melalui deskripsi batuan dilihat 

dari warna, tekstur dan komposisi penyusun batuan. 

Analisis mikroskopis bertujuan untuk mengetahui 

komposisi mineral penyusun batuan melalui mikroskop 

polarisasi dengan menghitung persentase komposisi 

mineral penyusun batuan dalam sayatan tipis petrografi 

yang merujuk pada peneliti terdahulu yaitu Pettijohn 

dkk. (1972). Kemudian, hasil kedua analisis 

dikorelasikan yang berguna untuk menentukan jenis dan 

penamaan dari sampel batuan. 

Tahap ketiga adalah menganalisis petrofasies dari 

masing – masing sampel batuan berdasarkan hasil 

analisis megaskopis dan mikroskopis batuan yang 

bertujuan untuk mengetahui batuan sumber batuan yang 

digambarkan ke dalam sebuah model lingkungan 

pengendapan yang merujuk kepada Nichols (2009). 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Cekungan Ombilin terbentuk melalui 3 periode 

tektonik yaitu Reverse, wrench hingga extensional. 

Periode pertama diawali dari kompresi dari arah Utara – 

Selatan yang membentuk Pull Apart Basin yang 

merupakan penyebab konfigurasi cekungan serta jumlah 

sedimen pada cekungan. Kompresi yang terjadi yaitu 

berupa subduksi Lempeng Hindia – Australia terhadap 

Lempeng Eurasia (Sunda Kraton) yang berlangsung 

sejak awal Eosen Tengah dan membentuk sejumlah 

graben di bagian belakang busur (Dally, 1990 dalam 

Yeni, 2011).  

Proses pengendapan material-material pengisi 

cekungan terbagi ke dalam 3 kelompok besar batuan 

yaitu Batuan Pra – Tersier, Batuan Tersier dan Batuan 

Vulkanik Tersier (Koesoemadinata dan Matasak, 1981). 

Batuan Pra – Tersier Cekungan Ombilin dibagi menjadi 

2 sayap yaitu batuan Pra – Tersier bagian sayap Barat 

dan batuan Pra – Tersier bagian sayap Timur. Sayap 

Barat Cekungan Ombilin terdiri dari batuan vulkanik, 

batugamping dan batusabak yang berumur dari Permian 

– Karbon sampai Trias. Batuan vulkanik pada area ini 

berupa andesit, lava basalt dan endapan terumbu yaitu 

batugamping yang didalamnya terdapat fosil fusulinidae 

dan syringpora.  Sedangkan di sayap Timur terdiri dari 

marmer, batusabak, filit dan kuarsit yang berasal dari 

Formasi Kuantan.  Kemudian di kedua sayap yang 

merupakan batuan Pra – Tersier juga terdapat intrusi 

yang menerobos batuan basement ini yaitu berupa 

batuan beku granit, granodiorit, diorite kuarsa dan kuarsa 

porfiritik.  

Koesoemadinata dan Matasak (1981) mencoba 

menyusun ulang kolom stratigrafi Cekungan Ombilin 

dan menyesuaikan penamaan stratigrafi Internasional. 

Diawali dengan sedimentasi Formasi Brani yang dibagi 

ke dalam 2 anggota yaitu Kulampi dan Selo dan berumur 

Paleosen Tengah sampai Akhir. Anggota Kulampi pada 

Formasi Brani memiliki ciri litologi yaitu berupa 

konglomerat, batupasir berbutir halus dan batupasir 

konglomeratan berwarna ungu sampai violet dengan 

fragmen yang terdiri dari batugamping, kuarsit dan 

granit. Sementara anggota Selo pada Formasi Brani 

memiliki ciri litologi yaitu berupa konglomerat dan 

batupasir berbutir halus berwarna abu – abu, memiliki 

semen karbonatan dengan keterdapatan fragmen yang 

didominasi oleh granit. Selanjutnya yaitu Formasi 

Sangkarewang yang berumur Paleosen Tengah sampai 

Akhir memiliki ciri litologi berupa batuserpih 

perselingan batupasir berwarna abu – abu sampai hitam 

dimana keduanya merupakan batuan yang mengandung 

karbonat dan terkadang terdapat batuserpih yang 

mengandung karbon dengan kandungan mineral mika, 
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pirit dan tumbuh – tumbuhan. Kemudian Formasi 

Sawahlunto berumur Oligosen Tengah sampai Akhir 

yang memiliki ciri litologi berupa batuserpih abu – abu, 

batuserpih lanauan, batu lanau dan perselingan batu pasir 

kuarsa serta batubara. Sedimentasi keempat yaitu 

Formasi Sawahtambang yang berumur Oligosen Awal 

sampai Akhir terbagi ke dalam 2 anggota yaitu anggota 

Rasau dengan ciri litologi berupa batupasir konglomerat 

dengan ukuran fragmen pebble dan ukuran butir 

batupasir yang sangat kasar. Sedangkan anggota Poro 

memiliki ciri litologi berupa batupasir kuarsa dengan 

interkalasi batuserpih abu – abu, batubara dan batulanau 

karbonan. Selanjutnya sedimentasi yang terakhir 

merupakan Formasi Ombilin berumur Miosen Bawah 

Awal sampai Miosen Bawah Akhir dengan ciri litologi 

berupa batuserpih atau napal karbonatan dan karbonan, 

batugamping, batupasir glaukonit, dan batupasir 

interkalasi dengan tuff dan batulanau.  

Selain itu, sedimentasi yang berlangsung paling muda 

hingga saat ini di Cekungan Ombilin adalah berupa 

sedimentasi batuan Vulkanik Formasi Ranau dengan ciri 

litologi berupa batuan andesit, aliran lava basalt, tuff dan 

endapan lahar yang berumur Pliosen - sekarang yang 

diperkirakan berasal dari Gunung Maninjau, Malintang, 

Marapi dan Singgalang (Gambar 2). 

 

 
 

Gambar 2. Stratigrafi Regional Cekungan Ombilin 

(Koesoemadinata dan Matasak, 1981) 

 

HASIL PENELITIAN 

 
Proses mengidentifikasi keenam sampel batuan 

diawali dengan interpretasi batuan secara megaskopis 

dan kemudian dikorelasikan dengan hasil analisa 

mirkoskopis melalui sayatan tipis petrografi yang 

bertujuan untuk menentukan komposisi mineral, jenis 

dan penamaan batuan. 

Lokasi Pengamatan 01 

 

Berdasarkan hasil analisa megaskopis, LP 01 

memiliki kondisi batuan yang fresh, berwarna ungu 

dengan semen kalsit, tekstur klastik, pemilahan buruk 

(poorly sorted), ukuran butir dari 4 - 64 mm, bentuk 

menyudut tanggung - membulat tanggung. Komposisi 

batuan tersusun oleh pecahan batuan batugamping, 

mineral kalsit, mineral opak dan limonit serta sedikit 

kuarsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel pada 

LP 01 merupakan batuan sedimen batupasir 

konglomeratan karbonatan (Gambar 3). 

Berdasarkan hasil analisa mikroskopis, komposisi 

pecahan batuan (lithic) mendominasi yaitu sebesar 45% 

dengan ciri warna abu-abu kecoklatan, pecahan batuan 

berupa sedimen batugamping, ukuran butir dari 4 - 64 

mm, bentuk menyudut tanggung. Adanya keterdapatan 

urat karbonat berwarna putih kebiruan yang mengisi 

rekahan batuan yaitu berupa urat kalsit sebesar 21%. 

Kemudian mineral kuarsa monokristalin, tidak memiliki 

warna, tidak memiliki kembaran, berelief rendah, 

berukuran 0,15 - 0,2 mm, dan sudut pemadaman 

bergelombang dengan jumlah mineral sebesar 25%. 

Mineral opak pada batuan ini sebesar 5%, berwarna 

hitam, berelief tinggi, dengan bentuk menyudut 

tanggung. Mineral limonit sebesar 4% memiliki warna 

coklat kemerahan yang hadir mengisi rongga porositas 

(Gambar 4).  

Penamaan pada LP 1 diberikan menurut klasifikasi 

oleh Pettijohn (1972) yang dilihat melalui dominasi dari 

komposisi mineral penyusun batuannya yaitu banyaknya 

lithic sebesar 35% serta adanya urat karbonat berupa 

mineral kalsit, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sampel batuan pada LP 01 yaitu termasuk ke dalam jenis 

Calcareous Lithic Arenite. 

 

 
 

Gambar 3. Singkapan Batuan LP 01 (Arah Foto: Selatan) 

 

 

Gambar 4. Sayatan tipis petrografi LP 01; Qm= kuarsa 

monokristalin, Ca= calcite, Lt= pecahan batuan 

65



 

D.C. Nasution, et al. 

Lokasi Pengamatan 02 

 

Berdasarkan hasil analisa megaskopis, LP 02 

memiliki kondisi batuan yang fresh dengan warna ungu, 

semen kuarsa, bertekstur klastik, derajat pemilahan baik 

(well sorted). Komposisi mineral terdiri dari kuarsa, 

feldspar, pecahan batuan granit, mineral opak dan 

limonit. Butir berukuran 1/8 – 1/4 mm dengan bentuk 

butir menyudut tanggung. Sehingga dari hasil 

interpretasi, batuan pada sampel ini adalah batuan 

sedimen batupasir kuarsa (Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5. Singkapan Batuan LP 02 (Arah Foto: 

Baratlaut) 

 

Berdasarkan hasil analisa mikroskopis, komposisi 

mineral di dominasi oleh kuarsa monokristalin sebesar 

66% dengan ciri tidak memiliki warna, berelief rendah, 

berukuran 0,15 - 0,2 mm dengan bentuk membulat 

tanggung, sudut pemadaman bergelombang. Ada pula 

lithic yang menyusun batuan sebesar 10% memiliki 

warna abu-abu, pecahan batuan berupa sedimen 

(batugamping) yang berukuran butir dari 0,15 - 0,3 mm 

dengan bentuk membulat tanggung. Kandungan mineral 

feldspar sebesar 5% berwarna putih, berelief rendah, 

berukuran 0,15 - 0,2 mm dengan bentuk menyudut 

tanggung. Feldspar pada sampel ini yaitu berupa 

plagioklas yang memiliki kembaran. Kemudian mineral 

opak sebesar 6% berwarna hitam, berelief tinggi, butir 

berukuran 0,02-0,05 mm dengan bentuk menyudut 

tanggung. Mineral limonit sebesar 13% berwarna coklat 

kemerahan yang hadir di beberapa bagian mengisi 

rongga porositas (Gambar 6).  

 

 
 

Gambar 6. Sayatan tipis petrografi LP 02; Qm= kuarsa 

monokristalin, Pg= plagioklas, Lt= pecahan batuan 

 

Penamaan pada LP 02 diberikan menurut klasifikasi 

oleh Pettijohn (1972) yang dilihat melalui dominasi dari 

komposisi mineral penyusun batuannya yaitu banyaknya 

mineral kuarsa sebesar 66%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sampel batuan pada LP 02 yaitu termasuk ke 

dalam jenis Quartz Arenite. 

 

Lokasi Pengamatan 03 

 

Berdasarkan hasil analisa megaskopis, LP 03 

memiliki kondisi batuan yang fresh dengan warna ungu, 

semen kuarsa, bertekstur klastik, derajat pemilahan baik 

(well sorted). Komposisi mineral terdiri dari kuarsa, 

feldspar, pecahan batuan granit, mineral opak dan 

limonit. Butir berukuran 1/8 – 1/4 mm dengan bentuk 

butir menyudut tanggung. Sehingga dari hasil 

interpretasi, batuan pada sampel ini sama dengan batuan 

sampel LP 02 yaitu batuan sedimen batupasir kuarsa 

(Gambar 5). 

Berdasarkan hasil analisa mikroskopis, komposisi 

mineral didominasi oleh kuarsa monokristalin sebesar 

53% dengan ciri tidak memiliki warna, berelief rendah, 

berukuran 0,15 - 0,2 mm dengan bentuk membulat 

tanggung, sudut pemadaman bergelombang. Lithic 

penyusun batuan sebesar 29% dengan warna abu-abu, 

pecahan batuan berupa sedimen (batugamping) yang 

berukuran dari 0,15 - 0,3 mm dengan bentuk membulat 

tanggung. Kandungan mineral feldspar sebesar 6% 

berwarna putih, berelief rendah, berukuran 0,15 - 0,2 

mm dengan bentuk membulat tanggung. Feldspar pada 

batuan ini yaitu berupa plagioklas yang memiliki 

kembaran. Kemudian mineral opak menyusun batuan 

sebesar 7% dengan ciri berwarna hitam, berelief tinggi, 

butir berukuran 0,02-0,05 mm dengan bentuk menyudut 

tanggung. Mineral limonit menyusun batuan sebesar 5% 

dengan ciri warna coklat kemerahan yang mengisi 

rongga porositas batuan (Gambar 7).  

Penamaan pada LP 03 diberikan menurut klasifikasi 

oleh Pettijohn (1972) yang dilihat melalui dominasi dari 

komposisi mineral penyusun batuannya yaitu banyaknya 

mineral kuarsa sebesar 53%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sampel batuan pada LP 03 yaitu termasuk ke 

dalam jenis Quartz Arenite. 

 

 
 

Gambar 7. Sayatan tipis petrografi LP 03; Qm= kuarsa 

monokristalin, Pg= plagioklas, Lt= pecahan batuan 

 

Lokasi Pengamatan 04 

 

Berdasarkan hasil analisa megaskopis, LP 04 

memiliki kondisi batuan yang fresh dengan warna ungu, 
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semen kuarsa, bertekstur klastik, derajat pemilahan baik 

(well sorted). Komposisi mineral terdiri dari kuarsa, 

feldspar, pecahan batuan granit, mineral opak dan 

limonit. Butir berukuran 1/8 – 1/4 mm dengan bentuk 

butir menyudut tanggung. Sehingga dari hasil 

interpretasi, batuan pada sampel ini sama dengan batuan 

sampel LP 02 dan 03 yaitu batuan sedimen batupasir 

kuarsa (Gambar 5). 

Berdasarkan hasil analisa mikroskopis, komposisi 

mineral didominasi oleh kuarsa monokristalin sebesar 

60% dengan ciri tidak berwarna, berelief rendah, 

berukuran 0,15 - 0,2 mm dengan bentuk membulat 

tanggung, sudut pemadaman bergelombang. Lithic 

penyusun batuan sebesar 26% dengan warna abu-abu, 

pecahan batuan berupa sedimen (batugamping) yang 

berukuran 0,15 - 0,3 mm dengan bentuk membulat 

tanggung. Kandungan mineral feldspar sebesar 3% 

berwarna putih, berelief rendah, berukuran 0,15 - 0,2 

mm dengan bentuk butir yaitu membulat tanggung. 

Feldspar pada batuan ini yaitu berupa plagioklas yang 

memiliki kembaran. Kemudian mineral opak mengisi 

batuan sebesar 3% dengan ciri berwarna hitam, berelief 

tinggi, butir berukuran 0,02-0,05 mm dengan bentuk 

butir yaitu menyudut tanggung. Mineral limonit yang 

mengisi batuan sebesar 7% dengan ciri berwarna coklat 

kemerahan yang hadir mengisi rongga porositas 

(Gambar 8).  

Penamaan pada LP 04 diberikan menurut klasifikasi 

oleh Pettijohn (1972) yang dilihat melalui dominasi dari 

komposisi mineral penyusun batuannya yaitu banyaknya 

mineral kuarsa sebesar 60%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sampel batuan pada LP 04 yaitu termasuk ke 

dalam jenis Quartz Arenite. 

 

 
 

Gambar 8. Sayatan tipis petrografi LP 04; Qm= kuarsa 

monokristalin, Pg= plagioklas, Lt= pecahan batuan 

 

Lokasi Pengamatan 05 

 

Berdasarkan hasil analisa megaskopis, LP 05 

memiliki kondisi batuan yang fresh dengan warna ungu, 

semen kuarsa, bertekstur klastik, derajat pemilahan baik 

(well sorted). Komposisi mineral terdiri dari kuarsa, 

feldspar, pecahan batuan granit, mineral opak dan 

limonit. Butir berukuran 1/8 – 1/4 mm dengan bentuk 

butir menyudut tanggung. Sehingga dari hasil 

interpretasi, batuan pada sampel ini sama dengan batuan 

sampel LP 02, 03 dan 04 yaitu batuan sedimen batupasir 

kuarsa (Gambar 5). 

Berdasarkan hasil analisa mikroskopis, komposisi 

mineral didominasi oleh kuarsa monokristalin sebesar 

65% dengan ciri tidak berwarna, berelief rendah, 

berukuran 0,15 - 0,2 mm dengan bentuk menyudut 

tanggung-membulat tanggung dan sudut pemadaman 

bergelombang. Lithic yang menyusun batuan sebesar 7% 

dengan warna abu-abu kecoklatan, berupa pecahan 

batuan sedimen (batugamping) dan metamorf (kuarsit) 

yang berukuran butir berkisar antara 0,15 - 0,3 mm 

dengan bentuk menyudut tanggung-membulat tanggung. 

Kandungan feldspar yang menyusun batuan sebesar 15% 

memiliki warna putih, berelief rendah, butir berukuran 

0,15 - 0,2 mm dengan bentuk menyudut tanggung. 

feldspar pada batuan ini yaitu berupa plagioklas yang 

dicirikan dengan adanya kembaran. Kemudian mineral 

opak mengisi batuan sebesar 3 % dengan ciri berwarna 

hitam, berelief tinggi, butir berukuran 0,02-0,05 mm 

dengan bentuk butir yaitu menyudut tanggung. Mineral 

limonit sebesar 10% dengan ciri warna coklat kemerahan 

yang hadir mengisi rongga porositas (Gambar 9).  

Penamaan pada LP 05 diberikan menurut klasifikasi 

oleh Pettijohn (1972) yang dilihat melalui dominasi dari 

komposisi mineral penyusun batuannya yaitu banyaknya 

mineral kuarsa sebesar 65%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sampel batuan pada LP 05 yaitu termasuk ke 

dalam jenis Quartz Arenite. 

 

 
 

Gambar 9. Sayatan tipis petrografi LP 05; Qm= kuarsa 

monokristalin, Pg= plagioklas, Lt= pecahan batuan 

 

Lokasi Pengamatan 06 

 

Berdasarkan hasil analisa megaskopis, LP 06 

memiliki kondisi batuan yang fresh dengan warna ungu, 

semen kalsit, bertekstur klastik, derajat pemilahan buruk 

(poorly sorted), dengan ukuran butir berkisar antara 4 - 

64 mm dan bentuk butir yaitu membulat tanggug - 

menyudut tanggung. Komposisi batuan tersusun oleh 

pecahan batuan batugamping, feldspar, mineral opak, 

limonit dan sedikit kuarsa. Sehingga dari hasil 

interpretasi, batuan pada sampel ini sama dengan batuan 

sampel LP 01 yaitu batuan sedimen batupasir 

konglomeratan karbonatan (Gambar 10). 

Berdasarkan hasil analisa mikroskopis, komposisi 

mineral didominasi oleh pecahan batuan (lithic) sebesar 

55% dengan ciri warna yaitu abu-abu kecoklatan, 

pecahan batuan berupa batuan karbonat (batugamping) 

dan sedimen (batupasir) dengan ukuran butir 0,5 - 5,5 

mm dan bentuk butir yaitu menyudut tanggung - 

membulat tanggung. Mineral kuarsa monkristalin 

mengisi batuan sebesar 15% dengan ciri tidak berwarna, 

berelief rendah, butiran berukuran 0,05 - 0,15 mm 

dengan bentuk butir yaitu membulat tanggung dan sudut 
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pemadaman bergelombang. Kandungan feldspar mengisi 

batuan sebesar 5% dengan ciri yaitu berwarna putih, 

berelief rendah, memiliki ukuran butir yang berkisar 

antara 0,05 - 0,15 mm dan bentuk butir yaitu menyudut 

tanggung. Feldspar pada batuan ini yaitu berupa 

plagioklas yang dicirikan dengan adanya kembaran. 

Kemudian mineral opak sebesar 5% dengan ciri 

berwarna hitam, berelief tinggi, butiran berukuran 0,15 - 

0,2 mm dengan bentuk butir yaitu menyudut tanggung. 

Mineral limonit yang mengisi batuan sebesar 20% 

dengan ciri warna coklat kemerahan yang hadir mengisi 

rongga porositas (Gambar 11).  

Penamaan pada LP 06 diberikan menurut klasifikasi 

oleh Pettijohn (1972) yang dilihat melalui dominasi dari 

komposisi mineral penyusun batuannya yaitu banyaknya 

lithic sebesar 65%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sampel batuan pada LP 06 yaitu termasuk ke dalam jenis 

Calcareous Lithic Arenite. 

 

 
 

Gambar 10. Singkapan Batuan LP 06 (Arah Foto: Barat) 

 

 
 

Gambar 11. Sayatan tipis petrografi LP 06; Qm= kuarsa 

monokristalin, Pg= plagioklas, Lt= pecahan batuan 

 

Dari hasil analisa, penamaan ke 6 sampel batuan 

terbagi ke dalam 2 jenis batuan menurut Pettijohn dkk, 

(1972). Kedua jenis batuan itu adalah Quartz Arenite 

atau Batupasir Kuarsa dan Calcareous Lithic Arenite 

atau Batupasir Konglomeratan Karbonatan. Quartz 

Arenite atau Batupasir Kuarsa dicirikan dengan 

keterdapatan komposisi mineral kuarsa monokristalin 

dengan jumlah yang melimpah yaitu berkisar antara 53 – 

66% pada LP 02, LP 03, LP 04 dan LP 05. Sedangkan 

Calcareous Lithic Arenite atau Batupasir Konglomeratan 

Karbonatan dicirikan dengan keterdapatan komposisi 

fragmen batugamping dengan jumlah yang melimpah 

yaitu berkisar antara 35 – 55% pada LP 01 dan LP 06. 

 

DISKUSI 

 

Proses sedimentasi yang terjadi dari kedua jenis 

batuan di daerah penelitian sangat berbeda. Berdasarkan 

ciri batuannya, proses sedimentasi yang terjadi ada 2 

yaitu melalui proses sedimentasi Stream Flow dan 

Debris Flow.  

Proses sedimentasi Stream Flow yang berada pada 

lingkungan fluvial merupakan proses yang terjadi 

melalui media air yaitu sungai yang memiliki sifat 

mengerosi dan membawa material kemudian 

mengendapkannya (Nichols, 2009). Pada daerah 

penelitian, sedimentasi yang dihasilkan melalui proses 

Stream Flow adalah batupasir kuarsa. Ciri dari batuan ini 

yaitu memiliki bentuk butir membundar dan berukuran 

halus dengan adanya kelimpahan mineral kuarsa 

monokristalin yang kemungkinan besar berasal dari 

batuan beku granit yang berada diluar sebelah Barat 

daerah penelitian. Kuarsa yang berasal dari batuan beku 

granit mengalami pelapukan yang kemudian tererosi dan 

tertransportasi jauh dari sumber, dilihat melalui bentuk 

butir yang membundar dan halus yang kemudian 

terendapkan. 

Proses sedimentasi Debris Flow yang berada pada 

lingkungan kipas alluvial merupakan proses yang terjadi 

berupa longsoran batuan yang berada pada lereng yang 

curam bersudut tinggi yang disebabkan oleh beban air 

dan aktivitas struktur yang kemudian mengakibatkan 

batuan lepas dan jatuh ke bawah dipengaruhi oleh gaya 

gravitasi dan membentuk kipas alluvial (Nichols, 2009). 

Pada daerah penelitian, sedimentasi yang dihasilkan 

melalui proses alluvial adalah batupasir konglomerat 

karbonatan. Batuan ini dicirikan dengan ukuran fragmen 

dari pebble - cobble yang disusun oleh batugamping dan 

kemungkinan besar berasal dari batuan dasar 

metasedimen batugamping yang terdapat pada daerah 

penelitian. Metasedimen batugamping pada batuan dasar 

mengalami pengangkatan, kemudian menghasilkan bukit 

dengan lereng bersudut tinggi dan dikarenakan beban air, 

aktivitas struktur dan pengaruh gravitasi mengalami 

longsoran yang membentuk kipas alluvial. 

 

 
 

Gambar 12. Model Lingkungan Pengendapan Batuan 

Formasi Brani 
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KESIMPULAN 

 

1. Berdasarkan hasil analisis megaskopis dan 

mikroskopis terdapat 2 jenis batuan yaitu Quartz 

Arenite dan Calcareous Lithic Arenite. 

2. Quartz Arenite di interpretasikan berasal dari intrusi 

batuan beku granit yang merupakan batuan dasar 

yang terdapat diluar daerah penelitian. Calcareous 

Lithic Arenite di interpretasikan berasal dari 

Formasi Silungkang dengan litologi metasedimen 

batugamping yang merupakan batuan dasar yang 

terdapat di daerah penelitian.  

3. Quartz Arenite terendapkan pada lingkungan Fluvial 

dengan proses Stream Flow, sedangkan Calcareous 

Lithic Arenite terendapkan pada lingkungan Kipas 

Alluvial dengan proses Debris Flow. 
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ABSTRAK: Daerah penelitian terletak pada Desa Gunung Malintang, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini 

difokuskan pada Formasi Sihapas yang tersusun oleh satuan batuserpih dan satuan batupasir yang dominan, dengan 

kondisi satuan batupasir yang mendominasi daripada batuserpih maka dilakukan penelitian terhadap fasies litologi 

(lithofacies) untuk mengetahui klasifikasi fasies yang tersebar pada daerah telitian. Metode penelitian yang digunakan 

berupa pengambilan conto batuan, deskripsi kenampakan fisik batuan dan membuat penampang stratigrafi secara 

vertikal. Dalam penelitian ini menggunakan sepuluh lokasi pengamatan dan dibagi menjadi 3 segmentasi yaitu segmen 

A meliputi LP 22, LP 25, dan LP 49, kemudian segmen B meliputi LP 43, LP 44, LP 45, dan LP 71, serta segmen C 

yang meliputi LP 1, LP 62, dan LP 81. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan dengan parameter litologi dan struktur 

sedimen, sehingga dari 4 segmentasi tersebut dihasilkan tiga klasifikasi fasies pada daerah telitian yaitu Sh (sandy 

coarse to fine, horizontal lamination), Sp (sandy coarse to very coarse, planar cross bed), Gm (Clast supported, 

massive gravel imbrication) dan Fm (Mud, massive). 

 

Kata kunci : Lithofacies, Formasi Sihapas, Cekungan Sumatera Tengah. 

 

ABSTRACT: The research area is located in Gunung Malintang Village, West Sumatra Province. This study focused on 

Sihapas Formation which was composed of shalestone unit and dominant sandstone unit, with this condition of the 

sandstone unit that dominated rather than shalestone so that a research on lithology facies (lithofacies) was carried out 

because to know the classification facies of the research location. The research method used of taking rock samples, 

description of physical appearance of rocks and making a cross section of a vertical stratigraphy. In this study using ten 

observation locations and divided into 3 segments, segment A includes LP 22, LP 25, and LP 49, then segment B 

includes LP 43, LP 44, LP 45, and LP 71, and last segment C includes LP 1 

, LP 62, and LP 81. In further grouping of ten observation location with lithological parameters and sedimentary 

structures, so from these three segmentations got four facies classifications were produced in the study area, namely Sh 

(sandy coarse to fine, horizontal lamination), Sp (sandy coarse to very coarse, planar cross bed), Gm (Clast supported, 

massive gravel imbrication) dan Fm ( Mud, massive). 

 

Key words : Lithofacies, Sihapas Formation, Centre Sumatra Basin. 
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Lokasi Penelitian 

Sumatera Barat 

Riau 

 

PENDAHULUAN 

 

Cekungan Sumatera Tengah merupakan 

salah satu back arc basin yang memiliki 

sumber daya minyak yang melimpah dan 

ekonomis. Serta didukung sistem petroleum 

yang baik yaitu Kelompok Formasi Sihapas, 

dimana terdapat Formasi Menggala yang 

memegang peran penting sebagai salah satu 

batuan reservoir untuk Cekungan Sumatera 

Tengah. Akan tetapi penelitian dan referensi 

untuk Formasi Menggala masih sangat kurang 

serta pada daerah telitian belum ada yang 

melakukan penelitian geologi secara detail 

mengenai analisis litofasies, sehingga hal ini 

menjadi hal yang menarik untuk dibahas. 

Daerah penelitian terletak di Kabupaten 

Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sebagai 

data dasar untuk topografi, menggunakan data 

SRTM_47 (Gambar 1) yang merupakan daerah 

penelitian. Sedangkan untuk acuan awal 

geologi berdasarkan Peta Geologi Lembar 

Pekanbaru dengan skala 1:250.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui penyebaran fasies pada daerah 

telitian serta menghasilkan klasifikasi litofasies 

di daerah penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan pada penelitian di daerah ini 

dan sekitarnya di masa mendatang serta 

menambah informasi dan data geologi di 

daerah penelitian yang saat ini masih sedikit 

dan belum banyak terpublikasi. 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

Tatanan Tektonik 

 

Pada daerah telitian terjadi dua fase tektonik 

regional yaitu fase tektonik F2 dan fase 

tektonik F3. Fase Tektonik F2 berlangsung 

antara Akhir Oligosen- Miosen Tengah, fase ini 

disebut fase saging. Terjadi penurunan 

cekungan secara menyeluruh (trangresif) saat 

terendapkan sedimen Kelompok Sihapas 

(Heidrick dan Aulia, 1993). 

Dari aktifitas tektonik, fase ini diawali 

dengan  berhentinya  pembentukan struktur 

riftting, dimana mulai terendapkan Kelompok 

Sihapas yang merupakan endapan post-rift. 

Aktifitas tektonik ditandai oleh munculnya 

sesar mendatar sepanjang sesar yang berarah 

Utara-Selatan yang telah terbentuk sebelumnya 

Pada fase Tektonik F3 terjadi pada Akhir 

Miosen-Resen.  Fase  ini  merupakan  fase 

kompresi. Beberapa aktifitas tektonik berupa 

sea floor spreading   dari  laut Andaman, 

pengangkatan regional,  terbentuknya jalur 

pegunungan vulkanik dan right lateral strike 

slip  sepanjang  Bukit   Barisan  yang 

mengakibatkan kompresi sepanjang Cekungan 

Sumatra Utara dan Tengah dengan arah gaya 

NE-SW. 

Beberapa peristiwa tektonik yang terjadi 

secara regional pada periode ini diantaranya 

merupakan awal subduksi sepanjang Palung 

Sunda yang mengakibatkan munculnya busur 

vulkanisme tipe Andean di sepanjang batas SW 

Sundaland, awal sea floor spreading dilaut 

Andaman, akitifitas gerakan strike slip lateral 

menganan sepanjang sumbu vulkanisme. 

Dilihat dari posisinya relatif terhadap zona 

subduksi cekungan back-arc, dimana 

didapatkan aktifitas atau intrusi batuan beku 

pada ketiga cekungan ini (Cekungan Sumatra 

Utara, Tengah dan Selatan). 

 

Strarigrafi 

 

Menurut Heidrick dan Aulia (1993) 

Formasi Menggala diperkirakan berumur 

Miosen Awal yang merupakan formasi paling 

tua di Kelompok Sihapas. Terdiri atas litologi 

batupasir sedang sampai kasar, batupasir 
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konglomeratan dan batupasir dengan ukuran 

butir berkisar dari gravel hingga sangat halus, 

dengan struktur sedimen berupa horizontal 

laminasi, planar cross bed serta lentikular yang 

diendapkan pada lingkungan fluvial-channel 

sampai lingkungan estuarine dengan ketebalan 

mencapai 250m (Heidrick dan Aulia, 1993 

dalam Huuriyah dkk., 2017 ) 

Formasi Telisa merupakan puncak 

transgresi yang terdiri oleh serpih dengan 

sedikit interkalasi batupasir halus pada bagian 

bawahnya. Semakin ke atas terjadi perubahan 

dengan serpih sangat halus yang mencirikan 

kondisi lingkungan yang lebih dalam. 

Diinterpretasikan lingkungan pengendapan 

formasi ini berupa lingkungan Neritik – 

Bathyal dengan ketebalan formasi mencapai 

550 meter. Formsi Telisa diendapkan secara 

selaras diatas Formasi Sihapas (Gambar 2). 

Formasi ini didominasi oleh batuserpih 

karbonat dan diselingi oleh lapisan batulanau 

karbonat, batupasir karbonat (Heidrick dan 

Aulia, 1993). 
 

Gambar 2. Stratigrafi Daerah Penelitian 

Struktur Geologi 

Struktur yang terjadi pada daerah telitian 

terjadi pada fase ketiga (F2) dan fase keempat 

(F3). Di fase ketiga penurunan cekungan 

regional yang membentuk sesar – sesar normal 

minor yang berhubungan dengan tahap akhir 

rifting yang memotong Formasi Menggala. 

Pada fase akhir terbentuk sesar mendatar 

dextral berarah utara – selatan yang merupakan 

reaktivasi sesar pembentuk graben, dan juga 

terbentuk sesar baru sepanjang batas batuan 

dasar yang berarah utara – selatan. Struktur – 

struktur yang berkembang di sepanjang sesar 

mendatar ini merupakan sesar tumbuh dan 

kombinasi pull apart graben, half-graben, 

lipatan, flower structure (positif dan negatif), 

sesar listrik, dan sesar normal – domino. 

Lipatan – lipatan yang terbentuk di sepanjang 

sesar utara – selatan ini mempunyai klosur 

yang lebih kecil berarah baratlaut – tenggara 

dan tersusun membentuk en-echelon (Heidrick 

dan Aulia, 1993). Sehingga pada daerah 

penelitian didaptkan lipatan berupa antiklin dan 

siklin yang berarah Barat Laut- Tenggara. 

Pada fase keempat terbentuknya jalur 

pegunungan vulkanik dan right lateral strike 

slip sepanjang Bukit Barisan yang 

mengakibatkan kompresi sepanjang Cekungan 

Sumatra Utara dan Tengah dengan arah gaya 

NE-SW yang menghasilkan ketidakselarasan 

endapan sedimen secara regional (Heidrick dan 

Aulia, 1993). 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian dilakukan dengan melakukan 

pemetaan geologi di daerah Gunung Malintang, 

Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari 

Cekungan Sumatera Tengah. Pengambilan data 

di lapangan untuk penelitian ini berupa data 

jenis litologi, pengukuran stratigrafi secara 

vertikal, kedudukan lapisan, dan sampel batuan 

(Raras dkk., 2017). Menurut Selley (1985) 

fasies dapat dipisahkan satu dan lainnya  

dengan mengamati litologi, geometri, struktur 

sedimen, kandungan fosil dan arah purbanya. 

Namun pada daerah penelitian tidak ada 

keterdapatan fosil sehingga parameter fosil 

tidak digunakan. Kemudian setelah didapatkan 

beberapa fasies yang memiliki ciri-ciri yang 

sesuai dengan klasifikasi Miall (1978) 

(Tabel1). Kemudian dihasilkan klasifikasi 

litofasies pada daerah penelitian. 

Penelitian yang terletak di Desa Gunung 

Malintang ini menggunakan sepuluh lokasi 

penelitian yang terbagi menjadi tiga segmen 

untuk pembagian litofasies, lalu dilanjutkan 

dengan dilakukan pendekatan berdasarkan 

klasifikasi Miall (1978) (Tabel 1). Pendekatan 

ini dalam pembagian dan pemberian nama 

didasari oleh perbedaan ukuran butir, hubungan 

antar butir, dan struktur sediemen. 
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Tabel 1. Klasifikasi Litofasies dan Struktur 

Sedimen berdasarkan Miall (1978) 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pembagian litofasies pada sepuluh lokasi 

penelitian dikelompokkan menjadi tiga segmen 

yaitu segmen Nusantara Enam, segmen 

Kotolamo, segmen Lubuhameh pada peta 

penyebaran satuan batuan lokasi telitian dengan 

luasan 9 km x 6 km (Gambar 3). Untuk setiap 

lokasi penelitian dilakukan pendektan yang 

sama yaitu menggunkan Miall (1978), dimana 

pada pemberian nama fasies menggunakan 

kode yang umumnya terdiri dari dua kata. Pada 

kata pertama merupakan ukuran butir dan 

kemudian pada kata kedua adalah struktur 

sedimen. 

 
 

Gambar 3. Peta Sebaran Batuan dan 

Penampang Lokasi Penelitian 

 

Segmen Nusantara Enam 

Segmen Nusantara Enam terdiri dari tiga 

lokasi pengamatan yaitu, lokasi pengamatan 

30, lokasi pengamatan 47, dan lokasi 

pengamatan 57. Segmen Nusantara Enam 

terletak pada bagian kiri atau barat laut dari 

lokasi penelitian. Berdasarkan pendekatan 
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Miall (1978) terbagi atas empat litofasies yaitu, 

Sp, Sh, Gm, dan Sgpc 

1. Fasies Sp (Sand very coarse to coarse, 

planar cross bed). Sp merupakan fasies 

yang tersusun dari batupasir dengan 

ukuran butir sangat kasar hingga kasar 

dan terdapat struktur sedimen berupa 

cross bed dengan tipe planar. Batupasir 

memiliki warna segar abu-abu dan 

warna lapuk cokelat, dengan butir 

membundar baik, permeabilitas baik, 

non karbonatan dan pemilahan 

baik.yang memiliki total ketebalan 30,7 

meter. Berikut salah satu kenampakan 

singkapan dan profil dari fasies Sp di 

lokasi peneltian 30 (Gambar 4). 
 

Gambar 4. Penampang stratigrafi vertikal 

dan foto singkapan fasies Sp, Sh, Gm, dan 

Sgpc yang terdapat pada satu lokasi. 

 

2. Fasies Sgpc (Matrix supported gravel, 

pebble cluster). Sgpc merupakan fasies 

yang tersusun dari batupasir yang 

memiliki grain kerikil. Batupasir 

dengan warna segar putih abu dan 

warna lapuk cokelat, dengan bentuk 

butir membundar hingga menyudut, 

permeabilitas baik, non karbonatan dan 

pemilahan baik (Gambar 4) serta 

mempunyai total ketebalan 8,7 meter. 

3. Fasies Gm (Clast supported, massive 

gravel imbrication). Fasies Gm  

tersusun dari kerikil yang membentuk 

penjajaran pada bagian bawahnya. 

Konglomerat dengan dominasi matriks 

serta tidak menunjukan adanya 

perlapisan, dan imbrikasi komponen 

berukuran kerikil sampai bongkah. 

Konglomerat ini memiliki warna segar 

putih abu-abu terang, dengan pemilahan 

buruk namun permeabilitas baik, serta 

bentuk butir yang membundar hingga 

menyudut, non karbonatan, serta tidak 

ada struktur sedimen sehingga disebut 

massif (Gambar 4). Fasies Gm pada 

segmen Nusantara Enam memiliki total 

ketebalan 13,6 meter. 

4. Fasies Sh (sand very coarse to coarse, 

horizontal lamination). Fasies Sh terdiri 

dari ukuran butir pasir sangat kasar 

hingga kasar serta memiliki struktur 

sedimen berupa laminasi secara 

horizontal (Gambar 4). Memiliki total 

ketebalan 3,5 meter pada segmen 

Nusantara Enam. 

 

Segmen Kotolamo 

Segmen Kotolamo terdiri dari empat lokasi 

pengamatan yaitu, lokasi pengamatan 19, 

lokasi pengamatan 67, lokasi pengamatan 68 

dan lokasi pengamatan 70. Segmen Kotolamo 

terletak pada bagian tengah dari lokasi 

penelitian. Berdasarkan pendekatan Miall 

(1978) di Segmen Kotolamo terdapat empat 

pembagian litofasies yaitu Sh, Sp, Gm dan Fm. 

1. Fasies Sh (sand very coarse to coarse, 

horizontal lamination). Fasies Sh terdiri 

dari ukuran butir pasir sangat kasar 

hingga kasar serta memiliki struktur 

sedimen berupa laminasi secara 

horizontal namun dibeberapa tempat 

terlihat masif. Batupasir memiliki 

warna segar abu-abu kecokelatan dan 

warna lapuk cokelat, dengan butir 

membundar baik, pemilahan baik, 

permeabilitas baik, non karbonatan 

(Gambar 5). Fasies Sh pada segmen 

Kotolamo mempunyai total ketebalan 

5,4 meter. 
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Gambar 5. Profil stratigrafi dan foto singkapan 

fasies Sh, dan Fm yang terdapat pada lokasi 

penelitian 68. 

 

2. Fasies Sp (Sand very coarse to coarse, 

planar cross bed). Sp merupakan fasies 

yang tersusun dari batupasir dengan 

ukuran butir sangat kasar hingga kasar 

dan terdapat struktur sedimen berupa 

cross bed dengan tipe planar. Batupasir 

memiliki warna segar abu-abu dan 

warna lapuk cokelat, dengan butir 

membundar baik, permeabilitas baik, 

non karbonatan dan pemilahan baik 

(Gambar 6). Fasies Sp pada segmen 

Kotolamo mempunyai total ketebalan 

17,5 meter. 

3. Fasies Gm supported (Clast supported, 

massive gravel imbrication). Fasies Gm 

tersusun dari kerikil yang membentuk 

penjajaran pada bagian bawahnya. 

Namun tidak ada struktur sedimen yang 

ditemukan maka dari itu disebut massif. 

Konglomerat dengan dominasi matriks 

serta tidak menunjukan adanya 

perlapisan, dan imbrikasi komponen 

berukuran kerikil sampai bongkah. 

Konglomerat ini memiliki warna segar 

putih abu-abu terang, dengan pemilahan 

buruk namun permeabilitas baik, serta 

bentuk butir yang membundar hingga 

menyudut, non karbonatan (Gambar 6). 

Fasies Gm memiliki total ketebalan 2 

meter pada segmen Kotolamo. 

4. Fasies Fm (mud , massive). Fasies Fm 

merupakan batuserpih yang memiliki 

ukuran butir lempung/mud, dimana 

pada batuserpih hanya didapati struktur 

menyerpih. Batuserpih dengan warna 

segar abu-abu terang dan warna lapuk 

abu-abu gelap, bentuk butir membundar 

hingga menyudut, permeabilitas buruk, 

non karbonatan dan pemilahan kurang 

 
baik (Gambar 5). Total tebal fasies Fm 

pada segmen Kotolamo. 
 

Gambar 6. Profil stratigrafi dan foto singkapan 

fasies Sp, dan Gm yang terdapat pada lokasi 

penelitian 19. 

 

Segmen Lubukameh 

Segmen Lubukameh terdiri dari empat 

lokasi pengamatan yaitu, lokasi pengamatan 1, 

lokasi pengamatan 88, dan lokasi pengamatan 

95. Segmen Lubukameh terletak pada bagian 

kanan atau timur dari lokasi penelitian. 

Berdasarkan pendekatan Miall (1978) di 

Segmen Lubukameh terdiri dari empat 

pembagian litofasies yaitu Gm,Sp, Sh, dan Fm. 

1. Fasies Gm (Clast supported, massive 

gravel imbrication). Fasies  Gm 

tersusun dari kerikil yang membentuk 

penjajaran pada bagian bawahnya. 

Namun tidak ada struktur sedimen yang 

ditemukan maka dari itu disebut massif. 

Konglomerat dengan dominasi matriks 

serta tidak menunjukan adanya 

perlapisan, dan imbrikasi komponen 

berukuran kerikil sampai bongkah. 

Konglomerat ini memiliki warna segar 

putih abu-abu terang, dengan pemilahan 

buruk namun permeabilitas baik, serta 

bentuk butir yang membundar hingga 

menyudut, non karbonatan (Gambar7). 

Fasies Gm memiliki total tebal 1 meter 

pada segmen Lubukameh. 

2. Fasies Sp (Sand very coarse to coarse, 

planar cross bed). Sp merupakan fasies 

yang tersusun dari batupasir dengan 

ukuran butir sangat kasar hingga kasar 

dan terdapat struktur sedimen berupa 

cross bed dengan tipe planar. Batupasir 
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memiliki warna segar abu-abu dan 

warna lapuk cokelat, dengan butir 

membundar baik, permeabilitas baik, 

non karbonatan dan pemilahan baik. 

(Gambar 7). Pada segmen Lubukameh 

fasies Sp memiliki total tebal 5,1 meter. 
 

Gambar 7. Profil stratigrafi dan foto singkapan 

fasies Sp dan Gm yang terdapat pada lokasi 

penelitian 95. 

 

3. Fasies Sh (sand very coarse to coarse, 

horizontal lamination). Fasies Sh terdiri 

dari ukuran butir pasir sangat kasar 

hingga kasar. Batupasir memiliki warna 

segar abu-abu kecokelatan dan warna 

lapuk cokelat, dengan butir membundar 

baik, pemilahan baik, permeabilitas 

baik, non karbonatan, dan memiliki 

struktur sedimen berupa 

parallel/horizontal laminasi, namun 

dibeberapa tempat terlihat masif 

(Gambar 8). Fasies Sh memiliki total 

tebal 0,3 meter. 
 

Gambar 8. Profil stratigrafi dan foto singkapan 

fasies Sh dan Fm yang terdapat pada lokasi 

penelitian 88. 

 

4. Fasies Fm (mud , massive). Fasies Fm 

merupakan batuserpih yang memiliki 

ukuran butir lempung/mud, dimana  

pada batuserpih hanya disapati struktur 

menyerpih (Gambar 8). Batuserpih 

dengan warna segar abu-abu terang dan 

warna lapuk abu-abu gelap,  bentuk 

butir membundar hingga menyudut, 

permeabilitas buruk, non karbonatan 

dan pemilahan kurang baik. Memiliki 

total ketebalan 1,9 meter. 

 

Dari ketiga segmen tersebut didapati variasi 

fasies yang tidak begitu berbeda akan tetapi 

ketebalan fasies yang cenderung berbeda-beda. 

Pada segmen Nusantara Enam tedapat fasies Sp 

(Sand very coarse to coarse, planar cross bed), 

Sh (sand very coarse to coarse, horizontal 

lamination), Sgpc (Matrix supported gravel, 

pebble cluster), dan Gm (Clast supported, 

massive gravel imbrication), sementara segmen 

Kotolamo dan Lubukameh tidak terdapat fasies 

Sgpc namun memiliki fasies tamabahan yaitu 

Fm (mud , massive). Sehingga dari hasil 

pembagian litofaies tersebut didapatkan 

klasifikasi litofasies untuk daerah penelitian 

pada Formasi Menggala (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Klasifikasi Litofasies Formasi 

Menggala 

Kode 

Fasies 
Fasies Struktur Sedimen 

Sp 
Sand very 

coarse to coarse 
planar cross bed 

Sh 
sand very coarse 

to coarse 
horizontal 
lamination 

Fm mud massive 

 

Gm 
Clast supported, 
massive gravel 

imbrication 

 

massive 

 

KESIMPULAN 

 

Dari sepuluh lokasi penelitian yang telah 

dibagi menjadi tiga segmen yaitu segmen 

Nusantara Enam, segmen Kotolamo, dan 

segmen Lubukameh dihasilkan empat litofasies 

yang menjadikan klasifikasi litofasies untuk 

daerah telitian pada Formasi Menggala  yaitu 

Sp (Sand very coarse to coarse, planar cross 

bed), Sh (sand very coarse to coarse, 

horizontal lamination), Gm (Clast supported, 

massive gravel imbrication), dan Fm (mud , 

massive). 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian berada di Desa Sleman, Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim yang dimana daerah ini 

terkenal akan keberadaan tambang batubara. Fokus penelitian dilakukan pada lapisan “B”. Tujuan penelitian adalah 

membuat model sebaran kualitas lapisan batubara “B” pada daerah penelitian. Metode yang dilakukan berupa observasi 

lapangan dan uji geokimia pada sampel batubara dari hasil pengeboran yang menghasilkan nilai inherent moisture 

10,05% – 12.39% adb, ash 3,72% – 11.7% adb, volatille matter 38,86% – 40,72% adb , total sulphur 0,31% – 0,47% 

adb, dan calorie value 4530,5 – 4713 gar. Nilai inherent moisture, volatille matter, dan calorie value  menunjukkan  

arah trend yang sama yaitu semakin meningkat ke arah barat. Hal ini terjadi akibat proses devotalisasi kurang efektif 

seiring peningkatan tekanan overburden. Kemudian, kadar ash yang semakin ke utara semakin meningkat terjadi  

sejalan dengan peningkatan parting yang mengindikasikan terbentuk pada lingkungan yang kaya akan material 

terigeneous. Kadar total sulphur memiliki kadar yang relatif sama rendah pada lokasi penelitian yang menunjukan 

bahwa daerah penelitian tidak dipengaruhi oleh lingkungan laut. 

 
Kata Kunci: Batubara, Lapisan “B”, Proksimat, Nilai Kalori, Toal Sulfur. 

 
ABSTRACT : The research location is in Sleman Village, Tanjung Agung, Muara Enim District, where is famous for the 

existence of coal mines. Quality value diversity of coal seam B” is be research focused. The aim research is builds coal 

seam”B” quality model which is then be analysed its geological influence. The method used is field observation and 

proximate test that coal sampling from bore is resulting inherent value is 10.05% – 12.39% adb, ash 3.72% – 11.7% 

adb, volatille matter 38.86% – 40.72% adb , total sulphur 0.31% – 0.47% adb, and calorie value 4530.5 – 4713 gar. 

The values of inherent moisture, volatille matter, and calorie value showing similar trend direction i.e increasing at 

westward. This occurs due to the devolatilization process less effective as an increase in overburden pressure. Thus,  

ash content increasing at northward similar with parting increasment. Total shulpur content have similarity content on 

reserach area that showing that the research area is not influenced by marine evironment. 

 
Keyword: Coal, Seam “B”, Proximate, Calorie Value, Total Shulpur. 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Batubara merupakan sumber daya alam yang penting 

seperti yang telah dinyatakan Direktorat Batubara 

Indonesia (2010) yakni batubara akan memberikan 

kontribusi untuk pembangkit listrik adalah 33%, diikuti 

oleh gas alam (31%), minyak (21%) dan lainnya (15%). 

Penelitian dilakukan di Desa Sleman, Kecamatan 

Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Secara 

geologi, penelitian dibatasi pada lapisan batubara „B” 

Formasi Muaraenim (Gambar 1). Keterdapatan lapisan 

“B” yang tersingkap melampar pada Sungai Alung-alung 

menjadi ketertarikan sendiri terhadap penelitian (Gambar 

2). Tujuan Penelitian adalah membangun model sebaran 

kualitas lapisan “B” dengan parameter uji proksimat 

seperti inherent moisture, volatille matter, total shulpur, 

dan calorie value. 
 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian serta lokasi titik bor. 
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E. Dimas 

 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari metode yang telah dillaukan, hasil penelitian 

dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu kondisi geologi lokal 

daerah penelitian dan hasil analisa uji proksimat. 

 
Kondisi Geologi 

 

 
 

 

 
Gambar 2. Singkapan lapisan batubara “B” pada Sungai 

Alung-Alung 

 
Zhu (2014) menyatakan bahwa analisa proksimat 

merupakan evaluasi batubara yang paling sedehana dan 

umum dari dasar transaksi pembelian batubara. Inherent 

moisture adalah kandungan air residu yang berada di 

pori-pori/kapiler batubara. Ash adalah sisa dari 

pembakaran batubara yang berasal dari zat anorganik. 

Volatille matter adalah banyaknya zat yang hilang bila 

sampel batubara dipanaskan pada suhu dan waktu yang 

telah ditentukan. Total shulpur adalah jumlah inorganik 

sulfur dengan organik sulfur dalam sample batubara. 

Calorie value adalah nilai energi panas yang dihasilkan 

oleh sampel batubara. 

 
METODE 

 
Tahapan penelitian yang dilakukan berupa observasi 

lapangan dan uji proksimat sampel batubara dari hasi 

pengeboran (Gambar 3). Observasi lapangan akan 

menggambarkan kondisi geologi pada lokasi penelitian 

kemudian sampel batubara diperoleh melalui 4 lubang 

bor eksplorasi, yaitu C3001, C3002, C3003, C1002A 

(Gambar 1). Sampel tersebut akan diuji proksimat 

dengan standar ASTM (American Standard Testing and 

Material) berupa inherent moisture, volatille matter,ash, 

total shulpur, dan calorie value. 
 

 
Gambar 3. Bagan alir penelitian 

Daerah tersusun atas Formasi Muaraenim, yang 

terdiri dari litologi Batupasir kasar dengan struktur cross 

bedding, Batupasir sisipan batulempung, dan batubara. 

Terdapat Sesar Sleman berarah barat laut-tenggara 

(Gambar 4). Kedudukan pelamparan (strike) lapisan 

batuan berarah baratlaut-tenggara dan kemiringan (dip) 

berarah barat daya. 
 

 

Gambar 4. Singkapan Sesar Sleman dengan litologi 

batupasir sisipan batulempung. 

 
Hasil Uji Proksimat 

 
Dari pengambilan 4 titik bor, kemudian dibuat 

korelasi lapisan “B” antar titik bor dengan arah 

kemiringan berarah barat daya (Gambar 5). 
 

 
 

Gambar 5. Korelasi lapisan batubara “B” dari hasil 4 

titik bor 

 
Dari hasil analisa, didapatkan nilai yang bervariasi 

(Tabel 1). Ke empat sampel batubara menghasilkan nilai 

inherent moisture berkisar 10,05% – 12,39% adb, 
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volatille matter berkisar 38,86% – 40,72% m adb, ash 

berkisar 3,72% – 11,7% adb, Total shulpur berkisar 

0.31% – 0.47% adb, dan calorie value berkisar 4504 – 

4713 gar. Keberagaman nilai ini membuat trend yang 

berbeda beda. Berdasarkan Standar Nasional Cina 

MT/849-2000 dalam Diasnhi dkk (2018) bahwa 

kandungan volatille matter 28%-37% diklasifikasikan 

medium-high volatille coal dan rentang antara 37%-50% 

diklasifikasikan sebagai high volatille matter coas. Maka 

lapisan batubara “B” seluruhnya diklasifikasikan sebagai 

high voaltille matter coal. Nilai inherent moisture, 

volatille matter, dan calorie value memiliki trend yang 

semakin besar ke arah barat daerah penelitian (Gambar 

6). Umumnya seiring bertambahnya kedalaman maka 

batubara tentu akan mengalami peningkatan kalori atau 

peringkat yang disebabkan akibat peningkatan suhu dan 

tekanan lapisan penutup (overburden). Namun hal ini 

justru berkebalikan dengan kadar volatille matter dan 

inhenrent moisture yang semestinya semakin menurun 

seiring bertambahnya kedalaman. Ini mungkin 

disebabkan proses devolatisasi atau penguapan yang 

kurang sempurna saat proses pembatubaraan (Priyatno, 

2011). Saat proses pembatubaraan berlangsung, litologi 

batulempung bersifat impermeabel yang menjadi roof 

dan floor lapisan “B‟ menahan zat yang menguap seperti 

kandungan gas hidrogen, karbon monoksida, dan metan, 

serta sebagian kecil uap yang dapat mengembun seperti 

tar, hasil pemecahan termis seperti karbon dioksida dari 

karbonat, sulfur dari pirit, dan air dari lempung. Hal ini 

tentunya akan membuat kadar volatille matter menjadi 

besar ketika di uji di laboratorium. Selain itu, lokasi bor 

C3003 yang dekat dengan Sungai Enim meningkatkan 

nilai inherent mositure. 

Tabel 1. Hasil analisa kualitas batubara seam „B”. 

 

ID Hole 
IM 

(adb) 
ASH 
(adb) 

VM 
(adb) 

TS 
(adb) 

CV 

(GAR) 

C3001 10.69 4.66 38.86 0.35 4504 

C3002 10.05 11.7 39.37 0.31 4530.5 

C3003 12.8 3.72 40.72 0.31 4713 

C1002A 12.39 4.61 40.46 0.47 4662 

 
Kandungan ash pada batubara lapisan B memiliki 

variasi yang cukup signifikan, yakni berkisar antara 

3.72% - 11.7% adb dengan pola persebaran yang 

semakin ke arah utara semakin tinggi (Gambar 7). 

Tingginya nilai ash juga dapat diinterpretasikan sebagai 

lingkungan pengendapan terestrial yang dipengaruhi 

kondisi oksidasi dan erosi yang berkembang bersamaan 

dengan pengendapan batubara yang juga mengendapkan 

material non batubara (Priyatno, 2011). Lingkungan 

terestrial tersebut diindikasikan dengan litologi batupasir 

kasar pada bagian utara daerah penelitian. Zivotic dkk 

 

(2013) menyatakan bahwa lingkungan pengendapan 

yang berlangsung secara banjir (peridodic flooding) 

menghasilkan endapan terrigeneous yang banyak 

sehingga meningkatkan kadar abu (ash). 

Kandungan nilai sulfur pada lokasi penelitian 

berkisar antara 0,31% - 0,47% adb. Berdasarkan 

klasifikasi Standard Nasional Cina GB/T 15224.2-2010 

dalam Diasnhi dkk (2018) bahwa kandungan sulfur 

<0,50% diklasifikasikan sebagai ultra low shulpur coal 

dan jika kandungan sulfur 0,51% - 1,00 % 

diklasifikasikan sebagai low shulpur coal. Maka lapisan 

batubara “B” berdasarkan nilai kandungan sulfur 

termasuk dalam klasifikasi ultra low shulpur coal. Pola 

persebaran nilai sulfur relatif homogen sama rendahnya 

dari keempat sampel (Gambar 8). Hal ini 

mengindikasikan bahwa PH dan kandungan sulfat pada 

air saat proses tebentuknya batubara tidak tinggi  

(Bechtel dkk., 204). Selain itu, mengindikasikan juga 

bahwa area penelitian tidak terpengaruh oleh kondisi laut 

(marine). 
 

Gambar 6. Model Sebaran Kualitas A. Calorie Value B. 

Volatille Matter C. Inherent Moisture. 
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E. Dimas 

 

 
 

 

Gambar 7. Model sebaran nilai Ash 
 

 

Gambar 8. Model sebaran nilai Total Shulpur 

 
KESIMPULAN 

 
Daerah penelitian terendapakn pada lingkungan 

darat/terrestrial dengan litologi penyusun Formasi 

Muaraenim. Kualitas lapisan batubara “B” pada daerah 

penelitian dipengaruhi oleh proses pembentukan 

batubara itu sendiri dan faktor eksternal seperti lapisan 

penutup yang impermeabel, serta kandungan 

pengotonya. Kualitas batubara ini relatof homogen 

berdasarkan dari nilai inherent moisture, volatille matter, 

calorie value, dan total shulpur. Namun pada parameter 

ash memiliki variasi nilai yang cukup signifikan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentag sebaran kualitas batubara yang nantinya 

juga bermanfaat dalam rencana penambangan 

kedepannya. 
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ABSTRAK: Penelitian dilakukan di Tanjung Sakti PUMI, barat daya Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, berlokasi di  

4 ° 08'19 " - 4 ° 13'13" LS dan 103 ° 02'30 " -103 ° 06'28" BT dengan total area 63 km2 (9x7 km2). Ini termasuk 

Pegunungan Barisan yang dikendalikan oleh Sesar utama Sumatera yang membentuk bukit-bukit dan pegunungan di 

arah barat laut-tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur berdasarkan penelitian yang 

telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya dan observasi lapangan langsung. Geomorfologi wilayah penelitian 

dibagi menjadi 4 bentuk lahan , ada bentuk lahan fluvial, menempati 26% dari total luas; bentuk lahan vulkanik, 

sebanyak 28% dari total luas, bentuk lahan denudasional yang menempati 31% dan sisanya adalah bentuk lahan 

struktural (15%). Kondisi litologi dibagi menjadi 6 unit batuan, yaitu Satuan Batuan Hulusimpang (Tomh), Satuan 

Batuan Seblat (Toms), Satuan Granit (Tmg), di atas satuan Granit yaitu Tuff lapili (Qv) satuan lava (Qhv) dan endapan 

alluvium dari transportasi (Qal). Struktur geologi yang dikembangkan di daerah penelitian adalah sesar mendatar 
Masam Bulau, sesar mendatar Anak Kemang dan sesar mendatar Marang Batu. Analisis petrografi dilakukan sebanyak 

25 sampel batuan dengan berbagai karakteristik batuan seperti batu granit, batu lempung dan batu tuff. 

 
Kata Kunci: Tektonik,Bentuk Lahan,Karakteristik,Analisis Petrografi. 

 

ABSTRACT: The study was conducted at Tanjung Sakti PUMI, southwest of Lahat regency, South Sumatra, located at  
4 ° 08'19 " - 4 ° 13'13" LS and 103 ° 02'30 " -103 ° 06'28" BT with total area 63 km2 (9x7 km2). These include the 

Barisan Mountains which are controlled by the main Sumatran Fault that forms hills and mountains in the northwest- 

southeast direction. The method used in this study is a literature study based on research that has been published by 

previous researchers and direct field observation. Geomorphology of the study area is divided into 4 forms of land, 

there is a form of fluvial land, occupying 26% of the total area; the form of volcanic land, as much as 28% of the total 

area, the form of denudasional land occupying 31% and the rest is the form of structural land (15%). The lithologic 

conditions are divided into 6 units of rock, namely the Hulusimpang Formation Unit (Tomh), the Seblat Formation 

(Toms) black unit, the Granite unit (Tmg), above the Granite unit which is incompatible with the lapilli tuff (Qv) unit, 

lava (Qhv) and alluvium deposits from the transport (Qal). The geological structures developed in the research area 

are the fault of Masam Bulau, the horizontal fault of Tanjung Bulan, the horizontal fault of Anak Kemang and the 

horizontal fault of Marang Batu. Petrographic analysis was conducted as many as 25 rock samples with various rock 
characteristics such as granite rocks, clay stone and tuff rock. 

 
Keywords : Tectonic,Landforms,Characteristics,Petrographic Analysis. 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Lokasi penelitian berada di daerah Tanjung 

Sakti PUMI dan sekitarnya, Lahat, Sumatera Selatan. 

(Gambar 1). Sebelah utara berbatasan dengan Pagar 

Alam, sebelah selatan berbatasan dengan Bengkulu 

Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kota Agung 

dan sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Sakti 

PUMU. Akses yang dibutuhkan untuk menuju lokasi 

penelitian dapat ditempuh mnggunakan jalur udara dan 

darat. Apabila jalur darat menempuh waktu sembilan 

jam sedangkan jalur udara dari Sultan Mahmud 

Badaruddin II Kota Palembang 30 menit Menuju Atung 

Bungsu Kota Pagar Alam dan dilanjutkan 60 menit 

dengan transportasi darat ke lokasi penelitin. 
 

 
Gambar 1. Lokasi Penelitian 

Aktivitas tektonik yang berkembang meliputi stratigrafi, 

geomorfologi, struktur geologi, dan sejarah geologi di 

daerah penelitian, tepatnya di Desa Tanjung Sakti dan 
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sekitarnya, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten 

Lahat, dilakukan pula analisa petrografi terhadap sampel 

batuan lempung,granit,andesit dan tuff lapili.Untuk itu 

diperlukan koordinasi yang baik.Selain itu, penulisan ini 

didasarkan pula atas sifat sehingga kenampakan geologi 

yang terdapat di lapangan bisa saja telah mengalami 

perubahan dan bukan merupakan bentukan asalnya. 

 
GEOLOGI REGIONAL 

 
Cekungan Bengkulu masih merupakan bagian 

paling barat Cekungan Sumatera Selatan. Lalu pada 

periode setelah Miosen Tengah atau Neogen, setelah 

Pegunungan Barisan naik, Cekungan Bengkulu 

dipisahkan dari Cekungan Sumatera Selatan. Mulai saat 

itulah, Cekungan Bengkulu menjadi cekungan forearc 

dan Cekungan Sumatera Selatan menjadi cekungan 

backarc (belakang busur).Tanjung Sakti merupakan 

daerah yang terletak pada Zona Sesar Sumatra. Secara 

administratif merupakan perbatasan Provinsi Bengkulu 

dan Provinsi Sumatra Selatan dipisahkan Bukit Barisan. 

Sebagai daerah yang secara lingkungan tektonik 

berada di depan busur, daerah penelitian yang berada di 

Cekungan Bengkulu oleh beberapa peneliti dianggap 

sebagai fore-arc basin yang sulit untuk ditemukan 

batuan induk karena terdiri dari litologi yang umumnya 

terendapkan di laut dalam yang sedikit memiliki 

organisme sebagai sumber kerogen serta rendahnya 

temperatur untuk pematangan.Namun berdasarkan 

litologi daerah Tanjung Sakti terdiri dari batuan yang 

berpotensi sebagai batuan induk yang diendapkan di 

lingkungan darat sehingga menimbulkan kecurigaan 

bahwa daerah penelitian bukan merupakan fore-arc 

basin.Beberapa literatur menyebutkan bahwa pada 

daerah Tanjung Sakti yang berbatasan dengan Bengkulu 

Selatan terdapat granit berumur Miosen Tengah yang 

tersingkap. Persebaran dari granit ini mengikuti trend 

dari Sesar Sumatra yang berarah NW-SE. 

 

 
Cekungan Bengku pada zona subduksi antara 

Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia 

dengan jalur subduksi paralel serta arah gerak subduksi 

oblique N 6° E (Pulunggono, dkk., 1992) terhadap 

pergerakan Sesar Sumatra dan Sesar Mentawai.Lempeng 

Indo-Australia memiliki kecepatan penunjaman 

7cm/tahun ke bawah Lempeng Eurasia dengan sudut 

penunjaman 60° (Schöffel dan Das, 1999). Menurut 

Pulunggono dkk(1992),tektonik Pulau Sumatera 

dibedakan menjadi tiga fase  yaitu  fase  kompresi 

dimana gaya utama berasal dari barat laut-tenggara,fase 

kedua yaitu berkembang gaya ekstensional dengan gaya 

 

utama berarah utara selatan dan fase ketiga kompresional 

dengan gaya yang berarah timurkaut-baratdaya. 

 
STRATIGRAFI 

 
Daerah penelitian termasuk pada Cekungan 

Bengkulu yang mulai terbentuk pada periode Paleogen 

(Yulihanto, dkk., 1995) dengan stratigrafi paling tua 

setara dengan Formasi Lahat Cekungan Sumatra Selatan. 

Formasi yang terbentuk pada periode Neogen berurutan 

dari tua ke muda adalah Formasi Hulusimpang, Formasi 
Seblat, Formasi Lemau, Formasi Simpang Aur, dan 

Formasi Bintunan. Formasi Hulusimpang terdiri dari 

lava andesit, breksi vulkanik, batupasir, batulempung, 

dan tuf bagian atas dari Formasi Hulusimpang memiliki 

hubungan menjari dengan bagian bawah Formasi Seblat. 

Formasi Seblat terdiri dari perselingan batupasir, 

batulempung, dengan sisipan batugamping. Formasi 

Lemau terdiri dari breksi bersusunan dasit, batupasir, 

batulempung dengan sisipan tipis batubara, batupasir 

gampingan yang terdapat cangkang moluska dan 

foraminifera kecil, Formasi Simpangaur terdiri dari 

batupasir tufan, batupasir bermoluska, konglomerat 
polimik.Formasi yang paling muda adalah Formasi 

Bintunan yang berumur Pliosen-Plistosen yang memiliki 

hubungan tidak selaras dengan batuan sebelumnya. 

Selain batuan sedimen, berdasarkan Amin, dkk. (1993) 

di daerah Bengkulu pada Peta Geologi Lembar Manna & 

Enggano terdapat Formasi Granit dan Formasi Diorit 

yang berumur Miosen Tengah. 

Stratigrafi Cekungan Bengkulu pada Onshore 

menurut Yulihanto, dkk. (1995, dalam Heryanto, 2007) 

terlihat pada Gambar 2.6 urutan stratigrafi dari tua ke 

muda adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.Stratigrafi Cekungan Bengkulu 
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(a) Basement 

Batuan dasar Cekungan Bengkulu tidak tersikap 

secara detail, akan tetapi memiliki kesetaraan dengan 

Formasi Lahat, Cekungan Sumatera Selatan. Litologi 

penyusun tersebut terbentuk bersamaan dengan fase awal 

graben Paleogene-Eocene yang mengisi bagian dasar 

cekungan berupa endapan sedimen vulkanik dan 

lempung abu-abu kehijauan dengan lingkungan 

pengendapan lacustrine fluvial, selanjutnya terendapkan 

formasi Hulusimpang yang berasosiasi dengan material 

vulkanik 
 

(b) Formasi Hulusimpang 

Formasi Hulusimpang tersusun atas lava, breksi 

gunung api, dan tuff dibagian bawah formasi. Bagian 

atas tersusun atas batulempung, batulanau, batulempung 

gampingan, gamping klastik, sisipan batupasir dan 

konglomerat. Formasi ini terbentuk tidak selaras dan 

beda fasies menjari dengan Formasi Seblat pada Early 

Miocene-Middle Miocene. 

 

 
(c) Formasi Seblat 

Formasi Seblat terendapkan secara tidak selaras 

dibawah Formasi Lemau. Formasi ini tersusun atas 

batulempung, batulempung gampingan, batubara, 

batupasir, dan konglomerat. Formasi ini terbentuk pada 

Early Miocene-Middle Miocene dan terendapkan pada 

daerah laut dangkal dan laut dalam. Disandingkan 

dengan daerah lepas pantai Cekungan Bengkulu, daerah 

ini sebanding dengan Formasi Gumai. Bagian atas 

formasi ini dianggap mewakili puncak transgresi utama 

yang di Cekungan Bengkulu, dan secara luas dapat 

dikorelasikan dengan Formasi Muara Enim dan Air 

Benakat di Cekungan Sumatera Selatan (Pardede dkk, 

1993) . 

 
 

(d) Formasi Lemau 

Formasi ini terdiri dari batupasir konglomeratan, 

batupasir, batulumpur mengandung cangkang moluska, 

dan batupasir tufan. Formasi ini berumur Middle 

Miocene – late Miocene menindih secara tak selaras 

Formasi Seblat. Formasi Lemau ditindih tidak selaras 

oleh endapan sungai Formasi Bintunan yang berumur 

Plio – Pleistocene oleh batuan gunungapi dari satuan 

Rio-Andesite dan Andesite Basalt (Pardede dkk, 1993). 

 

 
(e) Formasi Bintunan 

Formasi ini terdiri dari batuan tufan, konglomerat 

polimik, tuf, dan batulempung tufan dengan sisipan 

lignit, dan sisa tumbuhan, berumur PlioPlistosen, yang 

terendapkan di lingkungan air tawar sampai payau dan 

laut dangkal, menindih tidak selaras diatas Formasi 

Simpangaur. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengambil data primer dan sekunder daridaerah 

penelitian dan analisa petrografi. Analisa petrografi 

didasarkan hasil sayatan tipis sample  batuan. 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui komposisi 

penyusun batuan dan deskripsirinci mengenai 

karakteristik yang terdapat pada litologi.Pembuatan 

peta dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

aplikasi yang menunjang yaitu Global Mapper, 

MapSource, ArcGis dan CorelDRAW, dengan data 

awal dalam pembuatan peta berasal dari data Peta 

Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) yang mana penentuan 

perlu dilakukan survei lapangan untuk mengetahui 

kondisi dan kelayakan lokasi  penelitian.Studi 

geologi daerah Lubuk Baru dan Sekitarnya 

menggunakan metode penelitian yang bertujuan 

sebagai acuan tahapan dalam melakukan studi 

geologi. yang dilakukan pada penelitian ini terdiri 

dari beberapa tahap yang dibangun dalam sebuah 

diagram alir yang meliputi  tahap  pra-lapangan, 

tahap geologi lapangan berupa 

Observasi ,pengambilan data dan pemerconto batuan, 

tahap pengolahan data dan analisis, sintesis, dan 

pelaporan (Gambar 3). 
 

 

Gambar 3. Tahapan-tahapan penelitian yang 

terangkum dalam diagram alir penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Daerah penelitian yang berada pada desa Tanjung 

Sakti dan sekitarnya tersusun atas batuan yang berjenis 

batuan beku yaitu granit dan andesit,batuan sedimen 

berupa lempung hitam dan terdapat sisipan pasir serta 

batuan piroklastik berupa batuan tuff lapili,tuffan dan 

breksi vulkanik. Batuan beku pada daerah penelitian 

yaitu sekitar 45%. Studi khusus pada daerah penelitian 

ini berfokus pada batuan beku yaitu andesit pada 

Formasi Hulusimpang dan Granit yang terbentuk akibat 

intrusi. 

 
Hasil analisa meliputi warna,struktur, komposisi 

mineral dan tekstur yang terdiri dari tingkat kristalisasi, 

ukuran kristal,bentuk kristal,dan hubungan antar Kristal. 

Komposisi batuan merupakan mineral-mineral penyusun 

batuan,mineral tersebut terbagi menjadi dua 2 bagian 

berdasarkan bentuknya yaitu, mineral primer terbentuk 

bersamaan dengan terbentuknya batuan sedangkan 

mineral sekunder yang terbentuk setelah pembentkan 

batuan,selain komposisi batuan, tekstur juga merupakan 

bagian terpenting untuk mempelajari karakteristik suatu 

batuan, dari hasil analisa petrografi dapat 

menggambarkan suatu temperatur , pembentukan dan 

juga asal dari pembentukan batuan tersebut.Analisa 

petrografi dilakukan terhadap beberapa sample batuan 

beku yang dianalisa. 

Berdasarkan analisa pada peta sayatan petrografi 

LP 38 (Gambar 4),satuan andesit merupakan satuan 

batuan tertua pada daerah penelitian yang terendapkan 

selama Oligosen-Miosen Awal. Penyebaran 30% luasan 

daerah penelitian bearah baratdaya-timur laut dengan 

ketinggian 600-100 mdpl. 
 

Gambar 4. Singkapan satuan Andesit 

 
Karakteristik satuan andesit hulusimpang 

berdasarkan pengamatan megaskopis dilapangan 

berwarna segar abu-abu kehijauan dan berwarna lapuk 

coklat, holokristalin, afanitik, euhedral, masif dengan 

 

komposisi mineral plagioklas dan hornblende. Secara 

mikroskopis pada LP 38 dengan klasifikasi IUGS 

menunjukkan litologi berupa andesit,dengan ukuran butir 

halus,bertekstur porfiritik,mineral penyusun batuan 

berupa plagioklas,olivin,pyroxene dan mineral sekunder 

klorit serta opaq (Gambar 5). 
 

Gambar 5.(a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with 

parallel-nicols), (b) Kedudukan lensa 

nikol bersilang (with cross-nicols) pada LP 

38. 

 

Sayatan tipis batuan andesit berukuran halus, bertekstur 

porfiritik. Komposisi terdiri dari fenokris plagioklas, 
olivin terubah dan klinopiroksen tertanam di dalam 

massadasar kriptolit/mikrolit plagioklas, mineral opak, 

piroksen, klorit dan karbonat. Urat-urat klorit dan 

karbonat hadir dalam sayatan ini. Beberapa rongga 

vesikul yang hadir telah diisi oleh klorit dan silica halus. 

 

Mineralogi : 

 Plagioklas hadir sebagai fenokris (ujung atas 

kiri; G1-J1;ujung bawah kanan) dan berupa 

kriptolit/mikrolit sebagai massadasar. Fenokris 

plagioklas dicirikan oleh kembaran polisintetik 

dan terubah menjadi klorit atau karbonat atau 

keduanya. 

 Mineral mafik diwakili oleh olivine terubah 

(pseudomorf) dan klinopiroksen sebagai 

fenokris. Di massadasar hanya piroksen yang 
terlihat. Fenokris olivine sudah terubah 

sempurna (pseudomorf) menjadi klorit dan 

sedikit oksida besi. Fenokris klinopiroksen 

umumnya tidak terubah. 

 Massadasar dibentuk oleh kriptolit/mikrolit 

plagioklas, piroksen halus, mineral opak dan 

klorit serta karbonat. 

 
Batuan beku granit pada daerah penelitian 

kenampakan dilapangan memperlihatkan adanya 

intrusi,luasan satuan ini mencapai 14 % dari keseluruhan 

daerah penelitian dan ditandai dengan warna merah pada 

peta geologi. Pada satuan batuan granit di daerah 

penelitian memiliki umur relatif berdasarkan Gafoer, dkk 

(1993) pada masa Miosen Tengah yang terjadi pada fase 
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intrusi dangkal yang disebabkan adanya sesar lanjutan 

pada periode sesar Semangko Sumatera. Penyebaran 

granit menempati barat-barat laut dan tenggara daerah 

penelitian dengan ketinggian 500-700 mdpl ditunjukkan 

pada LP 29 yang berlokasi di Air Marang Batu (Gambar 

6). 
 

Gambar 6 Singkapan Batuan Granit 

 
Berdasarkan pengamatan secara makroskopis batu 

granit memiliki warna segar putih keabu-abuan dan 

warna lapuk coklat keabu-abuan,sifat batuan 

asam(felsic),ukuran butir kasar,tekstur fanerik dan terdiri 

dari komposisi mineral kuarsa,plagioklas,alkali feldspar. 

Berdasarkan pengamatan mikroskopis LP 29 yaitu 

bertekstur holokristalin – equigranular,terdiri dari 

mineral feldspar alkali, plagioklas, kuarsa dan sedikit 

mineral mafik terubah. Mineral ubahan yang hadir 

mencakup klorit, mineral opak, dan mineral lempung 

serisit (Gambar 7). 
 

Gambar 7.(a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with 

parallel-nicols), (b) Kedudukan lensa 

nikol bersilang (with cross-nicols) pada LP 

38. 

 

Sayatan tipis batuan granit. bertekstur holokristalin – 

ekuigranular. Batuan terdiri dari mineral-mineral 

feldspar alkali (termasuk pertit) , plagioklas, kuarsa dan 

sedikit mineral mafik terubah. Sayatan ini 

memperlihatkan adanya urat-urat mineral sekunder 

(klorit, mineral opak dan biotit ). Mineral ubahan yang 

hadir mencakup klorit, mineral opak, dan mineral 

lempung/serisit. Sayatan ini memperlihatkan 

pemadaman bergelombang disebagian besar mineral 

kuarsa (contoh : E5-H5)maupun feldspar ( C3-F3;E10- 

G10 ) serta pelengkungan kembaran (C3-F3) 
menandakan adanya deformasi (akibat sesar?). 

 

Mineralogi : 

 Felspar alkali dan plagioklas hadir mewakili 

mineral feldspar di dalam sayatan ini. Felspar 

alkali jumlahnya lebih banyak daripada 

plagioklas. Felspar alkali dicirikan oleh 

kembaran carlsbad, atau kadang-kadang 

memperlihatkan tekstur pertitik yang mana 

jalur-jalur albit berada di dalam feldspar (J3-4). 

Sedangkan plagioklas umumnya 
memperlihatkan kembar albit, carlsbad-albit 

/kembar polisintetik (E10-F10; G9). Sebagian 

mineral feldspar telah terubah menjadi mineral 

lempung/serisit. 

 Kuarsa tidak berwarna, pemadaman parallel – 
bergelombang. Pada kondisi pemadaman 

bergelombang, menandai telah terkena 

deformasi (D5-H5). 

 Mineral mafik primer kemungkinan biotit, telah 

terubah kuat/sempurna menjadi klorit +mineral 

opak ± titanit (ujung kiri atas; A6-F6). 
 

Pada awalnya, magma terbentuk secara alamiah 

dalam waktu berjuta-juta tahun dan menjadi unsur 

pembentuk lapisan inti bumi. Magma tidak terbentuk di 

semua wilayah di bumi. Melainkan magma hanya 

terdapat di beberapa tempat di bawah permukaan yang 

disebut kamar magma. Karena sifatnya yang dinamis, 

magma terus bergerak. Gerakan ini membuat magma 

mengalir ke tempat yang suhunya lebih rendah dari 

kamar magma. Akibatnya magma mengalami kristalisasi 

dan sebagiannya membeku menjadi batuan 

beku,(Gambar 8). Jika proses pembekuannya 

berlangsung di bawah permukaan bumi disebut batuan 
beku intrusif ,contohnya pada daerah penelitian 

(Gambar 9). 
 

 
 

Gambar 8.Siklus Terbentunya Batuan Beku 
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Gambar 9 (A) Intrusi granit pada daerah penelitian yang 

menunjukan dengan adanya efek bakar,  (B) 

Kenampakan granit segar, dan (C) Granit dengan kondisi 

lapuk. 

 
 

KESIMPULAN 

 

Batuan beku yang berada pada daerah penelitian 

yaitu batuan beku andesit memiliki warna abu- 

abu,berbutir kasar dengan komposisi mineral berupa 

plagioklas,piroksen dan mineral opaq sedangkan batuan 
beku granit yaitu berupa intrusi dengan mineral dominan 

berupa kuarsa. 
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ABSTRAK: Granit yang terletak di Desa Kisau, Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. 

Granit ini yang menyebar pada lokasi penelitian yang berasal dari Formasi Garba (Kgr). Batuan 

diklasifikasikan ke dalam batuan basement pra- tersier di cekungan sumatera selatan pada lembaran baturaja. 

Intrusi granit yang terjadi di daerah penelitian ditafsirkan terbentuknya bersamaan dengan orogenesa Kapur 

Akhir Granit adalah suatu teobosan yang terjadi melalui proses pembekuan magma pada permukaan bumi 

dengan suhu yang stabil. Granit juga memiliki mineral aksesori yang dapat diketahui saat melakukan 

pengamatan petrografi, nama mineral yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan mineral 

ekonomis seperti mineral radioaktif. Analisis petrogarfi dilakukan untuk mengetahui tekstur atau struktur 

batuan termineralisasi, komposisi mineral konstituen batuan, jenis dan nama batuan. Berdasarkan analisis 

petrografi. 

granit di daerah penelitian terbentuk dari asam pembekuan magma dengan butir kasar sampai sedang dan 

berwarna merah, granit berwarna hijau yang telah mengalami alterasi dan granit berwarna putih yang telah 

mengalami pelapukan. 

 

Kata kunci : karakteristik Granit, analisa petrografi, Formasi garba,mineral, alterasi. 

 

ABSTRACT: Granite located in Kisau Village, Ogan Komering Ulu Selatan, South Sumatra Province. This 

granite spreads at the research location from the Garba Formation (Kgr). Rocks are classified into pre- 

tertiary basement rocks in the southern Sumatra basin on baturaja sheets. Granite intrusion that occurs in 

the study area is interpreted to form together with the orogenesis of the Late Cretaceous Granite is a 

breakthrough that occurs through the freezing process of magma on the earth's surface with a stable 

temperature. Granite also has accessory minerals that can be known when conducting petrographic 

observations, the names of minerals that can provide information about the existence of economical 

minerals such as radioactive minerals. Petrogarfi analysis is carried out to determine the texture or 

mineralized rock structure, mineral composition of rock constituents, types and names of rocks. Based on 

petrographic analysis. 

granite in the study area is formed from magma freezing acid with coarse to medium grain and red, green 

granite that has undergone alteration and white granite that has weathered. 
 

Keywords: Granite characteristics, petrographic analysis, Garba formation, minerals, alteration. 
 

 
1. PENDAHULUAN 

Lokasi penelitian berada di Area Kisau dan 

Sekitarnya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera 

Selatan Lokasi penelitian ini adalah bagian dari 

Pulau Sumatera yang dipengaruhi oleh tatanan 

tektonik dalam beberapa periode yang berbeda. 

Cekungan regional Sumatera Selatan adalah pra- 

Tersier yang terbentuk sebagai hasil dari 

interaksi antara Paparan Sunda (bagian dari 

lempeng benua Asia) dan Lempeng Samudera 

Hindia. Batas-batas cekungan ini adalah Paparan 

Sunda di timur, Bukit Barisan di barat, tinggian 

Lampung di selatan, dan Pegunungan Tiga Puluh 

ke Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik batuan granit dalam komposisi 

mineral konstituen batuan. Metode yang 

digunakan adalah dari pengambilan data 

kemudian dilanjutkan dengan analisis 

laboratorium. 
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Gamabar 1.1 Letak Lokasi Penelitian Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan (SRTM_57_13 dan 

Badan Indonesia Geospasial) 

 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan 

bagian dari hasil tektonik Pulau Sumatera. Menurut 

de Coster (1974), Cekungan Sumatera Selatan 

terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Secara 

fisiografis Cekungan Sumatra Selatan merupakan 

cekungan Tersier berarah Barat Laut-Tenggara, 

yang dibatasi Sesar Semangko dan Bukit Barisan di 

bagian Barat Daya, Paparan Sunda di sebelah Timur 

Laut, Tinggian Lampung di sebelah tenggara yang 

memisahkan cekungan, serta Pegunungan Dua  

Belas dan Pegunungan Tiga Puluh di sebelah Barat 

Laut yang memisahkan Cekungan Sumatra Selatan 

dengan Cekungan Sumatera Tengah (Gambar 1.2). 

 

Gambar 1.2 Posisi Cekungan Sumatera Selatan 

(Bishop, 2001). 

 
Geologi Indonesia terbentuk karena 

pengaruh dari 8 fase yang terjadi selama Trias Akhir 

sampai Jura Awal. Diawali dengan terjadinya 

tabrakan antara Sinabung dengan lempeng 

Indocina-East Malaya dan menghasilkan satuan 

granit yang merupakan produk dari magmatisme 

subduksi yang menyebar dari Thailan sampai 
Melayu dan meluas ke Indonesia (Hall, 2000) 

(Gambar 1.3). 

 
 

Gambar 1.3 Skema Tektonik Pulau Sumatra dan 

Sekitarnya dari Kapur Akhir Sampai Tersier Awal 

(Hall, 2000). 

 

Adapun struktur regional yang disebabkan 

oleh orogeni Plio-Pleistocene (De Coster, 1974) 

adalah Semangko Wrench Fault yang memanjang 

sepanjang Pulau Sumatera, Anticlinorium berarah 

baratlaut-tenggara, dan sesar yang berasosiasi 

dengan lipatan berarah baratlaut-tenggara (sesar 

naik dan turun). Pada sebagian tempat terdapat 

Rejuveated faults yang berumur Kapur Akhir. 

(Gambar 1.4) 
 

Gambar 1.4 Pola Struktur Cekungan Sumatera 

Selatan (plio-pleistocene) De Coster 1974). 

 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

telah dikaji oleh beberapa para ahli yaitu seperti 

Adiwijaya dkk (1973) dan Tamtomo dkk (2006) dan 

(Hermiyanto et.al.,2009) (gambar 2.3). Menurut De 

Coster(1974) bahwa pengendapan yang terjadi di 

Cekungan Sumatera Selatan terbagi menjadi 

beberapa formasi. Adapun formasi-formasi tersebut 

secara berurutan diendapkan dari umur geologi tua 

ke muda yaitu Formasi Lahat (termasuk didalamnya 

Kikim member), Formasi Talang Akar, Formasi 

Baturaja, Formasi Gumai (Telisa Formation), 

Formasi Air Benakat (Lower Palembang 
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Formation), Formasi Muara Enim (Middle 

Palembang Formation), dan Formasi Kasai (Upper 

Palembang Formation). 
 

Gambar 1.5 Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

menurut Adiwijaya dkk, (1973) dan Tamtomo dkk 

(2006) (Hermiyanto et.al.,2009). 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan beberapa metode berupa persiapan, 

Survei lapangan, pengambilan data lapangan, 

analisa laboratorium dan kerja Studio. 

Selain pemetaan lapangan juga harus 

menyiapkan data dasar atau peralatan yang 

dibutuhkan pada saat pemetaan lapangan. Data dan 

peralatan tersebut meliputi: Peta dasar daerah 

penelitian dengan skala 1: 20.000 yang dibuat oleh 

peneliti termasuk peta Peta Topografi, Kemiringan 

Peta Lereng, Peta Pola Keliling, Peta Geomorfologi 

dan Peta Geologi. Peta geologi regional, dalam hal 

ini peta geologi lembaran baturaja (Gafoer et al., 

1993). 

Pada analisa ini digunakan mikroskop 

polarisasi monokuler sebagai alat penunjang 

pengamatan petrografi. Pada analisa ini telah 

disiapkan 14 sampel sayatan tipis yang berasal dari 

batuan beku dan sedimen dan telah dipreparasi di 

Laboratorium Obsidian, Bandung, Jawa Barat, 

dengan ketebalan kaca 3 mm di tanggal 03 oktober 

2017. analisis sampel petrografi menggunakan 

Laboratorium Geologi Dinamik dan Petrologi, 

Universitas Sriwijaya tanggal 15-22 Desember 

2017. Data yang diambil merupakan jenis mineral, 

Tekstur batuan, perubahan mineral, penyebaran 

mineral, nama batuan, dan komposisi mineral yang 

terkandung pada batuan.Sayatan tipis batuan 

digunakan dalam memberikan atau mendeskripsikan 

mineral secara lebih terperinci berdasarkan 

karakteristik optiknya. Hasil akhir yang didapatkan 

 
berupa nama batuan berdasarkan klasifikasi- 

klasifikasi dari peneliti terdahulu. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di lokasi penelitian ditemukan beberapa sampel 

batuan beku batuan granit. Dalam sampel dilakukan 

analisis petrografi untuk mengetahui karakteristik 

granit. 

 
 

Gambar 3.1 Lokasi sampling granit. 

 

Pada daerah penelitian tepatnya di Desa 

Kisau, Muaradua Oku Selatan Sumtera Selatan 

terdapat litologi batuan beku intrusi granit yang 

berasal dari Formasi Garba (Kgr), batuan tersebut 

tergolong kedalam batuan basement berumur Pra- 

Tersier Batuan granit tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda berdasarkan ciri dari 

mineraloginya sehingga dapat digolongkan 3 jenis, 

yaitu granit merah, granit hijau dan granit putih. 

Batuan intrusi granit di daerah penelitian 

memperlihatkakan jumlah persentase mineral yang 

hadir diantaranya yaitu mineral primer (Plagioklas, 

kuarsa, fledspar, biotit) sebagai penyusun batuan 

dan mineral sekunder (kaolin, serisit) sebagai tanda 

adanya ubahan pada batu granit di daerah penelitian 

yang dapat membagi jenis granit berdasarkan 

petrografi pada mineral penyusunnya. 

 

3.1 Granit Merah 

Granit merah merupakan salah satu dari 

jenis granit pada daerah penelitian yang secara 

megaskopis memiliki ciri bewarna merah, hadinya 

mineral ortoklas dengan ukuran >3mm, dan secara 

petrografi memperlihatkan persentasi dari mineral 

ortoklas yang sangat mendominasi sehingga 

diinterpretasikan bahwa mineral ortoklas ini dapat 

menjadi ciri dari granit merah pada daerah 

penelitian. 
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.Berdasarkan hasil pengamatan 

mikroskopis pada lokasi pengamatan 11,73,85 dan 

04 selama observasi lapangan, granit di daerah Desa 

Kisau secara keseluruhan dicirikan dengan warna 

terang kemerahan memiliki ukuran kristal yang 

kasar (1-20 mm). Memiliki tekstur holokristalin dari 

komposisi mineral diantaranya kuarsa (12%), 

plagioklas (18%) Feldspar (49%), dan mineral 

sekunder seperti klorit (10%), opaq (5%) serta 

serisit (6%). 

 
Gambar 3.1 Kenampakkan singkapan granit di Desa 

Kisau dan sekitarnya. Gambar a) memperlihatkan 

singkapan granit secara keseluruhan. Gambar b) 

memperlihatkan kenampakan batu granit secara 

lebih dekat. 

 

Berdasarkan ciri dari analisa petrografi 

menggunakan klasifikasi IUGS, dan memperhatikan 

persentase mineral-mineral pada sayatan, seperti 

plagioklas 18%,kuarsa 12 % dan feldspar >40%. 

Sehingga diklasifikasikan sebagai batuan granit 

 
 

Gambar 3.2 fotomikrograf dari granit 

memperlihatkan mineral ortoklas. 

 

Berdasarkan komposisi genesa 

mineraloginya, granit terbentuk pada suhu berkisar 

11000C sehingga membentuk mineral plagioklas, 

selanjutnya terjadi penurunan suhu kembali dan 

peningkatan kandungan Na yang menyebabkan 

mineral  kuarsa  dan  feldspar  terbentuk  pada  suhu 

<7000 C, penurunan suhu terus terjadi hingga 

mengakibatkan mineral kuarsa, feldspar, mengalami 

perubahan menjadi mineral lempung pada suhu 4000
 

C. menurut Urut-urutan paragenesa tersebut didasari 

oleh diagram Deret bowen, Lawess, dkk. (1996), 

dan Zhu, dkk. (2011) (Tabel 5.2). 

 

Tabel 3.1. Komposisi mineral yang hadir pada 

sayatan petrografi serta urut-urutan pembentukan 

mineral berdasarkan diagram Deret bowen, Lawess, 
dkk. (1996), dan Zhu, dkk. (2011). 

 

 
 

3.2 Granit Hijau 

Seperti pada lokasi pengamatan 18, dan 81 

ditemukan singkapan batu granit secara megaskopi 

bewarna hijau gelap dan secara petrografi hadirnya 

mineral klorit. Pembekuan magma yang sangat 

relative lambat dan temperature rendah berada jauh 

didalam permukaan bumi dari pembekuan dan 

pendinginan magma batuan granit ini terbentuk 

yang kemudian megalami sedikit pelapukan tetapi 

tidak signifikan hanya di permukaannya.granit hijau 

ini terjadi akibat proses perubahan cuaca,iklim dan 

pelapukan akibat adanya air hujan atau hujan 

meteorit yang mengikis batuan yang masuk kedalam 

cela rekahan atau rongga batuan tersebut lama- 

kelamaan batuan tersebut mengalami perubahan 

warna akibat pasang surut air sungai secara 

signifikan pada blok batuan ini. 

 

 
Gambar 3.3 Gambar a) memperlihatkan singkapan 

granit secara keseluruhan. Gambar b) 

memperlihatkan kenampakan batu granit secara 

lebih dekat. Arah foto menghadap utara. 
 

Secara mikroskopis sayatan pada lokasi 

pengamatan 18 ini memiliki Sayatan tipis granit 

diatas memiliki teksur holokristalin, Equigranular, 

tekstur khusus hipidomorfik glanular, kristal 

memiliki berukuran 0,5 – 4 mm memiliki komposisi 

mineral feldpar, kuarsa,dan plagioklas. Sebagian 

kristal mengalami pengkekaran (intergranular 

fracture) dengan komposisi mineral utama berupa 

mineral kuarsa (24%), alkali feldspar (orthoclase) 

(9%), plagioklas (12%), mineral opak (5%), dan 

mineral klorit (27%) biotit (5%) (Gambar 5.5). 

B A 
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Gambar 3.4 Fotomikrograf dari Granit yang 

memeprlihatkan adanya mineral klorit. 

 

Mineral plagioklas mengalami fase 

pendinginan pada suhu 12000-6000, maka mineral 

ini terbentuk pertama kali pada batuan granit, lalu 

pada suhu 8000-6000 terbentuk mineral biotit, 

kemudian dilanjutkan mineral kuarsa dan alkali 

feldspar pada suhu 6000-1000 (Tabel 5.3) lalu 

menutup mineral plagioklas, hal ini dibuktikan 

mineral alkali feldspar dan kuarsa lebih banyak 

bentukan subhedral prismatic dari pada plagioklas. 

Pada sayatan ini sebagian mineral mengalami 

ubahan dan kemudian diinklusi mineral bijih 

diindikasikan mengalami alterasi philik (Corbett and 

Leach, 1996). 

 

Tabel 3.2 Komposisi mineral yang hadir pada 

sayatan petrografi serta urut-urutan pembentukan 

mineral berdasarkan diagram Deret bowen, Lawess, 

dkk. (1996), dan Zhu, dkk. (2011). 

 
 

3.3 Granit Putih 

Granit putih merupakan salah satu dari 

jenis granit di daerah penelitian dengan ciri secara 

megaskopis memiliki warna putih, mhadirnya 

mineral kuarsa, feldspar yang mendominasi, 

memiliki ukuran kristal yang lebih halus. Seacara 

petrografi granit putih memperlihatkan persentasi 

mineral kuarsa dan feldspar yang lenih dari 50% 

sehingga dapat mempengaruhi warna batuan. 

Seperti pada pengamatan 66,68 dan 71, 

sebagian dari singkapan memperlihatkan kondisi 

yang kurang fresh. Hal ini disebabkan adanya 

aktivitas vegetasi disekitar singkapan, selain itu juga 

hadirnya kekar-kekar di sekitar singkapan. (Gambar 

5.6). 

 
 

Pada lokasi ini mengalami pelapukan yang 

disebabkan oleh vegetasi tumbuhan yang meenjalar 

di sekitar singkapan batuan yang dapat menerobos 

melalui rekahan-rekahan yang ada pada batuan 

tersebut dan pelapukan biasanya dikendalikan oleh 

kekar,dan tatanan topografi yang mempengaruhi air 

tanah, ditaambah faktor cuaca dan pasang surut air 

sungai yang terjadi secara signifikan,kemudian 

granit putih ini proses yang menghasilkan mineral 

lempung serta pelapukan yang sangat signifikan 

pada blok batuan ini sangat rentan rapuh dan minerl- 

mineral penyusunnya tidak terlalu jelas ketika 

diamati. 
 

Gambar 3.5 kenampakan granit pada 

lokasi pengamatan 66. 

 

Sayatan batuan plutonik, berwarna putih 

sampai coklat muda,Sayatan tipis granit, 

Holokristalin, tekstur granitik porfiritik,bentuk 

subhedral-anhedral, granularitas equigranular, 

allotriomorfik granula, ukuran 0,5 – 4 mm, 

mengalami pengkekaran, dengan komposisi mineral 

Kuarsa, Alkali Feldspar, Biotit, Plagioklas, mineral 

bijih, dan mineral lempung, P 40x. 
 

Gambar 3.6 fotomikrograf dari granit yang 

memperlihatkan (A) polisator silang 

Memperlihatkan Mineral Utama Kuarsa, k-feldspar, 

biotit dan plagioklas dan polisator sejajar (B) 

Memperlihatkan Mineral Sekunder seperti 

lempungan. 

 

Lokasi Pengamatan 66 (Gambar 5.8.) 

memiliki tekstur granitic, indeks warna leucoctaric 

rocks dimana komposisi mineral mafic <30%, 

bentuk subhedral-anhedral, granularitas 

equigranular, kemas equigranular allotrimorfik, 

sebagian mengalami pengkekaran (intergranular 

fracture) dengan komposisi mineral utama berupa 

mineral kuarsa (40%), alkali feldspar (orthoclase) 

A B 

92



Evi Rosanti, et al 
 

 

 
(10%), plagioklas, (15%), biotite (8%), mineral 

opaque (2%), mineral lempung (20%). 
 

 

Gambar 3.7 foromikrograf dari granit yang 

memperlihatkan mineral kaolin dan plagioklas. 

 

Petrogenesa sayatan batuan beku 
granit, tekstur porfiritik mengindikasi massa dasar 

Kristal, kuarsa dan alkali feldspar tumbuh bersama 

saling mengisi satu sama lain. Mineral plagioklas 

mengalami fase pendinginan pada suhu 12000-6000, 

maka mineral ini terbentuk pertama kali pada batuan 

granit, lalu pada suhu 8000-6000 terbentuk mineral 

biotit, kemudian dilanjutkan mineral kuarsa dan 

alkali feldspar pada suhu 6000-1000, lalu menutup 

mineral plagioklas, hal ini dibuktikan mineral alkali 

feldspar dan kuarsa lebih banyak bentukan 

subhedral prismatic dari pada plagioklas. Pada 

sayatan mineral biotit mengalami bending, dan 

membuktikan adanya pengaruh eksogen berupa 

struktur sehingga mineral bersifat ductile 

mengalami pembengkokan. Kondisi mineral 

mengalami intergranular fracture, kondisi 

memperlihatkan proses deformasi tektonik (Tabel 

5.4). Pada sayatan ini sebagian mineral mengalami 

ubahan mineral klorit dan kemudian diinklusi 

mineral bijih diindikasikan mengalami alterasi 

propilitik (Corbett and Leach, 1995). 

 

Tabel 3.3 Komposisi mineral yang hadir pada 

sayatan petrografi serta urut-urutan pembentukan 

mineral berdasarkan diagram Deret bowen, Lawess, 

dkk. (1996), dan Zhu, dkk. (2011). 

 

 
Berdasarkan hasil Pengambilan data dari 

analisis petrografi dilakukan pada Sembilan lokasi 

pengamatan (Lampiran F), yang mengindikasikan 

adanya alterasi hidrotermal, data diperoleh dari 

deskripsi petrologi secara megaskopis dan deskripsi 

petografi secara mikroskopis pada kenampakan 

dilapangan terdapat batuan dengan kondisi segar 

dan telah terubah dengan penciri mineral pada 

sayatan yang dapat dibagi pada Granit merah,  

Granit hijau dan Granit putih atau lapuk. 

 
Berdasarkan persentasi dari komposisi mineral yang 

telah di deskripsi pada sayatan diatas, maka plotting 

data yang menggunakan diagram IUGS pada sampel 

04, 11, 18, 71, 73, 66, 68, 81, dan 85 termasuk 

kedalam klasifikasi batuan jenis granit. 

 

Gambar 3.8 Persentase komposisi mineral dan 

penamaan batuan dengan menggunakan IUGS. 

 

4. KESIMPULAN 

Batuan Granit yang merupakan intrusi 

berdimensi batholith yang dominan berada di lokasi 

penelitian,dengan karakteristik serta mineral 

pembentuk granit dengan ciri warna yang berbeda, 

Batu granit tersebar tidak beraturan karena sifat 

batuan beku yang tidak memiliki lapisan. 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian termasuk dalam Cekungan Sumatera Selatan yang secara administrasi berada di Daerah 

Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Secara geografis dibatasi oleh koordinat 103 

46’07.7”– 103 48’50.1” BT dan 3 53’50.7” – 3 56’39.1” LS, dengan luasan 12 km2. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui jenis dan geometri Sinklin Muara Emil pada daerah penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari tiga tahapan, yaitu akuisisi data, analisis, dan sintesa. Daerah penelitian tersusun oleh batuan Formasi 

Muaraenim (Tmpm) berumur Miosen Akhir – Pliosen dan Kasai (QTk) berumur Plio – Pleistosen. Analisis geometri 

Sinklin Muara Emil menggunakan tiga analisis stereografis, tiga rekonstruksi penampang geologi dan penamaan lipatan. 

Analisis stereografis menghasilkan arah umum lipatan Barat Laut ‒ Tenggara hasil tegasan kompresi dengan arah gaya 

umum berarah Timurlaut ‒ Baratdaya, yaitu N 032o E, N 046o E dan N 052o E. Sinkil Muara Emil merupakan lipatan 

cylindrical fold berdasarkan variabel hinge line dengan nilai 1o, gentle fold berdasarkan variabel interlimb sebesar 156o ‒ 

162o, dan Upright Horizontal Fold dari dua variabel yaitu dip hinge surface sebesar 82o ‒ 89o dan dip hinge line sebesar 

1o. Berdasarkan kehadiran lipatan pada Formasi Muaraenim dan Kasai serta hasil analisis geometri Sinklin Muara Emil 

diinterpretasikan bahwa pembentukan Sinklin Muara Emil terbentuk pada Kala Plio-Pleistosen ketika terjadi peningkatan 

aktifitas tektonik kompresi di Cekungan Sumatera Selatan. 

 
Kata Kunci: Sinklin, Struktur, Geometri, Muaraenim 

 
ABSTRACT: The research location in the South Sumatra Basin which is administratively in the Tanjung Agung Area, 

Tanjung Agung District, Muara Enim Regency. Geographically limited by the coordinates 103 46'07.7 ” ‒ 103 

48’50.1” Longitude and 3 53'50.7 ” ‒ 3 56'39.1” Latitude, with an area of 12 km2. The purpose of this study was to 

determine the type and geometry of Muara Emil syncline in the study area. The method used in this study consists of 

three stages, namely data acquisition, analysis, and synthesis. The study area is composed of rocks of the Muaraenim 

Formation (Tmpm) in the Late Miocene age ‒ Pliocene and Kasai (QTk) aged Plio ‒ Pleistocene. Muara Emil Syncline 

geometry analysis uses three stereographic analysis, three reconstructions of geological sections and folds naming. The 

stereographic analysis resulted in the general direction of the Northwest-Southeast fold resulting from compression 

stress with the general direction of the Northeast-Southwest direction there are N 032o E, N 046o E and N 052o E. Muara 

Emil Syncline is a cylindrical fold based on the hinge line variable with the value 1o, gentle fold based on internal 

variables of 156o ‒ 162o, and Upright Horizontal Fold of two variables, there are dip hinge surface of 82o ‒ 89o and dip 

hinge line of 1o. Based on the presence of folds in the Muara Enim and Kasai Formations and the results of Muara Emil 

syncline geometry analysis, it was the interpretation that the Muara Emil Syncline formation at the Plio-Pleistocene 

time when there was an increase in compression tectonic activity in the South Sumatra Basin. 

 
Keywords : Syncline, Structure, Geometry, Muaraenim 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Lipatan adalah salah satu objek geologi paling umum 

yang ditemukan dalam bentuk deformasi batuan. Lipatan 

sinklin merupakan lembah lipatan yang kemiringan kedua 

sayapnya menuju ke suatu arah dan saling mendekat 

membentuk bidang cekung yang mengarah ke atas. 

Klasifikasi lipatan berdasarkan unsur kelengkungan dan 

kemiringannya menurut Fossen (2010) terdapat 7, yaitu 

upright, plungging upright, horizontal inclined, 
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plungging inclined, vertical, reclined, dan recumbent. 

Lipatan merupakan objek studi yang menarik untuk dikaji 

karena lipatan memiliki keterkaitan dengan kondisi 

batuan dilapangan dan geometri yang berbeda-beda pada 

setiap lipatan. Analisis geometri Sinklin Muara Emil 

dilakukan untuk mengetahui arah umum dan arah tegasan 

yang membentuk lipatan tersebut, serta untuk mengetahui 

kemenerusan persebaran batuan pada daerah penelitian. 

Secara administratif daerah penelitian berada di Desa 

Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten 

Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1). 

Secara geografis dibatasi oleh koordinat 103 46’07.7” – 

103 48’50.1” BT dan 3 53’50.7” – 3 56’39.1” LS, dengan 

luasan 12 km2. Lokasi penelitian dapat ditempuh 

menggunakan kendaraan roda empat bahkan roda dua dari 

Kota Muara Enim ke arah Kota Baturaja. 
 

 

Gambar 1. Proyeksi Peta Administrasi Muara Enim ke 

lokal (Pemerintah Kabupaten Muara Enim). 

 

 
GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 
Daerah penelitian tersusun oleh batuan Formasi 

Muaraenim dan Kasai. Berdasarkan de Coster (1974) 

pada bagian timur daerah penelitian tersusun oleh batuan 

Formasi Muaraenim (Tmpm) berumur Miosen Akhir – 

Pliosen dan pada bagian barat daerah penelitian secara 

tidak selaras di atas Formasi Muaraenim terendapkan 

Formasi Kasai (QTk) berumur Plio – Pleistosen. Formasi 

Muaraenim daerah penelitian terdiri dari batulempung, 

batubara, batulanau, dan batupasir yang terendapkan pada 

lingkungan pengendapan upper delta plain (Dimas, E., 

dkk., 2017). Sedangkan Formasi Kasai pada daerah 

penelitian adalah batuan piroklastik yang merupakan 

produk aliran serta terendapkan pada lingkungan darat 

yang didukung dengan adanya struktur sedimen berupa 

 

cross bedding pada singkapan batupasir Formasi Kasai. 

Struktur geologi daerah penelitian terbentuk akibat gaya 

kompresi dengan arah tegasan yang berarah Timurlaut ‒ 

Baratdaya pada Kala Miosen Akhir – Pleistosen (de 

Coster, 1974). 

Daerah penelitian memiliki elevasi 94 – 227 meter 

diatas permukaan laut (mdpl). Elevasi terendah berada di 

bagian tengah peta yang terletak di Sungai Enim dan 

elevasi tertinggi berada di pucak perbukitan daerah 

Tanjung Agung. Geomorfologi daerah penelitian merujuk 

pada kombinasi Widyatmanti, dkk. (2016) dan Hugget 

(2011) menghasilkan lima klasifikasi lereng dan dua 

bentukan asal, yaitu bentukan asal fluvial dan bentukan 

asal denudasional. Bentukan asal fluvial terdiri dari badan 

sungai dan dataran banjir, sedangkan bentukan asal 

denudasional terdiri dari dataran bergelombang, 

perbukitan datar, dan perbukitan landai (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Geomorfologi daerah penelitian berdasarkan 

kombinasi Widyatmanti, dkk. (2016) dan Hugget (2011). 

 

Satuan 

Bentuklahan 

Elevasi 

(mdpl) 
Kelas Lereng 

Kelas 

Relief 

Badan sungai 97 – 105  
Datar – Sangat 

Datar 

(0 – 2%) 

 
 

Perbukitan 

Rendah 

Dataran 

Banjir 
100 – 110 

Dataran 

Bergelombang 
110 – 125 

Perbukitan 

Datar 
125 – 170 

Datar – Landai 

(0 – 13%) 

Perbukitan 

Landai 

 
125 – 227 

Landai – Curam 

(13 – 55%) 

Perbukitan 

Rendah – 

Perbukitan 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 

tiga tahapan, yaitu akuisisi data, anlisis dan sintesa. 

Akuisisi data merupakan kajian literatur peneliti terdahulu 

untuk memperoleh kondisi umum daerah penelitian dan 

pengambilan data secara langsung di lapangan pada 

kedudukan perlapisan batuan. Analisis merupakan 

tahapan kegiatan lanjutan yang dilakukan untuk mengolah 

data hasil dari akuisisi data. Pada kerja studio terdiri dari 

tiga analisis stereografis, tiga rekonstruksi penampang 

geologi dan penamaan lipatan. Analisi stereografis 

dilakukan untuk mendapatkan data lipatan berupa hinge 

surface, hinge line, dan arah tegasan (Ʈ1) yang mengacu 

kepada metode Lisle dan Leyshon (2004). Kondisi bawah 

permukaan pada daerah penelitian dapat diketahui melalui 

rekonstruksi penampang geologi berdasarkan metode 

Higgins (1962) dalam Groshong (2006) menggunakan 
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kedudukan batuan yang didapatkan di lapangan (Gambar 

2). Penamaan lipatan dapat dilakukan setelah adanya hasil 

analisis stereografis, karena data yang dipakai untuk 

penamaan lipatan menggunakan data hinge surface dan 

hinge line dengan mengacu pada klasifikasi Fossen 

(2011). Tipe lipatan dapat diketahui dari hasil 

rekonstruksi penampang geologi yang dilihat dari variabel 

interlimb dengan mengacu pada klasifikasi Fossen (2011) 

yang terdiri dari empat tipe, yaitu gentle, open, tight, dan 

isoclinal fold. 

 

Gambar 2. (a) Rekonstruksi penampang metode Higgins 

(1962) dalam Groshong (2006) dan (b) Klasifikasi lipatan 

menurut Fossen (2011). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Daerah penelitian memiliki luasan 12 km2 dengan 

posisi Sinklin Muara Enim berada di tengah daerah 

penelitian yang melewati Sungai Emil (Gambar 3). 

Pembuatan penampang geologi dilakukan sebanyak tiga 

penampang dengan menggunakan 17 kedudukan yang 

tersebar di sekeliling sumbu Sinklin Muara Emil dan arah 

sayatan hampir tegak lurus sumbu lipatan untuk 

memperlihatkan bentukan Sinklin Muara Emil yang ada 

pada daerah penelitian. 

 

 
Gambar 3. Peta daerah penelitian Sinklin Muara Emil. 

 
Penampang A – A’ dengan panjang 2,1 kilometer 

memiliki bentukan lipatan landai pada bagian atas dan 

lebih curam pada bagian bawah karena kedua sayap 

lipatan memiliki kemiringan yang curam. Penampang B – 

B’ dengan panjang 3,12 kilometer memiliki bentuk 

lipatan yang landai, tetapi pada sayap lipatan bagian utara 

memiliki kemiringan curam. Penampang C – C’ dengan 

panjang 3,12 kilometer memiliki bentukan lipatan landai 

sepanjang sayatan karena kedua sayap lipatan memiliki 

kemiringan yang landai (Gambar 4). 

 

 
Gambar 4. Rekonstruksi penampang geologi Sinklin 

Muara Emil. 
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Analisis stereografis pada Sinklin Muara Emil 

dilakukan sebanyak tiga analisis (Gambar 5) untuk 

melihat arah tegasan dan perkembangan geometri Sinklin 

Muara Emil. Analisis stereografis dilakukan untuk 

mengetahui geometri lipatan yang dilihat dari aspek 

hinge surface dan hinge line. 

 

 
Gambar 4. Analisis stereografis Sinklin Muara Emil. 

 
Hasil dari analisis stereografis dan rekonstruksi 

penampang (Tabel 2) Sinklin Muara Emil memiliki sayap 

yang lebih curam (fore limb) pada sayap bagian utara 

dengan nilai dip rata−rata 12º. Kemiringan lipatan 

 

semakin miring ke arah lipatan pada bagian baratlaut yang 

menandakan gaya tegasannya lebih besar dari lipatan 

pada bagian tenggara. Sinklin Muara Emil memiliki nilai 

plunge of hinge line yang sama besar dari ketiga sayatan 

yaitu 1º sehingga lipatan ini tidak mengalami plunging 

atau penunjaman. 

 
Tabel 2. Parameter geometri Sinklin Muara Emil pada 

setiap penampang geologi. 

 

 
A – A’ B – B’ C – C’ 

Back Limb 5O 11O
 7O 

Fore Limb 13O
 13O

 10O
 

Dip of Hinge 

Surface 
82O

 88O
 89O

 

Strike of Hinge 

Surface 
N 136O E N 152O E N 122O E 

Interlimb 162O
 156O

 163O
 

Plunge of Hinge 

Line 
1O 1O 1O 

 
Secara keseluruhan Sinklin Muara Emil pada peta 

memiliki panjang 4,15 kilometer yang berarah baratlaut- 

tenggara dengan nilai N 137º E. Berdasarkan variabel 

yang digunaakan Fossen (2010) dalam penentuan jenis 

lipatan, dip hinge line dan dip hinge surface, dan 

berdasarkan model Sinklin Muara Emil (Gambar 6) serta 

hasil analisi stereografis dapat diklasifikasikan sebagai 

upright horizontal fold dengan arah gaya berarah 

timurlaut-baratdaya. 

 

 
Gambar 6. Model Sinklin Muara Emil. 

 
Sinklin Muara Emil memiliki nilai strike hinge surface 

yang berbeda tetapi tidak signifikan karena hanya berbeda 

8º sehingga tidak diindikasikan adanya sesar dan hanya 

mengalami lengkungan saja. Dilihat dari variabel 

interlimb sebesar 156o ‒ 162o Sinkin Muara Emil 

termasuk kedalam tipe lipatan gentle fold dan dari 

variabel hinge line dengan nilai 1o termasuk kedalam tipe 

cylindrical fold. 
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KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil pengukuran lapangan serta analisis 

geometri lipatan didapatkan beberapa kesimpulan, 

diantaranya Sinklin Muara Emil memiliki arah umum 

baratlaut ‒ tenggara dengan arah tegasan timurlaut ‒ 

baratdaya, termasuk kedalam jenis upright horizontal 

fold, gentle fold, dan cylindrical fold, serta tidak 

mengalami pensesaran. 
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ABSTRAK: Pengkajian internal structure dalam eksplorasi semakin pesat untuk memperkecil ketidakpastian dalam 

eksplorasi, penelitian difokuskan pada zona Suban Strike-slip fault (SSF) yang berada di Sungai Suban, Utara 

Pegunungan Gumai, Desa Lubuk Mabar, Lahat. Internal structure pada zona SSF ini bertujuan untuk mengetahui  

pengaruh morofologi terhadap karakterisasi geometri pada zona strike-slip  dengan pendekatan model riedel shear zone. 

Metode yang digunakan berupa observatif lapangan dengan pengambilan data singkapan, serta pengukuran azimuth 

sungai, yang dikombinasikan dengan metode analitik dari Citra DEM dan pendekatan morfologi daerah telitian. 

Interpretasi awal dari keadaan morfologi sepanjang zona SSF yang dicirikan dengan tipe sungai berkelok dimana anak 

sungai tidak memiliki pola pensejajaran yang sama, hasil pengamatan singkapan sepanjang sungai menunjukan 

keberadaan fractures sebagai akibat dari produk sesar mendatar mengana dan sesar turun. Analisa Citra DEM 

memperlihatkan keberadaan en chelon yang terbentuk di sepanjang Sungai Suban, Analisa pada en chelon menunjukan 

sesar regional Suban berarah N 314 E, yang selanjutnya dikombinasikan dengan data azimuth sungai sebagai zona 

lemah yang terbentuk dari R- synthetic dan R’- antithetic dari riedel shear zone. Hasil menunjukan bahwa pada zona 

SSF memiliki pola sebaran fractures yang ideal dari produk pergerakan strike-slip, dengan selisih sudut yang terbentuk 

antara R- synthetic dan R’- antithetic bernilai 64o. adanya negative flower structure menghasilkan adanya blok 

subsidance yang dapat berkembang menjadi pull apart basin, hal ini diperkuat berkembangnya sesar turun pada en 

chelon mengakibatkan terbentuknya releasing bend. Model riedel shear zone dalam mengkaji internal structure  dapat 

dijadikan acuan dalam menentukan zona perkembangan fractures dalam eksplorasi bumi yang berkaitan dengan 

porositas skunder. Dalam eksplorasi lebih lanjut, diperlukan dukungan berupa data geofisika bawah permukaan untuk 

mengetahui hubungan secara pasti data permukaan dengan data bawah permukaan.  

 

Kata Kunci: En chelon, Internal Structure, Strike-Slip Fault, Riedel Shear zone  

 

ABSTRACT: Internal structure studies in exploration are increasingly rapid to minimize uncertainty in exploration. The 

research focused on the Suban Strike-slip fault (SSF) zone  located in the Suban River, Northen Gumai Mountains, 
Lubuk Mabar Village, Lahat. The internal structure in the SSF zone aims to determine the effect of morphology on the 

geometry characterization of the strike-slip zone with the riedel shear zone model. The methods used are  field 

observation with collecting data based on outcrop, measure the azimuth line of river, which is combined with analytical 

methods from  DEM image and approaches to the morphology in  study area. The interpretation based om 

morphological  along the SSF zone characterized by meandering river type, in which tributaries do not have the same 

alignment patterns, observations of outcrops along the river show the existence of fractures as a result of Strike-slip 

fault and Normal fault. DEM Image Analysis shows the presence of en chelon formed along the Suban River. Analysis 

on en chelon shows the Suban regional fault is N 314 E, which is then combined with  azimuth line of river  data, these 

formed from R-synthetic and R'-antithetic from riedel shear zone. The results show that the SSF zone has an ideal 

fractures distribution pattern of strike-slip fault products, with the angle difference formed between  R-synthetic and R’-

antithetic is 64o. the presence of a negative flower structure results in the existence of a subsidance block that can 

develop into a pull apart basin, this is reinforced by the development of  normal faults on en chelon resulting formed of 
bend releasing. The riedel shear zone model in determine the internal structure can be used as a reference to decide the 

development zones of fractures in exploration related to secondary porosity. In further exploration, support is needed in 

the form of subsurface geophysical data to determine the relationship connevtivity of surface data with subsurface data. 

 

Keywords: En chelon, Internal Structure, Strike-Slip Fault, Riedel Shear zone  
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PENDAHULUAN 

 

Pengembangan serta pemahaman dalam riset 

eksplorasi semakin membutuhkan tingkat kepastian yang 

tinggi, salah satu dampak yang menjadi permasalahan 

dalam tingkat kepastian eksplorasi adalah bahwa struktur 

regional yang terbentuk dalam suatu daerah dalam skala 

yang lebih detail  tidak sepenuhnya murni menghasilkan 

suatu struktur yang sama dengan struktur pada regional. 

Perkembangan struktur regional ini memerlukan 

pengkajian secara lebih untuk dapat memastikan struktur 

apa saja yang ikut terbentuk, sehingga dapat 

meminimalisir tingkat ketidakpastian dalam eksplorasi. 

Pengkajian struktur secara rinci pada suatu wilayah 

struktur regional atau yang disebut sebagai internal 

structure untuk mengetahui perkembangan serta 

struktur-struktur yang ikut terbentuk sebagai akibat 

adanya pergerakan suatu struktur regional.  

Penelitian dilakukan pada zona Suban Strike-slip 

fault (SSF). Zona SSF menurut Susanto (1999) termasuk 

sesar dengan pergerakan menganan, sebagai akibat dari 

adanya pergerakan Sesar Makro  Semangko di Pulau 

Sumatera, hal ini dibuktikan dari trend sesar berarah SE-

NW. Zona SSF menjadi penting karena memiliki bidang 

offset sesar yang memisahkan lapisan dua formasi batuan  

di Cekungan Sumatera bagian Selatan, Formasi 

Muaraenim dan Formasi Airbenakat. 

 David (2000) menyatakan bahwa pada zona sesar  

dengan tipe strike-slip fault tidak akan pernah 

menghasilkan struktur pergeseran berupa mendatar saja, 

struktur yang mengikuti umumnya tergantung terhadap 

tipe gaya yang bekerja pada proses pergeseran batuan 

tersebut yang mengikuti pola zona riedel shear pada 

model pergerakannya tersebut. Riedel (1929) 

memaparkan bahwa pergerakan yang sesar mendatar 

membentuk suatu pola zona riedel shear tersebut 

menjadi internal structure yang ada pada suatu zona 

strike slip fault. 

Penelitian ini bertujuan pada karakterisasi geometri 

yang terbentuk sebagai akibat pergerakan Sesar 

Mendatar Suban serta pengaruhnya terhadap bentukan 

morfologi sekitar pada zona lemah tersebut. Sehingga 

setelah didapati setiap komponen geometri yang 

terbentuk pada sesar mendatar Suban, dapat menjadi 

acuan dalam penentuan zona lemah yang berpotensi 

untuk menjadi kebencanaan apabila sesar mengalami 

pergerakan, mengetahui komponen hidrologi dari zona 

sesar, seperti arah dominan, porositas batuan yang 

mengalami hancuran (porositas massal). 

Secara adminstratif, penelitian dilakukan di Desa 

Lubuk Mabar, Kecamatan Pseksu,  Kabupaten Lahat, 

Sumatera Selatan. Secara geologi, Penelitian terfokus 

pada Sungai Suban yang mengalir dari arah Tenggara 

menuju Barat laut, yang merupakan sebagai produk 

hancuran zona lemah dari pergerakan sesar mendatar 

menganan Suban yang berkembang  di bagian Utara 

Timur laut dari rangkaian blok Pegunungan Gumai 

(Gambar 1).     

 
Gambar 1. Lokasi penelitian berdasarkan peta geologi 

regional (Barber, 2005) 

 

Tatanan Geologi 

 

Susanto (1999)  memaparkan Sesar mendatar Suban 

memiliki kemenerusan Tenggara- Barat Laut, dengan 

tipe pergerakan berupa sesar mendatar Kanan. Barber 

(2005) sendiri memamparkan bahwa daerah kaki 

Pegunungan Gumai memiliki manifestasi struktur mulai 

dari fase 2 hingga fase 3 (Pulonggono, 1992) dari tatanan 

tektonik regional Pulau Sumatera, dibuktikan dengan 

adanya pengangkatan dari Woyla group yang merupakan 

komponen mikro-lempeng dari penyusun basement 

Pulau Sumatera yang di dominasi dari blok batuan 

gamping hingga marmer serta metamorf  dengan 

beberapa intrusi berupa andesit.  

Sesar Mendatar Suban memotong secara tegas pada 

lapisan Batupasir Airbenakat, dan menerus hingga 

batulempung  Muaraenim. Susanto (1999) membagi 

secara rinci tiap karakteristik batuan pada tiap formasi 

pada zona sesar mendatar.  

Formasi Airbenakat terdiri atas batupasir halus-

sangat halus  berwarna abu-abu kebiruan dengan sisipan 

batulempung. Baik batulanau maupun batulempung 

mengandung moluska laut yang diendapkan di 

lingkungan laut dangkal, termasuk fasies dataran 

lumpur di lingkungan intertidal (Dalrymple dalam 

Susanto, 1999). 

Formasi Muaraenim di dominasi batulempung, 
mengandung sisa tumbuhan terutama berupa cetakan 

daun dengan sisipan tuf. Formasi ini berketebalan sekitar 

180 m, menindih selaras Formasi Airbenakat, dan 

merupakan hasil endapan sungai bermeander yang 

dicirikan oleh alur-alur dangkal, mudah perpindah 
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pindah, dan sering banjir (Miall dalam Susanto, 1999) 

serta berasosiasi dengan sistem pengendapan delta. 

 

METODE PENELITIAN   

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu; 1). 

metode observatif dan 2). metode analitik. Metode 

observatif dilakukan dengan melakukan observasi 

lapangan secara langsung, melihat kondisi serta keadaan 

daerah telitian, yang disertai pengambilan data berupa, 

orientasi tiap bidang lemah, pengamatan singkapan 

batuan, pengukuran data struktur daerah telitian. Serta 

observasi morfologi daerah telitian, observasi lapangan 

dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan nyata untuk 

mendukung hipotesa yang telah dibuat terhadap daerah 

telitian.  

Metode analitik pada daerah telitian mengguna dua 

data utama, yaitu bentukan dari morfologi sungai serta 

pengamatan topografi citra DEM. Pengamatan morfologi 

sungai sebagai suatu bentuk keadaan lapangan yang 

disajikan dalam bentuk visual 2D untuk membaca pola 

serta tipe dari sungai yang berkembang, sementara 

pengamatan Topografi citra sebagai bentuk gambaran 

orientasi pola kelurusan dari struktur yang berkembang 

dari skala regional ke skala detail.  

Raj (2007) menafsirkan bahwa morfologi sungai 

sebagai akibat dari suatu pergerakan sesar memiliki 

karakteristik serta sebaran  yang dapat dianalisa dari 

berapa jauh perpindahan tiap anakan sungai yang terjadi.  

Umumnya, pada perbukitan dangan satu lembah 

memiliki sebaran sungai dengan tiap anak sungai saling 

sejajar, apabila mengalami pergeseran akibat sesar, anak 

sungai yang awalnya pada kondisi sejajar antar satu 

lembah  yang semua, kemudian bergeser, tergantung 

pada jauhnya jarak pergeseran (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. a) kondisi anak sungai mengalami perubahan 

pola pensejajaran setelah mengalami pergeseran akibat 

adanya sesar, b) anak sungai sebalum mengami 

pergeseran. 

 

 Proyeksi DEM membantu dalam menginterpretasikan 

bentukan dari zona hancuran serta pola-pola kelurusan 

yang dapat terbentuk pada daerah telitian. DeLong 

(2010) menjelaskan bahwa dalam proyeksi citra DEM 

memiliki kemampuan membaca orientasi serta pola dari 

suatu struktur yang berkembang, meskipun keadaan di 

lapangan sering menjadi hambatan dengan tidak 

ditemukan bukti dari analisa citra, seperti lebatnya 

vegetasi, atau tidak adanya akses, atau aktivitas 

eksegonik terbaru yang kadang belum terbaca oleh citra 

DEM, seperti longsor, erosional, dsb. Laubach (2017) 

sendiri menjelaskan pada dasarnya pola yang 

berkembang pada suatu skala regional memiliki proyeksi 

yang akan sama dengan skala yang lebih kecil, bahkan 

skala mikro struktur. Sehingga identifikasi citra DEM 

menjadi suatu hal yang sangat riskan dalam 

memproyeksikan kehadiran internal structure pada 

daerah telitian.  

 

HASIL DAN INTERPRETASI  

  

 Pengamatan morfologi sungai pada daerah telitian 

dilakukan sepanjang Sungai Suban yang menjadi fault 

zone dari pergerakan SSF menganan, pada proses 

pergerakannya menghasilkan adanya pergeseran dari tiap 

anakan sungai yang berkembang di sepanjang Sungai 

Suban, hal ini yang menjadi identifikasi awal adanya 

zona sesar, selain itu pula, kelokan- kelokan  pada sungai 

induk menjadi kunci hubungan adanya zona hancuran 

pada bagian pegesaran tersebut (Gambar 3). 
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Gambar 3. Model anak sungai yang berkembang pada 

Sungai Suban.  

 Pengamatan morfologi sungai yang dihubungan 

melalui data lapangan menunjukan kehadiran dua titik 

kritis sebagai bukti adanya jejak dari pergerakan serta 

kehadiran internal structure yang berkembang pada zona 

F = fault zone  

Keterangan :  

F-F’ = Fault zone 

x-x’ = interpretasi anak 
sungai yang berpindah 

0           100       200m             

Suban 1  

Suban 2  

102



 
F.A. Nursiwan, et al. 

SSF. Kedua titik selanjutnya dinamai sebagai titik Suban 

1 dan Suban 2.  Suban 1 termasuk kedalam zona dengan 

hancuran yang cukup komplek dibuktikan dengan 

kehadiran fractures serta beberapa offset litologi sebagai 

bentukan tipe flower structure (gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Model interpretasi keberadaan flower 

structure dan sebaran litologi yang mengalami 

pergeseran sebagai akibat perkembangan internal 

structure SSF  di Suban 1 .  

 

 Pendeketan lebih lanjut pada pengamatan di Suban 1 

menunjukan pola fractures yang merupakan wall 

damage on fault area (Peacock, 2017) dimana pola 

fractures memiliki hampir searah dengan beberapa 

fractures yang berbeda namun tidak mengalami 

perpotongan (intersection) antar masing-masing 

fractures.  Wall damage sendiri dicirikan dengan dengan 

sebuah area yang terkena pergeseran antara batuan dan 

umumnya perkembangan semakin banyak dengan 

semakin jauhnya jarak slip pergerakan sesar (Gambar 5).  

 Gambar 5. Pola fractures pada wall damage on fault 

area (peacock, 2017)  

 

 Sementara melalui analisa stereografis pada lokasi 

pengamatan Suban 1 menunjukan sesar yang 

berkembang merupakan sesar mendatar kanan dengan 

kedudukan sesar  N 298o E/ 78o NE.  

 Lokasi pengamatan Suban 2 sendiri terdapat 

singkapan berupa fractures dengan pola intersection 

damage dengan beberapa ditemukan linking damage 

(Peacock, 2017). Pola fractures seperti ini terbantuk 

sebagai zona deformasi dari suatu pergeseran. Peacock 

(2017) sendiri menjelaskan keberadaan fractures dengan 

pola seperti ini efek dari adanya pergerakan dua  sesar 

yang berbeda namun memiliki satu periode pergerakan 

yang sama, dua sesar ini mengakibatkan awalnya 

memiliki pola fractures yang saling berpotongan dengan 

antar satu dengan yang lain, namun dengan adanya 

deformasi yang terus berjalan, mengalami pergeseran 

lanjut namun berkembang pada bidang yang sama 

(Gambar 6).  

Gambar 6. Keberadaan intersection damage dengan 

kehadiran beberapa linking damage pada lokasi daerah 

telitian (Peacock, 2017). 

 

 Lokasi pengamatan suban 2 dalam menentukan jenis 

sesar utama yang membentuknya dilakukan analisa 

stereografis.  Bubeck (2018) memaparkan bahwa pada 

pola fractures yang berkembang di permukaan dapat 

menginterpretasikan bentukan sesar yang berkembang 

dibawah permukaan pada lokasi tersebut sebagai suatu 

efek dari adanya pergerakan di bawah permukaan. Hasil 

analisa menunjukan bahwa pada lokasi pengamatan 

Suban 2 memiliki kedudukan bidang sesar yaitu  N 333o 

E/ 67o NE dengan tipe sesar yang berkembang 

merupakan sesar turun sepanjang zona fractures 

tersebut.  

 Hasil interpretasi pada daerah telitian, dilakukan 

pengkajian lanjut melalui proyeksi kelurusan peta melalu 

peta citra DEM. Proyeksi citra DEM  menghasilkan 

bentukan dari en chelon. Laubach (2017) menjelaskan 

bahwa kehadiran en chelon merupakan hasil dari 

pergerakan strike-slip. En chelon diartikan sebagai suatu 

pola penjajaran pada zona strike slip, sebagai akibat 

adanya pola yang terbentuk saat pergerakan bergeser, 

sehingga bentuk dari en chelon yang tampak pada peta 

citra DEM tampak memiliki kesejajaran pada fault zone. 

Bt.psr krbnt  

Bt.psr Glu  
Bt.psr  

krbnt  Bt.psr Glu  

Bt.psr Glu  

Bt.psr Glu  

Bt.lempung 

karbonan 
Bt.lempung 

karbonan 

 
 

Lihat 

Gambar 6 
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Pola pensejajaran en chelon yang tergambar dari 

pengamatan Citra menunjukan arah pergerakan dari 

sesar serta tipe dari internal structure yang akan 

berkembang  (Gambar 7). 
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Gambar 7.  Pola en chelon  yang hadir pada peta citra 

DEM daerah telitian.  

 

 Beberapa analisa yang telah dilakukan kemudian 

dilakukan pendekatan hasil dengan penggabungan data. 

Hasil menunjukan pola en chelon yang tersebar pada 

hasi interpretasi Citra DEM memiliki orientasi yang 

sama dengan perkembangan data di  lapangan. Arah 

pergerakan dari sesar mendatar memiliki trend  N 298 E 

yang kemudian selanjutnya berkembang selanjutnya 

sesar menurun dengan trend   N 333 E. perkembangan 

sesar menurun menghasilnya suatu blok subsidence yang 

terus berkembang menjadi model pull apart basin.  

 Pola riedel shear pada en chelon  bergantung pada 

jenis pergerakan dari strike-slip, apakah menganan atau 

mengiri, en chelon yang tampak pada wilayah telitian 

merupakan produk dari sesar turun, hal ini disebabkan 

bagian dari en chelon berkembang menjadi zona 

releasing bend . zona ini terus menghasilkan gaya yang 

bersifat  peregangan, sehingga terbentuklah zona lemah 

yang mengikuti pola en chelon. 

 Analisa pada en chelon menunjukan sudut  trend 

yang dibentuk dari antara dua produk struktur yaitu 

dengan selisih sebesar 36o, sudut tersebut sebagai akibat 

selisih antara gaya utama  yang menghasilkan adanya 

pelepasan gaya. Sementara secara regional, berdasarkan 

Riedel (1929) yang membagi menjadi bahwa pergerakan 

yang sama dalam satu periode pergerakan yang 

berlangsung memiliki sudut  setengah lebih kecil dari 

perkembangan struktur yang ada.  

 Hasil analisa dalam pergerakan dengan 

menghubungan en chelon pada daerah telitian 

menunjukan model pergerakan dimana SSF menganan 

merupakan sesar dengan tipe flower structure negative  

sehingga menghasilkan areah subsidence yang terus 

apabila terus berkembang akan menjadi pull apart basin 

(Gambar 8 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Model pergerakan dari SSF dengan internal 

structure yang berkembang di fault zone.  

 

 

DISKUSI DAN PEMBAHASAN  

 

 Dalam strike-slip fault, perkembangan dari internal 

structure selalu erat kaitannya dengan konsep riedel 

shear. Riedel (1929) menjelaskan bahwa keberadaaan 

dari internal structure memiliki hubungan serta 

keterkaitan antar stuktur satu dengan struktur yang lain. 

Zona riedel shear  yang diajukan oleh  Riedel (1929) 

memiliki prinsip bahwa pada zona strike-slip, gaya 

dominan membentuk suatu sudut yang disebut sebagai 

R-synthetic dengan besaran kelurusan yang tidak lebih 

besar dari sudut 30o  dari arah datangnya gaya yang 

bekerja (Gambar 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Principal deformation zone (PDZ) pada 

pergerakan strike slip fault.  
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Penentuan R- synthetic dan R’- antithetic pada zona 

deformasi melalu riedel Shear  yaitu menggunakan 

Trend dari kelurusan Sungai Suban yang diambil sesuai 

keadaan lapangan. Data yang didapat kemudian 

dilakukan overlay dengan model pergerakan yang telah 

ada, yang kemudian penginterpretasian dilakukan 

menggunakan metode kualitatif, dengan menarik pola 

kelurusan sungai yang masih terlihat searah,  setelah di 

dapat, kelurusan yang sejajar dengan  trend  sesar 

mendatar, kelurusan tersebut dikategorikan sebagai R- 

synthetic dan yang sejajar dengan trend sesar turun 

dikategorikan sebagai R’- antithetic (Gambar 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. A). overlay arah kelurusan sungai dengan 

model en chelon. B). hasil pola R- synthetic dan R’- 

antithetic yang berkembang di Sungai Suban.  

 

 Hasil overlay dari data azimuth dengan model en 

chelon, maka didapatkan arah dari R- synthetic yaitu N 

300o E, sementara arah dari R’- antithetic yaitu N 236o E. 

setelah didapat arah dari masing-masing komponen dari 

riedel shear, maka komponen dari riedel shear tersebut 

dimasukan dan dihitung besaran sudut dengan arah 

datangnya gaya. Nilai arah datang gaya yang 

sebelumnya telah di dapat dari analisa en chelon ¸dimana 

arah datang gaya berasal dari arah pergerakan SSF 

secara regional, yaitu N 314 E.  

 Komponen arah yang telah didapat, sesuai dengan 

kaidah PDZ yang diajukan oleh Riedel (1929), 

menegaskan bahwa pada dasarnya model yang diajukan 

dalam keadaan ideal serta kesesuaian, apabila nilai 

selisih sudut antar masih masuk akal dan tidak dalam 

rentan yang sangat jauh. Sudut yang dibentuk dari nilai 

arah  R- synthetic dan R’- antithetic yaitu sebesar 64o, 

meskipun memiliki nilai yang lebih dari kaidah dimana 

selisih sudut maksimal adalah 60o , namun nilai selisih 

sudut yang didapat masih bisa diterima, hal ini bisa 

terjadi mungkin dalam pengambilan data azimuth ada 

ketidak-presisi-an penembakan azimuth tiap sungai, 

sehingga nilai melenceng 40. Selanjutnya model dari 

Riedel shear dari SSF dengan pergerakan menganan, 

dapat dilihat di gambar 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Model riedel shear zone pada SSF di Sungai 

Suban.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Penelitian internal structure yang berkembang pada 

SSF di Sungai Suban, sebelah Utara Pegunungan Gumai, 

dengen konfigurasi geometri yang berkembang 

sepanjang sesar, dapat disimpulkan sebagai berikut ;  

 Pada sesar Suban Strike-slip fault (SSF), 

internal structure yang berkembang didalamnya 

terdapat sesar mendatar menganan dan juga 

sesar turun/ sesar normal. 

 Sesar mendatar menganan yang berkembang 

memiliki kedudukan N 298o E/ 78o . Sesar turun 

yang berkembang memiliki kedudukan N 333o 

E/ 67o  

 keberadaan en chelon dari proyeksi citra DEM, 

dengan konfigurasi kedudukan struktur yang 

didapat, maka  didapat trend regional yang 

mengontrol SSF adalan N 314 E. 
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 Keberadaan en chelon serta gaya regional, 

digabungkan dengan data azimuth sungai, maka 

didapat kofigurasi geometri reidel shear  dari 

SSF adalah, R-synthetic memilik arah N 300 E, 

R’- antithetic memiliki arah N 236 E, yang 

mana selisih sudut yang didapat bernilai 64o 
 

 Dengan konfigurasi dari en chelon serta riedel shear 

yang didapat, maka dapat diketahui lebih lanjut pola 

serta sebaran kemungkinan fractures akan berkembang, 

sehingga memudahkan dalam memastikan eksplorasi, 

terlebih lagi ,Formasi Muaraenim merupakan formasi 

pembawa lapisan batubara di Cekungan Sumatera 

Selatan, selain itu pula Formasi Airbenakat, merupakan 

salah satu reservoir Hidrokarbon, dengan mengetahui 

pola fractures, dapat memberi kepastian dalam 

perkembangan secondary porosity dari fractures.   
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ABSTRAK: Dalam pemanfaatannya, batubara diukur dari seberapa besar nilai kualitas yang terkandung didalamnya 

seperti ash content dan total moisture. Salah satu faktor yang mengontrol tingkat kualitas lapisan batubara adalah 

keterdapatan parting. Parting adalah material anorganik yang terbentuk secara syn-depositional pada batubara. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh kehadiran parting yang dikomparasi 

dari hasil uji laboratorium dengan 2 teknik pengambilan sampel. Penerapan metode yang digunakan adalah Channel 

Sampling dan Grab Sampling dimana batubara diambil tangpa parting dan bersamaan dengan parting. Ketebalan 

lapisan batubara yang menjadi objek penelitian adalah 9.01 m dengan adanya empat parting yang memiliki tebal 6 - 8 

cm. Hasil uji laboratorium komparatif menunjukkan nilai ash content bersamaan dengan parting lebih tinggi daripada 

tanpa parting dengan selisih 2.7% adb. Deviasi kadar abu paling tinggi ditunjukkan pada ply 5. Hal ini disebabkan oleh 

litologi parting yang berupa batupasir tufaan. Karakteristik tuf yang merupakan endapan vulkanik mengandung fly ash 

yang tinggi sehingga meningkatkan ash content. Sementara itu, nilai total moisture bersamaan parting lebih kecil 

daripada tanpa parting dengan selisih 0.3% ar. Sehingga parting mengontrol ash content dan total moisture, hal ini 

disebabkan oleh jenis dan karakter dari litologi parting. 

 

Kata Kunci: Parting, Ash Content, Total Moisture 

 

ABSTRACT: In its utility, coal is measured by how much the quality values contained inside such as ash content and 

total moisture. One of the factors that affect the value of coal seam quality is the existence of partings. Partings is an 

inorganic material that is formed in coal syn-depositional. Therefore, this study aims to identify the extent influence of 

the presence of the parting layers that in comparison of the laboratory test results from two sampling techniques. The 

application of the methods used was channel sampling and grab sampling where the coal sample was taken without 

partings and include partings. Coal seam thickness become the object of the research was 9.01 m with the presence of 

the four partings that have a thick layer of 6-8 cm. Comparative laboratory test result show ash content include 

partings more bigger than without parting with a difference of 2.7% adb. Deviation ash content the most indicated on 
ply 5. Suggesting parting layer has form of tuffaceous sandstone. Characteristic tuff is a volcanic deposits contain a 

high fly ash thus increasing ash content. While the total moisture include partings more smaller than without partings 

with a difference of 0.3% ar. It was suggested that partings control the ash content and total moisture, this is due to the 

type and character of lithology parting. 

 

Keywords: Parting, Ash Content, Total Moisture 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Parting merupakan lapisan batuan diantara lapisan 

batubara yang terbentuk secara syn-depositional pada 

batubara. Menurut Li et al. (2017), jika batubara dan 

parting ditambang secara bersamaan akan meningkatkan 

volume dan mempengaruhi kualitas batubara, sehingga 

akan meningkatkan biaya produksi. Selain itu, lapisan 

parting yang ikut tertambang akan meningkatkan 

pencemaran lingkungan karena kandungan zat terbang 

yang tinggi (Li et al., 2017). Oleh karena itu, dengan 

adanya parting sangat mempengaruhi hasil 

penambangan batubara, efisiensi, dan memberikan efek 

negatif terhadap produktivitas batubara.  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

parting dapat mempengaruhi kualitas batubara. Kualitas 

batubara merupakan tingkat  baik buruknya derajat suatu 

batubara yang terdiri dari beberapa komponen 
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didalamnya seperti ash content, total moisture, volatile 

matter, dan calorific value. Menurut Anriani et al. 

(2014) kualitas batubara sangat penting sebagai faktor 

dasar oleh pihak konsumen dalam memilih batubara 

yang sesuai dengan pemanfaatannya. Perubahan kualitas 

batubara yang disebabkan oleh parting dalam penelitian 

ini ditinjau dari aspek kandungan ash content dan total 

moisture. 

Abu (ash) merupakan elemen impurities (pengotor), 

ash juga merupakan parameter dimana setelah batubara 

dibakar dengan sempurna material yang tersisa adalah 

ash sebagai sisa pembakaran. Ash dalam batubara 

bersumber dari mineral matter dalam batubaradan unsur 

pengotor dari batupasir, tanah dan sebagainya yang 

berasal dari roof, floor, atau parting pada lapisan 

batubara. Semakin besar nilai ash content maka semakin 

kecil nilai kalori, karena diperlukan kalori yang lebih 

untuk membakar pengotor dalam batubara (Sulistyana, 

2012). 

Kadar air (moisture) merupakan kandungan air yang 

terdapat di dalam batubara. Moisture juga merupakan 

salah satu elemen pengotor (impurities) yang sama 

halnya seperti abu (ash) dalam batubara yaitu merupakan 

komponen-komponen pembentuk batubara yang tidak 

dapat terbakar. Sehingga hal tersebut dapat menurunkan 

nilai kalori (calorific value) dan menyebabkan 

kurangnya nilai keekonomisan pada batubara tersebut. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukandarrumidi 

(2009), bahwa semakin tinggi moisture content maka 

semakin banyak kalori panas yang dimanfaatkan untuk 

menguapkan air. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

seberapa besar pengaruh kehadiran parting terhadap nilai 

kualitas batubara berbasis ash content dan total moisture. 

Selain itu juga bermanfaat sebagai panduan dan 

sumbangsi pemikiran mengenai pengaruh parting 

terhadap kualitas batubara berdasarkan ash content dan 

total moisture yang dapat dijadikan dasar untuk 

mempertimbangkan kerugian yang mungkin terjadi 

dalam aktivitas produksi batubara. 

 

CAKUPAN DAERAH PENELITIAN 

 

Secara administrasi berada di daerah Beringin 

Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi 

Rawas Utara, Sumatera Selatan. Untuk menuju lokasi 

tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih sepuluh jam 

perjalanan dari Kota Palembang dengan menggunakan 

jalur transportasi darat (Gambar 1). 

Pengumpulan data sebagai bahan penelitian 

dilakukan di area penambangan yang sedang 

berlangsung proses produksi. Pit ini mulai beroperasi 

pada tahun 2015 dan terus berlanjut sampai sekarang. 

Mekanisme pembukaan pit tambang ini menggunakan 

SR 2 dengan panjang pit 1.2 km (utara – selatan) dan 

lebar 500 m (timur – barat), serta kedalaman pit 

mencapai 35 meter. 

 

 
 

Gambar 1. Daerah Penelitian 

 

Secara ruang dan waktu proses-proses geologi yang 

bekerja secara bersamaan dengan pembentukan batubara 

disebut syn-depositional. Proses pada syn-depositional 

yang mempengaruhi lapisan batubara yaitu formasi 

pembawa batubara (Formasi Muaraenim) . Selanjutnya 

proses-proses geologi yang bekerja setelah pembentukan 

batubara disebut post-depositional. Komponen post-

depositional seperti struktur geologi dan erosi yang 

mempengaruhi geometri dan nilai kualitas dari lapisan 

batubara.  

Formasi Muaraenim merupakan bagian dari 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan. Formasi ini 

merupakan formasi pembawa batubara dan yang menjadi 

objek pada penelitian ini adalah lapisan batubaranya. 

Formasi Muaraenim diendapkan selaras di atas Formasi 

Airbenakat. Formasi ini memiliki ketebalan antara 450 - 

1200 meter yang diendapkan pada lingkungan laut 

dangkal, dataran delta dan non-marine. Batuan penyusun 

yang ada pada formasi ini berupa batupasir, 

batulempung, dan lapisan batubara. (De Coster 1974) 

menafsirkan formasi ini berumur Miosen Akhir - 

Pliosen, berdasarkan kedudukan stratigrafinya. Formasi 

ini juga merupakan formasi pembawa batubara yang 

dapat dibedakan menjadi 4 anggota terdiri dari yang 

tertua ke yang termuda, yaitu M1, M2, M3, dan M4 

(Gambar 2). 

Seam batubara yang ada di daerah penelitian 

termasuk ke dalam seam batubara M2, dengan litologi 

penyerta berupa batulempung coklat - coklat keabuan, 

batulempung pasiran, batupasir halus - sedang berwarna 

coklat - abu, beberapa batupasir halus hijau keabuan di 

bagian bawah, dan komponen minor volkanik. 

 

 

 

South Sumatera 

Basin 

Study Area 
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DATA DAN METODE PENELITIAN 

 

Batubara yang menjadi objek penelitian memiliki 

warna hitam dengan gores hitam, kilap dull, mudah 

pecah, pecahan uneven, dengan pengotor berupa amber 

dan batupasir tufaan. Kondisi batubara gak lapuk dengan 

intensitas cleat yang banyak. Lapisan batubara ini 

memiliki tebal  9,01 m dan terdapat empat lapisan 

parting berupa batupasir tufaan dengan tebal masing-

masing 7 cm, 8 cm, 6 cm dan 8 cm (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Seam batubara daerah penelitian 

 

Pengambilan pemercontohan batubara yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan dua metode 

yang berbeda yaitu channel sampling dan grab sampling. 

Thomas (2013) menyatakan bahwa channel sampling 

digunakan untuk merepresentasikan karakteristik lapisan 

batubara tanpa adanya pengaruh roof, floor, dan lapisan 

diantara, dimana pengambilan batubara dilakukan secara 

vertikal. Sedangkan grab sampling merupakan metode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemercontohan yang dilakukan dengan cara mengambil 

batubara secara vertikal tanpa memperhatikan lapisan 

diantara dan faktor pelapukan. Pada metode ini, 

pengambilan sampel dibatasi oleh top dan bottom 

batubara tanpa roof dan floor. Masing-masing metode 

pemercontohan batubara diambil per segmen (ply) pada 

satu lapisan batubara yang sama dengan parting sebagai 

batas segmennya (Gambar 4). Dalam penelitian ini, 

kehadiran 4 lapisan parting membagi lapisan batubara 

menjadi 5 segmen (ply) dan pada kedua metode 

pemercontohan didapatkan 5 sampel dari 5 ply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Metode Pemercontohan 

 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisa 

proksimat dari masing-masing sampel. Analisa ini 

dilakukan untuk mendapatkan nilai ash content dan total 

moisture pada batubara di daerah penelitian. Selanjutnya 

dilakukan komparasi dari nilai kualitas yang didapatkan 

dari kedua jenis metode pengambilan sampel. 

Gambar 2. Stratigrafi Formasi Muaraenim sebagai Formasi pembawa Batubara (Endar et al., 2012) 
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Tahapan yang terakhir berupa pembuatan sintesa dari 

hasil analisa data yang didapatkan, yaitu berupa model 

perbandingan antara kualitas batubara tanpa parting dan 

yang diambil bersamaan dengan parting. Pembuatan 

model tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh parting terhadap kualitas batubara. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Hasil analisa proksimat dari kedua metode sampling 

dengan parameter ash content dan total moisture  

menunjukkan adanya perubahan nilai (Tabel 1). Ash 

content bersamaan dengan parting nilainya mengalami 

penurunan jika tanpa parting, sedangkan pada total 

moisture nilainya beragam. 

 

Tabel 1. Komparasi nilai ash content dan total moisture 

dari kedua metode sampling. 

 

Sample 

 

Ash Content 

(% adb) 

 

Total Moisture 

(% ar) 
 

Include 

Parting 

 

Without 

Parting 

 

Include 

Parting 

 

Without 

Parting 

Ply 1 11,68 5,72 36,29 33,70 
Ply 2 5,62 4,75 30,88 34,46 
Ply 3 1,01 5,93 37,50 34,75 
Ply 4 6,23 4,64 33,92 35,18 
Ply 5 15,20 5,22 33,73 35,78 

Average 7,95 5,25 34,46 34,76 

 

Parameter yang mengendalikan kualitas lapisan 

batubara di daerah penelitian berupa parting. Parting 

memiliki karakteristik yaitu berwarna abu-abu (pasir) 

dan putih (tuff), besar butir medium sand, kebundaran 

rounded, struktur sedimen masif, pemilahan poorly 

sorted, permeabilitas buruk – sedang, non karbonatan, 

agak keras, kontak tajam, tersusun oleh fragmen kuarsa 

dan tuff secara dominan. Ketebalan parting secara 

berurutan dari atas yaitu 8 cm, 6 cm, 8 cm, dan 7 cm. 

Kandungan tuff pada masing-masing parting memiliki 

persentase yang berbeda-beda. 

Secara general, ash content pada lapisan batubara 

dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa batubara 

bersamaan parting lebih besar daripada batubara tanpa 

parting. Berdasarkan parameter yang digunakan, ash 

content dengan parting mengalami peningkatan secara 

rata-rata. Ash content meningkat mengalami kenaikan 

dari 5.25% adb (tanpa parting) menjadi 7.95% (dengan 

parting). Nilai termasuk kedalam kelas steel I 

(Classification by National Coal Board). Sedangkan 

total moisture rata-rata tidak mengalami perubahan 

secara signifikan. Nilai total moisture tanpa parting 

secara rata-rata sebesar 34.76 % ar dan dengan parting 

sebesar 34.46 % ar. 

Ash content pada tabel 1 menunjukkan perubahan 

nilai pada masing-masing ply di kedua metode sampling. 

Terdapat peningkatan nilai ash content yang tinggi di ply 

1 dan ply 5, peningkatan rendah pada ply 2 dan ply 4, 

dan penurunan ash content pada ply 3 (Gambar 5). Pada 

Gambar 5 menunjukkan terdapat perubahan nilai ash 

content yang tidak konstan. Hal ini disebabkan oleh 

karakteristik dari parting yang berbeda-beda di lapisan 

batubara. Karakteristik yang berperan penting dalam 

perubahan nilai ash content yaitu kehadiran tuff di dalam 

parting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Perbedaan nilai ash content 

 

Perbedaan ash content yang sangat tinggi terlihat 

pada ply 1 dan ply 5. Peningkatan ini disebabkan oleh 

karakteristik parting yang merupakan bagian dari ply 

tersebut yaitu parting 1 dan 4. Karakteristik parting ini 

memiliki kadar tuff yang hadir secara melimpah sebagai 

fragmen batupasir. Tuff yang sangat melimpah akan 

menjadi fly ash pada proses prmbakaran batubara. 

Peningkatan yang rendah terdapat pada ply 2 dan ply 4. 

Karakteristik yang mempengaruhi perubahan nilai ini 

yaitu pada parting 2 dan 3. Kedua parting ini memiliki 

kadar tuff sangat sedikit sehingga peningkatan nilai ash 

tidak terlalu tinggi. Kenaikan nilai hanya dipengaruhi 

oleh parting 1 yang menjadi bagian ply 2 dan parting 4 

yang menjadi bagian ply 4. Kemudian nilai ash pada ply 

3 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh parting 

yang menjadi bagian ply 3 yaitu parting 2 dan 3 

memiliki kandungan tuff yang sangat sedikit. Kehadiran 

material batupasir yang lebih dominan menyebabkan 

peningkatan volume pada ply 3 sehingga persentase ash 

content akan lebih rendah. Jadi, ash content dipengaruhi 

oleh kehadiran tuff yang melimpah dalam batupasir pada 

parting. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dianshi dkk. 

(2018) dalam penelitian yang dilakukan di Huainan 

Coalfield, China Utara. 

Dalam persentase total moisture menunjukkan 

adanya variasi nilai di setiap ply nya. Terdapat 

peningkatan nilai batubara dengan parting pada ply 1 
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dan 3, sedangkan pada ply 2, 4, dan 5 mengalami 

penurunan (Gambar 6). Kondisi tersebut dipengaruhi 

oleh komposisi dan ketebalan dari masing-masing 

litologi parting yang mengontrol total moisture pada 

lapisan batubara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Perbedaan nilai total moisture 

 

Pada gambar tersebut menunjukkan variasi nilai 

antara total moisture tanpa parting dan yang bersamaan 

dengan parting. Peningkatan yang terjadi pada ply 1 

yaitu sebesar 2.59 %. Hal ini disebabkan oleh pengaruh 

metode sampling pada saat pengambilan sampel dan 

lapisan diatasnya. Litologi parting yang menjadi lapisan 

penyerta pada ply 1 berupa batupasir tufaan dengan 

ketebalan 8 cm, berukuran butir medium sand dengan 

kandungan tufa yang cukup dominan (berwarna putih). 

Sehingga parting tidak terlalu mempengaruhi nilai total 

moisture karena bersifat impermeable. Faktor yang 

mempengaruhi naiknya nilai total moisture pada ply 1 

adalah metode grab sampling yang digunakan untuk 

mengambil sampel batubara bersamaan dengan parting. 

Hal tersebut disebabkan oleh pada saat pengambilan 

sampel dilakukan tanpa memperhatikan lapisan diantara 

dan faktor pelapukan. Sehingga air permukaan pada 

lapisan batubara (surface moisture) dan lapisan roof 

batubara ikut terbawa membuat nilai total moisture 

bertambah. 

Kemudian pada ply 3 juga terjadi peningkatan 

sebesar 2.75 % dengan ketebalan lapisan batubara pada 

ply ini sebesar 2.52 meter. Meningkatnya nilai total 

moisture pada ply 3 ini diinterpetasikan karena 

dipengaruhi oleh campuran parting yang berupa 

batupasir berwarna abu-abu dengan ukuran butir medium 

sand. Batupasir ini mengandung kandungan tufa yang 

sangat sedikit sehingga memiliki tingkat porositas yang 

cukup baik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Prayogo 

(1993) dalam Warmada (1999) bahwa rata-rata 

persentase porositas batupasir tufaan sebesar 13.42 % 

yang tergolong cukup berdasarkan klasifikasi 

Koesoemadinata (1980). Selain itu, tebal batubara pada 

ply 3 sebesar 2.52 meter membuat luas permukaan 

lapisan batubara semakin besar. Sehingga jika semakin 

luas permukaan suatu lapisan batubara maka semakin 

besar pula jumlah surface moisture dari batubara 

tersebut. Hal ini yang membuat naiknya nilai total 

moisture pada ply 3. 

Lapisan batubara pada ply 2, 4, dan 5 mengalami 

sedikit penurunan nilai total moisture. Hal ini 

diinterpretasikan berdasarkan litologi parting yang 

mengandung material tufa yang berlimpah dengan ciri 

khas fisik berwarna putih. Menurut Ramadhan (2017) 

litologi tuff  memiliki porositas rata-rata sebesar 12 – 

15 % yang tergolong porositas cukup, dan memiliki 

permeabilitas rata-rata sebesar 0.1 – 1 MD yang 

dikategorikan sebagai permeabilitas ketat (impermeable) 

berdasarkan klasifikasi Koesoemadinata (1980). 

Kandungan tufa yang melimpah pada batupasir ini 

disebut sebagai matriks dan menyebabkan sortasi yang 

buruk pada parting karena butir yang tidak seragam. Jika 

pemilahan (sortasi) buruk, batuan akan terdiri dari 

butiran berbagai ukuran. Dengan demikian rongga yang 

terdapat diantara butiran besar akan diisi butiran yang 

lebih kecil lagi sehingga porositas dan permeabilitasnya 

berkurang (Nurwidyanto et al. 2005).  

Berdasarkan analisis tersebut dapat dinyatakan 

bahwa hadirnya material tufa yang melimpah membuat 

berkurangnya kemampuan batuan untuk menyerap dan 

meloloskan air, sehingga porositas dan permeabilitasnya 

dianggap buruk. Oleh karena itu, nilai total moisture 

mengalami penurunan. Penurunan nilai total moisture 

pada ply 2 dikontrol oleh litologi parting dengan 

ketebalan 8 cm pada bagian atas dan 6 cm pada bagian 

bawah dengan penurunan nilai sebesar 3.58 %. 

Sedangkan penurunan nilai total moisture pada ply 4 

sebesar 1.26 %, dikontrol oleh litologi parting dengan 

tebal 8 cm pada bagian atas dan 7 cm pada bagian 

bawah. Kemudian parting pada ply 5 memiliki tebal 7 

cm dan nilai total moisture menurun sebesar 2.06 % . 

Jadi, parting dengan litologi batupasir tufaan 

mengontrol lapisan batubara di daerah penelitian, karena 

secara general perubahan nilai total moisture mengalami 

penurunan sebesar 0.30 %. Selain itu, juga terdapat nilai 

total moisture yang beragam antara ply per ply dari 

lapisan batubara tanpa parting dengan lapisan batubara 

bersamaan parting. 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil komparasi ash content dan total moisture yang 

bersamaan dengan parting dan tanpa parting (dari kedua 

metode sampling) menunjukkan adanya perubahan nilai. 

Hal tersebut disebabkan oleh litologi parting berupa 

batupasir tuffaan yang mengandung material vulkanik 

(tuff) dan berperan sebagai fly ash dalam ash content. 
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Sedangkan pada total moisture kehadiran tuff 

menyebabkan sortasi buruk pada batuan sehingga 

membuat permeabilitas dan porositas menjadi kurang 

baik.  

Selain parameter ash content dan total moisture, 

terdapat parameter lainnya yang dapat digunakan dalam 

mengidentifikasi seberapa besar kendali parting terhadap 

kualitas batubara seperti volatile matter dan nilai kalori. 

Harapannya akan dilakukan yang lebih lanjut mengenai 

parameter diatas. 
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ABSTRAK: Sumatera Selatan dan batubara sangat erat kaitannya, dimana provinsi ini juga terkenal dengan cadangan 

batubaranya yang melimpah. Studi ini dilakukan di daerah Tanjung Beringin dan sekitarnya. Pada penelitian batubara  

ini bertujuan mengetahui kualitas berdasarkan analisa laboratorium batubara pada daerah ini. Hal ini berhubungan 

dengan keekonomisan batubara dan proses apa yang terjadi. Kualitas batubara itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor dan dimana batubara tersebut terendapkan pada lingkungannya. Kondisi warna hitam yang pada umumnya di 

sampel batubara akan membantu analisa awal dari penelitian ini. Kandungan apa saja yang terdapat didalam batubara 

akan dianalisa berdasarkan data dari laboratorium. Batubara pada daerah ini mempunyai rank dari lignit sampai 

subbituminus. 

 

Kata Kunci: Batubara, Analisa, Kualitas, Subbituminus 

 
ABSTRACT: South Sumatra and coal are very closely related, where the province is also famous for its abundant coal 

reserves. This study was conducted in the Tanjung Beringin and surrounding areas. In this coal study aims to determine 

the quality based on laboratory coal analysis in this area. This relates to the economics of coal and the process of what 

happened. The quality of coal itself is influenced by several factors and where the coal is deposited in its environment. 

The application of coal samples in the field is expected to be fresh and not worn because if the sample is not fresh, the  

results of the analysis can be ambiguous and affect the results of the interpretation. The black condition which is 

generally in the coal sample will help the initial analysis of this study. Any content contained in the coal will be 

analyzed based on laboratory data. Coal in this area has a rank from lignite to subbituminous. 

 

Keywords: coal, analysis, quality, subbituminus 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Wilayah Sumatera Selatan terkenal dengan 

penghasil batubara dan pernah di tetapkan sebagai 

lumbung energi nasional pada tahun 2004. 

Kemelimpahan cadangan energi fosil semakin 

gencar dilakukan terutama batubara. Keterdapatan 
batubara ini berhubungan dengan kondisi 

geologinya, yaitu dimana tempat terbentuknya 

batubara. 

Banyak penelitian telah dilakukan tentang 

batubara baik secara umum maupun secara detail. 

Untuk daerah Desa beringin ini terdapat batubara di 

beberapa lokasi. Keterdapatann batubara tersingkap 

dipermukaan sehingga dapat diambil sampelnya 

umtuk dianalisa yang kemudian dapat diketahui 

lingkungan dan kualitas batubara ini. 

Lingkungan batubara sangat berpengaruh 

terhadap kualitas dan komposisi yang mendukung 

terbentuknya batubara tersebut. Lingkungan 

batubara akan memberi gambaran proses atau 

keadaan geologi daerah telitian. Hal ini penting di 

ketahui lingkungan dan komposisi batubara. 

Sisi lain dari kualitas adalah memberi 

keuntungan bagi penduduk setempat atau 

pemerintah daerah dalam hal keekonomisan. 

Batubara adalah endapan yang mengandung 

hasil akumulasi material organic yang berasal dari sisa- 

sisa tumbuhan yang telah melalui proses litifikasi untuk 

membentuk suatu lapisan batubara. Hal ini berhubungan 

dengan material yang mengalami kompaksi, ubahan 

kimia dan proses metamorphosis oleh peningkatan panas 

dan tekanan selama periode geologi. Material atau 

kandungan bahan yang terdapat dalam lapisan batubara 

mempunyai berat lebih dari 50% atau volume material 
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organik, termasuk kandungan yang mengandung air 

bawaan (inherent moisture ), lebih dari 70% (BSN, 

1998). 

Batubara adalah sedimen ( padatan ) yang dapat 

terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan yang 

terhumifikasi, berwarna coklat sampai hitam yang 

selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang 

berlangsung selama jutaan tahun hingga mengakibatkan 

pengkayaan kandungan C ( Anggayana, 2002 ). Cook ( 

1999 ) menerangkan bahwa batubara berasal dari sisa 
tumbuhan yang terakumulasi menjadi gambut yang 

kemudian tertimbun oleh sedimen, setelah pengendapan 

terjadi peningkatan temperatur dan tekanan yang 

nantinya mengontrol kualitas batubara. 

Pembentukan tanaman menjadi gambut dan 

batubara melalui 2 ( dua ) tahap, yaitu tahap diagenesa 

gambut ( peatilification ) dan tahap pembatubaraan 

(coalification). 

1) Penggambutan ( Peatification ) 

Gambut merupakan batuan sedimen organik ( 

tidak padat ) yang dapat terbakar dan berasal dari sisa- 

sisa hancuran atau bbagian tumbuhan yang tumbang dan 

mati di permukaan tanah, pada umumnya akan 

mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang 

sempurna hingga setelah beberapa waktu kemudian tidak 

terlihat lagi bentuk asalnya. 

Pembusukan dan penghancuran tersebur pada 

dasarnya merupakan proses oksidasi yang disebabkan 

oleh adanya oksigen dan akifitas bakteri atau jasad renik 

lainnya. Jika tumbuhan tumbang disuatu rawa, yang 

dicirikan dengan kandungan oksigen yang sangat rendah 

sehingga tidak memungkinkan bakteri anaerob ( bakteri 

memerlukan oksigen ) hidup, maka sisa tumbuhan 

tersebut mengalami proses pembusukan dan 
penghancuran yang sempurna. 

Pada kondisi tersebut hanya bakteri-bakteri 

anaerob saja yang berfungsi melakukan proses 

dekomposisi yang kemudian membentuk gambuat ( peat 

). Daerah yang ideal untuk pembentukan gambut 

misalnya rawa, delta sungai, danau dangkal atau daerah 

yang kondisis tertututp udara. Gambut bersifat porous, 

tidak padat dan umumnya masih memperlihatkan 

struktur tumbuhan asli, kandungan air lebih besar dari 

75% ( berat ) dan komposisi mineralnya kurang  dari 

50% ( dalam keadaan kering). 

Menurut bend ( 1992, dalam Diessel, 1992 ) 

untuk dapat terbentuknya gambut, terdapat ( 3 ) faktor 

yang mempengaruhi, yaitu : 

1) Evolusi tumbuhan 

2) Iklim 

3) Geografi dan tektonik daerah 

 

Syarat untuk terbentuknya formasi batubara, antara 

lain ketika kenaikan muka air tanah  lambat, 
perlindungan rawa terhadap pantai atau sungai dan 

energi relatif rendah. Jika muka air tanah terlalu cepat 

naik ( atau penurunan dasar rawa cepat ) maka kondisi 

akan menjadi limnic atau bahkan akan terjadi endapan 

marine. Sebaliknya kalau terlau lambat, maka sisa 

tumbuhan yang terendapkan akan teroksidasi dan 

terisolasi. Terjadinya kesetimbangan antara penurunan 

cekungan ( land subsidence ) dan kecepatan 

penumpukan sisa tumbuhan ( kesetimbangan bioteknik ) 

yang stabil akan menghasilkan gambut yang tebal ( 

Diessel, 1992 ). 

Lingkungan tempat terbentuknya rawa gambut 

umumnya merupakan tempat yang mengalami depresi 

lambat dengan sedikit sekali atau bahkan tidak ada 

penambahan material dari luar. Pada kondisi tersebut 

muka air tanah akan terus mengikuti perkembangan 

akumulasi gambut dan mempertahankan tingkat 

kejenuhannya. Kejenuhan tersebut dapat mencapai 90% 
dan kandungan air menurun drastis hingga 60%  pada 

saat terbentuknya brown-coal. Sebagian besar 

lingkungan yang memenuhi kondisi tersebut merupakan 

topogenik low moor. Hanya pada beberapa tempat yang 

mempunyai curah hujan sangat tinggi dapat terbentuk 

rawa ombrogenic ( high moor ). 

 

2) Pembatubaraan ( Coalification ) 

Proses pembatubaraan adalah perkembangan 

gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus, antrasit 

hingga meta-antrasit. Proses pembentukan gambut dapat 

berhenti karena beberapa proses alam seperti misalnya 

karena penurunan dasar cekungan dalam waktu yang 

singkat. Jika lapisan gambut yang telah terbentuk 

kemudian ditutupi oleh lapisan sedimen, maka tidak ada 

lagi bahan anaerob, atau oksigen yang dapat 

mengoksidasi, maka lapisan gambut akan mengalami 

tekanan dari lapisan sedimen. 

Tekanan yang bertambah besar pada proses 

coalification akan mengakibatkan menurunnya porositas 

dan meningkatnya anisotropi. Porositas dapat dilihat dari 

kandungan airnya yang menurun secara cepat selama 

proses perubahan gambut menjadi brown coal. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa masih terjadi proses 
kompaksi. Proses coalification terutama dikontrol oleh 

kenaikan temperatur, tekanan dan waktu. 

Pengaruh temperatur dan tekanan dipercaya 

sebagai faktor yang sangat dominan, karena sering 

ditemukan lapisan batubara high rank ( antracite ) yang 

berdekatan dengan daerah intrusi batuan beku sehingga 

terjadi kontak metamorfosisme. Kenaikan peringkat 

batubara juga dapat disebabkan karena bertambahnya 

kedalaman. Sementara bila tekanan makin tinggi, maka 

proses coalification semakin cepat, terutama didaerah 

lipatan dan patahan. 

Tahap diagenesa gambut disebut juga dengan 

tahap biokimia dengan melibatkan perubahan kimia dan 

microba, sedangkan tahap pembatubaraan disebut juga 

dengan tahap geokimia atau tahap fisika-kimia yang 

melibatkan perubahan kimia dan fisika dari lignit sampai 

antrasit ( Cook, 1982 ) ( Gambar 1 ). 

Menurut Diesel ( 1992 ), menyatakan ada enam 

parameter yang mengendalikan pembentukan endapan 

batubara, yaitu : 

 Adanya sumber vegetasi, posisi muka 

air tanah, penurunan yang terjadi 

dengan pengendapan, penurunan yang 

terjadi setelah pengendapan, kendali 
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lingkungan geoteknik endapan 

batubara dan lingkungan pengendapan 

terbentuknya batubara. 

 
 

Gambar 1. Proses pembentukan batubara bermula dari 

gambut, lignit, bituminus subbituminus hingga antrasit 
( Cook, 1982 ). 

Untuk menjelaskan terbentuknya batubara dikenal dua 

macam teori : 

1. Teori Insitu 

Teori ini merupakan bahwa bahan-bahan 
pembentuk lapisan batubara, terbentuknya di tempat 

dimana tumbuhan-tumbuhan asal itu berada, dengan 

demikian maka setelah tumbuhan tersebut mati, belum 

mengalami proses transportasi segera tertutup oleh 

lapisan sedimen dan mengalami proses coalification. 

Jenis batubara yang terbentuk dengan cara ini 

mempunyai penyebaran luas dan merata, kualitasnya 
lebih baik karena kadar abunya relatif kecil, batubara 

yang terbentuk seperti ini di Indonesia di dapatkan di 

lapangan batubara Muara Enim ( Sumetera Selatan ). 

 

2. Teori Drift. 

Teori ini menyebutkan bahwa bahan-bahan 

pembentuk lapisan batubara terjadinya di tempat yang 

berbeda dengan tempat tumbuhan semula hidup dan 

berkembang. Denga demikian dengan tumbuhan yang 

mati di angkut oleh air dan di akumulasi di suatu tempat, 

tertutup oleh sedimen dan mengalami proses 

coalification. 

Jenis batubara yang terbentuk dengan cara ini 
mempunyai penyebaran tidak luas, tetapi di jumpai di 

beberapa tempat, kualitas kurang baik karena banyak 

mengandung material pengotor yang tersangkut selama 

proses pengakutan dari tempat asal tanaman ke tempat 

sedimentasi, batubara yang terbentuk seperti ini di 

Indonesia di dapatkan di lapangan batubara delta 

mahakam purba, Kalimantan Timur. 

 
 

Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

metode deskriptif-observatif yang meliputi tahap akusisi 

data berupa persiapan, tinjauan pustaka, perizinan, dan 

pengamatan singkapan. Tahap analisis data berupa 

analisa laboratorium dan analisis data tahap awal, serta 

tahap sintesa data yang meliputi interpertasi data dari 

hasil laboratorium. 

Survey lapangan merupakan kegiatan geologi yang 

bertujuan untuk mengetahui kondisi lapangan daerah 
penelitian dengan cara melakukan  pengecekkan 

langsung terlebih dahulu terhadap titik koordinat yang 

telah ditentukan dan kemudian pengumpulan informasi 

berupa data yang diperoleh dari studi awal kajian. 

Analisa Laboratorium adalah proses yang akan 

dilakukan analisa sampel batuan yang telah didapatkan 

dari lapangan daerah penelitian. Analisa yang dilakukan 

meliputi : 

- Analisa Petrografi Batuan 

Analisa yang dilakukan dengan cara menyayat 

tipis sampel batuan yang didapatkan dilapangan 
dan diamati melalui mikroskop polarisasi. 

 

- Analisa Petrografi batubara ini  dilakukan 

secara kuantitatif dan kualitatif untuk 

mengetahui komponen organic dan anorganik 
dalam batubara dengan bantuan mikroskop. 

Komponen organic terdiri dari tiga komposisi 

utama yaitu: vitrinit, liptinit dan inertinit. 

Sedangkan komponen penyusun anorganik pada 

batubara adalah mineral yang terdiri dari: 

mineral lempung, silica, karbonat, sulfide dan 

mineral lainnya. 

Kerja Studio adalah tahap ini merupakan 

pengumpulan data data lapangan seperti data koordinat, 

litologi, pengukuran data foto singkapan, dll. 

 
Hasil dan Pembahasan 

 

Data yang didapat dilapangan berupa singkapan dari 

5 titik yang diharapkan dapat mewakili kodisi penelitian. 

Sampel diambil berada dipermukaan dan diusahakan 

dalam keadaan segar dan mewakili titik pengambilan. 

Sampel yang didapat dilapangan kemudian 

dideskripsi umum berdasarkan kenampakan fisikya. 

 

- FLS-1 
Memiliki warna hitam - hitam pekat, , tidak 

terlalu keras dan mudah hancur, ringan, tidak 

terlalu kompak. 

- FLS-2 

Sampel ini memiliki warna coklat tua sampai 

hitam, keras, dan kompak 

- FLS-3 

Pada lokasi ini batubara memiliki kenampakan 

fisik mirip dengan FLS-2 akan tetapi mudah 

hancur. Gambar 2 

- FLS-4 

Memiliki warna coklat - hitam , tidak terlalu 

keras dan mudah hancur, tidak terlalu kompak 

- FLS-5 
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Memiliki warna coklat muda sampai coklat 

kehitaman, , tidak terlalu keras dan mudah 

hancur, tidak terlalu kompak 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Singkapan sampel FLS-3 

Berdasarkan variasi sampel maka ditetapkan 

parameter kualitas batubara guna mempermudah dalam 

penentuan pemanfaatannya. Adapun parameter yang 

lazim digunakan adalah kadar kelembaban (total 

moisture), kandungan zat terbang (volatile matter), kadar 

karbon, kadar abu (ash content), kadar sulfur, dan nilai 

kalor. Beberapa parameter kualitas batubara tersebut 

dapat diketahui melalui analisis proksimat. 

Menurut klasifikasi ASTM peringkat batubara 

berdasarkan perbandingan kuantitas fraksi karbon dan 

heating valuenya terbagi menjadi 4 (empat) kelas, yaitu 

lignit, sub bituminus, bituminus, dan antrasit. Semakin 

tinggi nilai karbon dan rendahnya heating value, maka 

semakin tinggi pula peringkat batubara tersebut. Adapun 

hubungan parameter kualitas batubara  terhadap 

peringkat batubara disebutkan dalam Tabel 1. Hubungan 

parameter kualitas batubara terhadap peringkat batubara 

(Speight, 2005). 

 

Table 1. Composition and property ranges for 

various ranks of coal 
 

 

 
Dan data yang didapat dari laboratorium, berupa nilai 

dari Composition and property ranges for various ranks 

of coal. Table 2 

Table 2. Composition and property ranges for 

various ranks of coal. 

Berdasarkan data table 2, maka dapat diketahui FLS- 

1 sampai FLS-3 yang mempunyai nilai moisture (11.5% 

- 12%), volatile matternya berkisar 29% - 30%, FC 

berkisar   31%  -  32%,  Ash   dengan  nilai  3%  -   3.5%, 

dengan  nilai  sulfur  1%,  hydrogen  berkisar  6%  -  7%, 

karbon dengan nilai 59% - 61%, nitrogen 1% diketiga 

sampel dan oksigen berkisar 17% - 18% maka 

berdasarkan data tersebut termasuk kedalam rank 

subbituminous (Speight, 2005). Kualitas pada sampel 

tersebut (FLS-1 sampai FLS-3) mulai bagus hal ini 

didasari nilai karbon yang mulai yang mulai tinggi. 

Untuk sampel FLS-4 sampai FLS-5 termasuk 

kedalam rank lignit dengan nilai karbon yang rendah 
yaitu FC-nya 26% - 29%. 

Akan tetapi dari semua sampel yang ada memiliki 

nilai sulfur yang sama yaitu: 1%. Hal ini bisa mengacu 

sewaktu terbentuknya batubara apakah terpengaruh 

lingkungan laut atau terpengaruh dengan aktivitas 

vulkanik. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan data, analisis dan interpretasi didapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

 Terdapat lima sampel dengan kondisi fisik 

yang berbeda. 

 Dari lima sampel, 3 sampel mempuyai rank 

subbituminous dan 2 sampel memiliki rank 

lignit berdasarkan data proksimat 

 Dari kelima sampeal mempunyai nilai sulfur 

yang sama yaitu : 1% 

 Kualitas berdasarkan rank maka sampel 

FLS-1 sampai FLS-3 mempunyai kualitas 

yang agak baik (subbituminous) 
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ABSTRAK: Penelitian Formasi Ombilin  berada di Bukit Rangit, Bukit Sukam dan di sepanjang ruas jalan Muaro-

Palangki daerah Muaro Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengukuran 

stratigrafi terukur menggunakan  metode bentang tali di lapangan, pengamatan dan pengkorelasian profil stratigrafi 

serta analisis laboratorium pada sample paleontologi. Obyek yang diteliti berupa litofasies, umur litofasies dan 

lingkungan pengendapan. Pada daerah penelitian dapat di identifikasi menjadi beberapa litofasies, yaitu: fasies batupasir 
massive,fasies grey shale fasies batupasir gampingan lensa gamping, fasies perselingan batuserpih-batupasir gampingan 

dan fasies batuserpih karbonat. Berdasarkan hasil analisis paleontologi menunjukkan pada Formasi Ombilin daerah 

penelitian memiliki umur berkisar antara N 6 - N 16 (Late Miocene) dengan kemunculan Globorotalia siakensis, 

Globorotalia orassula dan Globorotalia opimama. Penelitian mengenai lingkungan pengendapan dilakukan dengan 

cara mengelompokkan fosil penciri batimetri, struktur sedimen dan bioturbasi yang menempatkan  lingkungan 

pengendapan pada Formasi Ombilin adalah Transisi - Neritik tepi (Foreshore)  hingga Neritik luar (Offshore). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya perubahan kedalaman laut yang diperlihatkan oleh perubahan litofasies dan zona 

batimetri, dari hasil ini mengidentifikasi bahwa adanya kenaikan muka air laut atau transgresi secara perlahan dan terus-

menerus dalam periode tertentu yang menyebabkan Formasi Ombilin semakin dalam. 

 

Kata Kunci: Formasi Ombilin, litofasies, lingkungan pengendapan 

 

ABSTRACT: Research of The Ombilin Formation is located in Bukit Rangit, Bukit Sukam and along the Muaro-

Palangki road in the Muaro Sijunjung area, West Sumatra Province. The study was conducted by measuring section 

stratigraphy, observing and correlating stratigraphy profiles and laboratory analysis in paleontologhy samples. The 

object study is lithofacies and depositional environment. It can be identified fasies is massive sandstone facies, gray 

shalestone facies limestone lenses in sandstone facies, shalestone intermittent with sandstone facies and carbonate 
shalestone facies. Based on the results of paleontologhy analysis showed that the Ombilin Formation had an age 

ranging from N6 - N16 (Middle - Late Miocene) with the appearance of Globorotalia siakensis, Globorotalia orassula 

and Globorotalia opimama. Research on the depositional environment is carried out by grouping bathymetric 

identifying fossils, sediment structures and bioturbation which place the depositional environment in the Ombilin 

Formation is the Foreshore to Offshore. The results showed that the changes in sea depth shown by changes in 

lithofacies and bathymetry zones, from these results identified that there was a rise in sea level or transgression slowly 

and continuously in a certain period make a Ombilin Formation even deeper. 

 

Keywords: Ombilin formation, Lithofacies, Depositional Environment. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyelidiki 

dan mengidentifikasi suatu daerah menjadi landasan 
dalam penelitian ini untuk bisa terus berkembang, 

penelitian ini menempatkan obyek di Formasi Ombilin 

yang merupakan salah satu formasi penyusun Cekungan 

Ombilin. 

Formasi Ombilin menjadi salah satu bagian dari 

stratigrafi Cekungan Ombilin yang memiliki umur 

Miosen tersusun atas endapan laut. Penelitian dilakukan 

dengan pendekatan litostratigrafi, biostratigrafi, korelasi 

dan batimetri lingkungan pengendapan. 

Lokasi penelitian berada di Bukit Rangit, Bukit 

Sukam dan di sepanjang ruas jalan Muaro-Palangki 

daerah Muaro Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat pada 

koordinat 714539 9923353, 719579 9923351, 714541 
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9928330 dan 719581 9928328 menempati luasan 25 km² 

(Gambar 1). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan 

pola dan lingkungan pengendapan dari Formasi Ombilin 

dengan metode-metode yang telah ditentukan sehingga 

menjadi wadah pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

konteks geologi. Diharapkan penelitian ini dapat berguna 

untuk menentukan lingkungan pengendapan dari 

Formasi Ombilin, sehingga perubahan dan 

perkembangan  penelitian pada daerah ini terus berlanjut  

dan menghasilkan pemahaman yang mendasar. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Cekungan Ombilin merupakan suatu cekungan 

Intramontane Basin yang terbentuk karena terjadinya 

patahan-patahan blok batuan dasar yang sangat 

kompleks pada akhir Pra-Tersier. Terban yang terbentuk 

dihasilkan oleh gerak aktif mendatar dari sesar 

Silungkang berarah barat laut-tenggara, sejajar dengan 

sistem sesar Sumatera. Gerak-gerak aktif mendatar itu 
kemudian menjadi tempat pengendapan dari sedimen-

sedimen. 

Endapan sedimen Tersier yang terletak pada jajaran 

bukit barisan di pulau sumatera, menjadi bagian dari 

intramontane basin sehingga intensitas tektonik sangat 

berkembang, cekungan ini memiliki dimensi penyebaran 

yang luas mencakup luasan dari utara Payakumbuh 

hingga Kiliranjao. Secara tektonostratigarfi cekungan 

ombilin merupakan full graben dengan satuan 

tektonostratigarafi synrift deposite dan postrift deposite 

berlanjut pada mekanisme transgresi pada awal Neogen 

(Mulyana dan Gani. 2015). 

Stratigrafi Cekungan Ombilin tersusun atas endapan 

berumur Tersier (Koesomadinata dan matasak, 1981)  

penjelasan dari urutan tua – muda diawali oleh Formasi 

Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, 

Formasi Sawahtambang dan Formasi Ombilin.  

Formasi Brani merupakan endapan Tersier tertua 

pada cekungan ombilin, tersusun atas batuan berfraksi 

kasar breksi bewarna orange-ungu dan konglomerat 

pebble bewarna keunguan  yang merupakan endapan 

dari alluvial continental yang berlangsung pada 

Paleosen. Formasi Sangkarewang mengalami beda fasies 
menjari dengan Formasi Brani, tersusun atas endapan 

lacustrine berupa calcareous dan carbonaceous shale. 

Formasi Sawahlunto tersusun atas brown shale,  fine silt, 

coal dan silty shale, mengalami pengendapan pada 

daerah  meandering river. Formasi Sawahtambang 

tersusun atas conglomeratic sandstone, massive 

sandstone, laminar coal dan grey shale terendapkan 

pada daerah braided river. Foramsi Ombilin tersusun 

atas calcareous sandstone, limestone, nodule limestone, 

grey – brown calcareous shale, terendapkan pada daerah 

laut dangkal – batial atas. Penelitian ini lebih membahas 

mengenai startigarafi pada Formasi Ombilin daerah 

Muaro dan sekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Lokasi Penelitian berada di daerah Muaro 

Sijunjung Sumatera Barat. 

 

METODE 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa 

pengamatan singkapan permukaan, pengukuran 

stratigrafi terukur dengan metode bentang tali, , korelasi 

profil stratigrafi serta analisis  paleontologi pada sample-

sample yang ditentukan. 
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Pengukuran stratigrafi terukur dengan motode 

bentang tali dilakukan di sepanjang ruas jalan Muaro-

Palangki meliputi Formasi Sawahtambang bagian atas 

dan Formasi Ombilin yang tergambar pada section A . 

Penarikan section profil stratigrafi yang 

menghubungkan antar profil di lp 28, 75, 76, 77, dan 79 

tergambarkan pada section B sementara section C 

menghubungkan antara profil di lp 11, 93 dan 95. 

Penarikan korelasi didasari atas dua faktor utama 

yang dapat ditarik pendekatan atas masing-masing 
section. Penarikan korelasi didasari oleh kesamaan 

litofasies dari masing-masing section yang dibuat, 

kesamaan ciri ini menjadikan pendekatan pertama yang 

dilakukan, selanjutnya penarikan korelasi didasari atas 

kesamaan zona batimetri dari litologi pada masing-

masing  section, zona batimetri ini menunjukkan 

lingkungan pengendapan dari masing-masing litologi 

berdasarkan data analisis paleontologi dari sampel pada 

section. 

Analisis paleontologi digunakan untuk menentukan 

umur relatif batuan dan batimetri lingkungan 
pengendapan. Analisis ini diterapkan pada 9 sample 

batuan yang tersebar pada lokasi pengamatan (Lp) 68, 

69, 70, 75, 79, 93 dan 95, analisis ini menggunakan 

mikroskop Olympus dengan perbesaran 4x. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Litofasies 

 

Pada lokasi penelitian pertama di sepanjang ruas 

jalan Muaro-Palangki dilakukan penarikan stratigrafi 

terukur sepanjang 2118 meter dengan metode bentang 
tali.Berdasarkan perhitungan dan perumusan dari data 

tersebut didapatkan ketebalan sebenarnya setebal 274 

meter dengan variasi litologi fluvial clastic hingga 

marine deposite. 

Dari litologi yang diamati didapatkan 

pengelompokkan fasies batuan berdasarkan keseragaman 

karakteristik secara megaskopis ataupun mikroskopis, 

adapun fasies tersebut terbagi dalam lima fasies litologi, 

diantaranya  fasies batupasir massive, fasies grey shale 

fasies batuserpih, fasies batupasir gampingan lensa 

gamping dan fasies perselingan batuserpih-batupasir 

gampingan. 

Karakteristik dari masing-masing fasies litologi yang 

menyusun Formasi Ombilin dan sebagian dari Formasi 

Sawahtambang (Gambar 2). Pada bagian atas Formasi 

Sawahtambang tersusun atas batupasir massive dan  grey 

shale. 

Batupasir massive tersusun oleh material pasir 

dengan ukuran butir sedang hingga kasar, gerusan  

chanell lebih berkembang, terdapat cross lamination, 

perkembangan ukuran butir dan struktur sedimennya 

menunjukkan adanya arus kuat yang bekerja serta 

perubahan-perubahan arus dan energi. grey shale 

tersusun oleh material mud, menyerpih, non-karbonat, 

clay-silt, sebagian tersisipkan lapisan batubara tipis. 

Pada Formasi Ombilin litofasies terbagi atas 

Batupasir gampingan lensa gamping, perselingan 

batuserpih – batupasir gampingan dan batuserpih 

karbonat. Batupasir gampingan lensa gamping tersusun 

atas batupasir gampingan bewarna abu-abu kehitaman, 

karbonat, ukuran butir halus hingga sedang, fossiliferus, 
sebagian berbentuk nodule. Lensa gamping bewarna 

putih kekuningan, klastika, melensa sebagian kristalin 

dengan penjajaran kalsit. Perselingan batuserpih-

batupasir gampingan tersusun atas batuserpih bewarna 

cokelat keabu-abuan dengan struktur menyerpih, clay-

silt, karbonat, fossiliferus, mengalami perselingan 

dengan batupasir gampingan bewarna abu-abu, ukuran 

pasir halus hingga sedang, karbonat fossiliferus dan 

adanya fosil jejak atau bioturbation. Batuserpih karbonat 

tersusun oleh silt dan lempung bewarna abu-abu dan 

cokelat dengan ukuran butir silt hingga lempung, 

karbonat, fossiliferus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Singkapan pada daerah penelitian dengan 

masing-masing jenis litofasies a. Grey shale b. Batupasir 

massive c. Perselingan batuserpih-batupasir gampingan 

d. Batuserpih karbonat e. Batupasir gampingan lensa 

gamping. 

Struktur sedimen yang berkembang pada endapan 

laut menunjukkan adanya pengaruh arus atau energi 

yang bekerja, pengaruh arus ini juga mampu 

mengidentifikasi dalam proses pengendapan 

(Colombera.  2016). 

Selain perkembangan struktur sedimen juga adanya 
bioturbasi, bentuk bioturbasi dapat menentukan 

lingkungan pengendapan hal ini dilihat dari bentuk, 

ukuran, dan arah  perkembangannya 

Pada daerah penelitian ditemukan bioturbasi dengan 

ciri-ciri bentuk memanjang, tabular dan sedikit bulat, 

vertical dengan bentuk sederhana  selain itu juga 

ditemukan dengan bentuk  memipih panjang, relatif 

horizontal dan saling memotong (Gambar  3). 

a b c 

d e 
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Berdasarkan klasifikasi dan ciri-ciri yang ditemukan 

dilapangan , bahwa jenis dari bioturbasi pada Formasi 

Ombilin termasuk kedalam jenis Skolitos dan Cruziana. 

Jenis skolitos jumlahnya lebih banyak ditemukan 

dibandingkan dengan cruziana, jika dilihat dari jenisnya 

ini lingkungan pengendapan dari Formasi Ombilin 

berada pada litoral zone hingga Shelf zone, tetapi 

penetapan lingkungan pengendapan ini hanya 

berdasarkan aspek dari bioturbasi saja belum melihat 

aspek lainnya, dikarenakan tidak semua bagian lokasi 

pengamatan yang terdapat bioturbasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Berbagai jenis dari bioturbasi pada Formasi 

Ombilin a&b. Skolithos dengan bentuk tabular, vertical 

dan memanjang c.Cruziana dengan bentuk memipih, 

horizontal dan saling memotong 

 

Bentuk dan ragam dari bioturbasi menentukan pola 

hidup dan lingkungan pengendapan dari organisme 

laut.Jika dilihat dari pola hidupnya ada dua jenis 

organisme berbeda yang hidup dilingkungan laut. 

Pertama dengan pola menambat secara vertikal, 

menandai aktivitas organisme yang bergerak aktif  lebih 

kebawah permukaan dikarenakan gangguan dari arus dan 
predator, aktivitas organisme jenis ini memerlukan 

oksigen yang lebih oleh karena itu lingkungan hidupnya 

pun relatif pada daerah yang dangkal. Selanjutnya 

organisme dengan pola hidup merayap di permukaan, 

organisme jenis ini lebih banyak melakukan aktivitas 

pada permukaan dikarenakan pengaruh arus yang kecil 

dan keterdapatan oksigen yang sedikit, tingkat oksigen 

yang rendah ini membuat organisme jenis ini lebih 

banyak melakukan aktivitas di permukaan dibandingkan 

menambat kebawah permukaan. 

Perkembangan litofasies ini menjadikan acuan untuk 
menentukan lingkungan pengendapan dari Formasi 

Ombilin. Berdasarkan Nickols (2009) mengkasifikasikan 

dominasi litologi yang berkembang pada daerah shelf 

marine untuk menentukan lingkungan pengenadapannya, 

analisis ini berdasarkan litologi yang berkembang dan 

yang mendominasi. Dari data litofasies yang telah 

dikumpulkan dan di analisis menunjukkan lingkungan 

pengendapannya berada pada shoreface hingga offshore 

yang ditandai dengan kemunculan batupasir lebih awal 

yang menandakan lingkungan yang dangkal serta 

berangsur bercampur serpih, dalam hal ini Nikols 

mengkategorikan sebagai mudstone (sand-mud) semakin 

akhir dominasi shale semakin dominan yang 

menunjukkan lingkungan laut yang semakin dalam. 

Analisis Zona Batimetri 

 

Selain penentuan umur relatif formasi, analisis 

palentologi  juga untuk menentukan batimetri 

lingkungan pengendapan dari Formasi Ombilin. 
Berdasarkan hasil analisis paleontologi menunjukkan 

bahwa Formasi Ombilin diendapkan dalam lingkungan 

transisi-neritik (Upper shoreface)  hingganeritik luar 

(Offshore) (Tabel 1). 

Pada lokasi pengamatan 93 menunjukkan batimetri 

transisi dengan kemunculan Calcarina venusta, Streblus 

becari,Amphistegina quoyii dan Cibicides praecincius 

Pada lokasi pengamatan 68 menunjukkan batimetri 

transisi hingga neritik tepi dengan fosil Streblus beccari, 

Cibicides praecindus dan Textularia pseudogramen 

terkorelasi dengan lokasi pengamatan 75 yang 
menunjukkan batimetri neritik tepi dengan kemunculan 

anomalina colligerata, siphoninoides echinata, 

Anomalinella rosirata dan streblus becari dengan 

mengacu berdasarkan klasifikasi Barker (1960). 

Pada lokasi pengamatan 69 menunjukkan batimetri 

neritik tepi dengan kemunculan Sipliunaria tubulusa, 

Cibicides praecindus, Tetularia pseudogramen dan 

Anomalina colligera lokasi pengamatan 79 menunjukkan 

batimetri neritik luar dengan kemunculan Anomallina 

colligerata, Anomalina globulosa,dan Planulina 

faucolata dan lokasi pengamatan 95 menunjukkan 

batimetri neritik luar dengan kemunculan anomalina 
colligerata, Eponides umbonalus, dan Astrounion 

fisiense. Pada lokasi pengamatan 70 menunjukkan 

batimetri neritik luar dengan kemunculan Rectobolivina 

colomelaris, Valvulineria, Anomalina semipunallata dan 

Anomalina glubolosa. 

Tabel 1. Kandungan fosil bentonik pada sample 68, 69, 

70, 75, 79, 93 dan 95 yang menunjukkan Formasi 

Ombilin mengalami pengendapan pada lingkungan 

Transisi hingga Neritik luar.  
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Korelasi  Section Stratigrafi 

 

Dari metode dan data yang telah dikumpulkan dan 

dianalisis dilakukanlah pengkorelasian antara Section A, 

Section B dan Section C. masing-masing section ini 

menunjukkan kolom profil stratigrafi yang  

menggambarkan keadaaan dari Formasi Ombilin. 

Section A merupakan analisis dari data measured 

section stratigrafi, pada section ini bagian bawah 
termasuk kedalam Formasi Sawahtambang bagian atas 

yang terdiri atas batupasir berbutir kasar, channel, 

berangsur berubah ke grey shale dengan sisipan tipis 

batubara. Kontak antara Formasi  Sawahtambang dengan 

Formasi Ombilin adalah ketidakselarasan (Koning. 

1985). Pada bagian Formasi Ombilin terdiri atas 

batugamping yang berasosiasi dengan batupasir, 

kemudian batupasir dengan sisipan lensa gamping, 

perselingan batupasir dengan batuserpih  dan yang 

terakhir lapisan batuserpih karbonat (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kolom stratigrafi Section A yang 

menunjukkan zona batimetri Upper Shoreface – 

Offshore Transition dengan keadaan sea level yang 

semakin mendalam. 

Section B merupakan analisis dari data profil 

stratigrafi yang ketebalannya didapat dari pendekatan 

terhadap penampang dan kemiringan lapisan. Pada 

section ini terdiri dari lima singkapan, pada bagian 

pertama terdiri atas batupasir fraksi kasar, channel, 

berangsur berubah ke grey shale dengan sisipan tipis 

batubara, termasuk kedalam Formasi Sawahtambang. 

Singkapan kedua berada pada Formasi Ombilin dengan 

deskripsi batupasir gampingan fraksi halus dengan lensa 

gamping, selanjutnya pada singkapan ketiga dan 

keempat dominasi perselingan batuserpih dan batupasir 

gampingan, pada singkapan kelima menunjukkan 

singkapan batupasir gampingan dan sisipan batuserpih 

(Gambar 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kolom stratigrafi Section B yang 

menunjukkan zona batimetri Upper Shoreface – Lower 

Shoreface . 

 

Sama halnya dengan Section B, Section C merupakan 

analisis dari data profil stratigrafi. Pada section ini 

ditemukan tiga lokasi singkapan, singkapan pertama 

pada Formasi Sawahtambang dengan litologi batupasir 

berfraksi kasar, channel, dan massive. Singkapan kedua 

berada pada Formasi Ombilin dengan litologi 

batugamping dan sisipan batupasir, dari hasil batimetri 

batugamping ini menunjukkan pengendapan pada 

lingkungan transisi, selain itu juga ditemukan mineral 
gluconite pada litologi ini. Selanjutnya singkapan ketiga 

didominasi oleh perselingan batupasir gampingan 

dengan batuserpih. Penarikan korelasi didasari oleh 

marker pada ketidakselarasan ( Unconformity) dan 
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sisipan tipis batubara pada Formasi Sawahtambang 

(Gambar 7). 

Dari hasil korelasi menunjukkan bahwa pengendapan 

dari Formasi Ombilin terjadi pada Miosene Tengah – 

Akhir yang dipengaruhi oleh akitivitas kenaikan muka 

air laut atau transgresi. Transgresi terjadi menimbulkan 

pengaruh kedalaman dari laut (Wilson. 2002),  

kedalaman ini berangsur-angsur semakin dalam hal ini 

ditunjukkan oleh hasil analisis zona batimetri pada 

section  A, setion B dan section C yang terlihat jelas 
pada awal pengendapan terjadi di lingkungan transisi-

laut dangkal  kemudian berangsur semakin dalam ke 

zona neritic tepi (upper shoreface) dan berakhir pada 

neritik luar (offshore).  

Selain itu juga jika dilihat dari perubahan litofasies 

memperlihatkan adanya pengaruh kedalaman yang 

terlihat dari  perubahan pada awal pengendapan. 

Pengendapan diawali oleh dominasi batupasir dengan 

perselingan batugamping, perselingan batugamping ini 

lebih intens kehadirannya pada daerah kontak dengan 

Formasi Sawahtambang, selanjutnya pengendapan 
batupasir dengan perselingan lensa gamping, 

kemunculan gamping pada zona ini lebih sedikit 

dibandingkan dari sebelumnya yang menandai 

kedalaman dari laut yang perlahan mendalam. Pada akhir 

zona didominasi oleh  shale  karbonat dengan 

perselingan batupasir gampingan , dominasi shale 

membuktikan bahwa fraksi halus terendapkan dengan 

proses suspensi yang menandai arus dan energi yang 

bekerja begitu sedikit pengaruhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kolom stratigrafi Section C yang 

menunjukkan zona batimetri Foreshore – Upper 

Shoreface. 

Selain itu juga jika dilihat dari perubahan litofasies 

memperlihatkan adanya pengaruh kedalaman yang 

terlihat dari  perubahan pada awal pengendapan. 

Pengendapan diawali oleh dominasi batupasir dengan 

perselingan batugamping, perselingan batugamping ini 

lebih intens kehadirannya pada daerah kontak dengan 

Formasi Sawahtambang, selanjutnya pengendapan 
batupasir dengan perselingan lensa gamping, 

kemunculan gamping pada zona ini lebih sedikit 

dibandingkan dari sebelumnya yang menandai 

kedalaman dari laut yang perlahan mendalam. Pada akhir 

zona didominasi oleh  shale  karbonat dengan 

perselingan batupasir gampingan , dominasi shale 

membuktikan bahwa fraksi halus terendapkan dengan 

proses suspensi yang menandai arus dan energi yang 

bekerja begitu sedikit pengaruhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Korelasi yang menghubungkan Section A, 

Section B dan Section C menunjukkan sea level yang 

semakin mendalam dengan lingkungan pengendapan 

yang beda pada Formasi Ombilin. 

 

Dalam penelitian ini hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa lingkungan pengendapan dari Formasi Ombilin 

beradadi kisaran Transisi hingga Neritik luar 

berdasarkan data litofasies dan zona batimetri. Pada pola  
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korelasi dari section A - C menunjukkan perubahan 

kedalaman lebih mendalam pada bagian section A  

kemudian section B dan terakhir C. Hal ini menunjukkan 

bahwa bagian tenggara dari daerah penelitian berada 

pada zona yang terdalam, kemudian berangsur 

mendangkal kearah barat - baratlaut. Pada  hal ini 

menandai  proses transgresi pada daerah penelitian 

berlangsung sama pada semua bagian tetapi ada 

beberapa bagian yang mendapatkan porsi kedalaman 

yang berbeda, mungkin dikarenakan keadaan morfologi 
kedalaman laut ataupun keadaan lainnya. Selain itu juga 

kondisi ini juga didapat pada Formasi Telisa di 

Cekungan Sematera Tengah yang memiliki umur dan 

kondisi pengendapan yang relatif sama dengan Formasi 

Ombilin ( Yarmanto dan Fletcher, G. 1993) 

Hasil penelitian menunjukkan Formasi Ombilin 

terendapkan pada Transisi (Forehore) hingga Neritik 

luar (Offshore Transitional), hal ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Koesumadinata dan 

Matasak (1981) yang menjelaskan bahwa lingkungan 

pengendapan berada pada neritik hingga batial atas tetapi 
perbedaan tergambarkan dari umur Formasi Ombilin, 

Koesomadinata dan Matasak menjelaskan bahwa umur 

formasi ini berada pada Miosen Awal N4-N5 dengan 

kehadiran Globigerinoides primordius, G. trilobus 

(Blow. 1969) 

Secara mendasar penelitian ini juga mempunyai 

kesamaan atas konsep yang dikemukakan oleh Nickols 

(2009) pada sebuah buku sedimentology and 

stratigraphy yang membahas mengenai penentuan dan 

pengklasifikasi  lingkungan pengendapan konsep 

tersebut mengacu akan hal-hal mendasar dari litologi, 

dan ichnofossil .  

 

KESIMPULAN 

 

Formasi ombilin diendapkan  pada Miosen Tengah – 

Akhir (N6 – N16) pada Transisi (Forehore) hingga 

Neritik luar (Offshore Transitional), berdasarkan data 

litofasies dan zona batimetri. Pengendapan ini 

dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut atau transgresi  

yang berlangsung hingga akhir pengendapan dari 
Formasi Ombilin, transgresi ini juga mengakibatkan 

kedalaman dari Formasi Ombilin pada daerah penelitian 

semakin dalam kebagian selatan, bagian terdalam pada 

Formasi Ombilin tergambarkan pada section A yang 

berada pada zona neritik luar (Offshore transitional) 

sedangkan bagian yang paling dangkal tergambarkan 

pada bagian section C yang berada pada transisi 

(Foreshore). 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Barker, R.W. (1960). Taxonomic Notes. Society o 

Econimic Paleontologist and Mineralogist, Special 

Publication no.9. USA. 

Blow, W.H. (1969). Late Middle Eocene to Recent 

Planktonik Foraminiferal. Proccedings of The First 

International Conference on Planktonik Microfossils, 

Geneva 1967, Proc.Leiden, E.J. Buill. V.1.422 p. 

Colombera, dkk. (2016). The Shallow-Marine 

Architecture Knowledge Store: A database for the 

     characterization of shallow-marine and paralic 

depositional systems. Shallow Marine Researche 

Group, School of Earth and Environment, University 

of leeds , UK. 

Koesoemadinata, R.P., Matasak, T.H. (1981). 

Stratigraphy and Sedimentation Ombilin Basin 

Central Sumatra (West Sumatra Province). 

Indonesian Petroleum Association Annual 

Convention 10th, pp 217-249. 

Koning, T. (1985). Petroleum Geology of The Ombilin 

Intermontane Basin, West Sumatra. Indonesian 

Petroleum Association Annual Convention 14 th, pp 

117-137. 

Mulyana dan Gani. (2015). Litostratigrafi Cekungan 

Ombilin Dalam Kerangka Tectono-Sedimentation 

Rift Basin. Bulletin of Scientific Contribution, 

Volume 13, Nomor 2, pp 93 – 96. 

Nichols, G. (2009). Sedimentology and Stratigraphy 

Second Edition, Wiley-Blackwell, London. 

Wilson, M. (2002). Cenozoic carbonates in Southeast 

Asia: implications for equatorial carbonate 

development. Sedimentary Geology 147, Department 

of Geological Sciences, University of Durham, South 

Road, Durham, DH1 3LE, UK. 

Yarmanto dan Fletcher, G. (1993). Field Trip Guide 

Book. Indonesian Petroleum Association, Post 

Convention Field Trip, Ombilin Basin, West 

Sumatra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124



Seminar Nasional AVoER X 2018 
Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya  
 
 

 

PERANAN TOTAL SULFUR DALAM KUALITAS LAPISAN BATUBARA FORMASI 

PEMATANG, DAERAH BALUNG, KABUPATEN KAMPAR, RIAU 

 

Hafizoh
1*

, Stevanus Nalendra Jati
1 

 
1 Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Indralaya 
Corresponding author: Hafizohfio59@gmail.com

 

 
 
 
 
ABSTRAK: Formasi Pematang merupakan salah satu formasi penyusun Cekungan Sumatera Tengah dan menjadi fokus 

penelitian. Formasi ini terendapkan secara tidak selaras diatas batuan dasar yang berumur Eosen hingga Oligosen 

dengan litologi berupa batupasir, batubara, batulempung dan batuserpih. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui kandungan sulfur pada batubara Formasi Pematang yang berada di Desa Balung. Tahapan penelitian 

mencakup pemetaan geologi, pengambilan sampel dan melakukan analisa proksimat dengan tujuan untuk menentukan 

nilai kualitas batubara. Sampel yang digunakan untuk analisa berjumlah 3 sampel yang diambil pada lokasi pengamatan 

dengan arah persebaran batubara Barat Laut ke Tenggara. Terdapat hubungan antara kandungan sulfur pada batubara 

dengan sistem pengendapannya. Kandungan sulfur telah ada sejak batubara masih dalam bentuk endapan gambut. 

Gambut yang dipengaruhi oleh air laut umumnya mengandung kadar sulfur yang lebih tinggi dibandingakn dengan 

gambut dilingkungan air tawar. Kehadiran sulfur merupakan salah satu element penting pada batubara yang 

mempengaruhi kualitas batubara. Kandungan sulfur didalam batubara terbagi menjadi 3 yaitu sulfur piritik, sulfur 

organik dan sulfur sulfat. Hasil analisis proksimat memperlihatkan bahwa batubara pada daerah telitian memiliki 

kandungan Total Sulfur 4%, Moisture 7.21%, dan Calorific Value 6.282. 

 

Kata Kunci: batubara, kandungan sulfur, analisa proksimat 

 

ABSTRACT : Pematang Formation is one of Central Sumatera Basin’s formation which become the focus of this 

research. This formation is deposited as an unconformity above the basement in Eocene – Oligocene age with the 

lithology of sandstone , coal, mudstone, and shale. The aim of this research is to discover the sulfur content on coal of 

Pematang Formation in Balung Area. The methods of this research are geological mapping, sampling, and proximate 

analysis to determine coal quality value. The sample used to this analysis are 3 samples along the coal’s distribution 

from northwest to southeast. There is a relation between sulfur content on coal with its deposition system. This sulfur 

content has already existed since in peat deposition phase. This peat is controlled by sea water which generally has 

higher sulfur content compared to fresh water. This sulfur existence is an important element in coal to effect the coal 

quality. Sulfur content in coal is divided into three types; pyritic sulfur, organic sulfur, and sulfate sulfur. The result of 

proximate analysis shows that coal in this research area has the value of total sulfur content 4%, moisture value of 

7,21%. And calorific value of 6,282. 

 

Keyword: coal, sulfur content, proximate analysis 

 

PENDAHULUAN  
Total sulfur merupakan salah satu komponen dalam 

batubara yang terbagi menjadi sulfur organik dan 

anorganik. Kedua komponen ini umumnya berasal dari 

komponen sulfur dalam batubara sebagai sulfur 

syngenetic dan sulfur epigenetic .Sulfur Syngenetic 

merupakan komponen yang berhubungan erat dengan 

proses fisika dan kimia selama proses penggambutan. 

Sulfur epigenetic merupakan sulfur yang diamati sebagai 

pengisi cleat pada pirit didalam batubara akibat proses 

 
 

 

kimia yang terjadi pada akhir proses pembatubaraan 

(Meyers, 1982).  
Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa keterdapat 

an hubungan batubara yang memiliki kandungan sulfur 

dalam sistem pengendapan batubara telah bergabung 

sejak batubara tersebut masih dalam bentuk endapan 

gambut. Gambut yang berada di bawah pengaruh air laut 

umumnya mengandung kadar sulfur yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan gambut air tawar. Hal ini terjadi 

akibat adanya proses pembentukan sulfur yang berasal 

dari pengaruh lapisan pengapit kemudian terendapkan 
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dalam lingkungan laut, serta pengaruh air laut selama 

proses pengendapan tumbuhan, proses mikrobial dan 

perubahan ph (casagrande et al.,1987).  
Studi penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi 

kandungan sulfur pada lapisan batubara dengan 

menggunakan analisa proksimat yang berupa total sulfur. 

Lalu untuk mengetahui jenis batubara dan kondisi geologi 

pada daerah penelitian. 

 

LOKASI PENELITIAN 

 

Secara administratif lokasi daerah penelitian ini 

berada pada Desa Balung, Kabupaten Kampar, Riau 

(Gambar 1). Lokasi ini berada pada koordinat S 0° 06’ 

0.95”, E 100° 48’ 50.3”, dan S 0° 06’ 0.45”, E 100° 51’ 

39.1” dengan luas wilayah 25 km2 dan skala 1 ; 10.000. 
 

 

 

litologi konglomerat, batupasir, batulempung, perselingan 

batupasir dengan serpih dan batubara, serta material 

kelompok ini berasal dari tinggian-tinggian yang ada 

disekitarnya. Formasi ini termasuk kedalam anggota 

Formasi Upper Red Bed yang menjadi pembawa batubara. 

Formasi Sihapas berumur Oligosen Akhir-Miosen 

Tengah, formasi ini terbentuk sesar dan lipatan yang 

disebabkan oleh kompresi yang terjadi didaerah 

penelitian. Pengendapan Formasi Sihapas terendapkan 

secara tidak selaras diatas Formasi Pematang. Proses ini 

bersamaan dengan penurunan muka air laut dengan 

litologi batulempung berkarbonatan yang berselingan 

dengan lanau. Formasi ini termasuk kedalam anggota 

Formasi Menggala yang merupakan bagian terbawah dan 

mengalami tidak selaras dengan Formasi Pematang. 

Litologi batupasir konglomeratan yang berselang-seling 

dengan batupasir halus hingga sedang (Gambar 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Lokasi daerah penelitian 

 

Secara geologi daerah penelitian temasuk kedalam 

Cekungan Sumatera Tengah yang berada di Kabupaten 

Kampar, Riau. Bagian utara dan selatan pada daerah 

telitian merupakan daerah perkebunan sawit dan karet. 

Sedangkan bagian Barat dan Timur banyak pemukiman 

penduduk desa Balung.  
Stratigrafi daerah penelitian menurut Eubank dan 

Makki (1981) dalam Heidrick dan Aulia (1993) terbagi 

menjadi tiga formasi yaitu Formasi Kuantan, Formasi 

Pematang dan Formasi Sihapas. Formasi Kuantan 

berumur Pra-tersier merupakan batuan dasar dengan arah 

persebaran timur ke barat. Kemudian terendapkan 

Formasi Pematang secara tidak selaras diatas batuan dasar  
dengan umur Eosen-Oligosen. Lingkungan 

pengendapannya berupa fluvial dan lacustrine dengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2. Kerangka Tektonik Pulau Sumatera  
(Barber dkk, 2005). 

 

Cekungan Sumatera Tengah memiliki 4 periode 

menurut Eubank dan Makki (1981) dalam Heidrick dan 

Aulia (1993) yaitu periode F0, F1, F2,F3. Periode F0 

terjadi pada Pra-tersier yang mana deformasi terjadi di 

batuan dasar yang menyebabkan sesar berarah Utara-

Selatan, Baratlaut-Tenggara dan Timurlaut-Baratdaya. 

Selanjutnya periode F1 pada Eosen-Oligosen terjadi 

deformasi ekstentional yang berarah Barat-Timur dengan 

menghasilkan rifting disepanjang batuan dasar yang 

membentuk graben dan half-graben serta kembali aktif 

struktur yang telah berkembang. Periode F2 dengan umur 

Miosen Awal-Miosen Tengah yang terjadi amblesan dan 

berhentinya proses rifting yang diikuti terbentuknya sesar 

mendatar menganan secara regional. Periode F3 berumur 
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Miosen Atas-sekarang yang mengalami gaya kompresi 

akibatnya terbentuk struktur reverse dan thrust fault serta 

pengangkatan pegunungan barisan hasil dari penunjaman 

Lempeng Samudera Hindia terhadap Lempeng Benua 

Eurasia (Gambar 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Kerangka Struktur geologi fase F2 dan 

F3 (Heidrick dan Aulia, 1993) 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

atas pemetaan geologi, pengambilan sampel dan meng 

analisa kandungan sulfur. Pemetaan geologi lapangan 

mendapatkan data berupa pengamatan singkapan, 

kedudukan lapisan batuan, jenis batuan, tekstur batuan, 

serta pola sebaran batuan dan pengambilan sampel  
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu 

channel sampling. Channel sampling diambil dari outcrop 

batubara yang dapat mewakili dari batas atas dan batas 

bawah.  
Adapun tahapan preparasi untuk menentukan kadar 

sulfur didalam batubara yaitu, preparasi tahap awal agar 

ukuranya sesuai dengan yang awal. Selanjutnya dilakukan 

penimbangan, penggilingan dengan menggunakan ASTM 

(American Sosiality Testing and Material), pencampuran 

dan pembagian yang telah digiling secara bersamaan, 

pengeringan udara ini dilakukan untuk menghilangkan air 

dengan suhu ISO (International Organisation of 

Standarisation), dan proses penghalusan.Lalu tahap 

preparasi lanjutan yang mana proses ini dilakukan setelah 

preparasi sampel. Dilaboratorium dilakukan analisa 

penentuan kadar sulfur dengan alat Furnace Total 

Sulphur. Selanjutkan memanaskan tungku sampai 

1350oC, masukkan 100ml larutan hydrogen peroxide ke 

bejana penyerap lalu ke ujung keluar pipa pembakaran, 

menutup pipa pembakaran dan mengalirkan gas oksigen 

300ml/menit, menghidupakan vacuum, tutupi batubara 

 

dengan 0.5 gram bubuk aluminium oksida, membuka pipa  
pembakaran lalu mendorong secara bertahap 240mm dan  
30mm, serta lepaskan bejana dan pindahkan ke labu  
enlenmeyer 250ml, menambahkan 2 sampai 3 tetes  
indocator campuran, dan titrasi larutan sodium tetra borat  
0.025M, dan mencatat volume (ml) sodium tetra borate  
0.025M. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil analisa laboratorium, maka didapatkan 

persentase analisa proksimat sebagai berikut (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Hasil Analisa Proksimat 

 

NO Parameter Hasil analisa 

1 Total Sulfur 4.00 

2 Moisture 7.21 

3 Calorific Value 6.282 

 

Berdasarkan (tabel 1) persentase analisa proksimat 

pada lapisan batubara jenis sub-bituminous menujukkan 

nilai total sulfur yang didapatkan sebanyak 4%. Hal ini 

menjelaskan bahwa kandungan sulfur daerah ini tinggi 

dan berpengaruh sehingga berasosiasi dengan batuan 

penutup. Karena dipengaruhi oleh lingkungan laut 

sehingga mempengaruhi kualitasnya yang lebih banyak 

mengandung sulfur piritik dari pada organik. Hasil analisa 

ini juga menunjukkan bahwa nilai Moisture 7.21% dan 

Calorific Value 6.282.  
Klasifikasi peringkat batubara berdasarkan ASTM 

D5864 (Tabel 2) dan (Tabel 3). 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisa Total Sulfur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisa Calorific Value  
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Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisa Moisture UCAPAN TERIMA KASIH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bila batubara hasil analisis tetap dimanfaatkan akan 

berdampak pada pencemaran lingkungan dan kerusakan 

pada alat pembakaran. Pembakaran batubara yang 

mengandung sulfur pirit tinggi dapat membentuk palutan 

gas SOx seperti gas SO2 yang mencemari udara. 

Berdasarkan reaksi tersebut : 4FeS2 + 11o2 - 2 FeS3 + 

8SO2. Gas SO2 tersebut akan mengalami reaksi dengan 

uap air membentuk asam sulfat (H2SO4). Selanjutnya 

akan turun sebagai asam yang bersifat korosif yang 

berbahaya terhadap kelangsungan hidup di darat dan di 

laut seperti biota air.  
Hal ini tentu akan sangat merugikan karena dengan 

menggunakan batubara berkadar sulfur tinggi akan 

berdampak mempercepat kerusakan alat pembakarannya. 

Selain itu kandungan sulfur yang tinggi akan juga 

mempengaruhi air asam tambang bila berada di daerah 

pertambangan, maka sebelumnya harus dinetralkan 

terlebih dahulu bila tidak akan merusak biota air. 

 

KESIMPULAN 

 

(1) Sampel batubara yang dianalisa menunjukkan bahwa 

batubara tersebut termasuk kedalam jenis batubara 

Sub-bituminous.  
(2) Kandungan sulfur pada lapisan batubara yang telah di 

analisa proksimat 4% dengan kandungan sulfur piritik 

yang banyak karena dipengaruhi oleh lingkungan 

pengendapan laut.  
(3) Hasil analisa nilai Calorific Value menunnjukkan nilai 

6.282 dengan nilai Moisture 7.21%.  
(4) Batubara dengan kandungan sulfur tinggi apa bila 

dimanfaatkan akan berdampak pada pencemaran 

lingkungan dan kerusakan pada alat pembakaran. 

Karena kandungan gas dan air asamnya tinggi yang 

akan merusak biota air. 

 

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada 

kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat desa 

Balung yang telah menyediakan tempat pada saat 

penelitian lapangan. Dan terimakasih kepada ilham yang 

telah membantu dalam peroses pengambilan data 

lapangan. Serta berterimakasih kepada laboratorium yang 

telah meneliti sampel batubara yaitu SCCI Palembang 

Laboratory. 
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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Batupasir dari Formasi Menggala. Ruang lingkup 

penelitian ini terdiri dari Formasi Kuantan berumur perm-karbon dan Formasi Menggala berumur Miosen Awal pada 

Kelompok Sihapas yang termasuk dalam peta geologi lembar Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dengan 

melakukan pengamatan lapangan untuk mengetahui karakteristik secara megaskpis dan analisa laboratorium berupa 

analisa petrografi sebanyak 6 sample Batupasir. Dari kenampakan petrografi batuan ini didominasi oleh Batupasir 

berbutir kasar yang didominasi oleh mineral Kuarsa, Feldspar dan Biotit. 

 

Kata Kunci: Batupasir, Formasi Menggala, Karakteristik, Petrografi 

 

ABSTRACT : This research is aim to observe sandstone characteristic of Menggala Formation. The focused of this 

sandstone characteristic is in Kuantan Formation in Perm-Carboniferous age and Menggala Formation in Early 

Miocene in Sihapas Group which include in geological map of Pekanbaru. The method used in this research is field  

observation to discover the characteristic megascopically and petrography analysis with 6 samples of sandstone. The 

result of petrography analysis shows that this sandstone has coarse grain size and dominated by minerals of quartz, 

feldspar, and biotite. 

 

Keywords : Sandstone, Menggala Formation, Characteristic, Petrography 
 
 

PENDAHULUAN 

 
Cekungan Sumatera Tengah ini terkenal dengan 

penghasil hidrokarbon. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik Batupasir dari Formasi 

Menggala. Pada daearah penelitian terdapat dua Formasi 

yaitu Kuantan dan Menggala pada Kelompok Sihapas. 

Batuan dasar basement Formasi kuantan yang berumur 

perm-karbon dengan litologi Filit, Sabak, Tuff dan 

Batugamping menurut (Heidrick dan Aulia, 1993). Dan 

Batupasir Menggala yang berumur Miosen Awal 

diendapkan pada lingkungan fluvial channel Batupasir 

ini berukuran halus-kasar zang didominasi oleh mineral 

kuarsa. Mineral kuarsa ini pembentukannya hasil dari 

rombakan pembentukan batuan sebelumnya yaitu,  

batuan beku,  metamorf  dan  batuan  sedimen  menurut  

( Natasia, et at., 2016). 

Lokasi penelitian secara adiministratif berada 

didaerah Desa Siasam, Kecamatan XII Koto Kampar, 

Kabupaten   Kampar,   Provinsi   Riau.   Yang   termasuk 

kedalam Cekungan Sumatera Tengah. Lokasi penelitian 

ini berbatasan pada bagian Utara dengan kabupaten 

Rokan Hulu, bagian Selatan dengan kabupaten Kauntan 

Singingi, bagian Barat dengan Kabupaten Lima Puluh 

Kota, dan bagian Timur dengan Kota Pekanbaru 

 

Gambar 1 Lokasi Penelitian Daerah Kecamatan Tiga 

Belasa Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau 
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GEOLOGI REGIONAL 

 
Cekungan Sumatera Tengah termasuk kedalam 

cekungan busur belakang (back arc basin) yang 

terbentuk akibat dari adanya subduksi Lempeng 

Samudera Hindia yang bergerak kearah bawah Benua 

Asia yang terbentuk pada awal Tersier (Eosen- 

Oligosen). Tektonik ini dicirikan oleh adanya struktur 

half graben yang terpisah oleh adanya blok-blok patahan 

akibat dari proses rifting yang berarah Baratlaut- 

Tenggara. Secara tektonik Cekungan Sumatera Tengah 

ini sebelah Baratdaya dibatasi oleh pegunungan barisan 

yang terdiri dari batuan yang berumur pre-Tersier, 

dibagian sebelah barat laut dibatasi oleh Busur Asahan, 

dibagian sebelah tenggara dibatasi oleh tinggian 

Tigapuluh, dan dibagian sebelah Timur laut  dibatasi 

oleh paparan sunda menurut Heidrick dan Aulia (1993). 

Stratigrafi pada cekungan Sumatera Tengah dimulai 

dengan terbentuknya batuan dasar (basement) yang 

berumur Pra-tersier, Batuan dasar ini terbagi menjadi 

4satuan yaitu, Mallaca Terrane, Mutus Assemblages, 

Mergui Terrane, Kuallu Terrane Kemudian diendapkan 

Kelompok Pematang ini berumur Eosen-Oligosen yang 

terendapkan secara tidak selaras diatas batuan basement 

yang diendapakan pada lingkungan fluvial, danau dan 

delta. Kelompok pematang ini terkenal dengan batuan 

induk (source rock) penghasil hidrokarbon terbesar 

diIndonesia. Kelompok Pematang ini terbagi menjadi 

lima formasi dari tua kemuda yaitu, Formasi Lower Red 

Beds, Brown Shale, Upper Red Beds, lake fill Deltaic, 

Lake Fill Fluvial. kelompok Sihapas ini berumur 

Oligosen Akhir- Miosen Tengah yang  diendapkan 

secara tidak selarasa diatas kelompok Pematang yang 

terbagi menjadi lima formasi yaitu, Formasi Menggala, 

Bangko, Bekasap, Duri dan Telisa. formasi Petani ini 

berumur Miosen Tengah – Pliosen diendapkan secara 

tidak selaras diatas kelompok Sihapas. Formasi ini 

diendapakan pada lingkungan daerah payau-darat, 

Formasi Petani ini awal dari pembentukan terjadinya 

fase regresi dan akhir fase dari transgeresi. Formasi 

Minas ini berumur Pleistosen diendapakan secara tidak 

selaras diatas formasi Petani. Formasi ini diendapkan 

pada lingkungan fluvial sampai darat Menurut Heidrick 

dan Aulia (1993. 

Struktur yang berkembang dicekungan Sumatera 

Tengah Eubank dan Makki (1981) menyatakan terdapat 

dua pola utama yang berarah Utara-Selatan ini struktur 

yang paling tua berumur Paleogen sedangkan struktur 

yang berarah Barat laut-Tenggara ini struktur yang 

paling muda berumur Neogen. Kedua pola struktur 

tersebut berkembang selama Zaman Tersier. 

METODE 

 
Metode penelitian yang digunakan ada 2 yaitu, tahap 

observasi geologi lapangan dan tahap analisa 

laboratorium. Observasi geologi ini dilakukan dengan 

kegiatan aktivitas lapangan berdasarkan singkapan 

batuan yang ada pada pinggir jalan dan sungai. Dengan 

melakukan penlitian lapang melihat sifat fisik batuan, 

pengukuran strike dip, penampang stratigrafi dan 

pengukuran struktur. 

Analisa laboratorium dilakukan dari hasil data yang 

diperoleh dilapangan. Pada sample batuan yang telah 

dipreparasi dalam bentuk sayatan tipis. Dengan 

dilakukan analisa petrografi menggunkan mikroskop 

sebanyak 12 sample batuan dan 6 menghasilkan 

batupasir untuk mengetahaui karakteristik dan komposisi 

mineral pada batuan. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Batuan yang diamati berdasarkan observasi hasil dari 

lapangan. Dengan melakukan pengamatan megaskopis 

dan mikrokopis. kenampakan megaskopis ini untuk 

mengetahui warna dan tekstur batuan secara fisik. 

Kenampakan megaskopis dilakukan sebanyak 12 sample 

batuan, dan 6 sample menghasilkan Batupasir. Dalam 

analisa petrografi bertujuan untuk mengetahui sifat dari 

batuan seperti tekstur dan mineral penyusun. Pembagian 

batupasir berdasarkan petrografi ini mengacu pada 

kalsifikasi ( Pettijohn et.al 1972) 

Pada Batupasir yang berada pada lokasi penelitian 

3.7 ini berada disungai situngkal. Dengan pengamatan 

megaskopis memperlihatkan dengan  singkapan 

mencapai 10 meter. Memliki karateristik warna fresh 

coklat, lapuk abu-abu kehitaman, ukuran butir find sand- 

coarse sand, derajat kebundaran well sorted, pemilahan 

well sorted, tidak ada breaksi dengan Hcl. Pada 

kenampakan megaskospis batas antar mineral tidak 

terlihat jelas. 

 

 

Gambar 2 Kenampakan Megaskopis Batupasir Halus 

Lokasi Pengamatan 3.7 
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Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi pengamatan 

3.7 menunjukan batuan tersebut sedimen dengan 

dicirikan oleh kehadiran mineral kuarsa, feldspar sebagai 

massa dasar. Sayatan batupasir ini terdiri dari mineral 

kuarsa (85%), tidak berwarna, relief rendah, sudut 

pemadaman bergelombang, berukuran  0,1–0,25mm 

hadir merata dalam sayatan. Mineral Feldspar (3%), 

putih, relief rendah, berukuran 0,1–0,2mm, bentuk 

hampir menyudut. Mineral Lithic (10%), abu-abu 

keputihan, ukuran butir 0,4-0,8mm, bentuk menyudut 

hampir membulat. Mineral Mika (1%), coklat, belahan 

satu arah, pleokroik. Mieral Opak (1%), hitam, isotrop, 

relief tinggi, ukuran 0,05-0,1 mm, bentuk hampir 

membulat. 
 

Gambar 3 Kenampakan Mikroskopis Lokasi Pengamatan 

3.7 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
Batupasir yang berada pada lokasi penelitian 2.8 ini 

berada pada sungai situngkal, Dengan pengamtan 

megaskopis memperlihatkan dengan  singkapan 

mencapai 8 meter. Memiliki karateristik warna fresh 

coklat dan warna lapuk abu-abu kekuningan, ukuran 

butir sand-coarse sand, kebundaran well rounded, 

pemilahan well sorted, dengan singkapan yang fresh dan 

tidak dapat breaksi dengan Hcl. Secara megaskopis 

hubungan antar mineral tidak terlihat jelas. Dengan 

kondisi singkapan mengalami longsoran. 

 

Gambar 4 Kenampakan Megaskopis Batupasir Kasar 

Lokasi Pengamatan 2.8 

 

Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi pengamatan 

2.8 menunjukan batuan tersebut sedimen dengan 

dicirikan oleh kehadiran mineral kuarsa, feldspar dan 

opak sebagai massa dasar. Sayatan batupasir ini terdiri 

dari mineral kuarsa (90%) tidak berwarna, relief rendah, 

sudut pemadaman bergelombang dengan ukuran 0,002- 

0,003 mm. Mineral Feldspar (5%) dengan warna putih 

denagn relif rendah, sudut pemadaman berukuran 0,002- 

0,003 mm, dengan bentuk sudut hampir menyudut. 

Mineral Opak dengan kehadiran (5%), bewarna hitam , 

isotrop, relief tinggi, dengan ukuran 0,002-0,003 mm 

dengan bentuk sudut hampir membulat. 
 

 

Gambar 5 Kenampakan Mikroskopis Lokasi Pengamatan 

 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
Batupasir lokasi pengamatan 5.3 berada disungi 

siasam. Dengan pengamatan megaskopis 

memperlihatkan singkapan mencapai 4 meter. Memili 

karateristik dengan batupasir warna fresh abu-abu dan 

warna lapuk hitam kecokelatan, ukuran butir medium 

sand, kebundaran well rounded, pemilahan well sorted, 

singkapan ini dengan batuan yang kompak dan tidak 

dapat breaksi dengan Hcl. 

 

Gambar 6 Kenampakan Megaskopis Batupasir Butiran 

Sedang Lokasi Pengamatan 5.3 

 
Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi  pengamatan 

5.3 menunjukan batuan tersebut sedimen dengan 

dicirikan oleh kehadiran mineral kuarsa, feldspar sebagai 

massa dasar. Sayatan batupasir ini terdiri dari mineral 

kuarsa (95%) tidak berwarna, relief rendah, sudut 

pemadaman bergelombang, berukuran 0,1–0,2mm  hadir 
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merata dalam sayatan. Mineral Feldspar (2%), putih, 

relief rendah, berukuran 0,1–0,2mm, bentuk hampir 

menyudut. Mineral Mika (2%), coklat, belahan satu arah, 

pleokroik. Mineral Opak (1%), hitam, isotrop, relief 

tinggi, ukuran 0,05-0,1 mm, bentuk hampir membulat. 
 

 

Gambar 7 Kenampakan Mikroskopis Lokasi Pengamatan 

5.3 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
Batupasir lokasi pengamatan 2.9 ini berada disungai 

siasam. Dengan pengamatan megaskopis singkapan 

mencapai 9 meter. Memiliki karateristik dengan warna 

fresh coklat dan warna lapuk hitam, ukuran butir coarse 

sand, kebundaran well rounded, pemilhan well sorted, 

dengan singkapan fresh dan tidak dapat breaksi dengan 

Hcl. Secara megaskopis hubungan antara mineral tidak 

terlihat jelas. 

 

Gambar 8 Kenampakan Megaskopis Batupasir Butiran 

Kasar Lokasi Pengamatan 2.9 

 
Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi  pengamatan 

2.9 menunjukan batuan tersebut Batupasir kasar dengan 

dicirikan oleh kehadiran fragmen lithic (4%) berukuran 

membulat tanggung, hadir merata didalam sayatan 

berukuran 0.4 mm. Lempung (8%), berwarna coklat 

kehijauan pada nikol sejajar, berukuran sangat halus, 

berbentuk anhedral, hadir sebagai massa dasar pada 

batuan dan merata didalam sayatan. Kuarsa  (62%), 

relief rendah, warna putih, sudut pemadaman 

bergelombang, berukuran 0,1-0,4 mm, mineral ini hadir 

merata didalam sayatan. Feldspar (8%) bewarna putih, 

dengan  memperlihatkan  adanya  kenampakan kembaran 

albit pada nikol silang, berukuran 0,05-0,1 mm, dengan 

relief rendah, persebaran sebagian didalam sayatan. 

Opak (7%) berwarna hitam, dengan relief tinggi, 

berukuran 0,1mm, hadir sebagai mineral sekunder yang 

mengisi rekahan. Semen silikaan hadir pada celah 

dikuarsa, kegunaannya sebagai semen untuk mengikat 

mineral kuarsa. 

 

Gambar 9 Kenampakan Mikroskopis Lokasi Pengamatan 

 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
Batupasir lokasi pengamatan 5.15 berada disungai 

silatang. Dengan pengamatan megaskopis 

memperlihatkan singkapan mecapai 8,3 meter. Memiliki 

karateristik dengan warna fresh abu-abu dan warna lapuk 

cokelat kehitama, ukuran butir find sand, kebundaran 

well rounded, pemilhan well sorted, dengan singkapan 

fres dan tidak dapat breaksi dengan Hcl. Hubungan antar 

mineral tidak terlalu terlihat jelas. 

 

Gambar 10 Kenampakan Megaskopis Batupasir Butiran 

Halus Lokasi Pengamatan 5.15 

 
Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi  pengamatan 

5.15 menunjukan batuan tersebut Batupasir kasar dengan 

dicirikan oleh kehadiran mineral fragmen lithic (6%) 

berukuran membulat tanggung, berukuran 0,4 mm 

dengan relief sedang. Kuarsa (71%), hadir didalam 

sayatan sebagai mineral utama,relief sangat rendah, 

butiran berukuran 0,2-0,4 mm dengan bentuk butiran 

anhedral, mineral kuarsa ini tidak memiliki kembaran, 

dengan sudut pemdaman parallel. Feldspar (12%) 

berwarna putih dengan bentuk subhedral, ukuran butir 

0,2 mm, relief rendah, persebaran feldspar ini merata 

didalam sayatan, Feldspar ini memiliki kembaran albit 

pada beberapa mineral. Mineral opak (4%) warna hitam, 
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pada kedua sayatan dengan bentuk kenampakan 

subhedral-anhedral, berukuran 0,2 mm dengan persebran 

merata didalam sayatan. Semen silikan (6%) berwarna 

putih, hadir sebagai silikaan semen utama didalam 

sayatan. 
 

 

Gambar 11 Kenampakan Mikroskopis Lokasi 

Pengamatan 5.15 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
Batupasir lokasi pengamatan 3.10 ini berada disungai 

siasam . Dengan pengamatan megaskopis singkapan 

mecapai 4,2 meter. Memiliki karateristik dengan warna 

fresh abu-abu dan warna lapuk hitam kehijauan, ukuran 

butir find sand, kebundaran well rounded, pemilhan well 

sorted, dengan singkapan fres dan tidak dapat breaksi 

dengan Hcl. Hubungan antar mineral tidak terlalu terlihat 

jelas. 
 

 

Gambar 12 Kenampakan Megaskopis Batupasir Butiran 

Kasar Lokasi Pengamatan 3.10 

 
Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi  pengamatan 

3.10 menunjukan batuan tersebut Batupasir  kasar 

dangen dicirikan oleh kehadiran mineral fragmen lithic 

(6%) pecaahan dari batuan yang membentuk membulat 

tanggung,   berwarna   putih   jernah   dengan persebaran 

merata didalam sayatan. Kuarsa (61%) warna 

kenampakan dinikol sejajar tidak berwana sampai putih, 

nikol silang memperlihatkan ungu sampai biru, memiliki 

bentuk anheral, dengan relief rendah, berukuran 0,3-0,4 

mm, dengan persebaran merata didalam sayatan. 

Feldspar (8%) dengan warna putih abu-abu, relief 

rendah, berukuran 0,005-0,1 mm denngan bentukan 

sebhedral, hadir sebagai mikrolit dengan persebaran 

merata didalam sayatan. Opak (2%) berwarna hitam 

pada  kedua  kenampakan,  berukuran  0,1  mm,   dengan 

bentukan anhedral, penyebaran mineral opak ini merata 

didalam sayatan. Semen silikaan (14%) berwarna putih, 

dengan memiliki ciri-ciri berbentuk bintik-bintik 

mengikat, hadir sebagai mengikat mineral kuarsa diatara 

mineral kuarsa didalam batuan. Dengan penyebaran 

merata didalam sayatan. 

 

Gambar 13 Kenampakan Mikroskopis Lokasi 

Pengamatan 3.10 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
KESIMPULAN 

 
Batupasir Formasi Menggala dari Kelompok Sihapas 

ini berada didaerah Desa Siasam. Batuan ini memiliki 

karakteristif fisik berbutiran dominan halus-kasar yang 

berumur Miosen Awal. Berdasarkan 6 sayatan analisa 

petrografi Batupasir ini didominasi oleh mineral kuarsa, 

feldpar dan biotit. 
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ABSTRAK: Dalam menginterpretasikan sejarah pembentukan struktur geologi perlu melakukan pemodelan geometri 

dari deformasi yang terbentuk. Pembuatan model geometri ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentukan dimensi 

struktur geologi yang terbentuk di lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

geometri lipatan serta memodelkan restorasi pre-deformasi berdasarkan korelasi dari rekontruksi kedudukan batuan. 

Metode rekontruksi struktur pada penelitian ini menggunakan dua metode. Penerapan metode yang digunakan yaitu 

Higgins Method dan Kink Method. Geometri lipatan pada penelitian ini diidentifikasi berdasarkan data hinge surface, 

hinge line dan interlimb yang tergambarkan. Struktur Antiklin Rajawali memiki dimensi yang tegak dan sedikit 

menunjam. Sinklin Garuda memperlihatkan geometri yang tegak dan horizontal. Sedangkan Antiklin Halim memiliki 

dimensi geometri yang sedikit berbeda. Antiklin halim memperlihatkan bentuk yang agak miring dan horizontal. Ketiga 

struktur lipatan terbentuk oleh fase kompresi yang sama yaitu Plio-Plistosen. Hasil restorasi menunjukkan pemendekan 

pelamparan lapisan batuan sebesar 480,7 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur lipatan yang terbentuk 

memiliki geometri yang berbeda-beda namun kelurusan yang dihasilkan sama yaitu berarah Baratlaut-Tenggara dan 

struktur lipatan menyebabkan pemendekan lapisan batuan di lokasi penelitian. 

 
Kata Kunci: geometri, lipatan, rekonstruksi, penunjaman, kemiringan 

 
ABSTRACT: In interprate the historical of geology structure need to modelling geometry from syn-depositional 

deformation. Purpose of modelling of fold geometri in this study was to determine the dimension of geological structure 

which formed in study area. Therefore, this study aims to identify of folding geometry and modelling the pre- 

deformational restoration based on correlation from strike/dip reconstruction. The reconstruction method used in this 

study are two methods. The application of the methods used was Higgins Method and Kink Method. Fold geometry in 

this study identified based on hinge surface, hinge line and interlimb data was imaginated. Rajawali’s Anticline has a 

dimension of upright and plunging fold. Garuda’s Sincline showed the geometry of upright vertical dimension and 

horinzontal plunging. While Halim’s Anticline has a little difference of geometry. Halim’s Anticline showed steeply 

inclined dimension and horizontal plunging. Third of fold are formed by same compression phase in Plio-Plistocene. 

The result of restoration model indicated a shortening of 480,7 meters. It was suggested that structural fold has 

difference geometry in vertical dimension or horizontal dimension, but has a same alignment at the Northwest- 

Southeast and folding deformation induced shortening in study area.. 

 
Keywords : geometry, fold, reconstruction, plunging, inclined 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Ketidakpastian pada pengambilan data geologi dapat 

membuat penarikan interpretasi setiap geologist akan 

berbeda-beda. Dalam pengambilan kesimpulan atau 

interpretasi berdasarkan data geologi, harus melakukan 

pembuatan model disertai penjelasan sederhana 

mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, 

dalam penyajian penentuan sejarah geologi harus 

melakukan rekontruksi mengenai bentukan geologi pada 

keadaan sekarang baik secara dibawah permukaan 

maupun diatas permukaan. Hasil rekontruksi dapat 

memberikan penjelasan visual secara sederhana 

mengenai struktur geologi yang terbentuk didaerah 

telitian. 
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Keadaan geometri geologi yang tergambarkan 

sekarang merupakan akumulasi dari berbagai proses 

sedimentasi, tektonik dan pelapukan. Dalam penentuan 

sejarah mengenai proses pembentukan geometri ini perlu 

dilakukan rekontruksi terhadap keadaan pre- 

deformational didaerah telitian. Hal ini dilakukan untuk 

memperkuat interpretasi mengenai urut-urutan proses 

pembentukan struktur geologi. Oleh karena itu, perlu 

dilakukannya rekonstruksi dan pengidentifikasian 

geometri lipatan agar dapat memahami proses 

pembentukan struktur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

geometri lipatan berdasarkan hasil dari rekonstruksi 

struktur. Dalam hal ini akan membahas tentang 

perbedaan geometri dari masing-masing struktur lipatan 

dan shortening dari hasil deformasi struktur geologi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukannya rekonstruksi dan 

pengidentifikasian geometri lipatan agar dapat 

memahami proses pembentukan struktur. Sehingga dapat 

didapatkan sintesa tentang proses pembentukan struktur 

tersebut. 

 

 
RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 
Daerah penelitian terletak di daerah Beringin 

Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi 

Rawas Utara, Sumatera Selatan. Untuk menuju lokasi 

tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih sepuluh jam 

perjalanan dari Kota Palembang dengan menggunakan 

jalur transportasi darat (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian secara administrasi. 

 
Secara ruang dan waktu, objek yang menjadi fokus 

penelitian yaitu proses setelah batuan terbentuk atau 

post-depositional. Pada proses ini terjadi erosi, dan 

pembentukan struktur geologi akibat adanya proses 

 

eksogen. Penelitian ini membahas mengenai hasil dari 

proses pembentukan struktur geologi. 

Cekungan Sumatera Selatan terbentuk pada Tersier 

awal oleh adanya subduksi oblique antara lempeng Indo- 

Australia dengan lempeng Eurasia yang membentuk 

tinggian bukit barisan (Darman dan Sidi, 2000). Menurut 

Pulunggono dkk., (1992) perkembangan tektonik di 

Cekungan Sumatera Selatan dibagi menjadi empat fase 

(Gambar 2) yaitu: Jura Akhir-Kapur Awal, Kapur Akhir- 

Oligosen, Oligosen-Pliosen, Pliosen-Plistosen. Struktur 

geologi yang terbentuk di lokasi penelitian merupakan 

produk dari fase kompresi pada Pliosen-Plistosen. 

Fase tektonik pada Pliosen-Plistosen adalah fase 

kompresi, sesar-sesar bongkah dasar cekungan 

mengalami reaktifasi yang mengakibatkan pengangkatan 

dan pembentukan antiklinorium utama yaitu antara lain 

Antiklinorium Muara Enim, Antiklinorium Gumai, 

Antiklinorium Pendopo-Benakat, dan Antiklinorium 

Palembang (Pulonggono, 1992). 

Stratigrafi regional Cekungan Sumatera Selatan 

terbentuk pada fase transgresi dan regresi (Barber, et al., 

2005). Formasi yang terbentuk selama fase transgresi 

dikelompokkan menjadi Kelompok Telisa (Formasi 

Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi Gumai). 

Kelompok Palembang diendapkan selama fase regresi 

(Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan 

Formasi Kasai), sedangkan Formasi Lemat dan older 

Lemat diendapkan sebelum fase Transgresi utama 

(Gambar 2). 

 

 
Gambar 2 Stratigrafi regional Cekungan Sumatera 

Selatan (Barber et al., 2005) 

 

 
DATA DAN METODE PENELITIAN 

 
Tahap pengambilan data lapangan dilakukan dengan 

melakukan observasi lapangan menggunakan peta 

South Sumatera 

Basin 

Study Area 
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1:10000. Data lapangan yang diambil meliputi observasi 

singkapan untuk mendapatkan data litologi, kedudukan 

batuan, data cleat pada batubara, kekar dan sesar. Tahap 

observasi singkapan ini meliputi : a) telescoping; b) 

trenching atau test pit; c) strike/dip batuan dan batubara; 

d) deskripsi; e) profil; f) pengukuran tebal; g) bentuk 

lahan dan penggunaan lahan dan; h) sketsa. 

Data yang dijadikan objek penting dalam penelitian 

ini yaitu jenis litologi batuan, urut-urutan stratigrafi 

batuan dan kedudukan batuan atau strike/dip. 

Selanjutnya kedudukan batuan ini dijadikan dasar untuk 

penentuan atau penarikan sebaran kontak satuan batuan 

pada Peta Geologi (Gambar 3). Data kedudukan ini juga 

dijadikan sebagai objek rekontruksi struktur geologi 

pada penelitian ini. 

 
 

 

Gambar 3 Peta Geologi daerah Penelitian. 

 
Rekontruksi struktur geologi dilakukan dengan 

membuat penampang geologi yang melalui struktur 

geologi yang akan direkontruksi. Penampang geologi 

merupakan kenampakan bawah permukaan garis 

penampang berdasarkan data yang didapat dipermukaan. 

Pembuatan penampang geologi pada penelitian ini 

menggunakan dua metode rekontruksi kedudukan 

geologi (Gambar 4) yaitu metode Higgins dan metode 

Kink. Higgins method digunakan untuk merekonstruksi 

bentukan struktur atas permukaan serta puncak lipatan 

baik antiklin mauun sinklin sedangkan Kink method 

digunakan untuk merekonstruksi struktur bawah dan atas 

permukaan. Penampang geologi ini akan di 

 

dikorelasikan untuk menghasilkan geometri struktur 

geologi. Metode ini juga didukung oleh hasil analisa 

proyeksi stereografis. Hasil analisa stereografis 

dilampirkan sebagai data pendukung terhadap hasil 

pengukuran geometri hasil rekonstruksi struktur. 

 

 
Gambar 4 Metode rekontruksi lipatan yang diguanakan 

yaitu Metode Higgins (atas) dan Metode Kink (bawah). 

 
Selanjutnya dilakukan korelasi dari masing-masing 

penampang geologi. Tahap ini dilakukan untuk 

mendapatkan hasil berupa geometri lipatan yang 

terbentuk  di  lokasi  penelitian.   Menurut  Lisle  (2009), 

korelasi  penampang  geologi   bertujuan  untuk  melihat 

perubahan bentuk lipatan berupa arah serta kemiringan 

hinge surface dan arah serta besaran penunjaman hinge 

line. Korelasi ini dapat mengidentifikasi perubahan 

dimensi pelamparan antar sayap lipatan dalam bentuk 

model geometri lipatan. Model ini juga dapat 

menggambarkan pemendekan pelamparan yang terjadi di 

daerah penelitian dalam bentuk model restorasi. 

Sehingga model geometri ini akan memberikan 

interpretasi yang lebih detail mengenai bentukan atau 

geometri lipatan. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini membahas mengenai rekontruksi 

struktur geologi terhadap geometri lipatan. Hasil yang 

ditampilkan berupa pemodelan dari korelasi penampang 

geologi hasil rekontruksi kedudukan batuan. Produk dari 

rekontruksi struktur dalam penelitian ini yaitu model 
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geometri lipatan dan restorasi. Dalam hal ini objek 

penelitian dibagi menjadi tiga struktur geologi. 

 
Geometri Lipatan 

 
Geometri Lipatan yang menjadi objek penelitian 

yaitu Antiklin Rajawali; Sinklin Garuda dan Antiklin 

Halim. Data struktur yang digunakan sebagai data 

pendukung strukut lipatan yaitu rekontruksi dari 

kedudukan-kedudukan pada peta lokasi pengamatan. 

Hasil rekontruksi dari kedudukan-kedudukan yang 

didapatkan berupa penampang geologi menunjukkan 

bentukan berupa antiform atau sinform yang 

mengindikasikan adanya struktur geologi. Menurut 

Husson dan Mugnier (2002) geometri lipatan dihasilkan 

dari korelasi penampang geologi hasil rekontruksi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 

memodelkan bentukan dari antiklin rajawali 

menggunakan korelasi dari tiga penampang geologi pada 

lokasi tertentu. 

 
Antiklin Rajawali 

Antiklin Rajawali terletak dibagian baratdaya daerah 

penelitian. Lipatan ini berarah baratdaya – timurlaut 

dengan arah penunjaman kearah tenggara. Struktur 

antiklin ini diperlihatkan oleh adanya indikasi berupa 

pembalikan dip yang saling berlawanan. Hal ini 

diperkuat dengan hasil rekontruksi dari hasil pembuatan 

penampang geologi berdasarkan kedudukan-kedudukan 

yang mendukung. 

 

 

Gambar 5 Geometri Antiklin Rajawali untuk 

menentukan hinge surface, hinge line dan interlimb. 

 
Berdasarkan pembuatan model geometri Antiklin 

Rajawali (Gambar 5) didapatkan bentukan antiklin dan 

nilai hinge surface dan hinge line (Adamuszek, 2011). 

Bentukan antiklin yang tergambarkan pada model 

 

geometri yaitu antiklin menunjam. Hal ini diindikasikan 

dengan adanya pemendekan dimensi pelamparan secara 

lateral hasil rekontruksi antiklin secara signifikan dari 

menampang A-A’ ke B-B’ dan C-C’. Pada Gambar 5 

menunjukkan juga adanya penunjaman pada puncak- 

puncak antiklin hasil korelasi. Kemiringan penunjaman 

yang didapatkan dari garis horizontal yaitu 8°. Arah 

penunjaman yang terbentuk pada model geometri 

antiklin yaitu N 139° E. Sedangkan kemiringan bidang 

sumbu lipatan atau hinge surface diukur dari garis 

horizontal yaitu 88° SW dengan kemenerusan kearah N 

139° E. Sudut antar sayap lipatan sebesar 149°. 

 

 
Gambar 6 Hasil analisa stereografis Antiklin Rajawali. 

 
Hasil pengukuran dimensi Antiklin Rajawali diatas 

menunjukkan lipatan menunjam kearah tenggara. Hasil 

pengukuran ini berbanding lurus dengan hasil analisa 

stereografis (Gambar 6) berdasarkan data kedudukan- 

kedudukan yang membentuk antiklin tersebut. Hasil 

analisis dinamika pada analisa stereografis didapatkan 

nilai hinge surface, hinge line, σ1, σ2, dan σ3, serta 

menunjukkan bahwa tegasan utama yang membentuk 

lipatan ini berarah Timurlaut (N 49° E) dengan besaran 

penunjaman sebesar 2°. Hal ini mengindikasikan bahwa 

antiklin ini terbentuk pada rezim kompresi yang 

terbentuk pada Pliosen-Plistosen (Pulonggono, 1992). 

 
Sinklin Garuda 

Geometri Sinklin Garuda dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengorelasikan tiga penampang 

geologi. Penentuan letak masing-masing penampang 

berdasarkan jarak pada sayatan di peta geologi. 

 

E W 

Sayap 1 : N 114° E / 15° SW 

Sayap 2 : N 339° E / 16° NE N 

HS : N 139° E / 88° SW 

HL : 08°, N 139° E 

δ1 : 02°, N 049° E 

δ2 : 08°, N 139° E 

δ3 : 84°, N 300° E 
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Sedangkan kemiringan perspektif tiga dimensi yang 

digunakan sudut 60° dari garis horizontal. Kemiringan 

ini digunakan agar kenampakan tiga dimensi dapat 

tergambarkan dengan jelas. Menghubungkan ketiga 

penampang geologi yang dilakukan pada penelitian ini 

dengan cara menyetarakan letak fold axis atau sumbu 

lipatan pada masing-masing penampang. 

Berdasarkan pembuatan model geometri diatas 

(Gambar 7) didapatkan bentukan sinklin serta nilai hinge 

surface dan hinge line. Bentukan lipatan yang 

tergambarkan pada model geometri yaitu sinklin tegak 

dan horizontal. Hasil pengukuran dimensi sinklin yang 

didapatkan yaitu nilai kemenerusan hinge surface 

berarah N 336° E dengan kemiringan sebesar 88°. 

Sedangkan nilai penunjaman yang dibentuk berarah N 

156° E dengan besaran penunjaman yang sangat kecil 

yaitu 1°. Kemiringan penunjaman ini tidak dapat 

ditampilkan pada model diatas karena sudut yang bentuk 

terlalu kecil. Sudut interlimb yang dibentuk 154°. 

 

 

 

Gambar 8 Hasil analisa stereografis Sinklin Garuda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Model geometri Sinklin Garuda untuk 

menentukan nilai hinge surface, hinge line dan interlimb. 

 
Hasil pengukuran geometri Sinklin  Garuda (Gambar 

7) berbanding lurus dengan hasil analisa proyeksi 

stereografis (Gambar 8). Nilai bidang hinge surface dan 

hinge line yang didapatkan identik antar kedua metode 

pengukuran. Analisa proyeksi stereografis didapatkan 

berdasarkan data kedudukan-kedudukan disekitar area 

yang diindikasikan terdapat struktur lipatan. Analisa ini 

juga dilakukan untuk mendapatkan nilai tegas utama 

yang bertanggungjawab terhadap pembentukan Sinklin 

Garuda. Arah tegasan utama yang membentuk struktur 

lipatan ini yaitu berarah baratdaya (N 246° E) dengan 

penunjaman sebesar 2°. Penamaan jenis lipatan 

berdasarkan hasil pengukuran diatas yaitu Upright 

Horizontal Fold (Fossen, 2010). 

Antiklin Halim 

Pemodelan geometri Antiklin Halim dilakukan 

dengan mengorelasikan tiga penampang geologi yaitu 

penampang A-A’; B-B’ dan C-C’. Penentuan letak 

masing-masing penampang berdasarkan jarak pada 

sayatan di peta geologi. Sedangkan kemiringan 

perspektif tiga dimensi yang digunakan sudut 60° dari 

garis horizontal. Kemiringan ini digunakan agar 

kenampakan tiga dimensi dapat tergambarkan dengan 

jelas. 

 

Gambar 9 Model geometri Antiklin Halim untuk 

menentukan nilai hinge surface, hinge line dan interlimb. 

 

E W 

 
Sayap 1 : N 340° E / 14° NE 
Sayap 2 : N 149° E / 11° SW 

HS : N 336° E / 88° NE 

HL : 1°, N 156° E 

δ1 : 02°, N 246° E 

δ2 : 01°, N 156° E 

δ3 : 88°, N 045° E 
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Model geometri Antiklin Halim diatas (Gambar 9) 

didapatkan bentukan antiklin serta nilai hinge surface 

dan hinge line. Berbeda dengan Antiklin Rajawali, 

bentukan lipatan yang tergambarkan pada model 

geometri yaitu antiklin miring dan horizontal. Struktur 

ini memiliki pola kelurusan lipatan yang sama dengan 

kedua lipatan sebelumnya (Antiklin Rajawali dan Sinklin 

Garuda). Hasil pengukuran dimensi antiklin yang 

didapatkan yaitu nilai kemenerusan hinge surface 

berarah N 147° E dengan kemiringan sebesar 79°. Nilai 

kemiringan ini mengindikasikan bahwa struktur lipatan 

memiliki dimensi axial surface yang cukup miring atau 

Steeply Inclined (Fossen, 2010). Sedangkan nilai 

penunjaman yang dibentuk berarah N 144° E dengan 

besaran penunjaman yang sangat kecil yaitu 3°. 

Kemiringan penunjaman ini tidak dapat ditampilkan 

pada model diatas karena sudut yang bentuk terlalu  

kecil. Berbeda dengan struktur antiklin lainnya yang 

membentuk penunjaman sebesar 8°. Sudut interlimb 

yang dibentuk sebesar 79°. Akan tetapi kedua antiklin ini 

memiliki arah kemenerusan yang relatif sama. 

 

 
 

Gambar 10 Hasil analisa stereografis Antiklin Halim. 

 
Hasil pengukuran geometri Sinklin Garuda  (Gambar 

9) berbanding lurus dengan hasil analisa proyeksi 

stereografis (Gambar 10). Nilai bidang hinge surface dan 

hinge line yang didapatkan sama antar kedua metode 

pengukuran. Analisa proyeksi stereografis didapatkan 

berdasarkan data kedudukan-kedudukan disekitar area 

yang diindikasikan terdapat struktur lipatan. Analisa ini 

juga  dilakukan  untuk  mendapatkan  nilai  tegas   utama 

 

yang bertanggungjawab terhadap pembentukan Sinklin 

Garuda. Arah tegasan utama yang membentuk struktur 

lipatan ini yaitu berarah timurlaut (N 57° E) dengan 

penunjaman sebesar 8°. Hal ini mengindikasikan bahwa 

antiklin ini terbentuk pada rezim yang sama dengan 

kedua struktur lipatan sebelumnya yaitu terbentuk pada 

Miosen Tengah – Resen. Penamaan jenis lipatan 

berdasarkan hasil pengukuran diatas yaitu Steeply 

Inclined Horizontal Fold (Fossen, 2010). 

Berdasarkan analisa geomteri diatas, memperlihatkan 
bentukan masing-masing lipatan memiliki  arah 

kelurusan yang relatif sama dengan geometri yang 

berbeda. Antiklin Rajawali memiliki bentukan antiklin 

yang sedikit menunjam dengan sudut enunjaman sebesar 

8°, sedangkan geometri secara vertikal yang dibentuk 

antar sayap lipatan berbentuk tegak dengan sudut 88°. 

Sinklin Garuda memiliki pelamparan kelurusan yang 

sama dengan lipatan lainnya dan memiliki bentuk 

geometri yang tegak dan horizontal. Hal ini berdasarkan 

nilai kemiringan hinge surface sebesar 88° penunjaman 

sebesar 1°. Antiklin Halim memiliki kelurusan yang 

sama dengan Antiklin Rajawali, akan tetapi memiliki 

geometri yang berbeda. Geometri Antiklin Halim 

membentuk lipatan yang agak miring dan horizonal. 

Nilai yang dihasilkan berupa kemiringan bidang sumbu 

lipatan sebesar 79° dan sudut penunjaman 3°. 

Perbedaan geometri ini dikontrol oleh tingkat 

resistensi batuan terhadap gaya kompresi berbeda-beda 

serta gaya release nya. Batuan yang memiliki tingkat 

elastisitas lebih tinggi akan mengalami perlipatan yang 

lebih tegak (sudut interlimb yang lebih kecil) seperti 

tergambar pada Antiklin Halim. Sedangkan penunjaman 

lipatan dikontrol oleh sigma 2 dan tingkat ketahanan 

batuan terhadap gaya tolaknya. Penunjaman terbesar 

terdapat pada Antiklin Rajawali, diinterpretasikan karena 

memiliki gaya tolak terhadap sigma 2 yang lebih tinggi 

daripada struktur lipatan lainnya 

 
Restorasi Struktur Geologi 

 
Pemodelan restorasi dilakukan untuk menentukan 

proses mekanisme pembetukan struktur geologi yang 

indikasinya ditemukan dilapangan. Barzgar et. al. (2015) 

menjelaskan pemodelan restorasi ini juga bertujuan 

untuk mengidentifikasi seberapa besar pemendekan 

dimensi pelamparan lapisan batuan yang terjadi akibat 

dari proses deformasi. Sehingga pembuatan model 

restorasi sebelum deformasi menghasilkan estimasi 

pelamparan lapisan batuan sebelum deformasi atau pada 

saat tepat setelah pengendapan batuan tersebut. 

Model restorasi struktur geologi pada penelitian ini 

menggunakan rekontruksi bentukan pre-deformation dari 

penampang geologi. Penampang geologi yang digunakan 

sebagai objek penelitian ini yaitu penampang B-B’dari 

peta geologi (Gambar 3). Penampang ini berperan 

 

  

 

Sayap 1 : N 142° E / 32° SW 

Sayap 2 : N 334° E / 51° NE 

HS : N 147° E / 79° SW 

HL : 03°, N 144° E 

δ1 : 08°, N 057° E 
δ2 : 03°, N 144° E 

δ3 : 82°, N 251° E 
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sebagai cerminan dari seluruh stratigrafi dan struktur 

geologi yang terbentuk di daerah telitian. 

 

 

Gambar 11 Model restorasi dua dimensi dari penampang 

B-B’ dari Peta Geologi. 

 
Model restorasi (Gambar 11) menunjukkan adanya 

pemendekan pelamparan lapisan batuan setelah 

terdeformasi. Berdasarkan hasil rekontruksi restorasi, 

didapatkan pemendekan pelamparan lapisan sebesar 

±480,7 meter. Nilai ini menunjukkan deformasi yang 

terjadi cukup kuat sehingga kemerusan dan kemiringan 

lapisan batuan menjadi lebih besar daripada sebelum 

deformasi. Proses erosi permukaan setelah deformasi 

juga mempengaruhi volume dari lapisan batuan dilokasi 

penelitian. Erosi permukaan memotong lebih dari 

setengah dari volume lapisan batuan yang terendapkan 

didaerah penelitian. Deformasi yang terjadi juga 

menghasilkan penebalan lapisan dibeberapa bagian 

seperti di puncak-puncak lipatan. Model diatas juga 

memperlihatkan bahwa deformasi yang terjadi juga 

mempengaruhi pola sebaran lapisan batuan  

dipermukaan. Sebaran lapisan batuan dilokasi penelitian 

memperlihatkan adanya perulangan stratigrafi 

dipermukaan pada peta geolgi. Hal ini disebabkan oleh 

adanya struktur geologi antiklin dan sinklin. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

restorasi menghasilkan beberapa sintesa berdasarkan 

kondisi geologi sekarang. Model restorasi 

memperlihatkan proses pembentukan dari ketiga struktur 

lipatan terbentuk pada satu proses kompresi yang sama. 

Resorasi juga mengindikasikan adanya pemendekan 

pelamparan lapisan batuan secara lateral sebesar ±480,7 

meter serta mempengaruhi volume dari batuan yang 

sebelumnya terbentuk dan mempengaruhi pola sebaran 

satuan batuan akibat proses deformasi dan proses erosi. 

 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan keseluruhan analisis data dan 

pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa tiga struktur 

lipatan sebagai objek penelitian terbentuk pada fase 

kompresi yang sama. Ketiga struktur lipatan terbentuk 

pada fase kompresi Pliosen-Plistosen. Akan teteapi 

geometri lipatan yang terbentuk terdapat sedikit 

perbedaan bentukan. Antiklin Rajawali memiliki 

bentukan antiklin yang sedikit lebih menunjam daripada 

struktur lipatan lainnya yaitu 8°, sedangkan geometri 

secara vertikal yang dibentuk antar sayap lipatan 

berbentuk tegak dengan sudut 88°. Sinklin Garuda 

memiliki pelamparan kelurusan yang sama dengan 

lipatan lainnya dan memiliki bentuk geometri yang tegak 

dan horizontal. Hal ini berdasarkan nilai kemiringan 

hinge surface sebesar 88° penunjaman sebesar 1°. 

Sedangkan Antiklin Halim membentuk lipatan  yang 

agak miring dan horizonal. Nilai yang dihasilkan berupa 

kemiringan bidang sumbu lipatan sebesar 79° dan sudut 

penunjaman 3°. Perbedaan geometri ini dikontrol oleh 

tingkat resistensi batuan terhadap gaya kompresi 

berbeda-beda serta gaya release nya. Batuan yang 

memiliki tingkat elastisitas lebih tinggi akan mengalami 

perlipatan yang lebih tegak (sudut interlimb yang lebih 

kecil) seperti tergambar pada Antiklin Halim. Hasil 

pemodelan resorasi mengindikasikan adanya 

pemendekan pelamparan lapisan batuan secara lateral 

sebesar ±480,7 meter serta mempengaruhi volume dari 

batuan yang sebelumnya terbentuk dan mempengaruhi 

pola sebaran satuan batuan akibat proses deformasi dan 

proses erosi. 

Untuk lebih menyempurnakan studi tentang 

rekonstuksi terhadap geometri lipatan ini, penulis 

menyarankan dilakukannya penelitian lebih lanjut 

dengan meningkatkan metode penelitian untuk 

membahas geometri lipatan didaerah dengan struktur 

geologi yang lebih kompleks. Penulis juga 

mengharapkan hasil penelitian ini dapat didijadikan 

referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang 

membahas geometri lipatan yang belum mencapai batas 

elastisitas batuan dan mengalami deformasi sesar. 
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ABSTRAK: Tanjung agung secara adminstrasi berada di provinsi sumatera selatan, dan secara tektonik termasuk ke 

dalam cekungan sumatera selatan. Daerah ini didominasi oleh formasi gumai dengan, yang terdiri dari sedimen laut 

berupa batu serpih dan perselingan batupasir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diagenesa dan proses 

pengendapan batupasir pada daerah penelitian. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan lapangan dan 

analisa petrografi sampel yang telah dipilih. Hasil analisa batupasir menggunakan pengamatan dibawah mikroskop 

menurut Pettijohn (1975) didominasi oleh feldspathic dan arkosik yang kaya akan mineral litik dan feldspar dengan 
semen berupa karbonatan, porositas 2-7%. Batupasir mengalami kompaksi, sementasi dengan semen berupa semen 

karbonatan dan disolusi. Menggunakan worden dan burley (2003) batupasir formasi gumai pada daerah penelitian dapat 

disimpulkan termasuk ke dalam mesogenesa. 

 

Kata Kunci: Geologi, Formasi Gumai, Batupasir, Diagenesa 

 

ABSTRACT: Tanjung Agung is administratively located in the province of South Sumatra, and tectonically included in 

the South Sumatra Basin. This area is dominated by gumai formation, which consists of marine sediments in the form of 

shale stones and sandstone interchanges. This study aims to determine the diagenesis and sandstone deposition process 

in the study area. The method used is by field observation and petrographic analysis of selected samples. The results of 

sandstone analysis using observations under a microscope according to Pettijohn (1975) are dominated by feldspathic 
and archosic which are rich in lithic and feldspar minerals with carbonated cement, 2-7% porosity. Sandstone 

undergoes compacting, cementation with cement in the form of carbonated cement and dissolution. Using worden and 

burley (2003) sandstone formations in the research area include to mesogenesis. 

 

Keywords: Geology, Gumai Formation, Sandstone, Diagenesis. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara adminsitratif Lokasi penelitian terletak di 

kecamatan Tanjung agung, kabupaten Muara enim, 

Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1).  
 

 
 

   Gambar 1 Lokasi Daerah Penelitian 

 

Lokasi penelitian Termasuk kedalam cekungan 

Sumatera Selatan dan secara tektonik terletak di 

belakang busur sumatera (back arc basin). Cekungan 

Sumatera Selatan terbentuk akibat tumbukan dua blok 
berbeda yang berasal dari Timur yaitu blok Asia 

Tenggara dan dari arah barat lempeng Gondwana 

(Barber dkk, 2005).  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

Diagenesa Batupasir Formasi Gumai dengan 

menggunakan metode pengambilan data lapangan dan 

dilanjutkan dengan analisa laboratorium terhadap batuan 

yang terpilih. Penelitian diagenesa Formasi Gumai 

dilakukan karena pada daerah penelitian banyak 

ditemukan singkapan batupasir formasi gumai dan 

menarik untuk dilakukan sebagai objek penelitian. 
 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Pembentukan cekungan Sumatera selatan terdiri dari 

dua fase yaitu Fase Pre-rift, Periode Horst dan Graben, 

Fase Transgresi, dan Fase Regresi. Fase Pre-rift terjadi 

pada masa eosen dengan ciri endapan reruntuhan kaya 
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akan material vulkanik, sebelum masa pre-rift cekungan 

Sumatera Selatan dalam keadaan stabil. Periode Horst 

dan Graben terbentuk pada masa Eosen Akhir – 

Oligosen, cekungan Sumatera Selatan mengalami 

pengangkatan akibat perubahan rezim tektonik. Pada 

saat cekungan Sumatera Selatan mengalami 

pengangkatan maka Terbentuk Horst dan Graben, Fase 

Transgresi terjadi pada masa Oligosen Akhir – Miosen 

Tengah, Penurunan Cekungan terjadi diseluruh cekungan 

Sumatera Selatan sehingga cekungan Sumatera selatan 
mengalami kenaikan permukaan air laut dan dimulainya 

Fase Transgresive. Fase Regresi terjadi pada masa 

Miosen Tengah – Resen, pada fase ini proses Subduksi 

dan pegunungan bukit barisan kembali mengalami 

pengangkatan menyebabkan Endapan delta dan Pantai 

bertambah maju (prograded) menjauh daerah tinggian 

sehingga bukit barisan menjadi sumber sedimen 

penurunan muka air laut mulai terjadi yang 

menyebabkan endapan air laut tidak berkembang. 

Plunggono (1992) mengatakan cekungan sumatera 

selatan dipengaruhi oleh tiga fase tektonik yang bekerja 
yaitu Fase Kompresional, Fase Ekstensional, Fase 

kompresional (Gambar 2).  

 

 
 

Gambar 2 Setting Tektonik Sumatera Selatan 

Pulunggono et.al (1992) 

 

Fase ekstensional terjadi masa Jura awal – Kapur 

terjadi pergerakan lempeng Samudera Hindia dengan 

arah barat laut yang berpusat miring terhadap garis tepi 

berarah Barat Laut – Timur Menenggara Sundaland 

menginduksi vulkanik dan membentuk kelurusan Musi 
dan kelurusan Lematang. Fase kedua yaitu Fase 

Ekstensional pada Zaman Kapur awal – Kapur Akhir 

Gaya ini berorientasi Utara – Selatan dan Barat Barat 

Laut – Timur Menenggara mengalami pemekaran dan 

membentuk Graben dan Depresi, pada fase ini Sesar 

lematang bermula Strike Slip Fault berarah Barat Daya 

Timur Laut berubah Menjadi Normal fault berarah 

N300°E. Perkembangan Selanjutnya menjadi Limau 

menghasilkan block horst dan grabben yang membentuk 

basement Cekungan Sumatera Selatan. Fase ketiga Yaitu 

berupa gerak Kompresional pada plio – plistosen 
menyebabkan sebagian Formasi Air Benakat dan 

Formasi Muara Enim menjadi tinggian tererosi, 

sedangkan pada daerah yang relatif turun diendapkan 

Formasi Kasai. Selanjutnya terjadi pengangkatan dan 

perlipatan berarah barat laut di seluruh daerah cekungan 

yang mengakhiri pengendapan Tersier Cekungan 

Sumatera Selatan pada bagian belakang belakang busur 

terjadi aktivitas volkanisme. 

Stratigrafi regional cekungan Sumatera Selatan 

secara umum dikenal satu megacycle (daur ulang) yang 

terdiri dari fase transgresi dan diikuti fase regresi. 
Sratigrafi Cekungan Sumatera Selatan dibagi menjadi 

tiga gaya yang diawali dengan fase rifting pada Eosen 

awal – Oligosen Akhir yang menandakan terentuknya 

Cekungan Sumatera Selatan dan diendapkan Formasi 

Lahat dan diikuti dengan Formasi Lemat. Dilanjutkan 

dengan fase transgresi dan dikategorikan sebagai 

kelompok Telisa meliputi Formasi Talang Akar, Formasi 

Baturaja, dan Formasi Gumai. Kemudian dilanjutkan 

dengan Fase Regresi yang diagi menjadi Kelompok 

Palembang meliputi Formasi Airbenakat, Formasi 

Muaraenim, dan Formasi Kasai, sedangkan Formasi 

Lemat diendapkan sebelum Fase Transgresi menurut 
Kingston (1988) dalam Barber dan Crow (2005) 

(Gambar 3). 

 

 
 

Gambar 3 Stratigrafi regional Cekungan Sumatera 

Selatan berdasarkan proses tektonostratigrafi, Kingston 

(1988) dalam Barber dan Crow (2005) 
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METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada Penelitian ini adalah 

Pengamatan lapangan berupa pemetaan geologi dengan 

luasan daerah penelitian 7km×7km dengan skala 

1:25.000 dan analisa petrografi terhadap sampel yang 

terpilih. Pengamatan lapangan dilakukan untuk 

pengumpulan data lapangan berupa data geologi dan 

terutama data petrologi batupasir Formasi Gumai yang 

tersingkap di daerah penelitian. Pengambilan Contoh 
batuan dilakukan pada batuan yang segar agar sampel 

batuan tidak tercampur dengan batuan lainnya, sampel 

batuan yang telah diambil dinamai sesuai urutan lintasan 

lokasi penelitian. Selanjutnya kegiatan Analisa petrografi 

yang dilakukan di laboratorium Prodi Teknik Geologi 

Universitas sriwijaya, analisa ini dilakukan untuk 

mengetahui komposisi penyusun batuan dan deskripsi 

rinci menganai diagenesa batupasir Formasi gumai. 

Selanjutnya akan diberikan penamaan batuan menurut 

pettijohn (1975) dan penentuan diagenesa menggunakan 

worden dan burley (2005) .  
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Geologi Daerah Penelitian 

 

Hasil Pengamatan Lapangan pada Daerah Penelitian 

ditemukan 4 formasi, yaitu Formasi Qhv sebagai formasi 

termuda berupa satuan BatuAndesite pada peta 

ditunjukkan dengan warna merah, Formasi Muara enim 

dengan satuan BatuPasir dan satuan BatuLempung pada 

peta ditunjukkan dengan warna kuning untuk BatuPasir 
dan hijau Tua untuk BatuLempung, Formasi  Air 

benakat terdiri satuan BatuLempung dengan material 

piroklastik pada peta ditunjukkan dengan warna Hijau, 

dan Formasi tertua yaitu Formasi Gumai terdiri dari 

satuan Batupasir dan Satuan BatuSerpih pada peta 

ditunjukkan dengan warna Hijau Muda (Gambar 4). 

 

 
 

Gambar 4 Peta Geologi Daerah Penelitian 

 

Geomorfologi daerah penelitian diklasifikasikan 

dengan memperhatikan aspek aspek kemiringan lereng, 

Pola pengaliran dan Elevasi Geomorfologi daerah 

penelitian. Kemiringan lereng daerah penelitian merujuk 

kepada klasifikasi Widyatmanti et al (2016), Menurut 

klasifikasi Widyatmanti et al (2016) kemiringan lereng 

daerah penelitian terdiri dari 7 klasifikasi yaitu flat or 

almost flat  0o – 2o (0 – 2%), Gently Sloping 3o – 7o (3 – 

7%), Sloping 8o – 13o (8 – 13%), Moderately Sloping 14o 

– 20o (14 – 20%), Steep 21o – 55o (21 – 55%), Very Steep 

56o – 140o (56 – 140%), dan Extremely Steep >140o 

(>140%). Menurut Twidale (2004) pola pengaliran 

daerah penelitian termasuk ke dalam pola aliran 
dendritik, pola pengaliran dendritik pada daerah 

penelitian dicirikan dengan bentuk aliran yang 

menyerupai cabang pohon dimana satuan batuan 

penyusun daerah penelitian didominasi oleh satuan 

batusedimen. Elevasi Geomorfologi diklasifikasikan 

berdasarkan klasifikasi Widyatmanti et.al (2016), 

berdasarkan klasifikasi Widyatmanti et.al (2016) daerah 

penelitian terdiri dari 3 bentuk elevasi geomorfologi 

yaitu Perbukitan Tinggi, Perbukitan, dan Perbukitan 

Rendah. 

Berdasarkan aspek – aspek diatas Geomorfologi 
daerah penelitian terdiri dari empat satuan Bentuk Lahan 

yautu Satuan Bantuk Lahan Vulkanik, Satuan Bentuk 

Lahan Denudasional dan Satuan Bentuk Lahan Fluvial 

dengan Penamaan satuan bentuk lahan Geomorfologi 

berdasarkan Brahmantyo (2006). Satuan bentuk lahan 

Vulkanik terdiri dari Perbukitan Vulkanik dan Lereng 

Perbukitan Vulkanik, Satuan Bentuk lahan Denudasional 

terdiri dari bantuk lahan Dataran Denudasional dan 

Satuan Bentuk lahan Fluvial terdiri dari bentuk lahan 

Dataran Banjir. Satuan bentuk lahan Vulkanik pada 

daerah penelitian mencakup 25% dari luas Daerah 

penelitian, Bentuk Lahan Denudasional mencakup 70% 
dari luasan Daerrah Penelitian dan Bentuk Lahan Fluvial 

mencakup 5% dari luasan daerah penelitian. Dari hasil 

pengamatan Geomorfologi didapatkan gambaran fisik 

dari daerah Penelitian (Gambar 5).  

 

 
 

Gambar 5 Satuan Bentuk Lahan Lereng Perbukitan 

Vulkanik 
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Hasil Analisa Petrografi Batupasir Formasi Gumai 

 

Dari hasil penelitian lapangan didapatkan 5 sampel 

batupasir karbonatan pada LP 105, LP106, LP107, 

LP108, dan LP109. Batupasir karbonatan Formasi 

Gumai secara megaskopik memiliki ciri berwarna putih 

abu – abu kehitaman, dengan butir Halus – Kasar. 

mineral yang terkandung di dalam batupasir karbonatan  

pada lokasi penelitian yaitu kuarsa, feldspar, kalsit, litik 

dan opak dengan semen karbonat. Hasil dari analisa 
petrografi menurut Pettijohn (1975)  batupasir pada 

lokasi penelitian merupakan batupasir feldspathic dan 

arkosik yang kaya akan mineral feldspar dan litik.. 

Hasil Analisa petrografi terhadap sampel batupasir 

yang telah dipilih menurut Pettijohn (1975) terdiri dari 

empat jenis batupasir yaitu Arkosic Arenite, Lithic 

Arkose, Feldspartic Greywacke, dan Litharenite 

(Gambar 6). 

 

 
 
Gambar 6 Diagram klasifikasi batuan Menurut Pettijohn 

(1975). 

 

1. Arkosic Arenite 

Hasil analisa petrografi memeperlihatkan LP105 

pada kenampakan nikol silang (b) bentuk mineral 

subhedral – anhedral, inequigranular memiliki tekstur 

campuran ukuran mineral 0,1 – 1,3 mm kandungan 

mineral terdiri dari fragmen berupa lithik (2%) dan 
matriks terdiri dari plagioklas (39%), kuarsa Pada (6%), 

kalsit (13%), lempung (2%), opak (3%) serta semen 

terdiri dari karbonat (28%). Batuan ini juga memiliki 

porositas sebesar 7%. Semen karbonat pada sayatan pada 

kedua kenampakan berwarna kuning dengan bentuk 

anhedral. Pada beberapa bagian kenampakan nikol silang 

berwarna biru – ungu, berukuran sangat halus, tidak 

memiliki belahan, persebaran merata mengikat antara 

kuarsa, plagioklas dan kalsit. 

Pelarutan merupakan proses pemindahan sebagian 

atau seluruh mineral yang ada sebelumnya melaui 
larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan 

(worden dan burley, 2003). Dari sayatan petrografi 

memperlihatkan adanya proses pelarutan yang terjadi 

pada mineral tertentu seperti pada mineral kuarsa 

sehingga membentuk porositas skunder yang disebut 

sebagai Dissolution pore 

Pelarutan akan meningkatkan nilai porositas sekunder. 

Wilson dan Pittman (1977)  mengatakan porositas 

meningkat dikarenakan proses pelarutan yang 

membentuk porositas sekunder dan bukan porositas yang 

terbentuk saat proses pengendapan. Proses pelarutan 

dalam batuan menyebabkan mineral yang terkandung 

didalam batuan rusak dan membentuk rongga atau 

disebut sebagai pori, ketika pori pada batuan sedimen 
terbentuk pori akan diisi oleh air ataupun mineral lainnya 

sehingga akan menggantikan mineral primer. 

Proses diagenesa pada batuan ini tergolong kedalam 

diagenesa tingkat lanjut atau eogenesa dengan melihat 

kontak antar mineral pada batuan ini berupa concavo – 

convex Contact Dan juga ditemukan dibeberapa agian 

berupa sutured Contact (Taylor, 1950). Sementasi pada 

batuan ini mendominsai berupa Semen Karbonat dengan 

ditunjukkan oleh warna kuning 

 

 
 

Gambar 7 Fotomicrograph Batupasir formasi gumai 

LP105 P40X 

 

2. Lithic Arkose 

Sayatan tipis batuan sedimen LP106 memperlihatkan 

warna sayatan putih ke abu-abuan dan hitam memiliki 

material dasar berupa material campuran butiran 
didukung oleh matriks supported fabric, ukuran butir 

( 0.05 – 0.6 mm) dan bentuk butiran subhedral – 

anhedral. Terpilah buruk dengan kemas tertutup, disusun 

oleh fragmen berupa lithik (12%), matriks yang terdiri 

dari kuarsa (32%), plagioklas (7%), kalsit (4%), opak 

(1%) dan semen berupa karbonat (40%) serta porositas 

(4%). Semen karbonat berupa lumpur karbonatan 

berwarna kuning pada kedua kenampakan persebaran 

merata berukuran sangat halus pada sayatan tipis. 

Diagenesa pada batuan ini berada pada diagenesa 

tingkat lanjut dengan bukti berupa kontak antar butir 
Long contact (Taylor, 1950). Pelarutan mineral kuarsa 

dan overgrowth mineral kuarsa, sementasi pada batuan 

ini berupa semen karbonat. 

 

 
 

146



 
Diagenesa Batupasir Formasi Gumai Berdasarakan Analisa Petrografi Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan 
 

Gambar 8 Fotomicrograph Batupasir formasi gumai 

LP106 P40X 

 

3. Feldspartic greywacke  

Sayatan tipis batuan LP107 sedimen berwarna coklat 

gelap pada kenampakan nikol sejajar dan berwarna 

coklat kekuningan pada kenampakan nikol silang 

bertekstur klastik, equigranular. Relief sedang – rendah, 
batas antar kristal long contact, kandungan mineral 

didalam batuan terdiri dari kuarsa (9%), plagioklas 

(39%), opak (4%), lempung (45%) dengan semen berupa 

karbonat (3%). Hadir sebagai semen pada batuan ini, 

berwarna kuning berbintik halus dengan 

perkembangannya sebagai pengikat antara mineral 

kuarsa, persebarannya merata mengelilingi mineral . 

Kontak antar butir pada sayatan memperlihatkan 

point contact (taylor, 1950). Pelarutan tidak terlalu 

berkembang dan tidak terdapat pori dikarenakan tidak 

terjadi pelarutan dan kondisi mineral tidak terkompaksi 
secara kuat. Semen pada batuan ini berupa semen 

karbonat yang tidak terlalu mendominasi. 

 

 
 

Gambar 9 Fotomicrograph Batupasir formasi gumai 

LP107 P40X 

 

4. Litharenit 

Terdapat dua sampel batupasir yang masuk ke dalam 

jenis litharenite yaitu pada sampel LP108 dan LP109. 

Sampel 108 berdasarkan analisa petrografi 

memperlihatkan berwarna coklat muda sampai putih 

pada kenampakan nikol sejajar dan berwarna putih 

sampai hitam pada kenampakan nikol silang, berukuran 

0.1 – 0.8 mm, tekstur campuran dari material klastik 

serta karbonat dan tersusun fragmen berupa lithik (14%), 

matriks berupa kuarsa (7%), plagioklas (3%), opak (2%) 

serta semen karbonat (65%). Batuan ini memiliki 
porositas 9%. Semen karbonat berupa lumpur yang 

mengikat antara fragmen dan matriks berwarna kuning; 

memiliki birefrience yang tinggi. Hadir merata didalam 

sayatan. 

 

 
 

Gambar 10 Fotomicrograph Batupasir formasi gumai 

LP108 P40X 

 

Sampel LP109 memperlihatkan Sayatan tipis batuan 

sedimen, berwarna coklat muda sampai putih pada 

kenampakan nikol sejajar dan berwarna putih sampai 

hitam pada kenampakan nikol silang, berukuran 0.1 – 

0.8 mm, tekstur campuran dari material klastik serta 

karbonat dan tersusun fragmen berupa lithik (14%), 

matriks berupa kuarsa (7%), plagioklas (3%), opak (2%) 

serta semen karbonat (65%). Batuan ini memiliki 

porositas 9%. merupakan lumpur yang mengikat antara 
fragmen dan matriks berwarna kuning; memiliki 

birefrience yang tinggi. 

Proses penglristalan mineral sudah mulai terlihat dan 

kontak antar butir berupa sutured contact (Taylor, 1950). 

Pori pada batuan tidak semakin mengecil dikarenakan 

pengisian mineral lain, mineral kalsit mulai berkembang. 

Semen karbonatan mendominasi, digenesa tingkat lanjut 

sudah mulai terjadi batuan mulai terkompresi kuat akibat 

pembebanan. 

 

 
 

Gambar 11 Fotomicrograph Batupasir formasi gumai 

LP109 P40X 

 

Rezim Mesodiagenesis 

 

Berdasarakan hasil analisa petrografi, proses 
diagenesa formasi gumai termasuk ke dalam 

mesodiagenesa. Penentuan tahap rezim dan diagenesis 

berdasarkan analisa petrografi yang menunjukkan proses 

kompaksi, pelarutan dan sementasi berupa semen 

karbonat terjadi pada sampel batupasir yang telah 

diamati. Porositas batuan dapat dikategorikan cukup baik 

karena berkisar antara 2-9%,  porositas yang tidak terlalu 

baik menunjukkan telah terjadi proses kompaksi pada 

batupasir formasi gumai sehingga mengalami 

pengurangan porositas. Proses pengendapan formasi 

gumai juga mempengaruhi diagenesa batupasir formasi 

gumai. Formasi gumai diendapakan pada zaman tersier 
dan transgresi laut maksimum dengan ketebalan formasi 

berkisar 1800 – 2700 meter.  

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan empat 

Formasi pada daerah penelitian yaitu Formasi QHV 

dengan satuan Batuandesit, Formasi Muaraenim 

satuan Batupasir dan Satuan Batulempung, Formasi 

Air Benakat dengan satuan Batulempung, dan 

Formasi Gumai dengan Satuan Batuserpih dan 

Satuan Batupasir. 
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2. Satuan Bentuk Lahan Daerah penelitian terdiri dari 

Satuan Bentuk Lahan Vulkanik, Satuan Bentuk 

Lahan Denudasional dan Satuan Bentuk Lahan 

Fluvial. 

3. Hasil analisa petrografi batupasir daerah penelitian 

pada formasi Gumai terdiri dari empat jenis yaitu 

Arkosic Arenite, Lithic Arkose, Feldspartic 

Greywacke, dan Litharenite. 

4. Batupasir formasi Gumai telah mengalami proses 

kompaksi yang cukup kuat dengan melihat contact 

antar mineral berupa long contact, concavo-convex 

contact, dan sutured contact.Pelarutan berupa 

pelarutan Mineral kuarsa dengan mineral litik sedikit 

melimpah. Sementasi berupa semen karbonat sebagai 

pengganti dari semen yang telah terlarut sebelumnya.  

5. Dari hasil analisa petrografi diketahui batupasir 

formasi gumai mempunyai porositas sebesar 2 – 9 % 

sehingga diaktegorikan sebagai porositas cukup baik.  

6. Rezim diagenesa yang telah terjadi pada Batupasir 

formasi gumai adalah termasuk kedalam rezim 

Mesodiagenesis. 
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ABSTRAK : Formasi Lahat merupakan formasi tertua pada Cekungan Sumatera Selatan yang diendapkan secara tidak 

selaras diatas batuan Pra Tersier. Formasi ini berumur Eosen hingga Oligosen dengan litologi batupasir tufaan, 
batulanau, batulempung, dan konglomerat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik megaskopis dan 

mikroskopis batuan vulkaniklastik Formasi Lahat di bagian Selatan Pegunungan Tigapuluh tepatnya di Desa Tanah 

Tumbuh, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian yaitu pengambilan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pada penelitian ini setelah 

pengambilan data primer di lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan berupa analisa petrografi dengan 

teknik point counting. Terdapat 7 sampel batuan vulkaniklastik Formasi Lahat yang dilakukan analisa petrografi, tujuh 

sampel tersebut termasuk kedalam jenis batuan tuffaceous sandstone. Ciri umum batuan tuffaceous sandstone pada 

daerah penelitian secara megaskopis memiliki warna abu-abu (fresh) dan coklat (lapuk), berukuran medium – course 

sand, dibeberapa sampel batuan terdapat fragmen berukuran granule (2 – 4 mm) dan terdapat juga sisipan batubara 

yang sangat tipis , derajat kebundaran sub rounded – sub angular dengan sortasi sedang. Secara Mikroskopis tuffaceous 

sandstone dicirikan dengan kehadiran litik, kuarsa, dan feldspar yang mendominasi dengan massa dasar mineral gelas. 
Selain itu terdapat juga mineral lainnya seperti mikroklin, plagioklas, pumice, biotit, opaque, olivin, klorit, dan mineral 

lempung, serta terdapat oksidasi besi. Kehadiran mineral mafik seperti olivin dan biotit mengindikasikan bahwa batuan 

ini terendapkan dan tertransportasi dekat dengan sumber magma. Oksidasi besi berupa mineral hematit menunjukkan 

bahwa batuan ini telah mengalami pelapukan akibat pengaruh iklim sehingga sebagian mineral silika telah terubah. 

Kehadiran mineral klorit mengindikasikan bahwa batuan ini telah mengalami alterasi dengan tipe propilitik.  

 

Kata kunci : Formasi Lahat, karakteristik, tuffaceous sandstone 

 

 

ABSTRACT: Lahat Formation is the oldest formation in the South Sumatra Basin which is deposited in an unconformity 

on Pre-Tertiary rocks. These formations are Eocene to Oligocene with tuffaceous sandstone, siltstone, claystone and 

conglomerate lithology. This research was conducted to determine the characteristics of megascopic and microscopic 
volcaniclastic rocks of the Lahat Formation in the southern part of the Tigapuluh Mountains precisely in the 

Tanahtumbuh Village, Renah Mendaluh, Tanjung Jabung Barat, Jambi Province. The method that used in this study is 

primary data collection and secondary data collection. In this study after the primary data collection in the field, then 

the field data processing in the form of petrographic analysis with point counting techniques is carried out. There were 

7 volcaniclastic rock samples from Lahat Formation which were carried out by petrographic analysis, the seven 

samples were included in the tuffaceous sandstone rock type. General characteristics of tuffaceous sandstone rocks in 

the research area are megascopically gray (fresh) and brown (weathered), medium - course sand, in some rock samples 

there are granule-sized fragments (2-4 mm) and there are also very thin coal in the rock, sub rounded - sub angular by 

roundness with moderate sorting. Microscopically tuffaceous sandstone is characterized by the presence of lytic, 

quartz, and feldspar which dominate with the basic mass of mineral glass. In addition there are also other minerals 

such as microcline, plagioclase, pumice, biotite, opaque, olivine, chlorite, and clay minerals, and there is iron 
oxidation. The presence of mafic minerals such as olivine and biotite indicates that these rocks are deposited and 

transported close to the source of magma. Iron oxidation in the form of hematite minerals shows that these rocks have 

weathered due to climate influences so that some silica minerals have been changed. The presence of chlorite minerals 

indicates that these rocks have undergone alteration with the propylitic type. 

 

Keyword: Lahat Formation, characteristic, tuffaceous sandstone 
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PENDAHULUAN 

 

Secara Geografis daerah penelitian berada di 

koordinat 1° 17’ 11,6814’’ LS – 1° 19’ 55.8589’’LS dan 

102° 45’ 47,2754’’ BT - 102° 48’ 30,4983’’ BT. Secara 

administrasi terletak di desa Tanahtumbuh, Kecamatan 

Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 

Provinsi  Jambi tepatnya dibagian selatan Pegunungan 

Tigapuluh dengan  luasan 5 x 5 km (Gambar 1).   

 

 
 

Gambar 1.  Peta daerah penelitian  (Heryanto,2006 

modifikasi penulis, 2018) 

 

Pegunungan Tigapuluh merupakan sebuah tinggian 

yang tersusun atas batuan Pra Tersier, dan membatasi 

cekungan sedimen Tersier Sumatera Tengah di Barat 

Laut dan Sub Cekungan Jambi di bagian Tenggara 

(Heryanto, 2006). Berdasarkan hal tersebut banyak 

peneliti yang melakukan penelitian disekitar Pegunungan 

Tigapuluh, khususnya meneliti batuan dasar Sumatera 

Selatan. Namun penelitian yang membahas batuan 

vulkaniklastik Formasi Lahat masih sangat minim. 

Batuan vulkaniklastik merupakan hasil resedimentation 

dari material vulkanik, terletak antara batuan vulkanik 

dan batuan sedimen sehingga menarik untuk dilakukan 

penelitian lebih mendalam mengenai karakteristik 

batuannya. adanya penelitian tentang aspek geologi pada 

daerah ini hasilnya dapat dijadikan sebagai pembaharuan 

kondisi geologi bagian selatan pegunungan tigapuluh 

atau digunakan untuk penataan lingkungan oleh 

pemerintah daerah setempat maupun pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik 

megaskopis dan mikroskopis batuan vulkaniklastik. Dari 
hasil analisa yang telah dilakukan kita dapat mengetahui 

proses pengendapan batupasir tufaan pada daerah 

penelitian seperti perubahan sedimen klastik batuan 

sedimen sebelum dan sesudah pengendapan serta 

pengaruh aktivitas vulkanik terhadap batupasir tersebut. 

Penelitian ini menggunakan data permukaan saja dan 

hanya melakukan analisa petrografi dengan teknik point 

counting. Analisa petrografi dilaksanakan di 

Laboratorium Geologi Dinamik dan Petrologi Teknik 

Geologi Universitas Sriwijaya. Analisa yang dilakukan 

menggunakan mikroskop polarisasi perbesaran  40x. 

 
 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Pulau Sumatera merupakan pulau dengan tatanan 

geologi yang sangat komplek yang mana pulau ini 

terbentuk akibat adanya Collision antara lempeng Indo – 

Australia yang bergerak ke arah utara hingga Timur laut 

menunjam masuk kedalam lempeng Eurasia yang relatif 

diam terjadi sekitar 45.6 juta tahun yang lalu. Pergesekan 

kedua lempeng menghasilkan suhu dan tekanan yang 

tinggi sehingga menghasilkan magma dan menjadi dapur 
magma untuk pergunungan bukit barisan. Magma 

tersebut membentuk intrusi granitoid berumur Kapur 

Awal yang menjadi basement Cekungan Sumatera 

Selatan (Pulunggono, 1992). 

Longley (1997) dalam Ginger dan Fielding (2005) 

menjelaskan bahwa terdapat 3 fase tektonik yang 

mengontrol sejarah perkembangan Cekungan Sumatera 

Selatan.  Fase pertama yaitu syn-rift megasekuen (40 – 

29 Ma) menghasilkan horst dan graben. Graben yang 

terbentuk diisi material sedimen yang merupakan 

Formasi Lahat. Formasi Lahat diendapkan secara tidak 

selaras diatas batuan dasar bersamaan dengan aktivitas 
vulkanik, terdiri atas tuffaceous sandstone,  konglomerat, 

serpih, batulempung, dan sisipan batubara (Barber, 

2005). Formasi Lahat diendapkan pada Eosen – Oligosen 

diendapkan pada lingkungan darat. Menurut Hall (1995) 

dalam Ginger dan Fielding (2005) Sumatera Selatan 

telah berorientasi ±15° searah jarum jam sehingga 

menyebabkan orientasi graben N-S dan NW-SW.  
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Fase kedua yaitu Post-Rift Megasekuen (29 – 5 Ma), 

terjadi penurunan akibat keseimbangan suhu litosfer 

dibentuk kembali. Laju penurunan dan muka air laut 

yang tinggi mengakibatkan transgresi yang panjang dan 

mencapai batas maksimum sekitar 16 Ma lalu dan 

menutupi seluruh cekungan. Menurut de Coster (1974) 

pada saat transgresi diendapkan kelompok Telisa 

(Formasi Talangakar pada Oligosen – Miosen Awal, 

Formasi Baturaja diendapkan pada Miosen Awal, dan 

Formasi Gumai yang merupakan transgresi maksimum 
diendapkan pada Miosen Awal – Miosen Tengah). Pada 

saat penurunan muka air laut yang lambat sedangkan 

material sedimen terendapkan kedalam cekungan dari 16 

Ma sampai 5 ma yang lalu menghasilkan regresi. Selama  

proses regresi terendapkan kelompok Palembang 

(Formasi Air Benakat terendapkan pada Miosen Tengah, 

dan Formasi Muaraenim pada Miosen Akhir - Pliosen) 

(de Coster, 1974). 

Fase ketiga yaitu syn-Orogenic / Megasekuen Inversi 

(5 Ma – Sekarang), Chalik dkk (2004) dalam Ginger dan 

Fielding (2005) mengatakan bahwa kejadian orogenik 
membentuk Barisan Orogeny disepanjang Sumatera 

Selatan dari  5 Ma yang lalu hingga sekarang meskipun 

pada awal 10 Ma yang lalu terdapat bukti pengangkatan. 

Pada saat orogenesa yaitu pada Plio-Pleistosen 

terendapkan Formasi Kasai yang mengakhiri siklus susut 

laut yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik 

(Pulunggono, 1992) (Gambar 2). 

 

 
 

Gambar 2. Kolom Stratigrafi Cekungan Sumatera 

Selatan (Ginger dan Fielding, 2005 modifikasi 

penulis, 2018). 

 

 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengambilan 

data permukaan dan analisa laboratorium. Data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer berupa data lapangan seperti data litologi dan 

kedudukan, serta pemerconto setangan tuffaceous 

sandstone. Data litologi membantu untuk mengetahui 

karakteristik batuan secara megaskopis serta penyebaran 

batuan pada daerah penelitian. Kenampakan megaskopis 

batuan secara umum seperti warna, tekstur sedimen, 

morfologi butiran, dan struktur sedimen. Data sekunder 

berupa data penelitian terdahulu yang sesuai dengan 

penelitian penulis. 

Analisa petrografi digunakan untuk mengetahui 

komposisi mineral serta karakteristik batuan secara 

mikroskopis dari sampel yang dianalisis dari beberapa 
lokasi pengamatan. Analisa petrografi dilakukan dengan 

membuat sayatan tipis (thin section) dari pemerconto 

setangan yang telah diambil dilapangan. Terdapat 7 

sampel batupasir tufaan yang dilakukan analisa 

petrografi pada penelitian ini. Analisa ini menggunakan 

teknik point counting untuk menentukan komposisi 

mineral dengan 100 titik, mineral tersebut selanjutnya 

diakumulasikan dan dihitung persentasenya. Dalam 

pengklasifikasin batuan vulkaniklastik menggunakan 

kalsifikasi Schmid (1981) (Tabel 1.). Analisa petrografi 

dilakukan di Laboratorium Geologi Dinamik dan 
Petrologi Teknik Geologi Universitas Sriwijaya 

menggunakan mikroskop polarisasi merk Olimpus CX23 

dengan perbesaran 40x. 

 

Tabel 1. Klasifikasi batuan vulkaniklastik dan epiklastik 

(Schmid, 1981) 

 

 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Daerah penelitian berada di bagian Selatan 

Pegunungan Tigapuluh tepatnya di desa Tanahtumbuh, 

Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penelitian ini mengenai 

karakteristik batuan vulkaniklastik yaitu tuffaceous 

sandstone Formasi Lahat berdasarkan analisa petrografi. 

Untuk mengetahui karakteristik batupasir pada 

daerah penelitian dilakukan analisa petrografi pada 7 

sampel batupasir (Tabel 2). Pada daerah penelitian seluas 

5 x 5 km, terdapat 20 tuffaceous sandstone yang tersebar 

di bagian Utara daerah penelitian memanjang dari 

Baratlaut ke Timurlaut (Gambar 3.). Setiap batupasir 

akan memperlihatkan karakteristik yang berbeda baik 

dari megaskopis maupun mikroskopis.  
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Tabel 2. Tabel koordinat lokasi analisa singkapan 

Tuffaceous Sandstone Formasi Lahat daerah penelitian 

 

Lokasi Koordinat  Litologi 

LP 11 
01° 18’ 23.1’’ LS - 

102° 47’ 48.6’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

 LP 43 
01° 18’ 47.9’’ LS - 

102° 47’ 51.7’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

 LP 45 
01° 19’ 05.9’’ LS - 

102° 47’ 55.3’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

LP 52 
01° 18’ 07.3’’ LS - 

102° 47’ 30.3’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

 LP 53 
01° 18’ 08.5’’ LS - 

102° 47’ 26.6’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

 LP 59 
01° 17’ 30.0’’ LS - 

102° 47’ 55.1’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

 LP 60 
01° 17’ 19.7’’ LS - 

102° 47’ 00.6’’ BT 

Tuffaceous 

Sandstone 

 

 
 

Gambar 3. Peta sebaran dan lokasi analisa petrografi 

tuffaceous sandstone Formasi Lahat daerah penelitian. 

 

Karakteristik megaskopis 

 
 Secara umum tuffaceous sandstone yang ditemukan 

dilapangan berwarna abu-abu pada kondisi segar dan 

abu-abu kecoklatan saat kondisi lapuk, memiliki ukuran 

butir medium sand hingga coarse sand. Memiliki sortasi 

baik, derajat kebundara sub rounded hingga sub angular, 

kemas tertutup (grain supported fabric). Kekompakan 

batuan agak keras hingga keras.  

Tuffaceous sandstone pada LP 11 berwarna abu-abu 

kecoklatan, berukuran coarse sand (0,5 – 1 mm), sortasi 

baik, dan memiliki derajat kebundaran sub rounded – 

sub angular, kemas tertutup (grain supported fabric). 

Sebagian mineral mengalami pelapukan dengan 

ditemukan mineral yang telah teroksidasi. Komposisi 

mineral  yang terliat dengan mata telanjang yaitu kuarsa 

dan hornblende  (Gambar 4.)  

 

 
 

Gambar 4. Singkapan Tuffaceous sandstone LP 11 

dengan azimuth foto N 16° E. 

 

Pada LP 45 terdapat tuffaceous sandstone dengan 

sisipan batubara yang sangat tipis yaitu 1- 2 cm, dan 

memiliki struktur load cast yang terbentuk akibat erosi 

pasca pengendapan (Gambar 5.). 
 

 
 

Gambar 5. Singkapan Tuffaceous sandstone sisipan 
batubara pada LP 45 dengan azimuth foto N 329° E. 

 

Tuffaceous sandstone pada LP 60 telah mengalami 

ubahan, yang dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. 

Singkapan pada LP ini telah mengalami pelapukan, hal 

ini dibuktikan dengan adanya longsoran disekitar 

singkapan. Terdapat fragmen berukuran granule akibat 

transportasi yang tertanam pada batuan ini (Gambar 6.). 

 

 
 

Gambar 6. Singkapan tuffaceous sandtsone pada LP 60 

dengan azimuth  foto N 160° E. 

Karakteristik mikroskopis 
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Dari hasil analisa petrografi berdasarkan kandungan 

mineralnya batupasir pada daerah penelitian termasuk 

batuan vulkaniklastik (Schmid, 1981) (Tabel 3.). 

 

Tabel 3. Hasil Analisa petrografi tuffaceous sandstone 

Formasi Lahat daerah penelitian. 

 

 
 

 Keterangan : 
 Lit  : Litik          Plg : Plagioklas Gel   : Mineral Gelas 
 Qz  : Kuarsa          Klo : Klorit Lem: Mineral lempung 
 Feld : Feldspar          Olv : Olivin Oks  : Oksidasi Besi 
 Mkr  : Mikroklin     Bt   : Biotit 

 

Secara keseluruhan batupasir pada daerah penelitian 

memiliki ± 40% material vulkanik seperti mineral gelas 

dan pumice (Tabel 3.). Selain itu terdapat mineral 

plagioklas, mikroklin, biotit, dan olivin. Keterdapatan 

mineral tersebut dalam batupasir ini akan 

mengindikasikan asal pengendapan batuan. 

Sayatan tipis pada LP 11 berwarna hitam sampai 

keunguan dengan fragmen berukuran 0.2 – 1 mm. 

Batuan ini disusun oleh mineral kuarsa (3%), olivin 

(45%), plagioklas (6%), dan litik ( 42%) sebagai 
fragmen, serta gelas (45%) sebagai massa dasar (Gambar 

7.).    

Berdasarkan reaksi bowen, terjadi penurunan suhu 

yang signifikan saat pembentukan mineral pada LP 11, 

mineral olivin terbentuk pertama kali pada suhu 1200° - 

1000°, mineral olivin merupakan mineral yang pertama 
mengkristal dari magma, terbentuk pada suhu yang 

tinggi dan biasanya terdapat pada batuan mafik hingga 

ultramafik.  Kemudian pada suhu 1200° - 600° terbentuk 

mineral plagioklas, dilanjutkan penurunan suhu yang 

drastis membentuk mineral kuarsa pada suhu 600° - 

100°. Selanjutnya mineral tersebut terendapkan 

bersamaan dengan litik dan berasosiasi dengan material 

vulkanik. Litik merupakan fragmen batuan berupa gelas 

vulkanik, kuarsa, dan pumice. Sebelumnya mineral 

tersebut pernah berada dalam suatu batuan yang 

akhirnya tertransportasi dan terendapkan kembali pada 

batuan ini. Setiap litik memiliki karakteristik yang 
berbeda dilihat dari warna pada sayatan yang berbeda , 

menunjukkan bahwa fragmen litik tersebut berasal dari 

batuan yang berbeda. Pada sayatan ini hampir seluruh 

mineral tertambat pada massa dasar berupa mineral 

gelas.  

Setelah melakukan analisa petrografi pada LP 11, 

kandungan endapan mineral magmatik seperti olivin dan 

plagioklas mengindikasikan bahwa batuan ini 

tertransport dan terendapkan di daerah yang dekat 

dengan sumber magma. 

 

 
 

Gambar 7. Foto mikrograph tuffaceous sandstone pada 

LP 11 dengan perbesaran 40x. 

 

Pada LP 45 memperlihatkan karakteristik yang 

berbeda, batuan ini berwarna abu-abu sampai kuning 

keemasan, fragmen berukuran 0.2 – 1.5 mm, bentuk 
mineral yang beragam terdiri dari litik  (22%), kuarsa 

(17%), Feldspar (4%), klorit (3%), mineral lempung 

(6%), dan gelas (48%) (Gambar 8.). 

Tuffaceous sandstone pada LP 45 memperlihatkan 

adanya mineral klorit, berwarna coklat kehijauan. 

Mineral klorit terbentuk pada suhu 250° , pH mendekati 

netral dengan salinitas beragam, dan termasuk kedalam 

alterasi propilitik (Guilbert & Park, 1986). Mineral ini 

biasa terdapat di dalam batuan beku atau batuan 

metamorf, diinterpretasikan bahwa batuan ini 

dipengaruhi oleh tekanan dan suhu yang tinggi. Sehingga 

mineral lempung dapat terubah menjadi klorit.  
 

 
 

Gambar 8. Foto Mikrograph tuffaceous sandstone pada 

LP 45 dengan perbesaran 40x. 

 

Sayatan ini memiliki warna abu-abu hingga coklat 

kemerahan. Batuan pada sayatan ini tersusun atas 

mineral kuarsa (20%) dan feldspar (5%) sebagai 
fragmen, gelas (49%) sebagai massa dasar, serta oksida 

besi (26%) sebagai pengikat fragmen dan matriks 

(Gambar 9.).  

Sayatan Tuffaceous sandstone pada LP 60 

memperlihatkan  bahwa mineral yang terkandung telah 

hancur dan batas antar mineral sudah tidak terlihat jelas. 

Selain itu sebagian mineral kuarsa mempunyai bentuk 

yang memipih. Hal ini mengindikasikan bahwa batuan 
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pada singkapan ini dipengaruhi oleh tekanan yang tinggi. 

Sebagian mineral yang terdapat pada sayatan ini telah 

mengalami  oksidasi besi, hal tersebut diindikasikan 

adanya pengaruh sekunder diluar batuan.  

 

 
 

Gambar 9. Foto Mikrograph tuffaceous sandstone 
terubah pada LP 60 dengan perbesaran 40x. 

 

Secara keseluruhan tuffaceous sandstone pada daerah 

penelitian  didominasi oleh litik, kuarsa, dan mineral 

gelas. Terdapat juga mineral feldspar, mikroklin, 

plagioklas, biotit, opaq, olivin, dan klorit serta terdapat 

oksidasi besi. Litik pada batuan ini merupakan fragmen 

batuan berupa gelas vulkanik, kuarsa, dan pumice. 

Sebelumnya mineral tersebut pernah berada dalam suatu 

batuan yang akhirnya tertransportasi dan terendapkan 

kembali pada batuan ini.  

 

    

KESIMPULAN 

 

(1) Analisa petrografi yang dilakukan pada 7 sampel 

batuan vulkaniklastik daerah penelitian 

menunjukkan bahwa batuan ini termasuk kedalam 

tuffaceous sandstone. 

(2) Secara keseluruhan 7 sampel batuan yang dianalisa 

didominasi oleh fragmen litik, mineral kuarsa, 

mineral gelas, dan oksidasi. Selain itu terdapat juga 

feldspar, mikroklin, plagioklas klorit, pumice, 

olivin, biotit, dan mineral lempung. 

(3) Alterasi yang terdapat pada LP 45 termasuk 

kedalam jenis alterasi propilitik, dengan kehadiran 

mineral klorit yang terbentuk pada suhu 250°. 

(4) Jenis mineral yang terdapat pada batuan ini 

merupakan endapan mineral magmatik yang 

menunjukkan bahwa batuan ini tertransportasi dan 

terendapkan dekat dengan sumber magma. 

(5) Tuffaceous sandstone pada daerah penelitian 

dipengaruhi oleh tekanan yang tinggi. 
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ABSTRAK: Daerah penelitian secara tektonik termasuk dalam Cekungan Sumatra Tengah, dan tersusun oleh rumpunan 

batuan yang dikenal sebagai Formasi Kuantan dan Formasi Sihapas. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

karakteristik fisik dan kimia batubara yang terdapat pada sikuen batuan Formasi Sihapas. Sebagai salah satu potensi 

sumber daya alam, diperlukan informasi yang terperinci dalam kegiatan eksplorasi batubara. Observasi lapangan 

dilakukan pada lapisan batubara untuk mendeskripsikan singkapan yang dijumpai di lokasi penelitian. Pengambilan 

perconto dilaksanakan dengan metode channel sampling secara vertikal pada top, middle dan bottom lapisan batubara 

pada tiga lokasi pengamatan. Perconto batubara kemudian dianalisis dengan metode proksimat untuk mengetahui 

karakteristik geokimia batubara pada lokasi penelitian. Secara fisik, batubara di lokasi penelitian berwarna hitam, agak 

mengkilap dan keras. Hasil analisis laboratorium memperlihatkan rata-rata nilai moisture, ash, volatile matter dan fixed 

carbon sebesar 1.19%, 19.93%, 32.21%, dan 44.7%. Secara umum, batubara pada lokasi penelitian tergolong dalam 
klasifikasi batubara bituminous high volatile. 

 

Kata Kunci: Analisis Proksimat, Batubara, Formasi Sihapas 
 

ABSTRACT: Tectonically, research area located in Central Sumatra Basin, comprise of two formation known as pra-

Tertiary Kuantan Formation and Tertiary Sihapas Formation. This study aims to identify physical and chemical 

characteristic of coal seams in Sihapas Formation. Coal as one of natural resources, it exploration need detailed 

information for better understanding of the coal properties. Field observation was done to describe physical 

characteristic of coal outcrops in research area. The coal sample was collected using channel sampling method, which is 

vertically on top, middle and bottom of the coal outcrop in three location. The sample was analysed using proximate 

analysis to determine the chemical properties of coal. Physically, coal in research are was black, rather bright and also 

hard. The result of laboratory analysis shows that coal has average value of moisture, ash, volatile matter and fixed 

carbon of 1.19%, 19.93%, 32.21%, and 44.7%, respectively. In general, coal seams in research area is classified as 

bituminous high volatile.  
 

Keywords: Proximate Analysis, Coal, Sihapas Formation 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Koto Lamo adalah salah satu wilayah di 

Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdapat lokasi 

pertambangan batubara. Terdapat dua pit bekas kegiatan 

penambangan batubara dan potensi batubara yang 

terdapat di beberapa wilayah sekitarnya. Pemanfaatan 

sumber daya alam ini perlu didukung oleh data geologi 

yang mencukupi.  

Penelitian dilakukan pada Daerah Koto Lamo, 

Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat 

(Gambar 1). Fokus penelitian adalah mengenai batubara 

Formasi Sihapas Cekungan Sumatra Tengah. Formasi 

sihapas berumur Akhir Oligosen – Awal Miosen yang 

merupakan endapan sedimen fluvial berupa batupasir 

berbutir halus sampai kasar dengan sisipan batuserpih. 

Batubara di cekungan sumatera tengah termasuk dalam 

bagian bawah Formasi Sihapas.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik batubara Formasi Sihapas dari aspek fisik 

dan kimianya. Pengamatan dilakukan pada tiga lokasi 

singkapan batubara untuk mendeskripsikan sifat fisik 

dari batubara. selain itu juga diambil beberapa perconto 

batubara untuk dilakukan analisis laboratorium. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis proksimat yang menghasilkan data-data antara 
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lain moisture, ash, volatile matter dan fixed carbon. 

Hasil analisis ini kemudian digunakan dalam penentuan 

peringkat batubara berdasarkan klasifikasi White (1915).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Lima Puluh 

Kota (Fitri, 2015). Lokasi penelitian pada kotak hitam. 

 

 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

Stratigrafi daerah penelitian tersusun atas dua 

formasi yaitu Formasi Kuantan dan Formasi Sihapas 

(Gambar 2). Stratigrafi Pra-Tersier Formasi Kuantan 

terdiri atas kuarsit, batupasir kuarsa, slate, filit pada 

bagian bawah, batuserpih, filit, kuarsit, batulanau, aliran 

lava andesit sampai basal (Barber, 2005).  

Formasi Sihapas tersusun atas batupasir kuarsa 

berwarna putih dengan ukuran butir sedang-kasar, 

batupasir konglomeratan, batulanau, batuserpih abu-abu 

dan batubara. Umur Formasi Sihapas berdasarkan 

Suandhi (2013) adalah Akhir Oligosen – Awal Miosen. 

Formasi Sihapas terendapkan pada lingkungan braided 

river.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Stratigrafi Daerah Penelitian 

 

Struktur geologi yang terbentuk di daerah penelitian 

adalah dua sesar mendatar kanan (dextral strike-slip 

fault) yang berarah N-S dan NE-SW. Berdasarkan 

pembagian fase tektonik Cekungan Sumatra Tengah oleh 

Heidrick dan Aulia (1993), diinterpretasikan bahwa sesar 

berarah N-S terbentuk pada Miosen Awal ketika terjadi 

reaktivasi struktur yang lebih tua, sedangkan sesar 

berarah NE-SW terbentuk pada Miosen Akhir. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi tiga tahapan yaitu studi pustaka, pemetaan 

geologi permukaan dan analisis laboratorium. Studi 

pustaka dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi 

daerah penelitian berdasarkan literatur terdahulu.  

Pengamatan lapangan dilaksanakan untuk 

menghimpun data-data geologi dan pengambilan 

perconto batubara. Kegiatan pengamatan lapangan 

bertujuan untuk mendeskripsikan sifat fisik batubata 

pada setiap singkapan. Metode pengambilan perconto 

dilakukan dengan metode channel sampling pada bagian 

top, middle dan bottom lapisan batubara.  

Analisis laboratorium menggunakan metode analisis 

proksimat dalam kondisi air dried basis (adb) untuk 

mendapatkan nilai kandungan moisture, ash, volatile 

matter dan fixed carbon dalam batubara. Klasifikasi 

peringkat batubara menggunakan White (1915), dengan 

parameter berupa rasio antara fixed carbon dan volatile 

matter atau disebut sebagai fuel ratio. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Observasi Singkapan 

 

Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan 

data karakteristik fisik dari singkapan batubara. Data-

data lapangan yang didapatkan adalah lokasi dan foto 

singkapan, ketebalan lapisan batubara, litologi pada roof 

dan floor, dan kenampakan fisik batubara mencakup 

warna, gores, kilap, serta tingkat kekerasan. 

Terdapat tiga lokasi pengamatan singkapan batubara 

pada daerah penelitian yang diberi nama lokasi T-S, T-

W dan T-T. Pada masing-masing lokasi pengamatan 

terdapat satu lapisan batubara dengan ketebalan yang 

bervariasi mulai dari 30 sampai 80 cm.  

Pengambilan perconto batubara dilakukan pada 

ketiga lokasi dengan menggunakan metode channel 

sampling yaitu dengan membuat alur sepanjang lapisan 

batubara secara vertikal. Perconto yang diambil 

dianggap mewakili kondisi batubara yang mencakup 

bagian top, middle dan bottom lapisan.  

Lokasi pengamatan T-S, terletak pada koordinat 

0o08’11.7” N 100o31’35.7” S, dengan ketebalan 83 cm, 

berwarna hitam, kilap kusam, gores berwarna hitam, 

keras, pecahan tidak beraturan (Gambar 3).  
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Gambar 3. Singkapan Batubara Lokasi Pengamatan T-S 

Azimuth Foto N 80o E 

 

Lokasi pengamatan T-W, terletak pada koordinat 

0o09’06.3” N 100o31’23.3” S, dengan ketebalan 57 cm, 

berwarna hitam kecoklatan, kilap kusam, gores berwarna 

hitam kecoklatan, agak keras, pecahan tidak beraturan, 

terdapat carbonaceous shale di bagian roof (Gambar 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Singkapan Batubara Lokasi Pengamatan T-W 

Azimuth Foto N 56o E 

 

Lokasi pengamatan T-T, terletak pada koordinat 

0o09’21.9” N 100o31’28.0” S, dengan ketebalan 86 cm, 

berwarna hitam, kilap agak cemerlang, gores berwarna 

hitam, keras, pecahan tidak beraturan, roof dan floor 

berupa batuserpih abu-abu (Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Singkapan Batubara Lokasi Pengamatan T-T 

Azimuth Foto N 349o E 

 

Analisis Proksimat 

 

Analisis proksimat dilakukan pada kondisi air dried 

basis (adb), yaitu ketika batubara dalam keadaan 

kelembaban yang hampir sama dengan kelembaban 

udara sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis proksimat 

didapatkan nilai volatile matter, ash, fixed carbon dan 

moisture dari ketiga perconto (adb), sebagai berikut 

(Tabel 1) 
 

Tabel 1. Hasil analisis proksimat 

 

Parameter (% adb) 
Lokasi Pengamatan 

T-S T-W T-T 

Moisture 1.18 1.54 0.86 

Ash 6.60 38.81 14.38 

Volatile Matter 36.88 28.34 31.42 

Fixed Carbon 55.34 31.31 47.34 

 

Interpretasi 

 

Analisis proksimat dilakukan untuk mengetahui 

aspek geokimia batubara yang menghasilkan nilai 

moisture, ash, volatile matter dan fixed carbon. 

 

Moisture 

Dalam kondisi air dried basis, nilai moisture yang 

terukur adalah kadar air yang terikat secara kimiawi 

dalam batubara (inherent moisture). Moisture atau kadar 

air pada batubara pada lokasi penelitian berkisar antara 

0.86% sampai 1.18%. Kadar moisture pada batubara 

akan semakin menurun sejalan dengan proses 

pembatubaraan dan peningkatan peringkat batubara 

(Speight, 2005). 

 

Ash 

Kadar ash batubara pada lokasi penelitian termasuk 

relatif tinggi, berkisar antara 6.6 – 38.8% dengan rata-

rata 19.93%. Berdasarkan Thomas (2002) ash pada 

batubara dapat mengimplikasikan kondisi lingkungan 

pada saat pengendapan batubara. Batubara dengan kadar 

ash rendah cenderung terbentuk pada rawa yang tidak 

terkena kontak dengan sedimen klastik, sedangkan 

batubara dengan kadar ash tinggi menunjukkan kondisi 

pengendapan yang terkontaminasi oleh endapan klastik 

(Zdravkov et al, 2017). 

 

Volatile Matter 

Volatile Matter atau zat terbang adalah zat-zat yang 

akan terlepas dan menguap selama proses pembakaran 

batubara. Seperti moisture, kadar volatile matter akan 
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menurun selama proses pembatubaraan. Volatile matter 

batubara di lokasi penelitian berkisar antara 28.34 – 

36.88% pada kondisi adb. 

 

Fixed Carbon 

Fixed Carbon adalah nilai kadar karbon yang 

terdapat dalam batubara yang mencerminkan peringkat 

pembatubaraannya. Pada lokasi penelitian, kadar fixed 

carbon hanya berkisar antara 31.31 – 55.34% sehingga 

masih tergolong peringkat rendah berdasarkan klasifikasi 

ASTM.  

 

Peringkat Batubara 

 

Selama proses pembatubaraan terjadi, batubara 

mengalami perubahan secara fisik maupun kimia. 

Perubahan ini disebabkan oleh adanya peningkatan 

tekanan dan temperatur dalam jangka waktu yang lama. 

Peringkat batubara dapat ditentukan dari beberapa aspek 

fisik dan kimia untuk menjadi pertimbangannya 

(Diessel, 1992).   

Penentuan peringkat batubara pada penelitian ini 

didasarkan pada klasifikasi White (1915). Parameter 

yang menjadi pertimbangan dalam penentuan peringkat 

batubara menggunakan klasifikasi White adalah nilai 

rasio antara fixed carbon dan volatile matter (1).  

 

Fuel Ratio = % Fixed carbon / % Volatile Matter (1) 

 

Perhitungan fuel ratio dengan menggunakan formula 

(1) menghasilkan data sebagai berikut (Tabel 2). Dengan 

menggunakan klasifikasi White (Tabel 3), batubara pada 

lokasi penelitian termasuk dalam peringkat bituminous 

high volatile dengan nilai rata-rata fuel ratio sebesar 1.3.  

 

Tabel 2. Hasil perhitungan fuel ratio 

 

Parameter (% adb) 
Lokasi Pengamatan 

T-S T-W T-T 

Fixed Carbon 55.34 31.31 47.34 

Volatile Matter 36.88 28.34 31.42 

Fuel Ratio 1.5 1.1 1.3 

Rata-rata 1.3 

 

Tabel 3. Klasifikasi peringkat batubara White (1915) 

 

Peringkat Batubara Fuel Ratio 

(%FC/%VM) 

Coke 92 

Anthracite 24 

Semi-anthracite 8.6 

Semi-bituminous 4.3 

Bituminous low volatile 2.8 

Bituminous medium volatile 1.9 

Bituminous high volatile 1.3 

Lignite 0.9 

 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil analisis proksimat batubara pada 

ketiga lokasi perconto, didapatkan hasil sebagai berikut 

1. Batubara pada lokasi penelitian merupakan 

bagian dari Formasi Sihapas bagian bawah 

2.  Rata-rata kadar ash content batubara relatif 

tinggi sehingga mengindikasikan adanya kontaminasi 

dari pengendapan sedimen klastik selama pembentukan 

gambut 

3. Berdasarkan klasifikasi White (1915), batubara 

di lokasi penelitian tergolong bituminous high volatile 
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ABSTRAK: Penelitian dilakukan pada daerah Kinawai Formasi Sawahtambang yang secara administratif termasuk 

kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan objek penelitian berupa batupasir dan granit. 

Litologi yang dominan pada formasi ini adalah batupasir. Oleh karena itu penulis merasa terdorong untuk melakukan 

pemetaan geologi guna mengetahui proses diagenesis batupasir tersebut. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data lapangan dan analisis data unuk menentukan kondisi geologi dan diagenesis batupasir pada daerah 

penelitian. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan penulis mendapatkan delapan jenis sampel. Setelah dilakukan 

analisis laboratorium terhadap kedelapan sampel batupasir yang berasal dari daerah penelitian diketahui bahwa lima 

sampel termasuk kedalam jenis quartz arenite, satu sampel termasuk kedalam jenis sub-arkose, dan dua sampel 

termasuk kedalam jenis sub-litharenite. Dari hasil analisa perografi dapat disimpulkan bahwa fase diagenesis yang telah 

dilewati batuan ini adalah fase eogenesis dicirikan oleh adanya kompaksi dan fase mesodiagenesis ditunjukkan dengan 

adanya sementasi. 

 

Kata Kunci: Geologi, Formasi Sawahtambang, Batupasir, Diagenesis. 

 

ABSTRACT: The study was conducted in the  Kinawai area. Located belongs to the Tanah Datar, West Sumatra 

Province. The  object of research are sandstone and granite. Based of the Sawahtambang Formation, sandstone is the 

dominant lithology . Thereforeit is important to undertake geological mapping in order to determine the sandstone 

diagenesis process. This study uses data collection and data analysis transform and determine the geological conditions 

and diagenesis of sandstones in the research area. From the field observations and determination the authors used 

eight kinds of petrography samples. Based on laboratory analysis of eight samples of sandstone from the research area, 

recognize there are five samples included into the type of quartz arenite, a sample is the type of sub-arkose, and two 

samples include to the type of sub-litharenite. From the results of the perographic analysis it can be concluded that the 

diagenesis phase that has passed through this rock is the eogenesis phase characterized by compacting and 

mesodiagenesis phase indicated by cementation. 

 

Keywords: Geology, Sawahtambang Formation, Sandstone, Diagenesis. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Menurut Boggs (1995), batuan sedimen merupakan 

jenis batuan yang mengisi hampir tiga per empat 

permukaan bumi. Batuan sedimen menyimpan banyak 

informasi geologi yang menggambarkan beragam proses 

yang pernah terjadi atau yang sedang terjadi pada bumi. 

Proses yang beragam tersebut akan menghasilkan jenis 

dan karakteristik batuan sedimen yang beragam juga.  

Studi yang membahas mengenai batuan sedimen 

secara megaskopis maupun mikrokopis dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satu 

penerapannya dapat digunakan untuk mengetahui proses 

batupasir pada daerah penelitian. Secara administratif 

daerah penelitian berada di desa Kinawai, Kecamatan 

Rambatan, Kabupaten Tanah datar, Sumatera Barat 

(Gambar 1), termasuk kedalam Formasi Sawahtambang 

Cekungan Ombilin. Cekungan Ombilin memiliki 

karakteristik litologi yang beragam, hal ini di pengaruhi 

oleh sumber material dan proses pembentukan formasi 

yang berbeda. 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana tahapan diagenesis dari batupasir didaerah 

penelitian berdasarkan hasil pengamatan petrografi 

delapan sampel sayatan tipis, kemudian dikompilasi 

menjadi satu untuk ditentukan fase diagenesisnya.  
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Gambar 1. Daerah penelitian berada di Kecamatan 

Rambatan Desa Kinawai, Sumatera Barat. 

 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Secara umum geologi regional merupakan gambaran 

mengenai kondisi geologi suatu wilayah berskala luas. 

Kajian geologi regional ini untuk mengetahui bagaimana 

kondisi lapangan daerah telitian secara regional yang 

mencakup tatanan tektonik, stratigrafi, dan struktur 

geologi.  

 

Tatanan Tektonik 

 

Cekungan Ombilin pada Pra-Tersier mengalami 

proses pengangkatan yang disebabkan adanya konvergen 

oblique Indo-Australia plate terhadap batas bagian barat 

dari lempeng Eurasia Selatan. Hasil dari tektonik 

tersebut terdistribusi pada Gunung Merapi, Gunung 

Singgalang, dan Gunung Malintang yang dapat menjadi 

sumber material sedimen. Pengangkatan tersebut 

menggambarkan morfografi perbukitan disekitar 

Cekungan Ombilin (Situmorang dkk., 1991).  Faktor lain 

yang mempengaruhi pembentukan cekungan ini tidak 

lepas dari tektonisme yang sekalian dapat mengontrol 

dari proses sedimen. Secara tektonofisiografi cekungan 

ini berada diantara volcanic arc yaitu pegunungan 

barisan bagian barat dan non-volcanic berada pada 

pegunungan barisan bagian barat menurut Noerdin dkk., 

(2005). 

 

Stratigrafi Regional  

 

Statigrafi regional Cekungan Ombilin menurut 

Koesoemadinata dan Matasak (1981), memiliki batuan 

dengan umur Pra-Tersier (Perm dan Trias) hingga batuan 

berumur Kuarter. Terdiri dari Formasi Brani, Formasi 

Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi 

sawahtambang, Formasi Ombilin, dan Formasi Ranau. 

Deskripsi dari tiap-tiap formasi  adalah sebagai berikut 

(Gambar 2). 

 
 

Gambar 2. Stratigrafi Cekungan Ombilin 

(Koesomadinata dan Matasak, 1981) 

 

1. Batuan Pra-Tersier menjadi dasar pada sedimen  

cekungan Tersier. Disebelah barat cekungan Ombilin 

terdiri dari batuan vulkanik, batugamping, dan slate 

yang berumur Permo-Crbonifereous to Triassic. 

Sedangkan pada bagian timur Cekungan Ombilin 

terdiri dari oolit batugamping terkristalisasi dan 

beberapa tempat berkembang sebagai marmer, 

slate/filit dan kuarsa pada Formasi Kuantan yang 

berumur Trias.  

2. Formasi Brani terdiri dari konglomerat berwarna 

cokelat keunguan, berukuran kerikil sampai kerakal, 

dengan beraneka ragam jenis fragmen berupa andesit, 

batugamping, batusabak dan argilit, granit, kuarsit, 

“arkosic gritsand” yang  berbutir  kasar,  massif  dan  

umumnya  tidak  berlapis.  Umur  formasi  ini      

berdasarkan hubungan yang menjemari dengan 

Formasi Sangkarewang diduga Paleosen hingga 

Eosen. Formasi Brani diperkirakan diendapkan 

sebagai endapan kipas aluvial 

3. Formasi Sangkarewang tesedimentasikan secara 

tidak selaras dengan batuan Pra-Tersier dan disertai 

interfingering dengan Formasi Brani dan 

tersedimentasikan secara selaras dengan Formasi 

Sawahlunto. Litologi yang menyusun dari Formasi 

Sangkarewang merupakan material butir sedimen 

yang relatif kasar sampai halus. Terdapat interbedded 
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dari sandstone yang memiliki ukuran butir dari 

medium sand hingga coarse sand. Butiran sandstone 

tersusun atas feldspar dan calcareous serta 

membentuk struktur gradded bedding dan slump 

structure. Formasi Sangkarewang berdasarkan hasil 

analisa polen memiliki umur Paleosen sampai Eosen 

4. Formasi Sawahlunto terendapkan secara tidak selaras 

diatas Formasi Sangkarewang akan tetapi 

terendapkan secara selaras dengan Formasi Brani. 

Litologi Formasi Sawahlunto terdiri dari sandstone 

quartz, shale, siltstone, carbonaceous shale dan coal 

yang terendapkan pada Paeleosen sampai Eosen. 

Apabila dilihat dari ukuran butir sand relatif dari 

medium sand sampai coarse sand menunjukkan 

lapisan batuan sedimen telah proses arus yang kuat .  

5. Formasi Sawahtambang terendapkan secara selaras 

dengan Formasi Brani dan Formasi Sawahlunto. 

Formasi Sawahtambang memiliki umur Oligosen 

dengan penciri litologi berupa conglomerate, 

sandstone, siltstone dan shale. Karakteristik 

sandstone dari Formasi Sawahtambang memiliki 

butiran halus sampai kasar dengan warna coklat 

sampai kuning. Butiran tersebut tersusun atas quartz 

yang terkonektivitas dengan baik, Hal ini disebabkan 

morfologi butir pasir tersebut merupakan dominan 

subangular. Menurut Koesomadinata dan Matasak 

(1981), pada bagian bawah Formasi Sawahtambang, 

terdapat sisipan lapisan-lapisan batulempung atau 

serpih lanauan yang membentuk unit tersendiri. 

Sedangkan, pada bagian atas formasi ini dengan 

sisipan lapisan- lapisan batulempung dengan 

kandungan laminasi batubara. Formasi ini berumur 

Oligosen yang terletak selaras di atas Formasi Brani. 

6. Formasi Ombilin terendapkan secara selaras diatas 

Formasi Sawahlunto pada zaman Miosen Awal 

dengan karakteristik litologi penyusunnya  terdiri 

dari serpih atau napal, karbonan dan karbonatan, 

sisipan tipis batupasir, glaukonit, terdapat sisa-sisa 

tumbuhan dan fosil moluska. Pada bagian bawah dari 

formasi ini terdapat nodul-nodul batugamping dan 

lensa batugamping foraminifera-koral, sedangkan 

dibagian atas sisipan lapisan batupasir tufaan, 

diselingi oleh batulanau bersifat karbonan, 

mengandung glaukonit dan fosil moluska. Napal dari 

formasi ini mengandung Globigerina yang 

merupakan ciri endapan laut. Umur dari Formasi ini 

diperkirakan berumur Miosen Awal. Berdasarkan 

kandungan fosil  bentonik serta kehadiran glaukonit, 

maka formasi ini diperkirakan diendapkan pada 

lingkungan neritik  luar sampai batial atas berupa 

medium Secara keseluruhan formasi ini umumnya 

meiliki struktur laminasi dengan interkalasi dari 

calcareous.  

7. Terakhir Formasi Ranau terendapkan secara tidak 

selaras dengan formasi Ombilin. Secara umum 

formasi ranau dominan terbentuk dari material 

tuffaan, material tersebut berasal dari barisan yang 

mengisi pada cekungan. Selain itu, Formasi Ranau 

terendapkan secara tidak selaras dengan formasi 

Ombilin dan membentuk angular unconformity. 

Formasi ini terendapkan pada Pleistosen dengan 

dominasi material vulkanik. 

 

Stuktur Geologi Regional  

Menurut Situmorang, dkk.(1991) secara lokal ada 

tiga bagian struktur yang dikenal pada cekungan 

Ombilin (Gambar 3). 

1. Sesar Sumatera pada Cekungan Ombilin dibatasi 

oleh bukit barisan dengan arah jurus NW-SE. 

Kemudian, pada bagian utara  dari cekungan 

berbatasan dengan sesar Sitangkai dan sesar 

Tigojangko dengan bentuknya yang  memanjang ke 

arah tenggara sehingga menghasilkan sesar 

Tangkung dan sesar Silungkang dengan kemenerusan 

dari cekungan mengarah ke selatan. 

2. Pada kondisi tektonik Cekungan Ombilin 

dipengaruhi oleh arah sesar Sumatera (N-S), 

sehingga menghasilkan sesar Tigotumpuk dan sesar 

Tanjung Ampalu yang terdapat pada arah Utara-

Selatan Cekungan. Selain itu, sesar tersebut juga 

berasal dari arah orientasi yang menerus ketenggara 

dan berasosiasi dengan fase gaya tensional yang 

terjadi pada saat  pembentukan awal cekungan.  

3. Jurus sesar dengan arah E-W membentuk sesar 

anthitetic mengiri dengan komponen dominan dip-

slip. Pada area Kolok, sesar ini dideteksi sebagai 

sesar naik. Cekungan Ombilin dapat mengalami 

pergantian fase pemanjangan pada satu bagian dan 

pemendekan pada satu bagian lainnya yang dibarengi 

oleh pemendekkan. 

 
 

Gambar 3. Struktur Cekungan Ombilin (Situmorang, 

dkk, 1991). 
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METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan adalah analisis petrografi 

terhadap 8 sampel sayatan batupasir yang didapat di 

lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat 

penampakan komposisi batuan secara mikroskopis yang 

tidak dapat dilihat secara jelas tanpa bantuan mikroskop. 

Deskripsi sifat fisik batuan pada analisis petrografi 

berupa ukuran butir, sortasi, hubungan antar butir, 

komposisi batuan, matriks, dan semen. Kemudian untuk 

penamaan batupasir diklasifikasikan dengan 

menggunakan diagram pettijohn (1975). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Petrografi Batupasir 

 

Berdasarkan dari hasil analisa petrografi didapatkan 

masing-masing kelompok batupasir. 

1. Sub-Arkose (Pettijohn, 1975) 

Secara petrografis terdapat 1 sampel batupasir yang 

diklasifikasikan sebagai sub-arkose yaitu sampel 29 

(Gambar 4) dengan ukuran 0.3 – 0.8 mm memiliki 

tekstur klastik yang tersusun baik, bentuk mineral 

subhedral – anhedral, kandungan batuan terdiri atas mud 

supported fabric. Komposisi (tabel 1) tersusun dari 

fragmen yang terdiri dari lithik  dengan matriks yaitu 

kuarsa, feldspar, klorit, gelas, dan semen silikaan. Lithik 

berwarna coklat sampai putih pada kenampakan nikol 

sejajar; berbentuk membulat tanggung; berukuran 0.4 

mm berada pada F5. Kuarsa berwarna putih dengan 

ukuran kristal anhedral, berukuran 0.3 – 0.8 mm; hadir 

merata didalam sayatan; sudut pemadaman 

bergelombang sehingga terjadi perubahan warna pada 

nikol silang dari putih sampai hitam berada pada B8. 

Feldspar memiliki kembaran albit; relief rendah berada 

pada B8, klorit C7, gelas E9, dan silika hadir sebagai 

mineral pengikat kuarsa pada E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Sayatan batu pasir jenis sub-arkose, nikol 

silang (kanan) nikol paralel (kiri) dengan perbesaran 40 

x mm. 

2 Sub-Litharenite (Pettijohn, 1975) 

Dari analisa petrografi yang telah dilakukan terdapat 

2 sampel batupasir yang diklasifikasikan sebagai sub-

litharenite yaitu sampel 46 dan 62. sampel 46 (Gambar 

5) berukuran 0.6 mm – 1.2 mm, memiliki tekstur klastik. 

komposisi (Tabel 1), pada batuan ini terdiri dari fragmen 

berupa lithik (12%) dapat dilihat pada I5, matriks terdiri 

dari kuarsa G5 (78%), feldspar J7 (3%), lempung G10 

(1%) dan semen oksida D8 (6%). Sedangkan sampel 62 

berukuran 0.3 – 0.8 mm, memiliki tekstur klastik; 

fragmen supported fabric; bentuk butir subangular – 

subrounded; sortasi buruk, dan kemas tertutup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Sayatan batu pasir jenis sub-litharenit dengan 

perbesaran 40 x mm. 

 

3. Quartz Arenite (Pettijohn,1975) 

Berdasarkan hasil analisa petrografi, terdapat 5 

sampel batupasir yang diklasifikasikan sebagai quartz 

arenite yaitu sampel 3, 8, 24, 36, dan 65. Dilihat secara 

petrografis (Gambar 6) tersusun atas material klastik; 

ukuran kristal 0.05 – 1.5 mm; kemas tertutup; pada  

sayatan terdiri dari fragmen berupa lithik J6 (3%), 

dengan matriks yang terdiri dari kuarsa (84%) dapat 

dilihat pada D6, feldspar J1 (2%), lempung C7 (3%) 

serta semen berupa oksida besi E9 (8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sayatan batu pasir jenis quartz arenit dengan 

perbesaran 40 x mm. 
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Tabel 1. Komposisi mineral Batupasir daerah Telitian. 
 

Fragmen Semen 
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(%
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3 75 2 4 1 - 10 - 8 - 

8 86 4 1 - - - 2 7 - 

24 66 - 3 - - 23 4 4 - 

29 66 7 4 6 - 14 - 3 - 

36 84 3 2 - - - - - 8 

46 78 12 3 - 1 - - - 6 

62 70 12 4 6 - - - - 1 

65 80 6 - - - 6 1 - 7 

 

Diagenesis Batupasir 

 

Dilihat dari proses diagenesis yang terjadi terdapat 

beberapa tahap diagenesis pada batupasir yaitu: 

1. Kompaksi 

Menurut Worden dan Burley (2003),  kompaksi 

merupakan proses fisika yang akan menghasilkan 

penurunan volume bulk suatu sedimen atau batuan 

sedimen akibat adanya tekanan. Berdasarkan hasil 

analisa petrografi yang dilakukan proses kompaksi dapat 

terlihat dari perubahan tekstur kemas butiran yang 

menyusun batuan. Proses diagenesis yang terjadi pada 

suatu sedimen akan mengakibatkan perubahan pola 

persinggungan butirannya seiring dengan intensitas 

kompaksi yang terjadi pada sedimen tersebut. Pola 

persinggungan yang terjadi akan berkembang mulai dari 

point contact dapat dilihat pada F5, concavano-convex 

contact F4, dan sutured contsct D5 (Gambar 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sayatan batupasir terlihat Pola 

penyinggungan butiran point contact, concavano-convex 

contact, dan sutured contacts dengan perbesaran 40x 

mm. 

 

 

2. Sementasi 

Berdasarkan hasil analisis petrografi sampel 

batupasir, ditemukan indikasi terjadinya sementasi 

batupasir pada Formasi Sawahtambang. Adapun 

sementasi yang terjadi pada batuan yaitu semen silika 

dan semen oksida besi (Gambar 8). Semen silika terlihat 

pada sayatan E3, sedangkan semen oksida besi 

ditunjukkan pada sayatan batupasir  E9. Semen silika 

dan oksida besi inilah yang dapat menunjukkan tahapan 

diagenesis yang berkaitan dengan proses pelapukan 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Sayatan batupasir menunjukkan semen silika 

(atas) dan oksida besi (bawah) dengan perbesaran 40 x 

mm. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan sampel secara 

petrografis dapat diinformasikan bahwa Formasi 

Sawahtambang telah mengalami proses diagenesis, hal 

ini ditunjukkan dengan kemunculan produk diagenesis 

berupa kompaksi dan sementasi. Kompaksi ditunjukkan 

oleh kontak antar butir mulai dari point contact, long 

contact, concavano-convex 

contact, dan sutured grains, sedangkan sementasi 

ditunjukan oleh Semen yang terdapat pada sayatan 

batupasir berupa semen oksida besi dan silikaan. Dari 

pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa fase diagenesis yang telah dilewati batuan ini 

adalah fase eodiagenesis dan mesogenesis.  

163



 
L. Derni  

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di desa 

Kinawai dan Sekitarnya Formasi Sawahtambang dengan 

menggunakan analisis petrografi maka didapatkan 

bebrapa kesimpulan yaitu: 

1. Berdasarkan analisis petrografi kedelapan sampel 

batupasir yang berasal dari daerah penelitian 

diketahui bahwa lima sampel termasuk kedalam jenis 

quartz arenite, satu sampel termasuk kedalam jenis 

sub-arkose, dan dua sampel termasuk kedalam jenis 

sub-litharenite.  

2. Batupasir Formasi Sawahtambang telah mengalami 

proses-proses diagenesis yaitu, 

a. Kompaksi, berupa pengaturan kembali butiran 

mineral baik kontak butir lebih lanjut berupa long 

contact, concavo-convex contact, sutured contact. 

b. Sementasi, mineral yang berperan menjadi semen 

adalah semen silikaan dan oksida besi. 

3. Rezim diagenesis yang telah terjadi pada batupasir 

Formasi sawahtambang telah berada pada tahap 

rezim diagenesis tahap tengah atau disebut 

mesogenesis.  
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ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Psekso Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

bahaya tanah longsor. Metode yang digunakan adalah overlay antara parameter yang berpengaruh terhadap bahaya tanah 

longsor. Untuk menghasilkan peta bahaya tanah longsor parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kemiringan lereng, curah hujan, penggunaan lahan, geologi, permeabilitas tanah, dan resistensi batuan dan masing-masing 

memiliki skor dan bobot kemudian dilakukan overlay sehingga menghasilkan peta bahaya tanah longsor. Pada tingkat 

bahaya tanah longsor parameter yang paling besar pengaruh terhadap longsor adalah kemiringan lereng dengan bobot 

30%. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peta bahaya tanah longsor terlihat pada daerah penelitian tersebut 

memiliki kategori “Tinggi” yang berada di sekitar kemiringan lereng. Hal ini membuktikan bahwa parameter kontribusi 

terbesar adalah daerah sekitar kemirigan lereng. 

 
Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Bahaya Tanah Longsor, Metode overlay 

 
ABSTRAK: This research was conducted in Psekso Subdistrict, Lahat District with the aim of knowing the level of danger 

of landslides. The method used is an overlay between parameters that affect the danger of landslides. To produce a 

landslide hazard map the parameters used in this study were slope, rainfall, land use, geology, soil permeability, and 

rock resistance and each had a score and weight then overlaid to produce a landslide hazard map. At the landslide hazard 

level, the biggest effect on landslides is the slope with a weight of 30%. Based on the results of the analysis carried out the 

landslide hazard map seen in the study area has the category "High" which is around the slope of the slope. This proves 

that the biggest contribution parameter is the area around kemirigan slope. 

 
Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Analisis Tanah Longsor, Metode Overlay 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan oleh faktor alam ataupun nonalam 

sehinggan mengakibatkan timbulnya korban jiwa, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis. 

Bencana tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor 

kesalahan dan kelalaian manusia dalam mengantisipasi 

alam dan kemungkinan bencana yang dapat menimpanya. 

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana 

alam yang sering terjadi di indonesi, salah satu diantara 

bencana alam yang dapat menimbulkan korban jiwa dan 

material yang sangat besar karena dapat menyebakan 

kerusakan. Bencana Geologi adalah semua kejadian alam 

yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi 

atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor 

geologi. Faktor geologi tersebut meliputi semua yang 

berhubungan dengan proses geologi sehingga 

mengakibatkan terjadinya bencana 

Bahaya / ancaman (hazard) adalah suatu kondisi atau 

karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi dalam 

wilayah tertentu dengan tujuan mencegah dan 

mengurangi dampak buruk dari bahaya tersebut (UURI 

Nomor 24 Tahun 2007). 

Tanah Longsor adalah perpindahan material 

pembentukan lereng berupa batuan, tanah atau material 

yang bergerak kebawah atau keluar lereng. Secara 

geologis tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi 

dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan 

atau gumpalan besar tanah. Selain itu, aktifitas manusia 

juga dapat mengurangi resiko bencana tanah longsor, 

165

mailto:aditiokalijati94@gmail.com


M.A. Kalijati 
 

 
 

salah satunya adalah mitigasi bencana dalam menghadapi 

bencana tanah longsor. Tujuan penelitian ini dalah untuk 

mengetahui tingkat kerawanan tanah longsor dan 

mengetahui upaya mitigasi bencana tanah longsor di 

daerah Lubuk Atung . Kabupaten Lahat. 

Dalam penelitian ini SIG digunakan dalam pembuatan 

peta bahaya longsor karena kemampuan algoritma SIG 

untuk memasukkan, menyimpan, mengambil, 

memanipulasi, menganalisis data spasial dan 

menghasilkan keluaran atribut baru. Keuntungannya 

adalah pada integrasi sejumlah data kemungkinan pilihan 

dalam berbagai parameter untuk meningkatkan proses 

pengambilan keputusan dalam parameter bahaya longsor. 

SIG memungkinkan perhitungan penilaian dan 

pembobotan dari parameter yang digunakan kemudian 

menggabungkannya menjadi indeks bahaya longsor. 

Secara fisiografis peneliti hanya melakukan penelitian 

tentang potensi bahaya tanah longsor pada daerah 

Kecamatan Psekso, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera 

Selatan. Secara administrasi lokasi berada di Kecamatan 

Psekso, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

skoring dan overlay. Seluruh parameter dianalisis dengan 

metode skoring dan overlay untuk membuat satuan unit 

lahan. 

Data-data yang dibutuhkan dalam analisa ini adalah : 
1. Peta Curah Hujan 

2. Peta Kemiringan Lereng 

3. Peta penggunaan Lahan 

4. Peta Permeabilitas Tanah 

5. Peta Resistensi batuan 

6. Peta Geologi 

 
Masing – masing parameter tersebut dilakukan 

pemberian nilai skor yang kemudian dikalikan dengan 
nilai bobot dari masing-masing parameter yang 

mempunyai pengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. 

 

Tabel 1. Bobot Tiap Parameter 

 

No Parameter Bobot 

(%) 

1 Kemiringan Lereng 30 

2 Curah Hujan 20 

3 Penggunaan Lahan 20 

4 Geologi 10 

5 Permeabilitas Tanah 10 

6 Resistensi Tanah 10 

Sumber : Taufik dkk, 2008 

 

Nilai skor dari masing-masing parameter bisa dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 2. Skor Parameter Pemicu Tanah Longsor 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sumber : Taufik dkk, 2008 

Tahap – tahap analisa : 

1. Pemberian skor didasarkan pada pengaruh kelas 

terhadap potensi bahaya longosr, semakin besar 

pengaruhnya maka skornya akan semakin tinggi. 

Untuk mendapatkan skor, terlebih dahulu perlu 

adanya pemberian bobot dan nilai pada tiap kelas dari 

masing-masing parameter sehingga setelah adanya 

bobot dan nilai maka akan dikalikan untuk 

mendapatkan skor. Pemberian nilai pada semua 

parameter sama yaitu lima kelas, sedangkan 

pemberian bobot berbeda tergantung pengaruhnya 

terhadap longsor. 

2. Overlay dilakukan pada peta-peta parameter yang 

telah diberi bobot dan skor. Pengolahan dan 

perhitungan harkat dari masing-masing parameter 

akan menghasilkan harkat baru yang berupa nilai 

potensi bahaya longsor. Kemudian dengan 

mempertimbangkan kriteria dari bahaya longsor 

dibagi kedalam kelas-kelas bahaya longsor. 

3. Setelah dilakukan pembobotan dan skoring pada 

semua parameter yang berpengaruh terhadap bahaya 

longsor, kemudian semua peta tersebut dioverlay 

No Parameter Nilai 

1 Curah Hujan 

a.  2.867,9 – 2.874,3 mm 

b.  2.861,6 – 2.867,9 mm 

c.  2.855,3 – 2.861,6 mm 
d.  2.848,9 – 2.855,2 mm 

 

4 

3 

2 
1 

2 Kemiringan Lereng 

a. 25 – 45 

b.  15 - 25 
c. 8 - 15 
d. 0 – 8 

 

4 

3 
2 
1 

3 Permeabilitas Tanah 

a. Well 

b. Moderate 

c. Poor 
d. Excessice 

 

4 

3 

2 
1 

4 Resisten Tanah 

a. Clay 

b. Silt 

c. Sandstone 
d. Tufaceaous Sandstone 

 

4 

3 

2 
1 

5 Penggunaan Lahan 

a. Persawahan 
b. Permukiman 

c. Hutan, Perkebunan 
d. Semak, lahan terbuka 

 

4 

3 

2 
1 

6 Geologi 

a. Gumai 

b. Airbenakat 

c. Muaraenim 
d. Kasai 

 

4 

3 

2 
1 
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untuk mengetahui tingkat dari potensi bahaya ongsor. 

Nilai bahaya pada suatu daerah ditentukan dari total 

perhitungan semua parameter yang berpengaruh. 

Kemudian peta pembobotan bahaya longsor akan 

dianalisa dengan tujuan untuk membuat hasil akhir 

dari semua parameter yang telah di overlay. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Curah Hujan 

Dari hasil klarifikasi yang didapatkan terhadap lokasi 

penelitian data curah hujan dibagi menjadi 4 kelas, pola 

sebaran curah hujan yang terbagi menjadi warna merah 

memperlihatkan nilai curah hujan tertinggi , sedangkan 

hijau memperlihatkan curah hujan terendah. Pola sebaran 

yang didapatkan pada hasil data curah hujan yang dapat 

diinterpolasikan menggunakan Inverse Distance 

Weighting (IDW) pada arcGIS (Gambar 1) 

 

Gambar 1. Peta Parameter Data Curah Hujan 

 

Hasil klarifikasi data curah hujan terhadap lokasi 

penelitian didapatkan 4 tipe kelas curah hujan (Tabel 3). 

Diantaranya kelas dengan intensitas hujan 2.867,9 – 

2.874,3  mm/bulan  diberi  nilai  4,  2.861,6  –  2.867,9 

mm/bulan  diberi  nilai  3,  2.855,3  –  2.861,6 mm/bulan 
diberi nilai 2, 2.848,9 – 2.855,2 mmbulan diberi nilai 1. 

Tabel 3. Bobot dan Skor parameter Curah Hujan 

 
 

Kemiringan Lereng 

Dalam pembuatan peta kemiringan lereng data yang 

digunakan adalah data kontur. Dari data kontur yang telah 

diolah didapatkan hasil peta kemiringan lereng yang 

masing-masing memiliki 4 tipe kelas (Gambar 2.) 
 

Gambar 2. Peta Parameter Kemiringan Lereng 

 

Untuk parameter kemiringan lereng didapatkan 4 tipe 

kelas dimana nilai 1 sampai nilai 4 memiliki potensi yang 

besar terjadinya longsor. berdasarkan data kemiringan 

lereng, Daerah dengan kemiringan 0-8 diberi nilai 1 , 8- 
15 diberi nilai 2, 15-25 diberi nilai 3, 25-45 diberi nilai 4 

(Tabel 6) 
 

Tabel 4. Bobot dan Skor parameter Kemiringan Lereng 

 

No 
Slope 

(…0) 
Nilai 

Bobot 

( % ) 
Skor 

1 25 – 45 4 30 1.2 

2 15 -25 3 30 0.9 

3 8 – 15 2 30 0.6 

4 0 – 8 1 30 0.3 

 
Permeabilitas Tanah 

Semakin cepat tanah menyerap air maka akan terjadi 

akumulasi air sehingga tanah menjadi jenuh, yang 

berakibat karakteristik tanah menurun drastic, sehingga 

penurunan kuat geser tanah dan lereng. Sebaran dan skor 

kelas permeabilitas tanah bisa dilihat (Gambar 3) 

Untuk Parameter permeabilitas tanah didapatkan 4 

tipe kelas dimana nilai 1 sampai 4 memiliki potensi yang 

besar terjadinya longsor. Berdasarkan data permeabilitas 

tanah, Well diberi nilai 4, moderate diberi nilai 3, poor, 

diberi nilai 2, excessive diberi nilai 1 (Tabel 5) 

No 
CH 

(mm/bulan) 
Nilai 

Bobot 
( % ) 

Skor 

1 2.867,9-2.874,3 4 20 0.2 

2 2.861,6-2.867,9 3 20 0.4 

3 2.855,2-2.861,6 2 20 0.6 

4 2.848,9-2.855,2 1 20 0.8 
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Gambar 3. Peta Parameter Permeabilitas Tanah 

 

Tabel 5. Bobot dan Skor parameter Permeabilitas Tanah 

 

No Permeabilits Nilai 
Bobot 

( % ) 
Skor 

1 Well 4 10 0.4 

2 Moderate 3 10 0.3 

3 Poor 2 10 0.2 

4 Excessive 1 10 0.1 

 

Resistensi Batuan 

Dari hasil klarifikasi yang didapat terhadap lokasi 

penelitian resistensi batuan dibagi menjadi 4 kelas, 

selanjutnya digunakan perhitungan untuk menentukan 

skor dan sebaran dari resisten batuan. 

 

 
 

Gambar 4. Peta Parameter Resistensi Batuan 

 
Untuk parameter resistensi batuan didapatkan 4 tipe 

kelas dimana nilai 1 sampai 4 memiiki potensi yang besar 

terjadinya longsor. Berdasar kan data clay diberi nilai 4, 

 

silt diberi nilai 3, sandstone diberi nilai 2, tufaceaous 

diberi nilai 1 

 
Tabel 6. Bobot dan Skor parameter Resisten Batuan 

 

No Resisten Nilai 
Bobot 

( % ) 
Skor 

1 Clay 4 10 0.4 

2 Silt 3 10 0.3 

3 Sandstone 2 10 0.2 

4 Tufaceaous 1 10 0.1 

 

Penggunaan Lahan 

Berdasarkan klasifikasi tutupan lahan terhadap lokasi 

penelitian didapatkan 4 klas tutupan lahan yang ada di 

Kecamatan Psekso, Kabupaten Lahat. Diantaranya 

persawahan, permukiman, hutan/perkebunan, semak/ 

lahan terbuka (Gambar 5) 

 

Gambar 5. Peta Parameter Penggunaan Lahan 

 

Untuk parameter penggunaan lahan didapatkan 4 tipe 

kelas dimana nilai 1 sampai 4 memiliki potensi yang besa 

terjadinya longsor. Berdasarkan data penggunaan lahan, 

daerah persawahan diberi nilai 4, permukiman direbi nilai 

3, hutan/perkebunan diberi nilai 2, semak/lahan terbuka 

diberi nilai 1 (Tabel 7) 
 

Tabel 7. Bobot dan skor parameter Penggunaan Lahan 

 

No 
Penggunaan 

lahan 
Nilai 

Bobot 

( % ) 
Skor 

1 Persawahan 4 20 0.8 

2 Permukiman 3 20 0.6 

3 
Hutan/ 

perkebunan 
2 20 0.4 

4 
Semak/ 

Lahan terbuka 
1 20 0.2 
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Geologi 

Di Kecamatan Psekso terbagi menjadi 4 jenis Formasi 

yaitu, Formasi Kasai, Fromasi Muaraenim, Formasi 

Airbenakat, dan Formasi Gumai. Dimana pada masing – 

masing formasi tersebu di beri pemberian skorpada 

parameter geologi berdasarkan umur dari batuan. 

Semakin muda akan semakin rawan terhadap longsor 

karena batuan muda cenderung terjadi pelapukan yang 

menyebabkan berkurangnya kekuatan batuan (Gambar 6) 

Untuk parameter geologi didapatkan 4 tipe kelas dimana 

nilai 1 sampai 4 memiliki potensi yang besar terjadinya 

longsor. Berdasarkan data Formasi Gumai diberi nilai 4, 

Formasi Airbenakat diberi nilai 3, Formasi Muaraenim 

diberi nilai 2, Formasi Kasai diberi nilai 1 

(Tabel 8) 

 

 
 

Gambar 6. Peta parameter geologi 

 

Daerah-daerah yang tergolong kategori “tinggi” adalah 

daerah-daerah yang disekitar kemiringan lereng. 

 

Gambar 7. Peta Sebaran Bahaya Tanah Longsor 

Berdasarkan   hasil   analisa   yang   telah   dilakukan 

didapatkan peta bahaya tanah longsor yang dibagi 

menjadi  4  kategori  (Tabel  9)  yaitu  Tinggi   (2,526-3), 

sedang (2,051-2,525), rendah (1,576-2,05), sangat rendah 

(1,1-1,575). Pembagian klasifikasi skor dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

𝑁𝑎  = 𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛 

𝑛 
 

𝑁𝑎: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 

𝑆𝑚𝑎𝑥 : 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

𝑆𝑚𝑖𝑛: 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

𝑛: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 

 
3 − 1,1 

Tabel 8. Bobot dan Skor parameter Geologi 𝑁𝑎 = = 0,475 
4 

 

Tabel 9. Skor Total dari enam parameter tanah longsor 

 

No Kategori Nilai Akhir 

1 Sangat Rendah 1.1 – 1.575 

2 Rendah 1.576 – 2.05 

3 Sedang 2.051 – 2.525 

4 Tinggi 2.526 – 3 
 

 

 

 
 

 
bahaya longsor yang dihasilkan memperlihatkan seberapa 

besar potensi suatu daerah untuk terjadinya longsor. Pada 

daerah penelitian didominasi dengan kategori “tinggi” 

yang mencakup 30% dari luasan daerah penelitian. 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini peta bahaya tanah longsor 

dibuat menggunakan model SIG dengan lima 

parameter yaitu kemiringan lereng, curah hujan, 

penggunaan lahan, geologi, permeabilitas tanah, dan 

resistensi batuan yang disajikan dalam bentuk tabel. 

No Formasi Nilai 
Bobot 

( % ) 
Skor 

1 Gumai 4 10 0.4 

2 Airbenakat 3 10 0.3 

3 Muaraenim 2 10 0.2 

4 Kasai 1 10 0.1 

 
 Dari hasil pengolahan overlay terhadap keenam 

parameter tanah longsor dengan menggunakan sistem 

informasi geografis (SIG) didapatkan hasil peta bahaya 

tanah longsor. Dari hasil tersebut didapat 4 kelas tingkat 

bahaya tanah longsor diantaranya kelas dengan tingkat 

bahaya sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Peta 
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2. Pada tingkat bahaya tanah longsor parameter yang 

paling besar pengaruh terhadap longsor adalah 

kemiringan lereng dengan bobot 30%. Hal ini 

dibuktikan berdasarkan dari peta analisis yang 

didapatkan bahwa daerah tersebut masuk kedalam 

kategori “tinggi” terhdapa bahaya tanah longsor. 

3. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan 

didapatkan peta bahaya tanah longsor yang dibagi 

menjadi 4 kategori (Tabel 9) yaitu Tinggi (2,526-3), 

sedang (2,051-2,525), rendah (1,576-2,05), sangat 

rendah (1,1-1,575). 

4. Pada hasil analisis yang dilakukan peta bahaya tanah 

longsor terlihat pada daerah penelitian tersebut 

memiliki kategori “Tinggi” yang berada di sekitar 

kemiringan lereng. Hal ini membuktikan bahwa 

parameter kontribusi terbesar adalah daerah sekitar 

kemirigan lereng 

5. Untuk menurunkan tingkat kerawanan pada daerah 

dengan tingkat kerawanan tertentu perlu dilakukan 

upaya penanaman tanaman yang berakar kuat 

mengikat tanah tetapi berbatang ringan pada bagian 

atas dan tengah lereng, dan jenis pohon berakar kuat 

menahan batu dan berat seperti jati pada bagian kaki 

lereng, pembangunan parit pengelak, drainase, dan 

bangunan penghambat/ check dam. 
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ABSTRAK : Daerah penelitian diagenesa batupasir ini terletak di bagian Selatan Pegunungan Tiga Puluh, tepatnya  di 

Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi. Batupasir Formasi Lahat daerah penelitian ini merupakan salah satu 

hasil dari siklus sedimentasi yang berasal dari kontinen, akibat adanya proses erosi, aktivitas vulkanik serta aktivitas 

tektonik pada akhir Kapur Awal-Tersier di Cekungan Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

proses yang terjadi selama dan setelah pembentukan batuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini mencakup 

pengambilan data lapangan, pengambilan sampel batuan dan analisa petrografi dengan teknik point counting. Enam 

sampel yang dianalisa merupakan batupasir Formasi Lahat yang berada di bagian Selatan Pegunungan Tigapuluh 
dengan 3 jenis sub fasies yaitu Lithic Greywacke pada LP 1, Tuffaceous Sandstone pada LP 2, dan Quartz Wacke pada 

LP 3-6. Dari analisa petrografi diketahui bahwa secara keseluruhan jenis batupasir tersebut tersusun oleh fragmen 

berupa mineral kuarsa, litik, feldspar dan biotit; matriks berupa mineral lempung, mikrolit kuarsa, pumice dan mineral 

gelas; dan semen yang mengikat mineral tersebut yaitu oksida besi. Berdasarkan Worden dan Burley (2003), diagenesa 

yang terdapat pada batupasir Formasi Lahat berupa Eogenesis dilihat dari proses litifikasi yang di pengaruhi oleh 

pengendapan. 

 

Katakunci : batupasir, Formasi Lahat, diagenesa, petrografi 

ABSTRACT: The area of this sandstone diagenesis research is located in the southern part of the Tiga Puluh 

Mountains, precisely in Lubuk Mandarsah Villages, Tebo, Jambi. Lahat Formation sandstone in this research is one of 

the results of the sedimentation cycle derived from the continent, due to the erosion process, volcanic activity and 

tectonic activity at the end of the Early Cretaceous-Tertiary in the South Sumatra Basin. This study was conducted to 
determine the processes that occur during and after the lithification of rocks. The methods that used in this study 

include field data collection, rock sampling and petrographic analysis with point counting technique. The six samples 

analyzed were Lahat Formation sandstone located in the southern part of Tiga puluh Mountains with 3 sub-facies of 

Lithic Greywacke on LP 1, Tuffaceous Sandstone at LP 2, and Quartz Wacke at LP 3-6. From petrographic analysis it 

is known that the whole type of sandstone is composed by fragments of quartz, litic, feldspar and biotite minerals; 

matrix of clay mineral, quartz microlite, pumice and glass minerals; and the cement that binds the mineral is iron 

oxide. Based on Worden and Burley (2003), diagenesis found in Lahat formation sandstone in the form of Eogenesis 

seen from litification process influenced by deposition. 

Keyword : sandstone, Lahat Formation, diagenesis, petrography 

 

 

 

PENDAHULUAN 

  

Secara Administratif daerah penelitian terletak di 

Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Provinsi 

Jambi. Daerah ini termasuk ke Sub-Cekungan Jambi 
dalam Cekungan Sumatera Selatan (Gambar 1) yang 

merupakan hasil dari kegiatan tektonik berupa 

penunjaman Lempeng Indo-Australia yang bergerak 

kearah Utara hingga Timurlaut terhadap Lempeng 

Eurasia yang relatif diam. Pergesekan kedua lempeng 

yang menunjam tersebut menghasilkan suhu dan tekanan 

yang tinggi sehingga melelehkan batuan menjadi 

magma, dan menjadi dapur magma untuk pegunungan 

bukit barisan. Magma tersebut juga akan membentuk 

intrusi granitoid berumur Kapur awal yang menjadi 

basement cekungan Sumatera Selatan. 

Dari beberapa Formasi yang terbentuk pada 

Cekungan Sumatera Selatan, yang akan menjadi fokus 
pada penelitian ini yaitu Formasi Lahat. Formasi Lahat 

diendapkan secara tidak selaras diatas batuan dasar 

bersamaan dengan aktivitas vulkanik. Pada lokasi 

penelitian, Formasi Lahat berada di bagian Utara dengan 

jenis batuan yang tersingkap di permukaan berupa 

batupasir. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik 

batuan dan komposisi batuan secara mikroskopis, serta 
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secara khusus untuk menjelaskan proses diagenesa 

berdasarkan analisa petrografi pada batupasir Formasi 

Lahat. Penelitian ini menggunakan data permukaan saja 

dan hanya melakukan analisa petrografi dengan teknik 

point counting. Analisa petrografi dilaksanakan di 

Laboratorium Geologi Dinamik dan Petrologi Teknik 

Geologi Universitas Sriwijaya. Analisa yang dilakukan 

menggunakan mikroskop polarisasi untuk batupasir 

dengan beberapa kali perbesaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Cekungan dan daerah penelitian 

(Bishop, 2001 modifikasi penulis, 2018) 
 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Pulunggono (1992) mengatakan bahwa Cekungan 

Sumatera Selatan terletak memanjang berarah NW – SE 

di bagian selatan Pulau Sumatera, terdiri dari dua sub 

cekungan yaitu sub cekungan Jambi yang berarah NE - 

SW dan sub cekungan Palembang yang berarah NE – 

SW. Cekungan Sumatera Selatan dipengaruhi oleh 4 fase 

tektonik, fase pertama yaitu fase subduksi dan 

perkembangan dasar cekungan, fase rifting dan awal 

pengendapan cekungan, fase pengangkatan tepi 

cekungan (uplift) dan pengendapan formasi batuan, dan 
yang terakhir yaitu fase deformasi batuan dan akhir 

pengendapan Tersier. 

Proses Sedimentasi Cekungan Sumatera Selatan 

berawal saat adanya gaya extentional yang terekam pada 

masa Kapur Atas – Tersier Bawah, menyebabkan 

pemekaran dan membentuk graben-graben. Graben yang 

terbentuk diisi material sedimen yang merupakan 

Formasi Lahat. Formasi Lahat diendapkan secara tidak 

selaras diatas batuan dasar bersamaan dengan aktivitas 

vulkanik (de Coster, 1974; Sudarmono dkk, 1997 dalam 

Bishop, 2001).  

 

Pada Miosen terjadi pengangkatan tepi cekungan 

yang dipengaruhi gaya compressional diikuti dengan 

pengendapan material klastika secara tidak selaras diatas 

Formasi Lahat yaitu Formasi Talang Akar, Formasi 

Baturaja, Formasi Gumai, Formasi Air Benakat, dan 

Formasi Muaraenim (Gambar 2). Pada Kala Plio-

Pleistosen terjadi fase Deformasi yang dipengaruhi gaya 

compressional dan menyebabkan sebagian Formasi Air 

Benakat dan Formasi Muaraenim menjadi tinggian 

tererosi sedangkan pada daerah yang relatif turun 
diendapkan Formasi Kasai dan mengakhiri siklus susut 

laut (de Coster dan Adiwijaya, 1974).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tektonostratigrafi Cekungan Sumatera 

Selatan (de Coster, 1974) dengan modifikasi penulis 

 
 

METODOLOGI 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

pengambilan data permukaan dan analisa laboratorium. 

Data permukaan yang di ambil berupa deskripsi litologi 

dan pemerconto setangan dari batupasir. Deskripsi 

litologi dilakukan untuk melihat kenampakan 

megaskopis secara umum seperti warna, tekstur sedimen 

dan komposisi mineral yang terbentuk. Pemerconto 

setangan yang telah dijadikan sayatan tipis akan 
dilakukan analisa petrografi berupa deskripsi 

mikroskopis pada 6 sayatan batupasir.  

Analisa petrografi juga dilakukan untuk 

menginterpretasikan proses diagenesis yang terjadi pada 

batuan tersebut  menggunakan teknik point counting. 

Metode ini membentuk grid untuk menentukan mineral 

dengan 300 titik yang akan dihitung presentasenya. 

Batupasir diklasifikasikan berdasarkan penamaan 

vulkaniklastik milik Schmid (1981) (Tabel 1) dan 

penamaan silisiklastik menggunakan klasifikasi Pettijohn 

(1975) (Gambar 3). Jenis diagenesa pada penelitian ini 

menggunakan klasifikasi Worden dan Burley (2003). 
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Diagenesa Batupasir Formasi Lahat Berdasarkan Data Petrografi 

 

Tabel 1. Klasifikasi batuan vulkaniklastik dan epiklastik 

(Schmid, 1981) 

 

 
 

 
 

Gambar 3. Penamaan batuan sedimen silisiklastik 

(Pettijohn, 1975) 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Penentuan diagenesa batupasir yang terdapat pada 

daerah penelitian dilihat dari kenampakan megaskopis di 

lapangan dan karakteristik mineral penyusun secara 

mikroskopis. Berdasarkan hasil analisa yang telah 

dilakukan pada batupasir terdapat beberapa proses 
diagenesis yang terjadi. 

 

Kenampakan megaskopis  

 

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan 

batupasir pada Formasi Lahat di daerah Lubuk 

Mandarsah dan sekitarnya terbagi menjadi 2 jenis 

batupasir, yaitu Batupasir tufaan dan Batupasir 

silisiklastik. Enam sampel pada daerah penelitian secara 

megaskopis memiliki warna coklat sampai abu-abu, 

memiliki ukuran butir pasir halus - pasir kasar, 
kebundaran agak menyudut hingga membundar dan 

kemas grain-supported. Batupasir pada daerah ini 

kurang di pengaruhi oleh struktur sedimen, hanya 2 

sampel yang memiliki struktur sedimen berupa laminasi 

dan graded bedding. 

 

 

 

Kenampakan mikroskopis (Analisa Petrografi) 

 

Secara petrografis, dapat diamati mineral-mineral 

penyusun batuan dan diagenesa yang terjadi pada 

batupasir daerah penelitian. Proses diagenesa yang 

terjadi di identifikasi dari adanya kompaksi, pelarutan 

dan sementasi pada batuan. Menurut Worden dan Burley 

(2003), kompaksi merupakan proses secara fisik yang 

akan menurunkan volume bulk suatu sedimen atau 

batuan sedimen yang terjadi akibat adanya tekanan. 
Pelarutan merupakan terpindahnya sebagian atau seluruh 

bagian mineral yang ada sebelumnya melalui larutan dan 

meninggalkan rongga pada batuan. Sementasi yang 

terjadi pada sedimen berperan penting dalam penurunan 

angka porositas 

Dalam penamaan batuan dari hasil analisa petrografi, 

penulis menggunakan klasifikasi Schmid (1981) untuk 

batupasir tufaan yang termasuk dalam batuan 

vulkaniklastik dan klasifikasi Pettijohn (1975) untuk 

sedimen silisiklastik. Berdasarkan hasil analisa 

petrografi batupasir pada daerah penelitian memiliki 3 
sub fasies yaitu Lithic Greywacke, Tuffaceous 

Sandstone, dan Quartz Wacke.  

 
1. Lithic Greywacke (Pettijohn,1975) 

Batuan yang termasuk kedalam satuan lithic 

greywacke pada daerah penelitian hanya 1 sampel yaitu 

LP 1 dengan karakteristik batuan yang berwarna coklat 

abu-abu, dan memiliki ukuran butir batupasir halus. 

Berdasarkan sayatan petrografi, batuan memiliki 

komposisi mineral yang didominan oleh kuarsa (J2) 44% 

dan litik (P12) 18%. Penyusun mineral tersebut hadir 

sebagai fragmen dalam batuan ini. Matriks pada batuan 

ini terdiri dari mineral lempung (O8) 21.3% dan Mikrolit 
kuarsa (G10) 16.7% (Gambar 4). 

Pada sampel LP 4 ini di identifikasikan terjadi nya 

proses diagenesa berupa sementasi. Semen yang 

terbentuk pada batuan akan mengisi rongga yang kosong 

antar mineral, sehingga pori nya akan semakin mengecil. 

Sementasi pada sampel ini berupa semen oksida besi 

yang terbentuk akibat adanya pelapukan yang terjadi 

pada mineral lempung. Worden dan Burley (2003) 

mengatakan bahwa semen oksida besi dapat 

menunjukkan tahapan diagenesa yang berkaitan dengan 

proses pelapukan karena batuan formasi telah mengalami 
pengangkatan hingga permukaan. 
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Gambar 4. Kenampakan batupasir  Lithic Greywacke 

(LP 1) pada sayatan tipis 

 

2. Tuffaceous Sandstone (Schmid, 1981) 

Terdapat 1 sampel batupasir yang di klasifikasikan 

sebagai Tuffaceous Sandstone. Batupasir tufaan LP 2 

memiliki ukuran butir kasar yaitu 1.5 mm dengan tekstur 

klastik, kemas grain supported  serta kebundarannya 

rounded. Secara petrografis batuan ini mempunyai 

komposisi penyusun berupa kuarsa (A7) 13%, litik (J10) 
16.7% dan biotit (E4) 2% sebagai fragmen. Pumice (M5) 

27.7%  dengan terkandung mineral gelas (H5) 20% 

sebagai matriks. Pori (A8) yang terdapat pada batuan ini 

yaitu 14% (Gambar 5). 

 

 
 

 
 

Gambar 5. Kenampakan batupasir Tuffaceous Sandstone 

(LP 2) pada sayatan tipis 

 

3. Quartz Wacke (Pettijohn,1975) 

Batuan yang termasuk kedalam satuan Quartz Wacke 

terdapat 4 sampel, yaitu sampel LP 3, LP 4, LP 5 dan LP 

6. Batupasir pada LP 3 memiliki warna lapuk abu-abu 

terang dan warna segar abu-abu kecoklatan dengan 

ukuran butir pasir kasar. Berdasarkan analisa petrografi, 

batuan ini memiliki komposisi fragmen mineral berupa 
kuarsa (B7) 40%, litik (C11) 8%, dan Opaq (P2) 2%. 

Mineral lempung (D3) 34% hadir sebagai matriks yang 

mengikat fragmen pada batuan ini, serta terdapat 

kehadiran oksida besi (E15) 16% sebagai semen. 

Pada sampel LP 3 ini terjadi proses diagenesa berupa 

pelarutan pada tepi butiran. Menurut Wilson dan Pittman 

(1997), pelarutan akan meningkatkan nilai porositas 

batuan karena hasilnya akan membentuk porositas 

sekunder atau porositas yang terbentuk setelah proses 

pengendapan. Berdasarkan sayatan petrografi dapat 

dilihat bahwa proses pelarutan yang terjadi pada batuan 
dapat membentuk porositas sekunder yang disebut 

dengan dissolution pore (Gambar 6). 

 

 
 

 
 

Gambar 6. Kenampakan batupasir Quartz Wacke (LP 3) 

pada sayatan tipis. 

 

Batupasir pada LP 4 memiliki warna lapuk abu-abu 

kecoklatan dan warna segar abu-abu terang dengan 

ukuran butir pasir kasar. Kemas yang terbentuk yaitu 

grain supported, kebundaran subangular-rounded, dan 

// : nikol sejajar 
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Diagenesa Batupasir Formasi Lahat Berdasarkan Data Petrografi 

terdapat struktur sedimen berupa graded bedding. Secara 

petrografis batuam ini memiliki komposisi mineral 

penyusun berupa fragmen kuarsa (M3) 42% dan litik 

(K5) 8%. Matriks yang mengikat fragmen batuan berupa 

mineral lempung (P6) 45%, dan terdapat juga rongga 

atau pori (D10) 5% (Gambar 7). 

 

 
 

 
 

Gambar 7. Kenampakan batupasir Quartz Wacke (LP 4) 

pada sayatan tipis 

 

Batupasir pada LP 5 memiliki warna lapuk abu-abu 
kehijauan dan warna segar abu-abu terang dengan 

ukuran butir pasir sedang. Kemas yang terbentuk yaitu 

grain supported dan kebundaran subangular-rounded. 

Berdasarkan analisa petrografi, batuan ini memiliki 

komposisi mineral penyusun berupa fragmen kuarsa 

(R2) 35%, litik (Q7) 30% dan biotit (H9) 2%. Matriks 

yang mengikat fragmen batuan berupa mineral lempung 

(K6) 25% dan terdapat semen berupa oksida besi (G2) 

8% yang terbentuk dari hasil pelapukan (Gambar 8). 

 
 

 
 

Gambar 8. Kenampakan batupasir Quartz Wacke (LP 5) 

pada sayatan tipis 

 

Batupasir pada LP 5 memiliki warna lapuk abu-abu 

kehijauan dan warna segar abu-abu terang dengan 

ukuran butir pasir kasar. Kemas yang terbentuk yaitu 

grain supported dan kebundaran subangular-rounded. 

Berdasarkan analisa petrografi, batuan ini memiliki 

komposisi mineral penyusun berupa fragmen kuarsa 
(F13) 45%, litik (A8) 20% dan mineral opaq (Q2) 2%. 

Matriks yang mengikat fragmen batuan berupa mineral 

lempung (P13) 15% dan terdapat semen berupa oksida 

besi (F10) 18% yang terbentuk dari hasil pelapukan. 

Pengamatan proses diagenesa pada sampel ini berupa 

kompaksi yang terbentuk. Kemas merupakan salah satu 

indikasi yang dapat dilihat untuk mengetahui proses 

kompaksi dari batuan. Proses diagenesis yang terjadi 

pada suatu sedimen akan mengakibatkan perubahan pola 

persinggungan antar butiran sesuai dengan intensitas 

kompaksi yang mempengaruhi proses sedimentasinya. 
Terdapat beberapa pola singgungan yang terbentuk pada 

daerah penelitian yaitu point contact, long contact dan 

sutured contact (Gambar 9). 
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Gambar 9. Kenampakan batupasir Quartz Wacke (LP 6) 

pada sayatan tipis 

 
Rezim Eogenesis 

Berdasarkan hasil petrografi yang dilakukan pada 6 
sampel batuan, dapat diketahui bahwa batupasir Formasi 

Lahat pada daerah penelitian mengalami diagenesis 

tahap awal. Worden dan Burley (2003) menyatakan 

bahwa diagenesis yang terbentuk pada tahap awal ini 

disebabkan oleh interaksi kumpulan dari pecahan batuan 

yang terjadi pada endapan dangkal dan dipengaruhi oleh 

sistem pengendapan. Penentuan rezim diagenesis ini 

tidak lepas dari kondisi geologi regional yang 

membentuk Formasi Lahat, dimana formasi ini 

diendapkan secara tidak selaras di atas basemen dari 

Cekungan Sumatera Selatan. 

 

KESIMPULAN 

1. Dari hasil analisa petrografi, terdapat 3 jenis sub 

fasies yang ada pada batupasir daerah penelitian yaitu 

Lithic Greywacke pada LP 1, Tuffaceous Sandstone 

pada LP 2, dan Quartz Wacke pada LP 3-6. 

2. Batupasir Formasi Lahat daerah penelitian telah 

mengalami proses-proses diagenesis yaitu; 

a. Kompaksi, berupa adanya pola persinggungan 

antar mineral berbentuk point contact dan 

sutured contact. 

b. Pelarutan, berupa pelarutan yang terjadi pada 
mineral kuarsa dan fragmen litik 

c. Sementasi, mineral yang telah terlapukan 

menjadi semen oksida besi yaitu mineral 

lempung 

3. Rezim diagenesis yang terbentuk yaitu Eogenesis 

yang dipengaruhi oleh proses pengendapan. 
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ABSTRAK: Formasi Muaraenim  pada Desa Lubuk Baru  terdiri atas batulempung dan tuff berfragmen pumice dengan 

sisipan batu lempung tuffan dan batupasir tuffan, konglomeratan dan mengandung kayu terkersikkan. Batupasir 

merupakan kumpulan material residual dari yang sudah ada sebelum pelapukan batuan terjadi. Namun, ada satu aspek 

penting yaitu pasir terbentuk di lingkungan yang keras, di mana hanya yang terkuat yang paling tahan terhadap proses 

pelapukan.Dilakukan Analisa petrografi untuk mengetahui komposisi penyusun batuan dan deskripsi rinci mengenaii  

karakteristik  yang terdapat pada litologi.Metode penelitiannya dapat dilakukan dengan cara mengambil data lapangan 

geologi permukaan dan Pembuatan peta dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi yang menunjang 

penelitian ini berfokus pada batupasir, Dari hasil analisis petrografi, batupasir tuffan Formasi Muaraenim di dominasi 
oleh komposisi fragmen batuan. Fragmen batuan ini terdiri atas fragmen batuan sedimen bertekstur halus, dalam jumlah 

yang banyak. Ini mengindikasikan bahwa sumber sedimen yang menyusun formasi ini berasal dari batuan Sedimen 

vulkanik,. 

 

Kata Kunci: Analisa Petrografi,Batupasir Tufaan, Formasi MuaraEnim,Karakteristik 

 

ABSTRACT: Muaraenim Formation in Lubuk Baru Village consists of pumice fragmented clay and tuff with inserts of 

tuffan clay and tuffan sandstones, conglomerates and containing shredded wood. Sandstone is a collection of residual 

material from existing ones before rock weathering occurs. However, there is one important aspect that sand is formed 

in a harsh environment, where only the strongest is most resistant to weathering. Petrographic analysis is carried out 

to determine the composition of rock compilers and detailed descriptions of the characteristics found in lithology. The 

method of research can be done by retrieving surface geology field data and map making can be done using various 

applications that support this research focusing on sandstones. From the results of petrographic analysis, tuffan 

sandstones of the Muaraenim Formation are dominated by the composition of rock fragments. This rock fragment 

consists of a large number of fine textured sedimentary rock fragments. This indicates that the source of sediment that 

composes this formation comes from volcanic sedimentary rocks. 

 

Keywords : Petrographic Analysis, Tufaan Sandstone, MuaraEnim  Formation, Characteristics. 

 

PENDAHULUAN 

 

Lokasi penelitian secara administratif berada 

pada daerah Lubuk Baru dan sekitarnya kecamatan 

Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu , Provinsi 

Sumatera Selatan.(Gambar 1), Secara geografis 

Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak diantara 

103O25’ sampai dengan 104O 50’ Bujur Barat (Grid 

UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer ) 

dan 3O 40’ sampai dengan 4O55’ Lintang Selatan ( Grid 

UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer). 

Daerah penelitian terletak sekitar 15 km ke arah utara 

dari desa lubuk baru dan 10 km kearah selatan dari kota 

Baturaja. Daerah penelitian dapat dicapai dengan 

transportasi darat sekitar 45 menit dari pusat kotak arah 

utara Baturaja dan sekitar 30 menit dari tempat 

penginapan melalui jalan utama. Sarana transportasi 

untuk mencapai daerah penelitian cukup memadai, 

berupa jalan beraspal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian (Tanpa Skala)  
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 Aktivitas tektonik yang berkembang meliputi 

stratigrafi, geomorfologi, struktur geologi, dan sejarah 

geologi di daerah penelitian, tepatnya di Daerah Lubuk 

Baru dan sekitarnya, Kecamatan Baturaja Kabupaten 

Ogan komering Ulu, dilakukan pula analisa petrografi 

terhadap sampel yang bersifat optik mineral, komposisi 

batuan (eksplorasi kandungan mineral tertentu), tingkat 

sifat deformasi batuan atau ada tujuan yang lain. Untuk 

itu diperlukan koordinasi yang baik. Selain itu, penulisan 

ini didasarkan pula atas sifat dinamis yang dimiliki oleh 

lempeng tektonik sehingga kenampakan geologi yang 

terdapat di lapangan bisa saja telah mengalami 

perubahan dan bukan merupakan bentukan asalnya. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

 Geologi Cekungan Sumatera Selatan merupakan 

Cekungan busur belakang berumur Tersier yang 

terbentuk sebagai akibat adanya Paparan Sunda (Sebagai 

bagian dari lempeng kontinen Asia). Secara tektonik, 

daerah penelitian termasuk ke dalam wilayah Cekungan 

Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan cekungan belakang busur (back-arc basin) 

dengan Pegunungan Bukit Barisan sebagai busur 

vulkaniknya. Cekungan Sumatera Selatan terdiri atas 

sedimen Tersier yang terendapkan secara tidak selaras 

diatas batuan beku dan batuan metamorf sebagai batuan 

dasar yang berumur Pra-Tersier. Cekungan Sumatera 

Selatan dibatasi oleh Sesar Semangko dan Bukit Barisan 

di bagian barat daya, dibagian timur dibatasi oleh 

Paparan Sunda, Tinggian Lampung di sebelah tenggara 

serta Pegunungan Dua Belas dan Pegunungan Tigapuluh 

dibagian barat laut sekaligus memisahkan cekungan ini 

dari Cekungan Sumatera Tengah (Bishop, 2001). 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

belakang busur yang terbentuk akibat interaksi Paparan 

Sunda, yang merupakan bagian dari Lempeng Kontinen 

Asia, dengan Lempeng Samudera India. Secara 

fisiografis, Pulau Sumatera dan Cekungan Sumatera 

selatan memiliki orientasi memanjang dengan arah barat 

laut – tenggara. 

 

 Cekungan Sumatera Selatan dihasilkan oleh 

kegiatan tektonik yang berkaitan dengan adanya 

penunjaman Lempeng Indo-Australia yang bergerak 

menuju arah Utara hingga Timurlaut terhadap Lempeng 

Eurasia yang relatif diam. Secara umum cekungan ini 

berarah NW-SE yang diakibatkan oleh tumbukan antar 3 

lempeng yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo Australia 

dengan pola oblique memiliki arah yang demikian. 

Pulunggono (1992) mengatakan bahwa awal cekungan 

tersebut dipengaruhi oleh 3 fase tektonik yang bekerja, 

antara lain adalah:  

1. Fase Kompresional, terjadi pada masa Jura awal 

sampai Kapur.   

2. Fase Ekstensional, terbentuk graben pada masa 

PraTersier. Pada fase ini juga terjadi pengangkatan 

pada tepi-tepi cekungan.  

3. Fase Kompressional, pada Plio-Pleistosen terjadi 

inversi yang sekaligus mengakhiri proses pengisian 

cekungan.   

 

STRATIGRAFI 

 

Proses sedimentasi di Cekungan Sumatera Selatan 

berlangsung terus-menerus di sepanjang Zaman Tersier. 

Secara umum, stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

dikenal sebagai suatu daur besar yang terdiri dari fase 

transgresi yang dilanjutkan dengan fase regresi. Fase 

transgresi paling awal terendapkan pada Miosen Awal – 

Miosen Tengah. Sedimen yang terendapkan selama fase 

transgresi dikelompokkan menjadi (Formasi Talang 

Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi Gumai). Kelompok 

Palembang diendapkan selama fase regresi (Formasi Air 

Benakat, Formasi Muara Enim, dan Formasi Kasai), 

adapun stratigrafi regional Cekungan Sumatera Selatan 

adalah sebagai berikut (Hermiyanto, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Statigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

(Hermiyanto , 2009) 

 

(a) Kelompok Pra Tersier/Batuan Dasar 

Cekungan Sumatera Selatan tersusun atas batuan 

dasar pembentuk konfigurasi cekungan berumur Pra-

Tersier. Batuan dasar ini terdiri atas kompleks litologi 

batuan beku  dan batuan meta-sedimen low grade. 

Batuan dasar ini mengalami perlipatan akibat intrusi 
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Karakteristik satuan batupasir tufaan pada formasi muara enim desa lubuk baru, baturaja,sumatera selatan 

 
 

batuan beku selama episode orogenesa Mesozoikum 
Tengah.  

 

(b) Formasi Lahat 

Formasi Lahat merupakan peristiwa sedimentasi 

yang terendapkan pertama kali di Cekungan Sumatera 

Selatan. Formasi ini terendapkan secara tidak selaras 

diatas batuan dasar dengan litologi berupa tuff ungu 

kehijauan – merah kecokelatan, tuff lempungan, andesit, 

breksi dan konglomerat.  

 

(c) Formasi Talang Akar 

Di atas Formasi Lahat secara tidak selaras 

terendapkan Formasi Talang Akar pada Kala Oligosen – 

Miosen. Formasi ini terdiri dari batupasir berbutir sedang 

– kasar dan lapisan batubara pada bagian bawah formasi; 

serta calcareous shale berwarna abu-abu dan batupasir 

dengan lapisan batubara pada bagian atasnya. Secara 

lokal, Formasi Talang Akar terendapkan pada 
lingkungan pengendapan terrestrial sampai paralic, 

dengan ketebalan sekitar 900 meter.  

 

(d) Formasi Baturaja 

Secara selaras, di atas Formasi Talang Akar diisi 

oleh sedimen yang berasal dari laut dangkal seperti 

calcareous shale dan batugamping Formasi Baturaja. 

Formasi Baturaja ini diendapkan pada bagian 

intermediate-shelfal dari Cekungan Sumatera Selatan, di 

atas dan di sekitar platform dan tinggian.  

(e) Formasi Gumai 

Selanjutnya, Formasi Gumai terendapkan secara 

selaras di atas Formasi Baturaja terdiri dari napal, 

batulempung, batuserpih, dan silty shale, serta 

perselingan antara batugamping tipis dan batupasir. 

Sedimen ini terendapkan pada lingkungan pengendapan 
laut lepas yang lebih dalam. Formasi Gumai atau 

Formasi Telisa terendapkan selama fase transgresi laut 

maksimum (maximum marine transgressive).  

(f) Formasi Air Benakat 

Di atas Formasi Gumai terendapkan sedimen 

Formasi Air Benakat yang tersusun atas batulempung 

pasiran dan batulempung napalan, dengan perselingan 

batupasir glaukonit dan batupasir calcareous. 

Pengendapan Formasi Talang Akar hingga Formasi 

Airbenakat terjadi selama Kala Oligo – Miosen. Formasi 

Air Benakat terendapkan pada fase baru, dimana air laut 

tidak lagi mengalami kenaikan melainkan terjadi 

peristiwa susut laut (regresi).  

(g) Formasi Muara Enim 

Formasi Muara Enim diendapkan secara selaras di 

atas Formasi Air Benakat pada lingkungan laut dangkal, 
paludal, dataran delta dan non-marin. Bagian top dan 

bottom dicirikan oleh munculnya lapisan batubara yang 

menerus secara lateral. Litologi terdiri dari batupasir, 

batulanau, batulempung berfosil berwarna kuning kelabu 

dengan sisipan batubara mengandung oksida besi berupa 

kongkresi dan lapisan tipis. Batupasir pada formasi ini 
dapat mengandung glaukonit dan debris volkanik. 

(h) Formasi Kasai 

Formasi Kasai merupakan formasi termuda yang 
terendapkan di Cekungan Sumatera Selatan, terendapkan 

selaras hingga tidak selaras diatas Formasi Muara Enim 

yang berumur Mio – Pliosen. Formasi ini dihasilkan dari 

aktivitas vulkanik dan magma yang terjadi, terdiri dari 

gravel, tuff pasiran, tuff lempungan, pumice dan tuff.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengambil data primer dan sekunder dari daerah 

penelitian dan analisa petrografi. Analisa petrografi 

didasarkan hasil sayatan tipis sample batuan. Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui komposisi penyusun batuan 

dan deskripsi rinci mengenai  karakteristik yang terdapat 

pada litologi. Pembuatan peta dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai aplikasi yang menunjang yaitu 

Global Mapper, MapSource, ArcGis dan CorelDRAW, 

dengan data awal dalam pembuatan peta berasal dari 

data Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) yang mana penentuan 

perlu dilakukan survei lapangan untuk mengetahui 

kondisi dan kelayakan lokasi penelitian.Studi geologi 

daerah Lubuk Baru dan Sekitarnya menggunakan 

metode penelitian yang bertujuan sebagai acuan tahapan 

dalam melakukan studi geologi. yang dilakukan pada 

penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yang dibangun 

dalam sebuah diagram alir yang meliputi tahap pra-

lapangan, tahap geologi lapangan berupa 

Observasi ,pengambilan data dan pemerconto batuan, 

tahap pengolahan data dan analisis, sintesis, dan 

pelaporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Diagram Alir Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Daerah penelitian yang berada pada desa Lubuk 

Baru dan Sekitarnya tersusun atas satu jenis batuan yaitu 

hanya batuan sedimen. Batuan sedimen pada lokasi 

penelitian berupa batupasir , batupasir tuffan dan batu 

lempung. Batupasir pada lokasi penelitian ditemukan 

sangat dominan dengan luasan mencapai 65% dari lokasi 

penelitian. Studi khusus pada penelitian ini berfokus 

pada batupasir, Dari hasil analisis petrografi, batupasir 

tuffan Formasi Muaraenim di dominasi oleh komposisi 

fragmen batuan. Fragmen batuan ini terdiri atas fragmen 

batuan sedimen bertekstur halus, dalam jumlah yang 

banyak. Ini mengindikasikan bahwa sumber sedimen 

yang menyusun formasi ini berasal dari batuan Sedimen 

vulkanik (Boggs, 2006). yang mana Batuan sedimen  

jenis ini merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari 

letusan gunung merapi. Dengan kata lain, batuan 

sedimen vulkanik merupakan batuan sedimen yang 

terbentuk karena adanya akitivitas gunung berapi yang 

meletus, di mana debu-debu yang keluar dari aktivitas 

tersebut akan terendap seperti sedimen lainnya. Contoh 

batunya ialah batupasir dan aglomerat. 

 

Hasil analisa meliputi komposisi mineral dan 

tekstur yang terdiri dari tingkat kristalisasi, ukuran 

kristal,bentuk kristal,dan hubungan antar Kristal. 

Komposisi batuan merupakan mineral-mineral penyusun 

batuan,mineral tersebut terbagi menjadi dua 2 bagian 

berdasarkan bentuknya yaitu, mineral primer terbentuk 

bersamaan dengan terbentuknya batuan sedangkan 

mineral sekunder yang terbentuk setelah pembentkan 

batuan,selain komposisi batuan, terkstur juga merupakan 

bagian terpenting untuk mempelajari karakteristik suatu 

batuan, dari hasil analisa petrografi dapat 

menggambarkan suatu temperatur , pembentukan dan 

juga asal dari pembentukan batuan tersebut.Analisa 

petrografi dilakukan terhadap beberapa sample batuan 

sedimen yang dianalisa. 

 

Pada daerah penelitian ditemukan batuan sedimen 

berupa batupasir yang merupakan batuan sedimen 

vulkanik teritis merupakan batuan yang proses 

pengendapannya berlangsung di darat. Batuan ini 

merupakan bagian dari Formasi Kasai yang merupakan 

formasi tertua pada lokasi penelitian, berumur Pliosen 

Akhir – Plistosen Awal. 

 

Berdasarkan analisa sayatan petrografi LP 24,  

(gambar 4), satuan ini ditandai dengan berwarna kuning 

pada peta geologi litologi penyusun utama dari satuan ini 

adalah batupasir tuffan dengan sisipan batulanau hingga 

lempung. Singkapan batupasir menyebar luas dibagian 

selatan daerah penelitian dengan karakter masif dan tebal 

serta sedikit dijumpai perlapisan namun memiliki 

Memiliki hubungan yang tidak selaras berupa erosional 

terhadap satuan batupasir Formasi Kasai  yang telah 

mengalami erosi dan pelapukan ,namun masih terlihat 

cukup jelas fragmen dan material penyusun dari satuan 

batupasir Formasi muaraenim tersebut. Hubungan tidak 

selaras ditunjukan dengan adanya pola gerusan yang 

terbentuk Berdasarkan rekonstruksi penampang geologi. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Gambar 4. Singkapan satuan Batupasir Tuffan 

 

Secara dominan satuan ini disusun oleh litologi 

batupasir, batulempung, dan batuserpih yang hadir 

sebagai sisipan di antara batupasir. Satuan batupasir 

memiliki ciri fisik yaitu berwarna coklat hingga coklat 

kemerahan sebagai wana segar dan coklat kehijauan 

sebagai warna lapuk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                      (b) 

Gambar 5. (a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with 

parallel-nicols), (b)  Kedudukan lensa 

nikol bersilang (with cross-nicols) pada LP 

24. 

 

Pada Sayatan tipis batuan sedimen LP 24 kondisi 

batuan lapuk, berwarna abu-abu kecoklatan-kemerahan, 

tekstur klastik, semen silika, pemilahan baik (Well 

sorted), kemas tektutup, butiran berukuran 0,02–

0,05mm, bentuk menyudut tanggung. Komposisi batuan 
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Karakteristik satuan batupasir tufaan pada formasi muara enim desa lubuk baru, baturaja,sumatera selatan 

 
 

tersusun oleh mineral kuarsa, feldspar dan mineral opak. 

Kuarsa(80%), tidak berwarna-kuning orde I, relief relief 

rendah, berukuran 0,02–0,05mm, sudut pemadaman 

bergelombang, monokristalin. (A,16) Feldspar(15%), 

putih, relief rendah, indeks bias n>nKb, berukuran 0,02–

0,05mm, bentuk menyudut tanggung, berupa plagioklas 

(andesine dan Oligoklas). (G,17)Limonite(10%), merah 

bata, bias rangkap kuat, belah an satu arah (parallel), 

Hadir sebagai butiran lepas dengan ukuran 0,02-0,05 

mm (G,7-8) dan pengisi rongga antar butir serta fracture 

batuan. (E,3-4)Min opak (5%), hitam, kedap cahaya, 

relief sangat tinggi, berukuran 0,02–0,05mm, berupa 

pecahan karbon, bentuk menyudut tanggung. (F,5-6) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                               (b) 

Gambar 6. (a) Kedudukan lensa nikol sejajar (with 

parallel-nicols), (b)  Kedudukan lensa 

nikol bersilang (with cross-nicols ) pada 

LP 14.  

 

Pada Sayatan tipis batuan sedimen LP 14, kondisi 

batuan lapuk, berwarna abu-abu kecoklatan, tekstur 

klastik, semen silika, pemilahan baik (Well sorted), 

kemas tektutup, butiran berukuran 0,02–0,25mm, bentuk 

menyudut tanggung. Komposisi batuan tersusun oleh 

mineral kuarsa, feldspar dan mineral 

opak.Kuarsa(55%),tidak berwarna-kuning orde I, relief 

relief rendah, berukuran 0,05–0,2mm, sudut pemadaman 

bergelombang, monokristalin.(E-F,9-10)Feldspar (10%), 

putih, relief rendah, indeks bias n>nKb, berukuran 0,05–

0,2mm, bentuk menyudut tanggung, berupa plagioklas 

(andesine dan Oligoklas). (A-B,9-10)Lithic (15%), abu-

abu kecoklatan, berupa pecahan batuan piroklastik dan 

sedimen, dengan ukuran butir 0,15–0,25 mm, bentuk 

menyudut tanggung. (H-I,6-8)Min opak(5%), hitam, 

kedap cahaya, relief sangat tinggi, berukuran 0,02–

0,05mm, berupa pecahan karbon, bentuk menyudut 

tanggung. (D,14-15).Gelas (15%), tidak berwarna, 

pengamatan dengan menggunakan nikol silang menjadi 

gelap, sebagian terubah menjadi mineral lempung. 

 

Butiran dalam batu pasir dapat terdiri dari mineral, 
batuan atau bahan organik. Besaran jumlah jenis butiran 

pasir tergantung pada sumber butirannya dan bagaimana 

mereka mengalami proses transportasi. Butiran mineral 

dalam batupasir biasanya tersusun atas kuarsa kadang-

kadang bisa sangat tinggi jumlahnya (>90% SiO2). Hal 

ini disebebabkan karena butiran pasirnya telah 

mengalami transportasi yang berulang-ulang oleh media 

angin atau air, atau biasa dikatakan sebagai  butiran Pasir 

lainnya dapat mengandung sejumlah besar feldspar dan 

jika mereka berasal dari batuan induk dengan kandungan 

kuarsa yang signifikan maka butiran pasir feldspar 

tersebut.Batupasir merupakan kumpulan material 
residual dari yang sudah ada sebelum pelapukan batuan 

terjadi. Namun, ada satu aspek penting yaitu pasir 

terbentuk di lingkungan yang keras, di mana hanya yang 

terkuat yang paling tahan terhadap proses pelapukan. 

 

Pada daerah penelitian kuarsa sangat lah dominan 

mineral kuarsa,dikarenakan kuarsa salah satu mineral 

dari daftar mineral penyusun pasir yang umum 

ditemukan pada sampel pasir. Kuarsa menghuni 12% 

dari kerak bumi. Hanya saja feldspar lebih banyak 

daripada kuarsa, menghuni lebih dari 50% kerak bumi. 
Ukuran rata-rata butiran pasir ditentukan oleh energi dari 

media transport. Semakin kuat kecepatan arus (baik itu 

arus sungai atau gelombang laut) maka semakin 

mungkin arus tersebut membawa material yang lebih 

berat / besar, adapun siklus dari pembentukan batupasir 

(gambar 7) , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tahap Pembentukan Batupasir Tuffan 

 

Bermula dari magma yang keluar di permukaan 

bumi antara lain melalui puncak gunung berapi. Gunung 

berapi ada di daratan ada pula yang di lautan. Magma 

yang sudah mencapai permukaan bumi akan membeku. 

Magma yang membeku kemudian menjadi batuan beku. 

Batuan beku muka bumi selama beribu-ribu tahun 

lamanya dapat hancur terurai selama terkena panas, 

hujan, serta aktivitas tumbuhan dan hewan. Selanjutnya 
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hancuran batuan tersebut tersangkut oleh air, angin atau 

hewan ke tempat lain untuk diendapkan. Hancuran 

batuan yang diendapkan disebut batuan endapan atau 

batuan sedimen. Baik batuan sedimen atau beku dapat 

berubah bentuk dalam waktu yang sangat lama karena 

adanya perubahan temperatur dan tekanan. Batuan yang 

berubah bentuk disebut batuan malihan atau batuan 

metamorf. Dari berbagai jenis tuf tersebut, dapat 

diinterpretasi bahwa batuan tuf pada daerah penelitian 

umumnya berkomposisi pecahan gelas dan berdasarkan 

proses pembentukannya merupakan hasil dari proses 

erupsi freatik dari letusan eksplosif. Erupsi freatik 

merupakan proses dimana tubuh magma yang menyusun 

tubuh gunung api yang mengandung kaya akan gelas 

mengalami penghancuran dan bercampur dengan abu  

gunung api menyebabkan tuf yang dihasilkan kaya akan 

gelas.  

 

KESIMPULAN 

 

Batupasir tufaan yang terdapat pada daerah 

penelitian memiliki kenampakan fisik berbutir kasar, dan 

mengandung mineral feldspar, lithic,min opak dan 

kuarsa. Dimana mineral kuarsa sangat dominan. Serta 

terdapat mineral lempung yang berperan sebagai semen 

yaitu serisit.   
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ABSTRAK : Cekungan Sumatera Tengah merupakan back arc basin yang berkembang sepanjang tepi barat dan selatan 

Paparan Sunda. Cekungan ini terbentuk karena adanya penunjaman secara miring(oblique subduction) antara lempeng 

samudera hindia ke bawah Lempeng Benua Asia. Pola struktur yang terbentuk di Cekungan Sumatera Tengah terbagi 
menjadi dua bagian yaitu pola utara-selatan dan pola barat laut-tenggara. Pola struktur yang terdapat di daerah telitian 

termasuk kedalam struktur yang memiliki pola barat laut-tenggara yang artinya berumur muda. Struktur ini terbentuk 

pada miosen tengah-resen ditandai dengan adanya proses kompresi sehingga membentuk lipatan berarah barat laut- 

tenggara. Pada daerah penelitian terdapat lipatan berjenis sinklin. Oleh karena itu, pembentukan sinklin di daerah 

penelitian perlu dimodelkan untuk melihat geometri yang terbentuk serta pemendekan yang terjadi ketika terjadi 

deformasi. Pemodelan geometri ini dilakukan dengan melakukan korelasi terhadap penampang hasil rekonstruksi 

kedudukan batuan. Proses rekonstruksi sinklin menggunakan metode kombinasi antara arc method dan free hand. 

Geometri sinklin yang teridentifikasi berupa hinge line, hinge surface, dan interlimb. Sinklin Muara Paiti memiliki 

dimensi yang tegak dan horizontal. Pemendekan (Shortening) yang terjadi selama Miosen Tengah-Resen berkisar 580- 

870 meter atau jika dipersentasekan sebesar 11-15% dari keadaan mula-mula. Sehingga didapat bahwa laju deformasi 

yang terjadi 0,04-0,05 mm/tahun. 

 

Kata kunci : Struktur, Lipatan, Sinklin 
 

ABSTRACT: The Central Sumatra Basin is a back arc basin that develops along the west and south edges of the Sunda 

Shelf. This basin is formed due to oblique subduction between the Indian oceanic plate under the Asian Continent Plate. 

The structure pattern formed in the Central Sumatera Basin is divided into two parts, namely the north-south pattern 

and the northwest-southeast pattern. The structural patterns found in the study area are included in structures that have 

a northwest-southeast pattern which means young. This structure is formed in the Middle Miocene -Recent 

characterized by the compression process so that it forms a fold directed northwest-southeast. In the study area there 
was a syncline type fold. Therefore, syncline formation in the study area needs to be modeled to see the geometry 

formed and the shortening that occurs when deformation occurs. Geometry modeling is carried out by correlating of the 

strike/dip reconstruction. The syncline reconstruction process uses a combination method between the arc method and 

free hand. Syncline geometry identified in the form of hinge line, hinge surface, and interlimb. Muara Paiti syncline has 

a slightly sloping and horizontal dimension. Shortening that occurs during the middle Miocene-recent ranges from 580 

to 870 meters or if percentage is 11-15% of the initial state. So it is found that the rate of deformation that occurs is 

0,04-0,05 mm / year. 
 

Keywords: Structure, Fold, Syncline 
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PENDAHULUAN 

 
Secara Geografis daerah penelitian berada di 

koordinat yang tercantum pada tabel 1. Secara 

administrasi terletak di desa Muara Paiti, Kecamatan 

Kapur Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi 

Sumatera Barat. Lokasi 

 
Tabel 1. Koordinat lokasi penelitian 

 

1 0° 14' 37.6”N 100°29' 44.3"E 

2 0° 14' 37.6”N 100°34' 38.4"E 

3 0° 09' 38.4"N 100°34' 38.4"E 

4 0° 09' 38.4"N 100°29' 44.3"E 

 
Lokasi penelitian berada di dekat perbatasan 

Sumatera Barat dan Riau. Luasan daerah penelitian 

sebesar 9x9 km. Lokasi ini juga termasuk kedalam 

Cekungan Sumatera Tengah. Cekungan Sumatera 

Tengah juga terkenal dengan reservoir minyak yaitu 

kelompok sihapas. 

Dilakukannya penelitian pada Desa Muara Paiti 

bertujuan untuk merekonstruksi lipatan sehingga 

mendapatkan bentukan dari model geometri sinklin 

daerah telitian. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 1. Lokasi penelitian (Modifikasi Peneliti) 

 
. 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Menurut Heidrick dan Aulia (1993) Cekungan 

Sumatera Tengah adalah cekungan busur belakang yang 

berkembang di sepanjang tepi barat dan selatan Paparan 

Sunda. Cekungan ini terbentuk akibat subduksi Lempeng 

Samudera Hindia yang menunjam ke bawah Lempeng 

Benua Eurasia pada awal Tersier (Eosen-Oligosen) dan 

merupakan graben setengah yang diisi oleh sedimen 

danau dan sedimen klastik non marine. 

Unit fisiografi dengan arah baratlaut merupakan 

fenomena pada Kenozoikum Akhir yang menghasilkan 

Busur Asahan dengan arah utara-timurlaut (NNE), 

Tinggian Lampung dan Busur Tinggian Tigapuluh yang 

berarah timur-timurlaut (NNE). Busur dan Tinggian ini 

bergabung secara efektif membagi dataran Sumatera 

menjadi Cekungan Sumatera Utara, Cekungan Sumatera 

Tengah dan Cekungan Sumatera Selatan. 

Heidrick dan Aulia (1993) secara rinci membagi 

perkembangan tektonik Cekungan Sumatera Tengah 

dengan membagi sesar dan lipatan menjadi 4 tahap 

deformasi, yaitu F0,F1,F2,F3. Struktur geologi di 

Cekungan Sumatera Tengah dari beberapa fase berbedaa 

mulai dari Mesozoikum sampai akhir zaman tersier. 

Pada pra-Tersier deformasi terjadi pada batuan dasar 

(episode F0) sehingga menyebabkan sesar-sesar berarah 

Utara-Selatan, Baratlaut-Tenggara, dan Timurlaut- 

Baratdaya. Penyebab deformasi belum diketahui secara 

pasti. Cekungan Sumatera Tengah memiliki batuan pra- 

Tersier dangkal yang menyebabkan sedimen yang 

menutupinya mudah terkena tektonik batuan dasar dan 

akan dijumpai banyak struktur. 

Di kala Eosen-Oligosen kemudian terjadi 

ekstensional (F1) dengan arah Barat-Timur. Gaya ini 

menyebabkan reaktivasi struktur-struktur tua yang 

terbentuk sebelumnya (F0). Episode F1 ini terjadi 50 

sampai 26 Ma dan menghasilkan geometri horst dan 

graben. Dan lalu diikuti dengan pengendapan Kelompok 

Pematang ke dalam graben-graben yang terbentuk. 

Pada kala Miosen Awal terjadi fase amblesan (sag 

phase) (F2) diikuti dengan pembentukan sesar mendatar 

menganan secara regional dan transtensional fracture 

zone (Gambar 4). Sesar- sesar yang terbentuk akan 

berarah relatif Baratlaut-Tenggara. Kemudian 

berkembang sesar mendatar menganan pada sesar-sesar 

tua berarah Utara-Selatan. Lalu sesar-sesar tua berarah 

Timurlaut-Baratdaya mengalami transtensional akibat 

sesar mendatar menganan tadi sehingga terbentuk 

normal fault,graben, dan half graben, serta pada Sesar- 

sesar yang berarah Baratlaut-Tenggara akan mengalami 

transpressional. Episode F2 berlangsung bersamaan 

dengan terendapkannya Kelompok Sihapas yang 

berumur 26-13 Ma. 

Kemudian episode F3 terjadi pada kala Miosen 

Tengah yang menimbulkan gaya kompresi sehingga 

menghasilkan struktur reverse dan thrust fault di 

sepanjang jalur sesar mendatar menganan sebelumnya. 

Fase kompresi ini berlangsung bersamaan dengan 

terbentuknya sesar mendatar menganan di sepanjang 

Bukit Barisan. Struktur yang terbentuk umumnya  

beratah Baratlaut-Tenggara. Pembentukan struktur ini 

juga disertai dengan terendapkannya Formasi Petani dan 

Formasi Minas mulai 13 Ma hingga saat ini. 
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Geometri dan Shortening Sinklin Cekungan Sumatera Tengah Daerah Muara paiti, Kecamatan, Kapur Sembilan, Kabupaten 
Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat 

 
 

Gerakan menunjam Lempeng Samudera Hindia 

terhadap Lembeng Eurasia telah menghasilkan gerak 

pengangkatan terakhir Pegunungan Barisan serta telah 

menyebabkan adanya sesar-sesar mendatar menganan di 

sepanjang pegunungan ini. Gejala struktur yang paling 

menonjol di Cekungan Sumatera Tengah ini berupa 

lipatan-lipatan dan sesar-sesar berarah Baratlaut- 

Tenggara akibat gaya kompresi. 

Secara struktural daerah telitian mengalami fase 

tektonik terakhir atau (F3). Fase kompresi ini yang 

terjadi pada mosen tengah – resen menyebabkan 

terbentuknya lipatan berupa sinklin. Sinklin di daerah 

Muara Paiti ini memiliki orientasi sumbu berarah barat 

laut-tenggara. 

 

 
 

METODOLOGI 

 
Penelitian dilakukan melalu dua tahapan yaitu 

surface mapping dan analisis studio. Pada surface 

mapping data yang diambil yaitu kedudukan strike/dip 

batuan dan jenis litologi. kemudian hal lain yang penting 

yaitu urut-urutan stratigrafi batuan. 

Tahap kedua yang dilakukan yaitu analisis studio. 

Pada tahapan ini data hasil surface mapping dijadikan 

dasar dalam penarikan peta geologi (Gambar 2) dan 

dijadikan sebagai objek rekonstruksi lipatan. 
 

 

Gambar 2. Peta geologi daerah penelitian 

Rekonstruksi sinklin daerah telitian dilakukan dengan 

pembuatan penampang  yang  dibangun dari data surface 

 

mapping. Data berupa strike/dip batuan yang kemudian 

diproyeksikan sepanjang sayatan dengan menggunakan 

apparent dip (Long et al, 2011). Penampang ini akan 
memperlihatkan konstruksi bawah permukaan yang 

terbentuk. Dalam merekonstruksi penampang geologi 

daerah penelitian menggunakan kombinasi metode arc 

method dan free hand ( Busk, 1929 dalam Groshong, 

2006) ( Gambar 3). Kombinasi ini digunakan untuk 

lipatan yang melibatkan batuan incompetent, dimana 

terjadi penipisan dan penebalan yang tak teratur. Free 

Hand Method khusus pada interpolasi yang tidak dapat 

dilakukan dengan Arc Method. 
 

Gambar 3. Metode rekonstruksi sinklin dengan 

metode arc method dan free hand 
 

Kemudian tiga penampang yang dibuat dilakukan 

korelasi untuk mendapatkan bentukan dari geometri 

sinklin di daerah penelitian. Menurut Lisle (2009) 

korelasi penampang bertujuan untuk melihat arah beserta 

kemiringan hinge surface dan arah serta kemiringan 

hinge line pada lipatan. Selain itu pada penampang dapat 

menggambarkan shortening sinklin. Hal ini dikarenakan 

metode rekonstruksi penampang menggunakan restored 
and balancing cross section (Mitra, 1990). Metode ini 

menggunakan asumsi penarikan sayatan tegak lurus 

terhadap sumbu lipatan atau paralel terhadap gaya 

kompresi. Kemudian teknik area restoration digunakan 

untuk mengukur jarak pemendekan (Dahlstrom, 1970 

dalam Mitra, 1990). Pengukuran ini dibantu dengan dua 

buah garis pin (pin line) diujung lipatan (Gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Teknik perhitungan shortening 

( modifikasi Dahlstrom, 1970 dalam Mitra, 1990) 
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Selanjutnya jarak shortening dibagi rentang waktu 

fase kompresi regional untuk mendapatkan laju 

deformasi. Perhitungan laju deformasi ini menggunakan 

perhitungan kecepatan (V= s/t) sehingga didapatkan laju 

deformasi daerah penelitian (Schettino, 2015). Satuan 
yang digunakan yaitu kilometer (km)/ juta tahun lalu 

dikonversi menjadi millimeter (mm)/tahun. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini dimaksudkan untuk merekonstruksi 

struktur geologi lipatan yang berada di daerah telitian. 

Sehingga menghasilkan model geometri sinklin dari 

korelasi penampang serta menghitung shortening yang 

terjadi pada masing-masing penampang sehingga 

membentuk sinklin. 

 
 

GEOMETRI SINKLIN 

 
Sinklin didaerah penelitian ini dinamakan Sinklin 

Muara Paiti. Geometri sinklin Muara Paiti didapat dari 

korelasi tiga penampang yang tegak lurus terhadap 

sumbu lipatan, yaitu penampang C-C’ ; D-D’ dan E-E’ ( 

Gambar 5). Penentuan letak sayatan dilakukan dengan 

memerhatikan dip domain pada peta geologi. Dalam 

mengorelasikan masing-masing penampang 

menggunakan perspektif 600 dari garis horizontal. Hal ini 

agar geometri sinklin dapat dilihat dengan jelas. 

Menurut Adamuszek (2011) pembuatan model 

geometri sinklin untuk mendapatkan bentukan antiklin 

serta nilai hinge surface dan hinge line. Sinklin Muara 

Paiti memiliki arah barat laut – tenggara dengan arah 

penunjaman kearah tenggara. Bentukan sinklin yang 

tebentuk tegak dan horizontal. Hasil pengukuran 

menunjukkan kemenerusan hinge surface berarah N 2920 

E dengan kemiringan sebesar 0. Sedangkan nilai hinge 

line yang berarah N 2930 E memiliki penunjaman yang 

sangat kecil yaitu 20. Penamaan jenis lipatan hasil 

pengukuran sinklin diatas yaitu Upright Horizontal Fold 

(Fossen, 2010). 

 

Gambar 5. Korelasi penampang C-C’ ; D-D’dan E-E’ 

 
 

Hasil pengukuran geometri Sinklin Muara Paiti 

menunjukkan nilai yang berbanding lurus berdasarkan 

analisis stereografis yang dibangun dari data kedudukan 

sayap N 1150 E/240 dan N 2980/120 E (Gambar 6). Nilai 

Hinge Surface dan Hinge Line dari korelasi penampang 

dan analisis stereografis sama. Analisis stereografis ini 

dimaksudkan untuk mengetahui arah tegasan utama 

dalam proses pembentukan sinklin. Arah tegasan Sinklin 

Muara Paiti yaitu bearah baratdaya (N 2020 E ). Dengan 

penunjaman sebesar 20 jika diukur dari model geometri 

sinklin. 

 
Gambar 6. Hasil analisis stereografis Sinklin Muara Paiti 

 

 
SHORTENING 

 
Pemendekkan atau shortening sinklin merupakan hasil 

dari tektonik kompresi pada batuan. Fase kompresi yang 

memengaruhi Sinklin Muara Paiti terjadi pada Miosen 

Tengah hingga Resen. Penghitungan Shortening 

merupakan selisih batuan sebelum terdeformasi dan 

batuan setelah terdeformasi. Untuk menghitung panjang 

tersebut dilakukan restorasi Selain  pemendekkan  

sinklin dapat juga dilakukan penghitungan terhadap laju 

deformasi. Nilai tersebut dihitung dari perbandingan 

nilai dimensi terdeformasi dengan kondisi batuan 

sebelum terkena deformasi. Lalu nilai tersebut 

dikombinasikan dengan rumus v = s/t (Schettino, 2015). 

Kombinasi rumus ini untuk mendapatkan laju deformasi 

yang terjadi pada selang waktu Miosen Tengah hingga 

Resen. 

Penampang C-C’ merupakan penampang yang 

terbentuk dari berbagai variasi kedudukan strike/dip 

batuan disekitarnya. Penampang C-C’diukur dengan 
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skala 1:25.000 dan perbandingan H : V = 1:1(Gambar 7). 

Dari pembuatan penampang tersebut didapatkan trough 

kontak formasi dari sinklin terdapat pada kedalaman 

±800 meter. 

 

 
 

 
Gambar 9. Rekonstruksi Sinklin pada penampang D-D’ 

 

 

 

 

 
Gambar 7. Rekonstruksi Sinklin pada penampang C-C’ 

 
Penampang diatas kemudian direstorasi bentukan 

sebelum terdeformasi dan setelah terdeformasi (Gambar 

8). Kemudian didapatkan nilai/panjang batuan sebelum 

terdeformasi yaitu sebesar 19,91 cm pada skala peta. 

Setelah itu diukur panjang batuan setelah terdeformasi 

didapatkan 17,59 cm. kemudian dihitung nilai shortening 

pada penampang C-C’ ialah sebesar 2,32 cm. kemudian 

nilai shortening dikalikan dengan 250 agar didapatkan 

nilai shortening sebenarnya yaitu sebesar 580 meter. 

Nilai pemendekan tersebut jika dipersentasikan adalah 

11%. Kemudian dari nilai tersebut dapat dicari besaran 

laju deformasi yang terjadi dengan rumus v=s/t. 

Didapatkan besaran laju deformasinya sebesar 0,04 

mm/tahun. 

 

Gambar 8. Perbandingan panjang batuan pada 

penampang C-C’ sebelum dan sesudah terdeformasi. 

 
Kemudian terdapat penampang D-D’ yang berjarak 

794,25 meter dari penampang C-C’. Rekontruksi sinklin 

pada penampang D-D’ didapat dari data kedudukan 

sekitar yang menunjukkan strike berlawanan arah 

(Gambar 9). Rekonstruksi yang dibangun menggunakan 

skala 1:25.000 dengan perbandingan nilai horizontal dan 

vertikal 1:1. Setelah rekonstruksi kemudian didapat 

trough kontak formasi berada dikedalaman ±900 meter. 

Penampang D-D’ diatas lalu diukur nilai/panjang 

sebelum dan sesudah terdeformasi menjadi sinklin 

(Gambar 10). Kemudian didapat panjang setelah 

terdeformasi, panjang sebelum terdeformasi, dan selisih 

keduanya. Panjang batuan sebelum terdeformasi 20,53 

cm dalam skala peta 1:25.000. setelah terjadi gaya 

kompresi kemudian mengalami pemendekan menjadi 

17,5 cm. dan didapatkan selisih keduanya sebesar 3,03 

cm atau 757,5 meter pada jarak sebenarnya. Pemendekan 

tersebut sama dengan penyusutan panjang sebesar 14% 

dari keadaan sebenarnya. Proses penyusutan tersebut 

terjadi karena laju deformasi yang berpengaruh pada 

batuan. Laju deformasi yang terjadi yaitu 0,05 

mm/tahun. 

 

Gambar 10. Perbandingan panjang batuan pada 

penampang D-D’ sebelum dan sesudah terdeformasi. 

 
Penampang yang terakhir adalah Penampang E-E’. 

penampang ini berjarak 814,25 meter dari penampang D- 

D’. Rekonstruksi penampang E-E’ didapatkan dari 

proyeksi data kedudukan didaerah sekitarnya (Gambar 

11). Penampang ini dibuat dengan menyesuaikan skala 

1:25.000 dengan H:V= 1:1. Sehingga membentuk sinklin 

yang memiliki trough kontak formasi pada kedalaman 

±1100 meter. 
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Gambar 11. Rekonstruksi sinklin pada penampang E-E’ 

 
Hasil rekonstruksi sinklin diatas kemudian diukur 

dimensi panjang sebelum dan sesudah terdeformasi 

(Gambar 12). Nilai panjang didapatkan sebelum 

terdeformasi sebesar 21,93 cm sedangkan setelah 

terdeformasi memiliki panjang 18,45 cm dalam skala 

1:25.000. sehingga menghasilkan shortening sebesar 

3,48 cm atau 870 meter pada jarak sebenarnya. Besaran 

pemendekan ini ekuivalen dengan 15% dari panjang 

awal. Pemendekan pada penampang ini dikarenakan 

pengaruh laju deformasi. Laju deformasi pada 

Penampang E-E’ sebesar 0.06 mm/tahun. 

 

Gambar 12. Perbandingan panjang batuan pada 

penampang C-C’ sebelum dan sesudah terdeformasi. 

 
Dari ketiga penampang tersebut terdapat perbedaan 

laju deformasi yang terjadi pada masing-masing 

penampang. Hal ini yang membuat terdapat perbedaan 

shortening/pemendekan. Menurut Hudleston (2010) 

perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak variabel 

diantaranya yaitu komposisi batuan. Komposisi batuan 

akan memengaruhi tingkat elastisitasnya. Walaupun 

dalam satu pelamparan memiliki litologi batuan yang 

sama namun memiliki komposisi mineral yang berbeda- 

beda. 

 
KESIMPULAN 

 
Gaya kompresi yang dimulai 13 juta tahun yang lalu 

(Miosen Tengah-Resen) menghasilkan struktur berarah 

Baratlaut – Tenggara yaitu Sinklin Muara Paiti. Hal ini 

dibuktikan setelah direkonstruksinya model geometri 

sinklin Muara Paiti dari korelasi tiga penampang. Dari 

 

korelasi penampang telah didapatkan hasil geometri 

sinklin yaitu berupa nilai hinge surface dan hinge line. 

Nilai hinge surface yaitu N 2920 E dengan kemiringan 

870 dan arah hinge line berada di N 2930 E dengan 

plunge 20 mengarah ke Penampang E-E’ atau tenggara. 

Hal ini berhubungan dengan shortening yang yang 

diukur dari masing-masing penampang. Penampang C- 

C’ memiliki shortening 11%, kemudian Penampang D- 

D’ mengalami shortening 14%, serta penampang E-E’ 

memendek sekitar 15%. Artinya semakin ke arah E-E / 

tenggara maka semakin besar shortening terjadi. 

Kesimpulan yang didapat yaitu semakin besar shortening 

yang dialami pada suatu bagian sinklin maka 

penunjaman akan mengarah ke bagian shortening paling 

tinggi. 
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ABSTRAK: Alterasi Hidrothermal merupakam salah satu indikator awal dan erat kaitannya dengan proses terbentuknya 

cebakan mineral ekonomis seperti emas. Batuan pada salah satu wilayah eksplorasi emas di Batangtoru, diperkirakan 

telah mengalami alterasi batuan yang besar kemungkinan dikontrol oleh struktur geologi. Sehingga penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui struktur yang berkembang di lokasi penelitian dan pengaruhnya terhadap alterasi batuan 

sebagai indikator awal ekpslorasi emas. Metode yang digunakan adalah pemetaan lapangan, pengukuran struktur (sesar 

dan kekar), pengambilan conto batuan, analisis petrografi, dan analisis spektral (ASD). Urutan stratigrafi daerah 

penelitian dari tua ke muda dimulai dengan satuan batupasir, intrusi andesit hornblend, dan breksi. Struktur yang 

berkembang adalah tiga sesar mendatar kanan berorientasi baratlaut-tenggara, disertai oleh kekar berarah utara-selatan. 

Alterasi batuan membentuk tiga zonasi ubahan, antara lain zona silika, zona argilik lanjut, dan zona argilik,. 

Berdasarkan hasil studi, diinterpretasikan bahwa sesar mendatar baratlaut-tenggara bertanggungjawab atas 

pembentukan kekar-kekar yang menjadi saluran fluida hidrothermal dan menyebabkan terjadinya alterasi argilik lanjut 

dan silisifikasi. 

 
Kata Kunci: Kontrol Struktur, Alterasi, Emas, Batangtoru 

 

ABSTRACT: Hydrothermal alteration is an early indicator and is closely related to the formation process of economic 

mineral deposits such as gold. Rocks on one of the gold exploration areas in Batangtoru, is estimated to has been 

altered which are likely controlled by geological structure. Therefore, this research was conducted to determine the 

structure that developed in the research area and its influence on rock alteration as an early indicator of gold 

exploration. Methods used include field mapping, measurement structures (faults and joint), rock sampling, 

petrographic analysis, and spectral analysis (ASD). Sequence stratigraphy of the research area from oldest to youngest 

starting with sandstone units, intrusion of hornblende andesite and breccias. The structure that develops is three right-

lateral fault oriented northwest-southeast, accompanied by joints trending north-south. The rocks alteration formed 

four zones, including silica zone, advanced argillic zone, and argillic zone. Based on the results of the study, 

interpreted that the right-lateral fault trending northwest-southeast is responsible for the formation of joints which 

becomes a hydrothermal fluid channel that causes advanced argilic alteration and silisificatin alteration. 

 
Keywords: Control Structure, Alteration, Gold, Batangtoru 

 
 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Alterasi hidrothermal adalah proses 

terubahnya batuan yang disebabkan adanya 

reaksi kimiawi antara batuan tersebut dengan 

fluida hidrothermal yang melaluinya. Proses ini 

merupakan salah satu indikator dan erat 

kaitannya dengan terjadinya mineralisasi pada 

suatu wilayah. Mineralisasi sendiri adalah 

proses terbentuknya mineral bijih dan 

penyertanya (gangue) di dalam celah dan pori 

batuan. (Corbett dan Leach, 1997;). 
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Lokasi Penelitian berada pada daerah 

Batangtoru, di Kabupaten Tapanuli Sealatan, 

Sumatera Utara (Gambar 1). Menurut Sutopo 

(2013), pada lokasi ini ditemukan adanya 

proses ubahan batuan yang kuat diperkiran 

dipengaruhi oleh keberadaan struktur geologi. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui struktur apa yang berkembang dan 

pengaruhnya terhadap proses alterasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian di Batangtoru, 

Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumber 

Online) 

 

 
METODOLOGI 

 
Penelitian ini diawali dengan melakukan 

pemetaan lapangan di salah satu wilayah 

eksplorasi emas di Batangtoru. Pemetaan 

dilakukan dengan merekam data-data lapangan 

berupa data litologi, data struktur geologi, dan 

pengambilan conto batuan. Conto batuan 

tersebut kemudian dilakukan dua analisis, 

analisis petrografi untuk memperkuat data 

litologi dan analisis Spectral untuk mengetahui 

jenis mineral ubahan batuan. Keseluruhan data 

yang sudah diperloeh kemudian digambarkan 

dalam beberapa peta, dan kemudian dioverlay 

untuk mendapatkkan hubungan antar masing- 

masing data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Stratigrafi 

 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan 

analisis petrografi, pada daerah telitian terdiri 

dari tiga satuan batuan. Satuan batuan dari 

yang paling tua adalah satuan batupasir, 

kemudian diintrusi oleh satuan andesit porfiri 

yang sekaligus membentuk satuan breksi. 

Satuan batupasir secara megaskopis 

dicirikan dengan warna abu-abu kehitaman. 

Struktur batuan masif, beberapa menunjukkan 

perlapisan dengan pola sebaran umum 

baratlaut-tenggara Memiliki resistensi yang 

sangat kuat dan kompak hingga sedang dan 

lapuk. Tekstur batuan klastik dengan ukuran 

butir 1/2mm hingga 1/8mm atau pasir halus 

hingga menengah (Boggs, 2009). 

Secara mikroskopis, sayatan batupasir 

memiliki warna cerah, sortasi baik hingga 

sedang, kemas tertutup. Mineral yang teramati 

pada sayatan memiliki bentuk yang kurang 

jelas (subhedral-anhedral) dengan ukuran 

mineral lebih kecil dari 1mm. Berdasarkan area 

pengamatan yang representatif, diketahui 

bahwa sayatan ini disusun oleh 62% Kuarsa 

dan 3% Mineral Opak sebagai matriks batuan. 

Sedangkan 35% sisanya merupakan semen 

silika yang mengikat antar matriks tersebut. 

Satuan andesit hornblend secara megaskopis 

dicirikan dengan warna abu-abu kehijauan 

dengan bintik hitam berupa mineral-mineral 

mafik. Struktur batuan massif, dengan 

resistensi yang kuat dan kompak hingga lunak 

dan terubah. Memiliki tekstur holokristalin, 

porfiritik dengan ukuran fenokris >3mm 

(medium hingga kasar) dan masa dasar 

berukuran <1mm yang merupakan penciri 

batuan beku porfiritik (Maitre, 2002). 

Secara mikroskopis, sayatan andesit 

hornblend memiliki warna cerah dan bercorak 

gelap. Mineral yang teramati pada sayatan 

menunjukkan bentuk subhedral-anhedral 
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dengan hubungan Inequigranukar antar 

kristalnya. Berdasarkan area pengamatan yang 

representatif, diketahui bahwa sayatan batu 

granit ini disusun oleh mineral Plagioklas 

(60%) Sanidine (17%) Hornblend (16%) 

Kuarsa (4%), Biotite (2%) dan mineral Opak 

(1%). Menurut klasifikasi Streckeisen (1978, 

dalam Maitre, 2002), batuan dengan komposisi 

seperti ini adalah andesite. 

Satuan breksi secara megaskopis dicirikan 

dengan warna yang bervariasi karena material 

penyusunnya terdiri dari batuan yang berbeda. 

Struktur batuannya masif tanpa 

memperlihatkan adanya perlapisan ataupun 

kedudukan batuan. Tekstur klastik dengan 

ukuran fragmen bervariasi mulai lebih kecil 

dari 1mm hingga yang lebih besar dari 5mm. 

Fragmen penyusun batuan ini adalah batulanau, 

batupasir, dan andesit porfiri. 

Secara mikroskopis, batuan ini disusun oleh 

70% fragmen batuan, 20% matriks, dan 10% 

semen yang mengikat kedua komponen 

lainnya. Fragmen batuan terdiri dari tiga jenis 

batuan berbeda. Fragmen Batulanau yang 

didominasi oleh mineral lempung,. Fragmen 

Batupasir dengan mineral dominannya kuarsa.. 

Fragmen Andesit Hornblend bertekstur 

porfiritik dengan mineral dominan plagioklas 

dan hornblend. Matriks dari breksi ini adalah 

plagioklas, hornblend, alunit yang telah 

mengubah mineral alkali feldspar, dan mineral 

opak. Semen yang mejadi perekat antara 

fragmen dan matriks breksi ini bersifat silikaan. 

 
Struktur Geologi 

 
Struktur yang berkembang di daerah 

penelitian terbagi menjadi dua, yaitu struktur 

sesar dan struktur kekar. Terdapat tiga sesar 

yang ditemui di lapangan dengan jenis dan 

orientasi yang sama, yaitu sesar mendatar 

kanan dengan orientasi baratlaut-tenggara. 

Pada sesar ini ditemukan slickenside atau 

bidang geser yang ditandai dengan adanya 

slickensteps, juga terdapat bidang breksisasi 

dan lapisan yang tidak menerus (gambar 2). 

Sesar ini diinterpretasikan sebagai hasil dari 

tekanan berarah utara-selatan. Selain 

membentuk sesar mendatar kanan, tekanan ini 

juga membentuk kekar-kekar berorientasi 

utara-selatan, paralel dengan arah tekanan 

maksimum dan tegak lurus terhadap tekanan 

minimum (Foosen, 2010). 

 

Gambar 2. Breksiasi, lapisan terpotong, dan 

slickensteps pada sesar mendatar kanan. 

 
Alterasi Batuan 

 
Alterasi pada daerah penelitian dibagi 

menjadi empat zonasi yang saling melingkupi. 

Di zona paling dalam, terdapat zona silisifikasi, 

kemudian zona argilik lanjut, dan zona argilik 

(gambar 3). 

Zona silisifkasi terjadi pada batuan breksi 

dan batupasir, membentuk zona-zona kecil 

yang saling terpisah. Zona ini ditandai dengan 

terjadinya pengkayaan unsur silika pada batuan 

yang diubahnya (Corbett dan Leach, 1997). 

Menjadikan batuan tersebut jauh lebih keras, 

resisten, dan menunjukkan kenampakan 

mengkilap. Selain pengkayaan silika, juga 

terdapat sedikit mineral alterasi sulfida tinggi 

seperti dickite. 
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Gambar 3. Zona Alterasi pada daerah 

penelitian. 

 
Zona argilik lanjut melingkupi setiap zona- 

zona silisifikasi, umumnya terjadi pada andesit 

porfiri. Dimana fluida bersulfida tinggi yang 

melewati batuan ini menyebabkan terubahnya 

mineral-mineral alkali-feldspar dan plagioklas 

menjadi mineral alterasi sulfida tinggi seperti 

alunite, kaolinite, dan dickite. Selain 

keterdapatan mineral ubahan tersebut, zona ini 

juga ditanda dengan adanya leaching pada 

mineral terubah tadi membentuk vuggy silica 

(Corbett dan Leach, 1997). 

Zona argilik merupakan zona yang paling 

luas, dan umumnya terjadi pada batupasir dan 

andesit porfiri. Berbeda dengan argilik lanjut, 

zona ini merupakan dampak dari mengalirnya 

fluida hidrothermal bersulfida rendah dan 

bereaksi dengan batuan sampingnya (Corbet 

dan Leach, 1997). Zona ini ditandai dengan 

terubahnya mineral-mineral feldspar menjadi 

mineral ubahan illite dan smectite dan 

menunjukkan kenampakan yang lunak pada 

bagian yang terubah intens. 

 

 
Kontrol Struktur Terhadap Alterasi 

 
Alterasi pada daerah penelitian terbagi 

menjadi dua fase yang berbeda. Fase pertama 

adalah fase uap, dan fase kedua adalah fase 

liquid. Fase uap membentuk zona alterasi 

argilik. Sedangkan fase liquid membentuk zona 

alterasi argilik lanjut dan silisifikasi (Corbett 

dan Leach, 1997). 

Fase uap adalah fase dimana ketika sisa 

fluida magma yang membentuk intrusi andesit 

porfiri bertemu dengan air meteorik dan 

membentuk uap yang bersifat sulfida lemah. 

Uap dengan viskositas rendah ini kemudian 

mengaliri batuan di sekitarnya, sedangkan 

liquid yang memiliki viskositas lebih tinggi 

tetap tertahan di bawah permukaan. Reaksi 

antara uap dan batuan inilah yang kemudian 

menyebakan terjadinya alterasi argilik (Corbett 

dan Leach, 1997). 

Fase ini diperkirakan tidak dipengaruhi oleh 

struktur sesar mendatar yang ada pada daerah 

telitian. Namun bisa jadi oleh struktur lain yang 

lebih dulu terbentuk dan menyebabkan zona 

lemah pada daerah penelitian. 

Setelah fase uap selesai, kemudian terbentuk 

tiga sesar mendatar kanan yang saling paralel 

di daerah penelitian. Akibat dari terbentuknya 

sesar-sesar ini, terbentuk juga kekar-kekar yang 

berorientasi utara-selatan. Bukaan dari sesar 

dan kekar inilah yang kemudian menjadi jalur 

mengalirnya sisa fluida magma dan mengawali 

fase alterasi kedua, yaitu fase liquid yang 

meng-overprint fase alterasi sebelumnya. 

 

 
KESIMPULAN 

 
Terdapat tiga satuan batuan atuan yang 

ditemukan pada daerah penelitian, yaitu satuan 

batupasir, intrusi andesit hornblend, dan breksi. 

Struktur yang berkembang adalah sesar 

mendatar kanan, berarah baratlaut-tenggara. 

Pada lokasi ditemukan tiga sesar yang saling 

paralel satusama lain sehingga menyebabkan 

terbentuknya kekar-kekar yang berorientasi 

utara-selatan. 
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Alterasi pada daerah telitian terbagi menjadi 

dua fase. Fase pertama adalah fase uap yang 

menyebabkan alterasi argilik, fase ini tidak 

dikontrol oleh sturktur yang ada pada daerah 

penelitian. Fase kedua adalah fase liquid yang 

menyebabkan alterasi argilik lanjut dan alterasi 

silisifikasi, fase ini dikontrol oleh struktur sesar 

mendatar kanan berarah baratlaut-tenggara dan 

kekar berarah utara-selatan. 
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ABSTRAK: Tuf ini berada di Desa Tanjung Menang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi 

Sumatera Selatan. Penyebaran tuff di daerah ini sekitar 75% dan berasal dari Formasi Ranau. Tuf Ranau ini 

diperkirakan berumur Pliosen – Plistosen (Amin et al., 1994: Gafoer et al., 1994). Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi karakteristik tuf pada Formasi Ranau. Penelitian dilakukan dengan metode pengamatan lapangan 

geologi permukaan dan penentuan karakteristik litologi berdasarkan analisa petrografi dan data litologi yang ditemukan 

dilapangan. Berdasarkan karakteristik litologi, tuf ini memiliki kenampakan yang sama yaitu bersifat lepas yang 

berbutir halus hingga kasar dengan dominasi massa dasar berupa gelas. Hasil analisa menunjukan terdapat 4 jenis tuf 

yan berbeda, yaitu tuf litik, tuf kristal, tuf gelas dan tuf lapili. Perbedaan tersebut dilihat dari keterdapatan komposisi 

mineral. Pada sebagian tuf ini juga ditemukan fragmen berupa pumice dan basalt. Di lihat dari hasil petrologi dan 

petrografinya, tuf daerah penelitian termasuk dalam endapan jatuhan piroklastik (pyroclastic fall). 

 

Kata Kunci: Analisa Petrografi, Formasi Ranau, Karakteristik, Tuf. 

 

ABSTRACT: This tufa is located in Tanjung Menang Ilir Village, South Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, South 

Sumatra Province. The spread of tufa in this area is around 75% and from Ranau Formation. This tufa ranau is 

estimated to be Pliocene - Plistocene (Amin et al., 1994: Gafoer et al., 1994). This study is intended to determine the 

characteristic conditions of tufa in the Ranau Formation . The research was carried out by the method of observing 

surface geology and lithology characteristics determination based on petrographic analysis and lithological data found 

in the field. Based on the characteristics of lithology, this tufa has the same appearance that is loose, coarse grains 0.1 

- 2 mm with a predominance of glass. The results of the analysis show that there are 4 different types of tufa, namely 
lytic tufa, crystal tufa, glass tufa, lapili tufa.. In some of these tufa are also found fragments in the form of pumice and 

basalt. From the petrological and petrographic results, the research area is included in pyroclastic fall deposits. 

 

Keywords: Petrographic Analysis, Ranau Formation, Characteristics, Tufa.  

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara administratif, daerah penelitian berada di 

Desa Tanjung Menang Ilir, Kecamatan Buay Sandangaji, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi 

Sumatera Selatan (Gambar 1.). Wilayah OKU Selatan 

termasuk salah satu wilayah yang terletak dalam 

cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan salah satu cekungan terbesar yang terdapat di 

pulau Sumatera dan berada di bagian selatan dari pulau 

Sumatera. 

Cekungan Sumatera Selatan memiliki karakteristik 

litologi batuan yang beragam dan berasal dari formasi 

berbeda. Perbedaan ini terjadi saat proses pembentukan 

cekungan tersebut. Daerah penelitian termasuk dalam 

Lembar Peta Geologi Baturaja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Administratif Daerah Penelitian 
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Daerah ini didominasi oleh batuan piroklastik. 

Batuan piroklastik merupakan batuan tersusun dari 

material-material vulkanik yang  berasal dari hasil 

aktifitas gunung api selama masa erupsi berupa material 

padat berbagai ukuran. Batuan piroklastik pada daerah 

penelitian berupa tuf dari Formasi Ranau. Tuf Ranau ini 

diperkirakan berumur Pliosen – Plistosen (Amin et al., 

1994: Gafoer et al., 1994). Penyebaran batuan di daerah 

penelitian hampir sekitar 75%.  

Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis 

petrografi dan petrologi. Hal ini dilakukan sebagai 

tahapan untuk mengetahui karakteristik batuan seperti 

sifat fisik dan komposisi mineral yang terkandung dalam 

litologi batuan.  

 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Cekungan Sumatera Selatan secara utama terbentuk 

oleh hasil intrusi dari zaman Jura sampai zaman Kapur. 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan busur 

belakang (Back Arc Basin). Cekungan Sumatera Selatan 

terletak antara jalur tektonik Bukit Barisan di sebelah 

Baratdaya dan di sebelah Timurlaut terdapat Paparan 

Sunda. Batas cekungan yang berada di sebelah 

Baratdaya dan Barat adalah Tinggian Tiga Puluh, 

sebelah Tenggara dan Timur dibatasi oleh daerah 

Tinggian Lampung. Geologi Cekungan Sumatera Selatan 

adalah suatu hasil kegiatan proses tektonik yang 

berkaitan erat dengan penunjaman Lempeng Indo-

Australia yang bergerak ke arah Utara hingga Timurlaut 

terhadap Lempeng Eurasia yang relatif diam. Secara 

umum cekungan ini berarah NW-SE yang diakibatkan 

oleh tumbukan antar 3 lempeng yaitu Eurasia, Pasifik 

dan Indo Australia dengan pola oblique memiliki arah 

yang demikian. Pulunggono (1992) mengatakan bahwa 

pembentukan awal cekungan tersebut dipengaruhi oleh 4 

fase tektonik yang bekerja, antara lain adalah fase 

kompresional, fase ekstensional, kemudian fase tenang, 

dan yang terakhir fase kompressional.  

 

Struktur Regional Cekungan Sumatera Selatan  

 

Menurut De Coster (1974), menyatakan bahwa 

secara garis besar pola struktur geologi yang 

berkembang pada Cekungan Sumatera Selatan 

merupakan hasil dari tiga fase tektonik, yaitu : 

1. Fase pertama terjadi pada umur Mesozoikum yang 

mengakibatkan batuan mengalami perlipatan, 

pengangkatan, pensesaran, metamorfisme dan 

penerobosan oleh tubuh granit.  

2.  Fase kedua terjadi pada umur Kapur Akhir-Eosen 

yang menghasilkan pola struktur yang berarah 

Utara-Selatan. Pola struktur yang dihasilkan oleh 

fase pertama dan kedua kemudian membentuk 

konfigurasi batuan dasar berupa half graben, 

horst, dan fault block. 

3. Fase ketiga berupa kompresi pada Plio-Plistosen 

yang menyebabkan terjadi pengangkatan 

Pegunungan Bukit Barisan yang menghasilkan 

Semangko Wrench Fault. Akibat pergerakan 

horisontal yang terjadi pada Awal Pliosen, 

orogenesa pada Plio-Plistosen menghasilkan 

lipatan dan patahan yang berarah Baratlaut-

Tenggara. Jenis sesar yang terdapat pada 

cekungan ini adalah sesar naik, sesar mendatar 

dan sesar normal.  
 

Stratigrafi Regional Cekungan Sumatra Selatan 

 

Stratigrafi Regional Sumatera Selatan daerah 

Cekungan Sumatra Selatan terdiri dari suatu transgresi 

dan diikuti regresi. Formasi yang terbentuk selama fase 

transgresi dikelompokkan menjadi Kelompok Telisa 

(Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi 

Gumai). Kelompok Palembang diendapkan selama fase 

regresi (Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, dan 

Formasi Kasai), sedangkan Formasi Lemat dan older 

Lemat diendapkan sebelum fase transgresi utama (De 

Coster, 1974). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini berupa 

pengamatan lapangan geologi permukaan dan analisa 

laboratorium berupa analisa petrografi. Analisa 

petrografi didasarkan dari hasil sayatan tipis sampel 

batuan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

komposisi mineral penyusun yang terkandung pada 

batuan dan deskripsi rinci karakteristik litologi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada daerah penelitian didapatkan beberapa sampel 

batuan berupa tuf. Satuan tuf ini rata-rata memiliki 

kenampakan ukuran butir halus hingga kasar dengan 

kenampakan fisik berwarna putih kekuningan dan 

sebagian telah mengalami ubahan lemah - kuat sehingga 

warnanya berubah menjadi coklat. Pada beberapa lokasi 

penelitian ditemukan ukuran butir yang berseling halus 

dan kasar. Tuf Ranau yang terdapat di daerah penelitian 

cenderung memiliki kenampakan yang sama yaitu masih 

bersifat lepas. Hal ini dapat dilihat pada singkapan 
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Tuf Formasi Ranau 

batuan yang masih bisa tergerus menggunakan tangan 

dan palu geologi.  

Pada sampel yang didapatkan kemudian dilakukan 

analisa petrografi yang mewakili kondisi batuan secara 

keseluruhan. Analisa sampel yang didapat beragam dan 

secara umum menunjukkan genesa yang sama. Analisa 

menghasilkan 4 jenis batuan tuf yang berbeda 

berdasarkan klasifikasi. Pengklasifikasian jenis batuan 

tuf tersebut mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh 

Fisher (1966) dan Pettijohn (1975). Beberapa singkapan 

tuf di lokasi pengamatan (Gambar 2.) 

 

Gambar 2. Singkapan tuf di beberapa lokasi pengamatan 

(a). Tuf Litik, (b). Tuf Kristal, (c), Tuf Gelas, (d). Lapili. 

 

Pada lokasi pengamatan L.9, kenampakan fisik tuf 

ini berwarna coklat dengan ukuran butir halus –kasar, 

memiliki bentuk ukuran meruncing hingga meruncing 

tanggung. Pada singkapan terdapat fragmen berupa 

pumice dan andesit. Berdasarkan hasil sayatan 

mikroskopis pada sampel batuan  L.9. Tuf ini memiliki 

massa dasar berupa gelas dan komposisi mineral yang 

terdiri dari plagioklas (E7), kuarsa (F6), opak (D6, E1), 

biotit dan klorit yang hadir sebagai mineral sekunder 

pada batuan tersebut (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil sayatan petrografi tuf litik pada lokasi 

pengamatan L.9 

Pada lokasi pengamatan L.12, tuf berwarna 

kekuningan ini memiliki struktur masif dengan ukuran 

butir halus-sedang. Tuf ini sebagian sudah mengalami 

oksidasi yang dicirikan pada kenampakan fisik yanng 

berubah warna kecoklatan. Hasil sayatan mikroskopis 

pada sampel L.12 (Gambar 4.) menunjukkan tuf kristal 

yang komposisi mineral terdiri dari massa dasar berupa 

gelas, mineral plagioklas (A4, D1) dan mineral lainya 

seperti kuarsa (H8), muskovit (C2, D4), serta klorit dan 

serisit yang hadir sebagai mineral sekunder pada batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil sayatan petrografi tuf kristal pada lokasi 

pengamatan L.12 

Berdasarkan kenampakan fisik, tuf pada L.30 

memiliki warna abu-abu  dan sebagian sudah terlapukan. 

Tuf ini memiliki  ukuran butir halus – sedang, struktur 

masif, dan memiliki kekompakan yang mudah hancur. 

Hasil sayatan mikroskopis pada sampel L.30 (Gambar 

5.) menunjukkan tuf gelas yang memiliki ukuran butir 

halus-sedang (0,1 – 2 mm). Tuf gelas ini 

memperlihatkan komposisi mineral yang terdiri dari 

mineral plagioklas (B10, C9), dan mineral lainnya 

seperti kuarsa (A8, C8, F2), opak, karbon, dan gelas (A8, 

C8, F2,) yang mendominasi sebagai massadasar pada 

batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil sayatan petrografi tuf gelas pada lokasi 

pengamatan L.30.  

Pada lokasi pengamatan L.71, kenampakan fisik 

pad tuf ini didominasi oleh fragmen – fragmen batuan 

basalt dan andesit yang berukuran kerikil hingga kerakal. 

Pada hasil sayatan mikroskopis batuan sampel L.71 

(Gambar 6.) menunjukan tuf lapili yang memiliki 

fragmen yang berukuran 0,1 – 3 mm berupa basalt. 
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Fragmen pada lapili ini mendominasi batuan (40%) dan 

gelas (40%). Komposisi pada tuf lapili ini terdiri dari 

plagioklas (A7, G7), piroksen (G10), opak, mineral 

lempung, klorit dan serisit (D5). 

 
Gambar 6. Hasil sayatan petrografi lapili pada lokasi 

pengamatan L.71  

 

Dari berbagai jenis tuf tersebut, dapat 

diinterpretasikan bahwa batuan tuf pada daerah 

penelitian umumnya berkomposisi pecahan gelas dan 

secara diagenesa mengindikasikan proses erupsi freatik 

dari letusan eksplosif. Erupsi freatik merupakan proses 

yang terjadi dimana tubuh magma yang menyusun tubuh 

gunung api yang mengandung kaya akan gelas 

mengalami penghancuran dan bercampur dengan abu 

gunung api menyebabkan tuf yang dihasilkan kaya akan 

gelas. Menurut  Muffler et al. 1971 dalam McPhie et al. 

1993, bahwa tipe erupsi freatik pada umumnya terjadi 

pada daerah sistem geothermal aktif.  Hal ini 

mengakibatkan batuan piroklastik umumnya teralterasi 

hidrothermal (Hedenquist and Henley, 1985 dalam 

McPhie et al. 1993). Hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya kehadiran mineral ubahan yang umumnya berupa 

klorit dan mineral lempung serisit pada sayatan 

petrografi. 

Berdasarkan tipe endapannya, tuf pada daerah 

penelitian merupakan endapan jatuhan piroklastika 

(pyroclastic fall). Penciri dari endapan jatuhan 

piroklastik ditunjukkan dengan berbagai ukuran butir 

dan kehadiran tekstur gelas pada sayatan petrografi. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil dari analisa petrografi, sampel 

batuan tuf  menunjukkan 4 jenis tuf yang berbeda yang 

terdapat pada daerah penelitian, diantaranya : 

1. Tuf litik 

2. Tuf kristal  

3. Tuf gelas 

4. Tuf lapili 

Dari ke-4 jenis tuf tersebut, dibeberapa lokasi mengalami 

alterasi dengan adanya kehadiran mineral klorit dan 

serisit, seperti yang terjadi pada tuf lapilli dan tuf kristal. 

Komposisi yang menyusun dari semua jenis tuf tersebut 

didominasi oleh pecahan gelas yang mengindikasikan 

erupsi freatik. Perbedaan ukuran butir dari masing2 tuf 

mengindikasikan endapan jatuhan piroklastik. 
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ABSTRAK: Penelitian yang dilakukan merupakan syarat untuk penyelesaian tugas akhir, dimana terletak di Kecamatan 

Pulau Panggung, Kabupaten Muara Enim. Pada lokasi penelitian terbagi menjadi tiga Formasi yaitu Qhv, Pct dan Tpok.  

Pada formasi Qhv ditunjukan dengan adanya BatuBreksi Tuffan, lava basalt dan andesit, formasi tarap(PCt) merupakan 

batuan metamorf seperti filit, slate, kuarsit, batusabak dan sekis sedangkan pada Formasi Kikim ada Batulempung, 

Batupasir dan Breksi Gunung Api. Peleitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Batubreksi  pada formasi  Qhv 

berdasarkan analisa petrografi. Adapun beberapa formasi dari antara lain formasi Qhv, PCt( formasi Tarap) dan Tpok dan 

termasuk dalam lembar Peta Baturaja. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara melihat kenampakan lapangan secara 

megaskopis dan mikroskopis pada analisa di Laboratorium 

    

Kata Kunci: Karakteristik, Petrografi, Batuan Breksi, Formasi, Pulau Panggung. 

 

ABSTRACT : The research carried out is a requirement for the completion of the final project, which is located in Pulau 

Panggung District, Muara Enim Regency. In the research location, it was divided into three Formations namely Qhv, Pct 

and Tpok. In the Qhv formation is shown by the existence of Tuffan Bection Stone, basalt and andesite lava, tarap 

formation (PCt) are metamorphic rocks such as filite, slate, quartzite, batusabak and schist while in the Kikim Formation 

there are Claystone, Sandstone and Volcanic Breccia. This study aims to determine the characteristics of breccia stones in 

the Qhv formation based on petrographic analysis. As for some formations, including the formation of Qhv, PCt (Tarap 

formation) and Tpok and included in the Baturaja Map sheet. The research method is done by looking at the field features 

in a megascopic and microscopic manner in the analysis at the Laboratory. 

 

Keywords : Characteristics, Petrography, breccia stones, Formation, Pulau Panggung 

 
  
 

PENDAHULUAN 

 
Provinsi Sumatera Selatan dikenal dengan kekayaan 

sumberdaya alamnya, baik dari Batubara, Migas, Cbm 

bahkan Panas Bumi. Dari kekayaan tersebut dilakukan 

penelitian dimana untuk mengetahui karakteristik 

Batubreksi  dari Formasi Qhv. Pada lokasi penelitian 

terbagi menjadi tiga Formasi yaitu Qhv, Pct dan Tpok.  

Pada formasi Qhv ditunjukan dengan adanya BatuBreksi 

Tuffan, lava basalt dan andesit, formasi tarap(PCt) 

merupakan batuan metamorf seperti filit, slate, kuarsit, 

batusabak dan sekis sedangkan pada Formasi Kikim ada 

Batulempung, Batupasir dan Breksi Gunung Api 

Berikut merupakan lokasi penelitian secara geografis   

berada pada koodinat S4o 06’ 31.0857” E103o 36’ 

4.9062” dan S4 o 09’ 16.7876” E103o 38’ 51.4010” serta 

berbatasan langsung dengan Kabupaten OKU. Pada lokasi 

penelitian termasuk kedalam cekungan  Sumatera Selatan. 

Untuk menuju ke lokasi penelitian dari kota Indralaya 

menuju Desa Pulau Panggung dapat ditempuh melalui 

jalan darat. Perjalanan ditempuh dari Indralaya menuju 

Tanjung Enim dengan waktu tempuh dan jarak lebih 

kurang 4 jam sejauh 174 km. Kemudian dari Tanjung 

Enim berlanjut ke Desa Pulau Panggung dengan waktu 

tempuh 1 jam 40 menit dan jarak 70 Km.  

 
Gambar 1 Lokasi Penelitian Daerah Kecamatan Pulau 

Panggung, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sum-Sel. 
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GEOLOGI REGIONAL 

 
Geologi regional merupakan geologi yang hanya 

berfokus pada daerah telitian meliputi sejarah, struktur dan 

proses pembentukan lainnya. Geologi regional tersebut 

meliputi proses tektonik yang bekerja Tatanan tektonik 

Pulau Sumatera secara garis besar dipengaruhi oleh aktifnya 

pergerakan lempeng samudera dan benua.  Seperti pada 

pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia yang menujam 

ke bawah lempeng benua Eurasia ke arah timur laut, 

menyebabkan terbentuknya kondisi geologi dan struktur 

Pulau Sumatera yang terkontrol oleh Sesar mendatar atau 

Sesar Semangko.  

Menurut Hamilton (1979) zona pembentukan Pulau 

Sumatera akibat proses tektonik terbagi menjadi 3. 

Berdasarkan posisi terhadap busurnya, pembagian ini 

meliputi zona depan busur, pegunungan barisan dan sistem 

Sesar Sumatera, dan zona belakang busur. Zona depan 

busur meliputi palung subduksi dengan material lempeng 

Indo-Australia. Sedangkan zona belakang busur terbentuk 

dari proses rifting dan subsidence dan diis oleh sedimen 

sehingga terbentuklah cekungan sedimen Neogen hingga 

Resen. Zona ini memanjang Timur Laut dari Pegunungan 

Barisan. Salah satu cekungan yang masuk ke dalam zona 

belakang busur yaitu Cekungan Sumatera Selatan 

Cekungan Sumatera Selatan terletak di sebelah timur Bukit 

Barisan dan memanjang ke daerah lepas pantai dan 

dianggap sebagai suatu cekungan Foreland atau Back Arc. 

Di sebelah Utara Cekungan Sumatera Selatan berbatasan 

dengan pegunungan Tiga Puluh dan Pegunungan Dua 

Belas. Di sebelah timur berbatasan dengan Paparan Sunda, 

di sebelah selatan berbatasan dengan tinggian Lampung dan 

di sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Barisan. 

Struktur yang terdapat dalam Cekungan Sumatera 

Selatan terbentuk akibat dari tiga aktivitas tektonik utama 

yaitu Orogenesa Mesozoikum Tengah, tektonisme Kapur 

Akhir – Eosen, dan Orogenesa Plio-Pleistosen. Dua 

aktivitas pertama menyebabkan half graben system, horst, 

dan sesar blok pada Cekungan Sumatera Selatan. Akvitas 

terakhir orogenesa Plio-Pleistosen menghasilkan adanya 

struktur barat laut–tenggara, dan depresi kearah timur laut 

(De Coster, 1974). Perkembangan struktur maupun evolusi 

cekungan sejak Tersier merupakan hasil interaksi ke empat 

arah struktur utama yaitu berarah timur–laut barat daya 

(Pola Jambi), barat laut tenggara (Pola Sumatera), berarah 

utara selatan (Pola Sunda). Hal ini yang membuat cekungan 

Cekungan Sumatera Selatan lebih kompleks dibandingkan 

cekungan lain di daerah Sumatera seperti Cekungan 

Sumatera bagian Tengah, bagian utara dan lainnya. 

Cekungan Sumatera Selatan terbentuk selama ekstensi 

timur–barat pada akhir Pra–Terseier (Daly et all. 1987). 

Geologi Cekungan Sumatera Selatan adalah suatu hasil 

kegiatan tektonik yang berkaitan erat dengan penujaman 

Lempeng Hindia–Australia, yang bergerak ke arah utara 

hingga timur laut terhadap Lempeng Eurasia yang relative 

diam. Zona penujaman lempeng meliputi daerah sebelah 

barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Beberapa 

lempeng kecil (Micro Plate) yang berada di antara zona 

interaksi tersebut terus bergerak dan menghasilkan zona 

konvergensi dalam berbagai bentuk dan arah.  

Tiga peristiwa tektonik yang berperan dalam 

terbentuknya Cekungan Sumatera Selatan yaitu berupa gerak 

tensional pada Kapur Akhir sampai Tersier Awal yang 

menghasilkan sesar–sesar bongkah (graben) berarah timur 

laut–barat daya atau utara–selatan (Gambar 2.1) 

 
Gambar 2.1 Kerangka Tektonik Cekungan Sumatera Selatan 

 

Gambar di atas memperlihatkan struktur Cekungan 

Sumatera Selatan yang merupakan hasil dari 3 periode. 

Periode pertama, terjadi selama periode ekstensional Kapur 

Akhir – Oligosen Awal yaitu terbentuknya horst graben 

dengan material Sedimen pengisinya merupakan sedimen 

klastik kasar dan vulkanoklastik. Lingkungan 

pengendapannya darat atau lakustrin. Kemudian periode 

kedua, berkaitan dengan graben. Graben tersebut mengalami 

subsidence sampai periode dimana tektonik tidak aktif 

(Oligosen Akhir – Miosen Awal), kemudian cekungan 

berada pada lingkungan laut. Berlanjut ke Miosen Awal – 

Miosen Tengah mulai terjadi aktivitas tektonik yang 

menghasilkan lipatan kompresional. Hal ini akibat proses 

tektonik dari subduksi oblique dari lempeng samudera yang 

berada di sebelah tenggara pulau Sumatera. Periode terakhir 

yaitu terjadi tektonik kompresional yang sangat kuat disertai 

uplifting busur vulkanik ke arah barat sehingga sehingga 

mengaktifkan kembali sesar normal menjadi sesar naik pada 

Pliosen–Plistosen. Sedimentasi mengisi cekungan atau 

graben di atas batuan dasar bersamaan dengan kegiatan 

gunung api. Selanjutnya peristiwa tektonik berlangsung pada 

Miosen Tengah – Akhir (Intra–Miosen) menyebabkan 

pengangkatan tepi-tepi cekungan dan diikuti pengendapan 

berbahan klastika. 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan dikelompokan 

menjadi 2, yaitu Kelompok Telisa yang merupakan formasi 

yang terbentuk pada fase transgresi dan Kelompok 

Palembang yang terbentuk pada fase regresi (Gambar 2.2) 
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Gambar 2.2 Stratigrafi Cekungan Regional Sumatera 

Selatan (De Coster, 1974) 

Adapun yang termasuk kedalam kelompok telisa seperti 

Formasi Lahat merupakan suatu rangkaian breksi vulkanik 

tebal, tuf, endapan lahar  dan  aliran  lava,  serta  dicirikan  

dengan  kehadiran  sisipan  lapisan  batupasir kuarsa. 

Anggota Formasi Lahat dari tua ke muda adalah Kikim 

Bawah, anggota batupasir kuarsa, Kikim Atas. Formasi 

Lahat diendapan pada lingkungan darat, serta berumur 

Eosen – Oligosen Awal. Formasi Talang Akar Setelah 

pengendapan Formasi Lahat, terjadi proses erosi secara 

regional. Bukti erosi ini diperlihatkan oleh Formasi Talang 

Akar yang terendapkan tidak selaras di atas Formasi Lahat. 

Setelah masa hiatus umur Oligosen Tengah, kemudian 

diendapkan sedimen pada topografi yang rendah pada 

Oligosen Akhir. Variasi lingkungan pengendapannya 

berkisar dari lingkungan sungai teranyam dan sungai 

bermeander yang berangsur berubah menjadi lingkungan 

delta front dan lingkungan prodelta. Formasi   Talang   

Akar   berakhir   pada   masa   transgresi   maksimum   

dengan munculnya endapan laut pada cekungan selama 

Miosen Awal. Klastik Pra-Baturaja, formasi ini merupakan 

sedimen klastik dengan variasi yang kompleks yang 

ditemukan di antara Formasi Lahat dan Formasi Baturaja 

lingkungan laut, berumur Miosen awal. Bagian dasarnya 

yang berupa sedimen vulkaniklastik dan lempung lakustrin 

disebut Formasi Lemat. Formasi Lemat merupakan fasies 

distal dari Formasi Lahat, atau dapat dikatakan juga sebagai 

unit yang lebih muda dan kaya akan material jatuhan dari 

Formasi Lahat. Formasi Baturaja dicirikan dengan 

kehadiran batugamping yang berada di sekitar bagian dasar 

Formasi Telisa. Formasi Baturaja ini masuk ke dalam 

rentang umur yang ekuivalen dengan foraminifera 

planktonik dengan kisaran umur  N5 – N6 atau Miosen 

Awal. Formasi Telisa/Gumai, puncak transgresi pada 

Cekungan Sumatera Selatan dicapai pada waktu 

pengendapan  Formasi  Gumai,  sehingga formasi  ini  

mempunyai  penyebaran  yang sangat luas pada Cekungan 

Sumatera Selatan. Formasi ini diendapkan selaras diatas 

Formasi Baturaja dan anggota Transisi Talang Akar.  

 

 

 

Dicirikan dengan adanya serangkaian batulempung tebal 

berwarna abu-abu gelap. Terdapat foraminifera planktonik 

yang membentuk lapisan tipis berwarna putih, tuf berwarna 

keputihan serta lapisan turbidit berwarna coklat yang 

tersusun atas material andesit tufaan. Pada bagian atas 

formasi banyak ditemukan lapisan berwarna coklat dengan 

nodul lensa karbonatan berdiameter sampai 2 meter. 

Umur dari formasi ini sangat beragam. Ketika batugamping 

Baturaja tidak berkembang,  pada  bagian  dasarnya  lapisan  

Formasi  Telisa  memiliki  zona N4 foraminifera planktonik 

(Miosen Awal), sedangkan saat dimana Formasi Baturaja 

berkembang dengan tebal, lapisan tertua Formasi Telisa 

memiliki zona fauna N6 atau N7 (Miosen Awal). Bagian 

atasnya juga bervariasi dari zona N8 (Miosen Awal) hingga 

N10 (Miosen Tengah), bergantung pada posisi cekungan dan 

dimana letak penentuan batas formasi.  

Stratigrafi pada kelompok Palembang terdapat  Formasi 

(Lower) Air Benakat diendapkan secara selaras di atas 

Formasi Gumai, dan merupakan  awal  fase regresi. 

Didominasi oleh shale sisipan batulanau, batupasir dan 

batugamping.  Ketebalannya  antara  100 – 1000  meter.  

Berumur  Miosen  Tengah sampai Miosen Akhir, dan 

diendapkan di lingkungan laut dangkal. Formasi (Middle) 

Muara Enim 

Bagian atas dan bawah formasi ini dicirikan oleh 

keterdapatan lapisan batubara yang menerus lateral. 

Ketebalan formasi sekitar 500 – 700 meter, 15% nya berupa 

batubara. Bagian formasi yang menipis, lapisan batubaranya 

pun tipis atau bahkan tidak ada. Hal ini menunjukan bahwa 

tingkat subsidence berperan penting dalam pengendapan 

batubara. Formasi Muara Enim berumur Miosen Akhir – 

Pliosen Awal, dan diendapkan secara selaras di atas Formasi 

Air Benakat pada lingkungan laut dangkal, paludal, dataran 

delta dan non-marine. Formasi (Upper) Kasai 

Litologi Formasi Kasai berupa pumice tuff, batupasir tufaan 

dan batulempung tufaan. Fasies pengendapannya fluvial dan 

alluvial fan dengan sedikit ashfall (jatuhan erupsi vulkanik, 

non-andestik). Pada Formasi Kasai hanya ditemukan sedikit 

fosil, berupa  moluska  air  tawar  dan  fragmen-fragmen  

tumbuhan.  Umur  Formasi  Kasai adalah Pliosen Akhir – 

Plistosen 

 

METODE 

 
Metode penelitian menggunkan beberapa tahapan mulai 

dari studi pustaka, survey tinjau sampai dengan pengambilan 

data lapangan serta analisa studio. Kegiatan perencaan 

berupa penulisan kajian pustaka dan survey tinjau.  

Sedangkan kegiatan persiapan yaitu mempelajari dan 

memperdalam materi serta wawasan tentang pemetaan 

geologi dan penelitian yang akan dilakukan. Pada saat 

pengambilan data lapangan seperti biasanya dengan cara 

melakukan mapping geologi dilapangan dan mengambil data 

dengan mengukur strip dip serta mendeskripsi data temuan 

yang ada dilapangan seperti kekar, sesar untuk strukturnya 

secara megaskopis. Setelah dilakukan pemetaan lapangan    
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baru diadakan penelitian lebih lanjut untuk memastikan 

batuan yang ada dan struktur apa saja yang ditemukan. 

Analisa laboratorium meliputi hasil data yang 
diperoleh dilapangan dengan melakukan sayatan tipis pada 

batuan dan menganalisa guna memastikan mineral  yang 

terkandung didalam batuan untuk menetukan penamaan 

secara jelas yang diamati menggunakan mikroskop atau 
biasa kita sebut dengan analisa mikroskopis. Ada 15 sample 

yang disayat namun terdapat 3 litologi yang menjadi studi 

dari pembahasan untuk mengetahui karakteristik petrografi 

dari batubreksi pada lokasi penelitian. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Adapun hasil dan pembahasan yang dicapai adalah 

dengan melakukan analisa megaskopis dilapangan dan 

mikroskopis di laboratorium untuk mengetahui ciri secara 

fisik secara langsung dan mikroskopis untuk menetukan 

kandunga mineral yang ada pada temuan litologi yang ada 

guna memastikan dari sayatan tipis petrografinya. Berikut 

hasil dan analisa dari karakteristik batubreksi pada lokasi 

penelitian. Dalam analisa pembagian batubreksi 

berdasarkan petrografi ini mengacu pada kalsifikasi ( 

Pettijohn et.al 1972) 

Pada Batubreksi yang berada pada lokasi penelitian 

10.2 ini berada disungai enim dengan temuan dilapangan 

memiliki tebal kurang lebih 14 Meter, warna fresh abu-abu 

kecoklatan dan lapuk abu-abu kehitaman, ukuran butir 

garvel, tidak ada breaksi dengan Hcl. Pada kenampakan 

megaskospis batas antar mineral tidak terlihat jelas. 

 
 

Gambar 4.1 Kenampakan Btuan breksi dilapangan 

pada lokasi penelitian 10.2 

 

Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi pengamatan10.2 

Sayatan tipis batuan piroklastik berwarna coklat kehitaman 

pada kenampakan nikol sejajar dan berwarna merah pada 

nikol silang, ukuran mineral 0.1 – 1.3 mm, berbentuk 

subhedral – anhedral, inequigranular, pada batuan terdiri 

dari fragmen berupa lithik (33%), kristal berupa kuarsa 

(9%), plagioklas (1%), opak (4%), hematite (49%) dengan 

massa dasar gelas (4%). Lithik(Lt)  merupakan pecahan dari 

batuan berbentuk menyudut tanggung, terdiri dari mineral 

kuarsa dengan massa dasar gelas yang masuk ketika  

 

 

 

 

 

 

endapan piroklastik terbentuk berukuran 1.3 mm terletak 

pada D8. Kuarsa (Qz) berwarna putih pada kedua 

kenampakan; berbentuk anhedral; relief rendah; berukuran 

0.2 mm; persebaran merata didalam sayatan; terlihat pada I6. 

Plagioklas (Plg) berwarna putih pada kenampakan nikol 

sejajar; memiliki kembaran albit; hadir sebagai mikrolit 

berukuran 0.1 mm dengan An-56 berjenis labradorit, 

persebaran sebagian didalam sayatan berbentuk subhedral,  

terletak pada B3. Hematite(Hm) merupakan mineral 

lempung oksida berwarna merah yang pada sayatan 

digambarkan berukuran sangat halus, tidak memiliki 

pleokrisme, kembaran dan belahan. Memiliki bentuk mineral 

anhedral atau tidak beraturan. Hadir merata didalam sayatan 

batuan; terlihat pada C4. Opak (Op) berwarna hitam pada 

kedua kenampakan; berasosiasi dengan hematite pada 

batuan; berbentuk anhedral berukuran 0.4 mm; persebaran 

sebagian didalam sayatan; terlihat pada A10. Gelas(Gel) 

tidak berwarna, masive, hadir sebagai masa 

dasar batuan. Pengamatan dengan pada posisi nikol 

silang bewarna gelap, dengan  menggunakan keping gips 

bewarna ungu muda berkabut. Op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kenampakan Mikroskopis Lokasi Pengamatan 

10.2 (a) Nikol Paralel (b) Nikol Cross 

 

Batubreksi yang berada pada lokasi penelitian 12.2 ini 

berada pada sungai meo, singkapan dilapangan memiliki 

tebal 2 meter,  warna fresh coklat dan warna lapuk abu-abu 

keorangenan, memiliki ukuran butir gravel, singkapan yang 

fresh maupun lapuk tidak dapat breaksi dengan Hcl. Secara 

megaskopis hubungan antar mineral tidak terlihat jelas 

 

 
 

Gambar 4.3 Kenampakan Megaskopis Batubreksi Lokasi 

Pengamatan 12.2 
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Berdasarkan hasil petrografi pada lokasi pengamatan 

12.2 Sayatan tipis batuan piroklastik berwarna abu – abu  

putih sampai coklat gelap pada kenampakan nikol sejajar 

dan berwarna merah sampai putih kebiruan pada nikol 

silang; berbentuk        subhedral – anhedral, berukuran 0.1 

mm – 0.9 mm, pada sayatan terdiri dari kuarsa (8%), 

sanidine (13%), plagioklas (35%), hematite (21%), opak 

(12%) dengan massa dasar gelas (11%).        Kuarsa (Qz) 

memiliki warna abu-abu pada paralel nikol dengan 

birefrience tinggi, ukuran butiran 0.5 mm, bentuk butiran 

anhedral, tanpa memiliki belahan; relief rendah, hadir 

merata dalam sayatan; terletak di J3. Sanidine (San) 

berwarna putih pada nikol sejajar dan berwarna hitam putih 

pada nikol silang; memiliki kembaran kalsbad berukuran 

0.9 mm; berbentuk subhedral; relief rendah; persebaran 

sebaigan didalam sayatan dan terlihat pada H8. 

Plagioklas(Pla) berwarna putih sampai abu-abu dengan 

relief sangat rendah sehingga sulit teridentifikasi pada nikol 

sejajar yang menyebabkan Nm<Nkb, pada sayatan ini 

plagioklas berbentuk mikrolit yang memperlihatkan 

bentukan prismatik atau menjarum, persebaran plagioklas 

merata didalam batuan; terlihat pada G5 Hematite (Hm) 

berwarna coklat pada kenampakan nikol sejajar dan 

berwarna merah pada kenampakan nikol silang; mineral ini 

ada akibat adanya ubahan mineral menjadi mineral lempung 

oksida; persebaran sebagian didalam sayatan dan terlihat 

pada C6. Opak (Op) berwarna hitam pada kedua 

kenampakan; berukuran 0.1 – 0.2 mm; berbentuk subhedral 

– anhedral dengan persebaran merata didalam sayatan 

terlihat pada E7. Gelas (Gel) tidak berwarna – putih pada 

nikol sejajar dan berwarna biru sampai hitam pada nikol 

silang, menunjukkan warna pink pada keping gips, hadir 

merata didalam sayatan. Pada batuan ini gelas bertindak 

sebagai massa dasar yang mengikat mineral – mineral pada 

batuan. 
 

 

Gambar  4.4 Kenampakan Mikroskopis Lokasi Pengamatan  

 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang 

 
Batubreksi lokasi pengamatan 15.1  berada disungi 

sawat. Dengan pengamatan dilapangan  meter. 

Memiliki warna fresh coklat dan warna lapuk coklat 

kehitaman, memiliki ukuran butir gravel, singkapan ini 

dengan batuan yang kompak dan tidak dapat breaksi 

dengan Hcl dan berada di sungai Sawat.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kenampakan Megaskopis Batupasir 

Butiran Sedang Lokasi Pengamatan 15.1 

 
Berdasarkan hasil petrografi Batubreksi pada lokasi  

pengamatan 15.1 Sayatan tipis batuan piroklastik berwarna 

coklat sampai putih pada kenampakan nikol sejajar dan 

berwarna merah sampai putih pada nikol silang; berukuran 

0.2 mm – 1.4 mm; berbentuk anhedral – subhedral; 

kandungan batuan terdiri dari lithik (29%), kuarsa (6%), 

hematite (41%), opak (17%), dan gelas (7%).  

Berikut mineral penyusun yang terkandung didalam 

sayatan tipis petrografi, Lithik (Lt) merupakan pecahan 

batuan yang telah ada, berbentuk menyudut tanggung, 

berukuran 1.4 mm, pada lithik ini terdiri dari kuarsa – kuarsa 

berukuran halus dan gelas yang saling bersusunan; 

persebaran sebagian dan terlihat pada D4. 

Kuarsa(Qz) tidak berwarna-putih pada kedua kenampakan 

sayatan; terlihat memasuki orde I, relief rendah, pemadaman 

bergelombang, berukuran 0,15–0,2 mm berbentuk anhedral; 

hadir merata dan mendominasi didalam sayatan terletak di 

I9. Hematite (Hm) merupakan mineral lempung oksida 

berwarna merah yang pada sayatan digambarkan berbentuk 

aliran, tidak memiliki pleokrisme, kembaran dan belahan. 

Memiliki bentuk mineral anhedral atau tidak beraturan. 

Hadir merata didalam sayatan batuan. Opak(Op) hitam, 

isotrop relief tinggi, ukuran butir 0,05-0,1mm. hadir berupa 

mineral magnetite; terletak di C8. Gelas (Gel) tidak 

berwarna – putih, menunjukkan warna pink pada keping 

gips, hadir merata didalam sayatan. Pada batuan ini gelas 

bertindak sebagai massa dasar yang mengikat lithik dan 

mineral – mineral lainnya. 

 

Gambar 4.6  Kenampakan Mikroskopis Lokasi 
Pengamatan 15.1 (a) Nikol Sejajar (b) Nikol Silang  
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KESIMPULAN 

 
Batubreksi Formasi Qhv Tpok ini berada didaerah 

Desa Pulau Panggung dan sekitarnya. Dari hasil dan 

pembahasan didapatkan bahwa batuan breksi memiliki 

karakteristif fisik ukuran butir dari gravel sampai 

pebble dengan fragmen mineral andesit secara 

megaskopis dan  yang berumur Miosen Awal. 

Berdasarkan 3 sayatan analisa petrografi Batubreksi ini 

didominasi oleh mineral hematite dan litik serta mineral 

opak sebagai aksesoris. 
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ABSTRAK: Berwirausaha merupakan suatu proses yang berbasis pada suatu inovasi dan kreatifitas, untuk meningkatkan 

kreatifitas maka salah satu sikap yang dilakukan oleh Universitas Al Azhar Indonesia yaitu membuat suatu wadah yang 

mempelajari bagaimana meningkatkan inovasi dan kreatifitas . Maka terbentuklah PPK FST UAI, pada tahun pertama 

banyak pelatihan atau kegiatan yang telah diberikan kepada peserta mulai dari bagaimana cara meningkatkan kreatifitas, 

berfikir inovatif maupun bagaimana mengelola keuangan yang baik dan bener. Untuk mengetahui apakah kegiatan yang 

telah dilakukan behasil atau tidak maka dari itu diakhir periode pertama, PPK FST UAI ingin mengetahui faktor terpenting 

dan juga pengelompokan faktor – faktor kegiatan PPK FST UAI. Pada paper ini penulis melakukan penelitian di PPK FST 

UAI, untuk mengetahui faktor terpenting dan pengelompokan faktor-faktor dalam kegiatan PPK FST UAI. Untuk 

mengetahui faktor terpenting dan pengelompokan faktor-faktor dengan mengunakan metode K-Means Clustering, dalam 

penelitian ini dihasilakan pengelompokan dalam kegiatan PPK FST UAI adalah faktor yang  terpenting adalah ( data 2, 3, 4 

, 5, 6, dan data 14 ), faktor penting adalah ( data 1, 9, 10 dan 11 ), dan faktor yang tidak penting adalah ( data 7, 8, 12, 13, 15 

dan data 16 ). 

Kata Kunci : Clustering, K-Means, Uji Validitas, Uji Reliabilitas. 

ABSTRACT: Entrepreneurship is a process based on an innovation and creativity, to increase creativity, one of the attitudes 

carried out by Al Azhar University of Indonesia is to create a forum that learns how to increase innovation and creativity. 

Then the PPK FST UAI was formed, in the first year a lot of training or activities were given to participants starting from 

how to improve creativity, innovative thinking and how to manage finances well and correctly. To find out whether the 

activities that have been done are successful or not, therefore at the end of the first period, PPK FST UAI wants to find out 

the most important factors and also grouping the factors of PPK FST UAI activities. In this paper the author conducts 

research on PPK FST UAI, to find out the most important factors and grouping of factors in PPK FST UAI activities. To 

find out the most important factors and grouping of factors by using the K-Means Clustering method, in this study resulted 

in grouping in PPK FST UAI activities are the most important factors (data 2, 3, 4, 5, 6, and data 14), factors important is 

(data 1, 9, 10 and 11), and the unimportant factor is (data 7, 8, 12, 13, 15 and data 16). 

Keywords: Clustering, K-Means, Validity, Reliability. 

 

PENDAHULUAN 

Semakin ketatnya persaingan dalam 

berwirausaha maka diperlukan suatu organisani yang 

memberikan pelatihan kepada calon pengusaha, sehingga 

calon pengusaha tersebut dapat memahami cara memulai 

membuat usaha maupun mempertahankan usaha yang 

sudah dijalankan. Untuk melihat apakah proses atau 

kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi sudah 

memenuhi kriteria yang sesuai standar, maka diperlukan 

pengelompokan kegiatan untuk mengevalusi kegiatan 

atau pelatihan yang telah diberikan sesuai dengan 

standar. Clustering atau pengelompokan adalah suatu 

teknik yang digunakan untuk menganalisis data untuk 
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memecahkan permasalahan dalam pengelompokan data 

atau mempartisikan dari data set kedalam subset [2]. 

Clustering digunakan untuk pendistribusian (objek, 

orang, peristiwa dan lainnya) ke dalam suatu kelompok, 

hingga dapat diketahui derajat tingkat keterhubungan 

antara anggota cluster yang sama adalah kuat dan 

lemahnya anggota cluster yang berbeda [1]. 

Untuk melakukan Clustering atau 

pengelompokan dapat menggunakan metode K-Means 

Clustering, K-Means merupakan suatu algoritma yang 

digunakan dalam pengelompokan secara pertisi yang 

memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda – 

beda [2] . Penggunaan metode K-Means dapat 

meminimalkan jarak antara data ke clusternya.  

Pada penelitian kali ini, pengelompokan dibagi 

menjadi 3 cluster yaitu terpenting, penting dan tidak 

penting, untuk mengetahui apakah pelatihan atau 

kegiatan termasuk dalam cluster yang mana, maka para 

peserta diberikan kuesioner pada akhir kegiatan yang 

didalamnya terdapat  kegiatan yang sudah diberikan. 

Peserta diwajibkan mengisi kuesioner tersebut dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. Setelah didapatkan 

hasil kuesioner maka dilakukan proses selanjutnya 

sehingga didapatkan hasil pengelompokan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 

Mulai

Penetapan Tujuan

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Studi Literatur

(Jurnal)

A

 

A

Pengolahan 

data

Pengambilan 

Kuesioner

Uji Validitas

Uji Reliabilitas

No

Yes

No

B

Yes

 

B

Menentukan 

banyak Cluster (k)

Menetukan 

Centroid

Centroid 

berubah?

Menghitung Jarak  dari 

Centroid

Menggelompokan data 

berdasarkan jarak 

terdekat

Selesai

Pengolahan 

data

Analisis Data

Kesimpulan dan 

Saran

Selesai

 

206



Pengelompokan Faktor Terpenting Dalam kegiatan PPK FST UAI Dengan Menggunakan Metode K-Means 

 

Pada tahap ini , kemudian diidentifikasi 

beberapa metode terkait pengelompokan faktor –faktor 

terpenting, berdasarkan referensi jurnal dan kemudian 

disesuaikan dengan situasi objek.  Setelah beberapa 

metode telah diidentifikasi, metode terbaik dipilih 

dengan menggunakan metode K-MEANS Clustering dan 

langkah-langkah untuk semua metode dapat dilihat pada 

gambar 1. 

Proses dasar algoritma k-means dapat 

dilihat di bawah ini : 

 

1. Tentukan jumlah cluster yang ingin 

ditetapkan pusat cluster k. 

2. Menggunakan jaral Euclidean kemudia 

hitung setiap data ke pusat cluster. 

𝑑𝑖𝑘 =   √∑ 𝑚

𝑗
(𝐶𝑖𝑗 −

𝐶𝑘𝑗)²………………………………………

………(1) 

3. Dikelompokan data kedalam cluster dengan 

jarak yang paling pendek dengan 

persamaan. 

𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝑘

𝑘
= 𝑑𝑖𝑘 =   √∑ 𝑚

𝑗
(𝐶𝑖𝑗 −

𝐶𝑘𝑗)² …………………….……………(2) 

4. Hitung pusat cluster yang menggunakan 

persamaan. 

𝐶𝑘𝑗 =

 
∑

𝑝
𝑖=1

𝑋𝑖𝑗

𝑝
……………………………………

……………………….(3) 

Dengan 

𝑥𝑖𝑗 jumlah cluster ke – k 

𝑝 = banyaknya anggota cluster ke – k 

5. Ulangi langkah dua sampai dengan empat 

hingga sudah tidak ada lagi data yang 

berpindah ke cluster lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari data yang  telah dikumpulkan dan 

diproses, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:  

Tabel 1. Titik Pusat  Cluster Baru 

 

Penentuan pusat cluster baru, setelah didapatkan anggota 

dari setiap cluster kemudian pusat cluster baru dihitung 

berdasarkan data anggota tiap – tiap cluster yang sudah 

didapatkan menggunakan rumus yang sesuai dengan 

pusat anggota cluster . 

 

Tabel 2.Perhitungan Jarak Pusat Cluster 

 
 

Setelah didapatkan cluster baru maka perhitungan 

dilanjutkan dengan menghitung jarak pusat cluster 

dengan menggunakan persamaan Euclidean distance. 

Sehingga didapatkan hasil seperti tabel 2. 

 

Tabel 3. Pengelompokkan Data Berdasarkan Cluster 

Terdekat 

 
 

Di ambil data  sebagai pusat cluster ke-1   4.00 4.33 3.67 3.50 3.50 3.50 4.00 2.67 2.83 3.67 2.67 4.33

Di ambil data  sebagai pusat cluster ke-2     3.75 3.50 4.75 3.00 3.50 3.75 3.00 2.25 2.25 3.00 1.00 4.75

Di ambil data sebagai pusat cluster ke-3     4.50 4.83 5.00 3.83 4.00 4.00 3.50 3.33 3.33 3.83 2.83 4.33

C1 C2 C3

3.13 1.97 3.91

1.86 3.30 2.57

1.86 2.72 3.05

1.56 2.89 3.26

1.45 2.98 2.76

1.45 3.30 1.62

2.54 3.37 1.51

3.33 4.17 2.30

2.91 0.94 3.05

2.85 1.17 2.76

3.28 1.54 3.87

2.60 3.98 1.39

2.19 3.52 1.62

1.33 3.45 1.39

2.47 3.22 1.62

2.11 3.22 0.97

No. C1 C2 C3

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 1
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Berdasarkan perhitungan jarak pusat cluster, maka 

diperoleh faktor yang terpenting adalah ( data 2, 3, 4 , 5, 

6, dan data 14 ), faktor penting adalah ( data 1, 9, 10 dan 

11 ), dan faktor yang tidak penting yaitu ( data 7, 8, 12, 

13, 15 dan data 16 ). Faktor yang terpenting dan penting 

harus dipertahankan. Dan untuk faktor yang tidak penting 

harus ada faktor pendukung agar faktor tersebut akan 

menjadi terpenting atau penting agar kegiatan TAJEER 

Business Incubator ditahun selanjutnya akan lebih 

optimal dan lebih baik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pengumpulan data dan hasil pengolahan 

data yang telah dianalisis, maka dapat menjawab 

kesimpulan dari rumusan masalah yang telah di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Terdapat 6 faktor yang terpenting adalah program 

bazzar sesuai dengan kebutuhan, program diskusi via 

WA sesuai dengan kebutuhan , program Sarasehan 

sesuai dengan kebutuhan , tugas yang diberikan tidak 

sulit dikerjakan, tugas yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan dan tertarik IBK karena komunitasnya. 

2. Pengelompokan faktor - faktor dalam kegiatan 

TAJEER Business Incubator, faktor yang  terpenting 

adalah ( data 2, 3, 4 , 5, 6, dan data 14 ), faktor 

penting adalah ( data 1, 9, 10 dan 11 ), dan faktor 

yang tidak penting adalah ( data 7, 8, 12, 13, 15 dan 

data 16 ).  
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ABSTRAK: Tantangan terbesar pada proyek infrastruktur yang dibangun diatas tanah lunak dalam kondisi jenuh seperti 

tanah lempung lunak dan gambut adalah penurunan tanah dasar. karakteristik tanah lunak memiliki kompresibilitas 

yang tinggi dan proses pemampatan serta penurunan dalam waktu yang panjang dan akan bertambah besar ketika muka 

air tanah mengalami penurunan akibat terdrainasi khususnya pada tanah gambut. Untuk memperbaiki kondisi tersebut 

penelitian dan pengembangan metode telah dilakukan, salah satunya adalah vacuum consolidation method (VCM) yang 

merupakan pengembangan dari metode – metode drainasi vertikal sebelumnya seperti kolom pasir, pre-febricated 

vertical drain (PVD), dll. Metode VCM pun telah mengalami perkembangan mulai dari implementasi di lapangan 

sampai dengan teknologi peralatan. Paper ini bertujuan untuk meninjau berbagai pustaka yang pernah dilakukan peneliti 

– peneliti sebelumnya mengenai teori dan studi kasus VCM pada tanah lunak khususnya tanah gambut. Pembahasan 

pada paper ini dititikberatkan pada perbandingan karakteristik tanah lempung dan gambut, metode pelaksanaan, teori, 

keefektifan dan keefisienan VCM sehubungan dengan peningkatan konsolidasi/penurunan tanah dasar. 

 

Kata Kunci: VCM, Gambut, Konsolidasi. 

 

ABSTRACT: The biggest challenge in infrastructure projects built on soft soil in saturated conditions such as soft clay 

soils and peat is subgrade degradation. soft soil characteristics have high compressibility and compression deal with 

and a fall off in a long time and will expand when the groundwater level falls off owing to drainage especially on peat 

soil. To improve these conditions, research and development methods have been carried out, one of which is the 

vacuum consolidation method (VCM) which is the development of previous vertical drainage methods such as sand 

columns, pre-febricated vertical drain (PVD). The VCM method has also experienced developments ranging from 

implementation in the field to the equipment technology. This paper intends to review the various literature that 

previous researchers have conducted on the theory and case studies of VCM on soft soil, especially peat soil. The 

discussion in this paper focuses on the comparison of characteristics of clay and peat soil, the method of 

implementation, theory, effectiveness and efficiency of VCM in relation to increasing consolidation / decreasing 

subgrade. 

 

Key Words: VCM, Peat, Consolidation 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tantangan terbesar pada proyek infrastruktur yang 

dibangun diatas tanah lunak dalam kondisi jenuh baik itu 

tanah lempung maupun gambut adalah penurunan tanah 

dasar yang sangat besar dalam periode waktu yang lama. 

Khusus pada tanah gambut, permasalahan tidak hanya 

mengenai penurunan tanah dasar akan tetapi diikuti 

dengan ketidakstabilan struktur tanah dasar yang 

menyebabkan terjadinya pergerakan lateral sehingga 

terjadi kegagalan struktur konstruksi. Hal ini 

berhubungan erat dengan karakteristik tanah dasar yang 

berfungsi sebagai pondasi bagi konstruksi diatasnya. 

Berbagai penelitian dan metode telah dilakukan dan 

dikembangkan untuk memperbaiki struktur tanah 

gambut dalam rangka memperkuat dan 

menyeimbangkan (stabil) sebagai pondasi bagi 

konstruksi diatasnya khususnya konstruksi jalan, salah 

satunya adalah vacuum consolidation method (VCM) 

yang merupakan pengembangan dari metode – metode 

209



N. Puspita, et al. 

drainase vertikal sebelumnya seperti kolom pasir (sand 

coloumn), pre-febricated vertical drain (PVD), dll.. 

 

 
 

Gambar 1. Gambaran proses deformasi pada tanah 

gambut (Huat, dkk., 2014) 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Tanah Gambut 

Karakteristik tanah lunak memiliki kompresibilitas 

yang tinggi, proses pemampatan serta penurunan dalam 

waktu yang panjang dan pada tanah gambut, penurunan 

akan bertambah besar ketika terjadi perubahan muka air 

tanah akibat terdrainasi. Walaupun tanah lempung lunak 

dan tanah gambut memiliki kesamaan kompresibilitas 

tinggi,tegangan geser rendah dan kadar air sangat tinggi, 

akan tetapi prilaku konsolidasi antara keduanya berbeda 

(Hayashi, dkk., 2016).Berdasarkan penelitian – 

penelitian yang pernah dilakukan, tanah gambut dikenal 

sebagai tanah yang memiliki kandungan air yang sangat 

tinggiakan tetapi berat jenis dan berat isi lebih rendah 

dibandingkan dengan tanah lempung (Tabel 1).Hal 

tersebut dipengaruhi oleh struktur tanah gambut yang 

terdiri dari sel – sel berlubang yang dipenuhi oleh air 

dengan kandungan 500 – 2000 % (Mesri dan Aljouni, 

2007). 

 

Tabel 1 Kadar Air Berbagai Tanah Endapan 

 

Jenis Tanah 

Kandungan 

air alami 

(%) 

LL 

(%) 

γ (KNm-3) 

Lempung 

pesisir barat 

Malaysia 

70 – 140 

56 - 

90 

 

Lempung Lunak 

Jakabaring 
20 - 107 

39.12 

– 

100.52 

12.8 – 20.11 

Gambut berserat 

Quebec 
370 – 450 

 8.7 – 10.4 

Gambut berserat 

Co-Offaly 

Irlandia 

865 – 1400 

 10.2 – 11.3 

Gambut 

Hokaido 
115 - 1150 

 9.5 – 11.2 

Tanah gambut 

Malaysia Timur 
200 – 2207 

210 – 

550 

8.0 – 12.0 

Tanah Gambut 

Malaysia Barat 
200 - 700 

190 - 

360 

8.3 – 11.5 

Tanah Gambut 
Kalimantan 

Tengah 

467 - 1224 
 8.0 – 14.0 

Tanah Gambut 

Ogan Ilir 
409 - 493 

 9.57 – 11.94 

Sumber: Huat, dkk., 2014; Puspita, dkk., 2018; Sutejo, 

dkk., 2016; Hayashi, dkk., 2014. 

 

Dalam pengujian mekanika tanah pada umumnya, 

pengujian batas cair dilakukan “satu paket” dengan 

pengujian batas plastis. Melalui nilai batas plastis Akan 

tetapi tidak seperti nilai batas cair yang sangat 

dipengaruhi oleh kadar air tanah, sedangkan batas plastis 

dipengaruhi struktur fisik tanah sepertikandungan 

partikel tumbuhan, tingkat pembusukan dan kandungan 

mineral lempung jika ada (Huat, dkk., 2014). Sementara 

itu O’Kelly (2015) menyatakan bahwa pengujian batas – 

batas Atterberg (batas cair dan plastis), khususnya batas 

plastis, kurang sesuai dilakukan pada tanah gambut 

mengingat struktur fisik tanah gambut dan nilai batas 

plastis tidak mempunyai hubungan (korelasi) secara 

signifikan terhadap parameter kekuatan dan 

pemampatan. 

 

Penurunan (Konsolidasi) 

Teori Terzaghi mengelompokkan proses 

pemampatan (konsolidasi) tanah kedalam 3 tahap yaitu 

penurunan awal (segera) akibat pembebanan awal 

(preloading), konsolidasi primer yaitu periode selama 

tekanan air pori secara lambat laun dipindahkan ke 

dalam tegangan efektif, sebagai akibat dari keluarnya air 

dari pori-pori tanah, dan konsolidasi sekunderyang 

terjadi setelah tekanan air pori hilang seluruhnya 
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disebabkan oleh penyesuaian yang bersifat plastis dari 

butir-butir tanah.  

 

 
 

Gambar 2. Grafik perubahan (deformasi) tanah terhadap 

waktu pada proses konsolidasi (Das, 2018) 
 

Prose pemampatan ini biasanya berlaku pada tanah 

anorganik seperti lempung dan lanau. Mesri dan Aljouni 

(2007) menggambarkan karakteristik tanah gambut 

(endapan) memiliki permeabilitas awal sangat tinggi 

dibandingkan dengan tanah lempung dan lanau, akan 

tetapi mengalami penurunan secara dramatis pada proses 

pemampatan yaitu 25% kali lebih besar terhadap 

penurunan tanah lempung. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kandungan serat, kaadar air alami, angka pori, 

permeabilitas awal, partikel tanah dan ikatan kimia pada 

beberapa jenis tanah gambut. Sementara itu Yang dan 

Liu (2016) menyatakan bahwa karakteristik tanah 

gambut yang mempunyai fase penyusun berbeda 

dibandingkan tanah lempung yaitu terdiri dari 

gelembung gas, air, dan bahan organik dan mineral baik 

yang dapat dimampatkan maupun tidak, memberikan 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap deformasi 

(penurunan) tanah gambut.  

Hasil pengujian konsolidasi 1-D pada tanah gambut 

menunjukkan bentuk kurva hubungan pemampatan 

terhadap waktu terlihat sangat berbeda dibandingkan 

perilaku tanah – tanah anorganik (Dhowian dan Edil, 

1980). Pada tanah gambut, besar konsolidasi sekunder 

yang tergambar dalam kurva log waktu terlihat tidak 

konstan bahkan mengalami peningkatan setelah waktu 

tertentu. Peningkatan tersebut cenderung ke tahap 

konsolidasi “tersier” yang terus berlangsung sampai 

seluruh proses pemampatan selesai walaupun dengan 

pembebanan tetap. Hal ini membuktikan pernyataan 

Wilson (1965) bahwa struktur gambut berserat yang 

terdiri dari sel – sel berlubang dan mampu menampung 

air dalam jumlah besar, mempengaruhi proses 

pemampatan tidak hanya konsolidasi primer dan 

sekunder bahkan kemungkinan dapat berlanjut ke tahap 

tersier, quarter, dan seterusnya. 

Pernyataan Dhowian dan Edil ini diperkuat oleh Huat 

(2014) yang menyatakan bahwa proses konsolidasi 

primer pada gambut berserat terjadi dengan sangat cepat 

yang dilanjutkan dengan konsolidasi sekunder dan 

bahkan tersier. Baik konsolidasi sekunder maupun tersier 

memiliki besar penurunan yang tetap, dimana besaran 

tersebut bergantung pada angka pori.  

 

 
 

Gambar 3. Perilaku konsolidsi tanah gambut (Huat, 

2014) 

 

Lain halnya dengan Noto (Hayashi, 2016), yang lebih 

dikenal dengan Metode Noto, mengembangkan metode 

untuk memprediksi penurunan tanah gambut 

berdasarkan penilaian makroskopik sehubungan dengan 

sifat tanah gambut yang heterogen. Hayashi 

menjabarkan bahwa metode Noto ini walaupun 

berdasarkan sifat tanah yang heterogen akan tetapi 

proses konsolidasi yang berlangsung pada tanah gambut 

dianggap sama dengan tanah pada umumnya yaitu 

proses konsolidasi hanya mencapai konsolidasi 

sekunder, akan tetapi pada penentuan besar penurunan 

konsolidasi sekunder, Noto mengembangkan persamaan 

khusus untuk fase tersebut. Menurut Hayashi, metode 

Noto lebih mudah digunakan karena berdasarkan nilai 

yang telah diketahui seperti kadar air, ketebalan lapisan 

gambut, dan beban tambahan seperti lapisan tanah 

timbunan. 
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Gambar 4. Contoh kondisi tanah heterogen menurut 

metode Noto (Hayashi, 2016). 

 

Persamaan yang dikembangkan dalam metode Noto, 

antara lain:  

1. Penurunan konsolidasi primer (Sp) 

 

𝑆𝑃 = (𝜀𝑓 /  (1 +  𝐶𝑃𝑡−0.62)) × 𝐻  (1) 

 

dimana: 

 𝜀𝑓 = tegangan akhir dari konsolidasi primer 

 Cp = koefisien konsolidasi primer 

 t    = waktu yang ditentukan (hari) 

 H  = ketebalan awal lapisan tanah gambut (cm) 

 

𝜀𝑓 = 1 / (1 + (2.74 . 104 / (𝑊 × 𝑃0.8)))             (2) 

 

dimana: 

 P = beban tambahan tanah timbunan (kN/m2) 

 W= kadar air gambut (%) 

 

Cp = 0.0044 H1.25    (3) 

 

2. Waktu ketika konsolidasi primer berakhir (ts) 

 

ts = 0.0055(hari/cm2) H2   (4) 

 

3. Penurunan konsolidasi sekunder (Ss) 

 

Ss = Spf + Cα H log (t/ts)    (5) 

 

dimana: 

 Spf=  penurunan pada saat t = ts 

 Cα=  koefisien konsolidasi sekunder (%) 

 

Cα = 3.3 + 0.0043 W                 (6)

  

 
 

Gambar 5. Kurva konsep konsolidasi tanah gambut pada 

metode Noto (Hayashi, 2016) 

 

 

Vacuum Consolidation Method (VCM) 

VCM merupakan penyempurnaan dari metode 

drainase vertikal pre-febricated vertical drain (PVD) 

dimana pelaksanaanya kombinasi PVD dan vakum 

(pompa) untuk mempercepat dan meningkatkan 

penurunan (konsolidasi) serta meningkatkan tegangan 

geser. Umumnya digunakan pada tanah lunak jenuh 

dengan cara mengurangi tekanan udara dan air pori 

menggunakan tekanan atmosfer dari pompa (Loan, dkk., 

2006). VCM pertama kali diperkenalkan oleh Kjelman 

pada tahun 1952 yang diterapkan pada tanah berbutir 

halus (tanah lempung). Awalnya metode ini kurang 

popular karena penerapannya yang cukup rumit. Tetapi 

seiring dengan perkembangan teknologi dan penelitian 

yang dilakukan oleh parah ahli, sehingga metode VCM 

ini mulai banyak diterapkan di Negara – Negara yang 

seperti, China, Thailand, Australia, Vietnam, Kanada, 

USA, dll (Bergado, dkk., 1998; Chai, dkk., 2008; 

Indraratna, dkk., 2010). 

Pengaruh penerapan VCM terhadap penurunan tanah 

sangat erat hubungannya dengan proses pemasangan 

PVD yaitu jarak antar PVD, pola pemasangan, dan 

kedalaman PVD ditanam, dan juga kekuatan vakum 

yang digunakan. Untuk mendapatkan penurunan yang 

paling efektif dan efisien baik dari besaran penurunan 

maupun periode waktu proses konsolidasi, maka metode 

VCM pun mengalami perkembangan. Bentuk 

pengembangan metode VCM baik berupa metode 

analisis penurunan, penambahan alat tambah maupun 

kombinasi metode untuk mempercepat kinerja VCM. 
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Gambar 6. Skema VCM oleh Kjellman (Loan, dkk. 

2006)  

 

Metode analisis penurunan akibat penggunaan VCM 

pada umumnya para ahli masih berpedoman pada 

metode Barron untuk menghitung waktu konsolidasi 

dengan mengabaikan faktor smear dan kekakuan 

tanah.Salah satu bentuk pengembangan VCM adalah 

dengan penambahan cap pada sambungan antara 

drainase vertikal dan horizontal untuk memaksimalkan 

volume air pori terdrainasi akibat daya hisap pompa 

(Chai, dkk., 2008). Chai menyebutkan bahwa metode 

CPVD dapat meningkatkan derajat konsolidasi 34 – 

67 % dari kondisi awal dengan syarat kondisi tanah 

dasar merupakan lapisan tanah dengan permeabilitas 

tinggi.  

 

 
Gambar 7. Vakum Konsolidasi dengan CPVD (Cap Pre-

febricated Vertical Drain) (Chai, dkk., 2008) 

 

VCM juga dikembangkan dengan menggabungkan 

Pneumatic Fracturing Method yang disebut metode VPF 

oleh Liu, dkk. (2017). Liu menyatakan mekanisme 

metode VPF dilaksanakan dengan memberikan 

tambahan tekanan udara tinggi di dalam tanah dengan 

cara di injeksi pada kedalaman tertentu. Tekanan udara 

tambahan tersebut akan membentuk patahan – patahan 

yang terhubung dengan drainasi vertikal (PVD) sehingga 

terbetuk seperti satu jaringan drainase didalam tanah. 

Mekanisme seperti ini dinyatakan oleh Liu menghasilkan 

keluarnya tekanan air pori lebih cepat dan meningkatkan 

daya dukung tanah. 

 

 
 

Gambar 8. Ilustrasi Vacuum Pneumatic Fracturing 

(VPF) Method (Songyu, dkk., 2016) 

 

Metode – metode diatas pada umumnya diterapkan 

pada tanah lunak jenis lempung. Pada tanah gambut, 

pelaksanaan VCM umumnya masih dilakukan 

menggunakan mekanisme seperti pada tanah lempung, 

walaupun menurut metode Noto perilaku tanah gambut 

tidak dappat disamakan dengan jenis tanah lain. 

Berdasarkan hasil penelitian – penelitian sebelumnya 

mengenai penerapan VCM pada tanah gambut, untuk 

mendapatkan penurunan yang lebih besar dan waktu 

konsolidasi yang lebih cepat adalah jarak pemasangan 

drainase vertikal (PVD) dan tekanan vakum lebih kecil 

dibandingkan jarang pada tanah anorganik lainnya. 

Menurut Chu (2011) tekanan vakum pada tanah lempung 

lunak sebaiknya 80 – 90 KPa. 

Cognon, dkk., (1994) melaporkan bahwa dengan 

penerapan VCM pada tanah gambut dapat meningkatkan 

penurunan 0.8 m dalam waktu 14 minggu jika jarak 

pemasangan drainase vertikal 1.4 m. hasil ini jauh lebih 

efektif dibandingkan hanya dengan menggunakan PVD. 

Sementara itu Hayashi (2003) menyatakan peningkatan 

konsolidasi tidak dapat dicapai dengan 

optimum/maksimum jika jarak pemasangan PVD > 90 

cm dengan tekanan vakum 60 KPa. Sedangkan 

penelitian Osorio (2010) pada tanah gambut Irlandia 

menunjukkan bahwa dengan tekanan vakum 50 KPa 

menghasilkan besar penurunan mendekati jarak 

pemasangan PVD (penurunan 0.85 m dengan jarak 1.2 

m).  
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Gambar 9. Pengaruh VCM pada penurunan tanah 

gambut (Cognon, dkk., 1994) 

 

Akan tetapi penurunan “paksa” (dalam waktu yang 

singkat pada tanah gambut menyebabkan permasalahan 

lanjutan yaitu keruntuhan pada wilayah disekitarnya 

(Chai, dkk., 2006). Berdasarkan permasalahan tersebut 

Imai (2005) mengusulkan konsep pemisahan tekanan air 

pori dan udara pada proses VCM yang lebih dikenal 

dengan metode Compact Vacuum Consolidation 

(CVC).Prinsip CVC ini adalah untuk mengefisiensi kerja 

vakum pada saat mengangkat air pori dan udara, dan 

mengurangi keruntuhan disekitarnya. Tekanan air pori 

dan udara dipisah dalam tangki pemisah (separator tank) 

yang dihubungkan oleh pipa – pipa berlubang 

(perforated pipe). Pipa ini sebagai media penghubung 

antara PVD dan tangki pemisah.Prinsip CVC ini juga 

dibuktikan oleh Kosaka, dkk., (2015) bahwa prinsip 

CVC ini dapat digunakan untuk mencegah kehilangan 

tekanan vakum pada saat proses konsolidasi 

berlangsung, akan tetapi Kosaka menyarankan untuk 

menggunakan vakum bertekanan tinggi yang dapat 

diatur besar tekanannya sehingga percepatan periode 

penurunan akan lebih efektif. 

 

 
 

Gambar 9. Diagram tekanan air  dan konsep pemisahan 

air dan udara yang diusulkan Imai (Teerachaikulpanich 

dan Kosaka, 2015). 

 
Gambar 10. Skema Metode Compact Vacuum 

Consolidation (CVC) (Teerachaikulpanich dan Kosaka, 

2015). 

 

Berdasarkan peneltian – penelitian yang telah 

dilakukan mengenai Vacuum Consolidation Method, 

para ahli sepakat bahwa untuk meningkatkan dan 

memaksimalkan penurunan tanah lunak (baik itu 

lempung lunak maupun gambut), serta mempercepat 

waktu konsolidasi, maka penerapan VCM sebaiknya 

digabung bersamaan dengan pembebanan awal dari 

tanah timbunan (embankment) ataupun lapisan pasir 

(sand layer) (Hayashi, dkk., 2003; Chai, dkk., 2006; 

Karunawardena dan Nithiwana, 2009; Osorio, dkk., 

2010; Kosaka, dkk., 2015; Nguyen, dkk., 2015; O’kelly 

(2015); Krishnapriya, dkk., 2016) 

 

 

HASIL  

 

Berdasarkan penelitian – penelitian yang pernah 

dilakukan mengenai VCM pada tanah gambut, maka 

beberapa catatan antara lain: 

1. Beberapa peneliti menyatakan bahwa tanah gambut 

memiliki fase konsolidasi tersier bahkan kuarter dan 

seterusnya, akan tetapi penentuan fase lanjutan ini 

hanya dilaboratorium, sedangkan bagaimana 

menentukan waktu dimulainya fase lanjutan tersebut 

belum ada yang dapat menjelaskan 

2. Setiap penelitian mengenai pelaksanaan VCM 

maupun pengembangannya hanya membahas 

mengenai berap besar efektifitas VCM terhadap 

penurunan, akan tetapi belum ada yang menjelaskan 

besaran efektifitas tersebut apakah telah 

menghentikan keseluruhan proses konsolidasi tanah 

gambut yang panjang. 

3. Proses konsolidasi pada tanah lunak khususnya tanah 

gambut sangat dipengaruhi oleh kedalaman lapisan 

tanah, jarak pemasangan PVD, dan besar tekanan 
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vakum. Sedangkan tebal lapisan tanah di lapangan 

sangat berbeda –beda secara tidak langsung apabila 

VCM yang diterapkan merupakan satu ukuran maka 

terjadi penurunan yang tidak seragam sangat bisa 

dipastikan. Pada penelitian – penelitian sebelumnya 

belum terlihat kajian mengenai penyelesaian 

penurunan tidak seragam pada tanah gambut. 

4. Semua peneliti menyatakan bahwa karakteristik 

gambut adalah unik karena terdiri dari susunan sel – 

sel mikroskopis yang berlubang, tetapi belum ada 

kajian mengenai kemungkinan partikel mikroskopis 

itu terlepas akibat daya hisap vakum dan mempunyai 

kemungkinan menyumbat jalur drainase vertikal dan 

horizontal bahkan saluran menuju vakum sehingga 

menyebabkan vakum kehilangan tekanan. 

5. Penerapan metode CVC bertujuan untuk mencegah 

vakum kehilangan tegangan dan mengurangi 

keruntuhan didaerah sekitarnya. Pada penelitian 

tersebut besar pengurangan keruntuhan tersebut 

belum dijabarkan secara jelas.  

 

Catatan – catatan diatas diharapkan enjadi 

panduan/acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya 

mengenai penerapan VCM pada tanah gambut. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bergado, D.T., Chai, J.C., Miura, N., and 

Balasubramaniam, A.S., (1998), PVD improvement 

of soft Bangkok clay with combined vacuum and 

reduced sand embankment preloading, Geotechnical 

Engineering, Southeast Asian Geotechnical Society 

29 (1): 29 – 121 

Cognon, J.M., Juran, I., and Thevanayagam, S., (1994), 

Vacuum consolidation technology – principle and 

field experience, Proceeding Conference Vertical and 

Horizontal deformation of foundations and 

embankments, College Station, pp. 1237 – 1248. 

Das, B.M., and Sobhan, K., (2018), Principle of 

Geotechnic Engineering 9th Edition, Cengange 

Learning, Boston, USA. 

Chai, J.C., Carter, J.P., and Marti, D.L., (2013), Methods 

of vacuum consolidation and their deformation 

analysis, ICE Proceeding: Ground Improvement. 

Chai,J.C., Miura,N., and Bergado,D.T., (2008), 

Preloading clayey deposit by vacuum pressure with 

cap-drain: Analysis versus performance. Geotextiles 

and Geomembrans 26 (3), pp. 220 – 230. 

Chai, J.C., Carter, J.P., and Hayashi, S., (2006), Vacuum 

Consolidation and its combination with embankment 

loading, Canada Geotechnical Journal Vol. 43: 985 – 

996. 

Dhowian, A.W., and Edil, T.B., (1980), Consolidation 

Behaviour of Peats, Geotechnical Testing Journal 

ASTM Vol. 3, pp. 105 – 114. 

Hayashi, H., Nishimoto, S, and Yamanashi, T., (2016), 

Applicability of Settlement prediction method to 

peaty ground, Soils and Foundations Vol. 56 Issue 1, 

pp. 144 – 151. 

Hayashi, H, Nishikawa, J., and Sawai, K.(2003), 

Improvement Effect of Vacuum Consolidation and 

Prefebricated Vertical Drain in Peat Ground, 

Proceeding 2nd International Conference on 

Advances in Soft Soil Engineering and Technology, 

Putrajaya, Malaysia. 

Huat, B.B.K., Prasad, A., Asadi, A., and Kazemian, S., -

(2014), Geotechnics of Organic Soils and Peat, CRC 

Press. 

Indraratna, B., Rujikiatkamjorn, C., 

Wijeyakulasuriya,V., McIntosh,G., and Kelly, R., 

(2010), Soft soils improved by prefabricated vertical 

drains: performance and prediction, Symposium on 

New Techniques for Design and Construction in Soft 

Clays, edited by In Almeida. (Brazil: Offiena de 

Textos), pp. 227- 246. 

Karunawardena, A., and Nithiwana, W., (2009), 

Construction of a trial embankment on peaty ground 

using vacuum consolidation method for a highway 

construction project in Sri Lanka, Proceeding of the 

17th International Conference on Soil Mechanic and 

Geotechnical Engineering. 

Kosaka, T., Hayashi, H., Kawaida, M. and 

Teerachaikulpanich, N., (2015), Performance of 

vacuum consolidation for reducing a long-ter 

settlement, The 15th Asian Regional Conference on 

Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 

Japanese Geotechnical Society Special Publication 

Volume 2 Issue 59, pp. 2015 – 2020. 

Krishnapriya, P.B., Sandeep, M.N., and Anthony, J., 

(2016), Efficiency of Vacuum Preloading on 

Consolidation Behaviour of Cochin Marine Clay, 

Procedia Technology 24, International Conference on 

Emerging Trends in Engineering, Science and 

Technology (ICETEST-2015), pp. 256 – 262. 

Songyu, L., Dingwen, Z., Guangyin, D., and Wenjun, H., 

(2016), A new combined vacuum preloading with 

pneumatic fracturing method for soft ground 

improvement, Procedia Engineering Vol. 143, 

Advance in Transportation Geotechnics 3. The 3rd 

International Conference on Transportation 

Geotechnics (ICTG 2016), pp. 454 – 461. 

Mesri, G., and Aljouni, M., (2007), Engineering 

Properties of Fibrous Peats, Journal of geotechnical 

and geoenvironmental engineering ASCE 

215



N. Puspita, et al. 

Nguyen, H.S., Tashiro, M., Inagaki, M., Yamada, S., and 

Noda, T., (2015), Simulation and evaluation of 

improvement effects by vertical drains/vacuum 

consolidation on peat ground under embankment 

loading based on a macro-element method with water 

absorption and discharge functions, Soils and 

Foundations Vol. 55 Issue 5: 1044 – 1057. 

O’Kelly, B.C., (2015),Chapter 11: Case Studies of 

vacuum Consolidation Ground Improvement in Peat 

Deposits, Ground Improvement Case Histories: 

Embankments with Special Reference to 

Consolidation and Other Physical Method (1st Ed), 

Edited by B. Indraratna, J. Chu, and C. 

Rujikiatkamjorn, Butterworth Heinemann (Elsevier): 

Kidlington, Oxford, UK, pp. 315 – 345, iSBN: 978-

0-08-100192-9. 

O’Kelly, B.C., (2015), Briefing: Atterberg limits and 

peat, ICE Proceeding Enviromental Geotechnics 

Osorio, J.P., Farrell, E.R., and O’Kelly, B.C., (2010), 

Peat Improvement under vacuum preloading: a novel 

approach for bog roads in Ireland, Proceeding 

Symposium Bridge & Infrastructure and Concrete 

Research Ireland. 

Puspita, N., Nisumati, S., dan Capri, A., (2018), The 

effectiveness of vacuum consolidation to soft soil 

settlement, International Journal on Advanced 

Science, Engineering and Information Technology 

(in reviewed) 

Teerachaikulpanich, N., and Kosaka, T., (2015), Chapter 

10: High pressure for vacuum consolidation method 

using air-water separation system, Ground 

Improvement Case Histories: Embankments with 

Special Reference to Consolidation and Other 

Physical Method (1st Ed), Edited by B. Indraratna, J. 

Chu, and C. Rujikiatkamjorn, Butterworth 

Heinemann (Elsevier): Kidlington, Oxford, UK, pp. 

293 – 314, iSBN: 978-0-08-100192-9. 

Wilson, N.E., Radforth, N.W., Macfarlane, I.C., and LO, 

M.B., (1965), The Rates of Consolidation for Peat, 

Proceeding 6th International Conference Vol 1, pp. 

407 – 411. 

Yang, M., and Liu, K., (2016), Deformation behaviours 

of peat with influence of organic matter, 

Springerplus. 2016; 5: 573. Published online 2016 

May 10. doi: 10.1186/s40064-016-2232-3. 

Sutejo, Y., Dewi, R., Hastuti, Y., dan Rustam, R.K., 

(2016), Engineering Properties of Peat in Ogan Ilir 

Regency, Jurnal Teknologi Malaysia Vol 78 No. 7-3. 

 

 

 

 

 

216



 

 
Seminar Nasional AVoER X 2018 

Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

ANALISIS MEKANISME TRANSPORTASI ENDAPAN PASIR PADA ALIRAN SUNGAI 

SIRING BALAK BERDASARKAN ANALISIS GRANULOMETRI DAN MORFOLOGI 

BUTIR, KABUPATEN PESISIR BARAT, LAMPUNG 

  

 

Muhammad Yusuf1, Harnani2 

 

  1Mahasiswa, Program Studi Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Indralaya 
2 Pengajar, Program Studi Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Indralaya 

Corresponding author: myusufb96@gmail.com 

 

 

ABSTRAK: Sungai Siring Balak merupakan salah satu sungai yang berada di daerah Siring Balak, Kabupaten Pesisir 

Barat, Provinsi Lampung. Analisis granulometri dan morfologi butir sangat penting dilakukan guna menganalisis 

mekanisme transportasi endapan pasir pada aliran Sungai Siring Balak. Pengambilan sampel endapan pasir dilakukan di 

aliran Sungai Siring dengan jumlah total 9 sampel pada 9 stasiun lapangan pengamatan. Proses preparasi sampel 

dilakukan dalam beberapa tahapan, seperti pemisahan, pengayakan, penyusunan fraksi, penimbangan butiran, 

perhitungan statistik, dan pembuatan grafik. Perhitungan statistik menggunakan metode matematis dengan  rumus-

rumus statistik moment untuk mengolah hasil analisis ukuran butir. Metode matematis yang dipakai adalah Metode 

Inman (1952). Parameter statistik yang digunakan, adalah nilai mean, sortasi, skewness dan kurtosis. Hasil analisis yang 
didapatkan menunjukkan bahwa nilai rata-rata ukuran butir di dominasi oleh ukuran pasir kasar (0,7 phi) hingga pasir 

sedang (1,37 phi), nilai sortasi didominasi oleh terpilah sedang (0,7 phi) hingga terpilah buruk (1,37 phi), nilai skewness 

berkisar antara -0,019 phi (symmetrical) – 1 phi (very fine skewed), dan nilai kurtosis berkisar antara -0,247 phi (very 

platycurtic) sampai 0,961 phi (mesocurtic). Untuk morfologi butir endapan pasir didapatkan bentuk butir yang 

didominasi oleh kelas bladed dan equant, nilai sphericity berkisar antara 0,69 – 0,89 dengan kategori kelas subequant 

sampai very equant, dan roundness didominasi oleh kelas subangular sampai subrounded. Hal ini mengindikasikan 

semakin kearah hilir ukuran butir semakin menghalus, nilai sortasi menunjukkan trend yang relatif sama pada kelas 

terpilah sedang dengan nilai sortasi semakin besar maka keseragaman ukuran butir akan semakin buruk, nilai skewness 

didominasi oleh positive skewness yang menunjukkan adanya pertambahan material ukuran butir kasar dan nilai 

kurtosis menunjukkan trend yang didominasi oleh kelas very platykurtic dan proses mekanisme transportasi merupakan 

gabungan antara suspended load dan bedload. 

 

Kata Kunci: Granulometri, Morfologi Butir 

 

ABSTRACT: Siring Balak River is one of the rivers in the Siring Balak area, Pesisir Barat regency, Lampung province. 

Granulometric analysis and grain morphology are very important to analyze the sedimentation mechanism of sand 

deposits in the Siring Balak River flow. Sand sediment sampling was carried out in the Siring River flow with a total of 
9 samples at 9 observation field stations. The sample preparation process is carried out in several stages, such as 

separation, sifting, fraction preparation, grain weighing, statistical calculation, and graph making. Statistical 

calculations use mathematical methods with moment statistical formulas to process the results of grain size analysis. 

The mathematical method used to the Inman Method (1952). The statistical parameters used are the mean, sorting, 

skewness and kurtosis. The results of the analysis showed that the average grain size was dominated by coarse sand 

size (0.7 phi) to medium sand (1.37 phi), the sorting value was dominated by moderately divided (0.7 phi) to poorly 

sorted (1.37 phi), the skewness value ranges from -0.019 phi (symmetrical) - 1 phi (very fine skewed), and kurtosis 

value ranges from -0.27 phi (very platycurtic) to 0.961 phi (mesocurtic). For the morphology of sand sediment grains, 

the grain shape is dominated by bladed and equant class, the sphericity value ranges from 0.69 to 0.89 with the class 

category subequant to very equant, and roundness dominated by subangular class until subrounded. This indicates that 

the downstream grain size is increasing smoothing, the sorting value shows a trend that is relatively the same in the 
medium disaggregated class with the greater sorting value, the grain size uniformity will get worse, the skewness value 

is dominated by positive skewness which indicates an increase in coarse grain size material and kurtosis value shows a 

trend dominated by very platykurtic classes and the transport mechanism process which is a combination of suspended 

load and bedload. 

 

Keywords : Granulometric, Grains Morphology 
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PENDAHULUAN 

 

Sungai Siring Balak merupakan salah satu sungai yang 

berada di daerah Siring Balak,  Kabupaten Pesisir Barat, 

Lampung yang memiliki hulu di perbukitan Pematang 

Langgar dan hilir di Samudera Hindia. Aliran sungai ini 

terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Way 

Tanjung Merang disebelah barat dan sungai Way Rilau 

disebelah timur.  

Analisis granulometri dan morfologi butir sangat 

penting dilakukan guna menganalisis mekanisme 

transportasi endapan pasir pada aliran Sungai Siring Balak 

dari hilir menuju hulu. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik endapan pasir dengan parameter 

statistik yang dipakai, antara lain nilai mean, sortasi, 

skewness dan kurtosis. Mean merupakan nilai rata-rata 

ukuran butir, sortasi menunjukkan tingkat keseragaman 

butir yang menggunakan Klasifikasi Folk (1957) dalam 

Nugroho, S.H. dan Basit, A., (2014). (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Sortasi berdasarkan Folk (1957) dalam Nugroho, 

S.H. dan Basit, A., (2014). 

 

No. Tetapan Sortasi Sortasi 

1. So = < 0.35 Terpilah sangat baik 

2. So = 0.35-0.50 Terpilah baik 

3. So = 0.50 - 1.00 Terpilah sedang 

4. So = 1.00 - 2.00 Terpilah buruk 

5. So = 2.00 - 4.00 Terpilah sangat buruk 

6. So = > 4.00 Terpilah sangat buruk 

sekali 

 

Skewness menunjukkan nilai kesimetrisan dari kurva 

frekuensi yang merujuk pada Klasifikasi Folk (1957) 

dalam Nugroho, S.H. dan Basit, A., (2014) (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Klasifikasi skewness berdasarkan Folk (1957) 

dalam Nugroho, S.H. dan Basit, A., (2014). 

 

No. Tetapan Skewness Skewness 

1. Sk = -1.00 – -0.30 Very coarsed skewed 

2. Sk = -0.30 – -0.10 Coarsed skewed 

3. Sk = -0.10 – 0.10 Symmetrical 

4. Sk = 0.10 – 0.30 Fine skewed  

5. Sk = 0.30 - 1.00 Very fine skewed 

 

Kurtosis merupakan nilai kepuncakan suatu kurva 

yang merujuk pada Klasifikasi Folk (1957) dalam 

Nugroho, S.H. dan Basit, A., (2014) (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Klasifikasi kurtosis berdasarkan Folk (1957) 

dalam Nugroho, S.H. dan Basit, A., (2014). 

 

No. Tetapan Kurtosis Kurtosis  

1. Kc = < 0.67 Very platykurtic 

2. Kc = 0.67-0.90 Platykurtic 

3. Kc = 0.90 - 1.11 Mesokurtic 

4. Kc = 1.11 – 1.50 Leptokurtic 

5. Kc = 1.50 - 3.00 Very leptokurtic  

6. Kc = > 3.00 Extremely leptokurtic 

 

Pengambilan sampel endapan pasir dilakukan di aliran 

Sungai Siring dengan jumlah total 9 sampel pada 9 stasiun 

lapangan pengamatan. Proses preparasi sampel dilakukan 

dalam beberapa tahapan, seperti pemisahan material 

sedimen, pengayakan menggunakan ayakan bertingkat, 

penyusunan fraksi, penimbangan butiran untuk 

mengetahui berat dari masing-masing sampel di tiap-tiap 

tingkat ayakan, perhitungan statistik, dan pembuatan 

grafik. Perhitungan statistik menggunakan metode 

matematis dengan  rumus-rumus statistik moment untuk 

mengolah hasil analisis ukuran butir.  

Morfologi butir sedimen berukuran pasir dapat 

diketahui dengan mengidentifikasi bentuk butir, kebolaan 

(sphericity), dan kebundaran (roundness) yang 

menggunakan visualisasi dengan bantuan mikroskop. 

Melalui analisis ini diharapkan dapat menjelaskan 

mengenai mekanisme proses transportasi dan karakteristik 

endapan pasir di aliran Sungai Siring Balak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan, adalah analisis 

laboratorium pada sampel endapan pasir dengan sampel 

yang diambil pada stasiun lapangan penelitian  di aliran 

sungai Siring Balak. Analisis laboratorium berupa analisis 

granulometri dan morfologi butir. Analisis granulometri 

dilakukan dengan metode matematis untuk mengetahui 

nilai mean, sortasi, skewness, dan kurtosis sementara 

analisis morfologi butir sedimen menggunakan 

kenampakan visual di mikroskop. Pengayakan pada 

analisis granulometri menggunakan mesh berukuran 20 

(pasir kasar), 40 (pasir sedang), 60 (pasir sedang), 100 

(pasir halus), dan 200 (pasir sangat halus). 

 Tahap analisa yang dilakukan untuk analisis 

granulometri, yaitu sampel di analisa ukuran butir  dan 

pengukuran berat sampel. Lalu, dimasukkan kedalam 

tabel dalam bentuk kurva kumulatif berupa Grain Size 

Distribution Curve (GSDC) dan dilakukan perhitungan 

matematis dengan mencari nilai kuantitatif berdasarkan 

Klasifikasi Folk (1957) dalam Nugroho, S.H. dan Basit, 

A., (2014). Analisis kurva kumulatif yang dilakukan 

melibatkan data Phi (Q) dan Persentase Kumulatif (%) 

sedangkan perhitungan matematis menggunakan rumus-

rumus statistik moment yang dipakai untuk analisis butir. 

Metode matematis yang dipakai adalah Metode Inman 
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(1952).  Dimana (P) merupakan nilai phi yang terdapat 

pada nilai persentase kumulatif yang didapat dari nilai 

garis yang dilalui oleh kurva kumulatif probabilitas. 

 

a. Metode Inman               

 Mean  =  
2

8416 PP 
    (1) 

 Sortasi =  
2

8416 PP 
    (2)  

 Skewness   = 

1684

508416 2)(

PP

PPP





  

(3) 

 Kurtosis =  
 

1684

1684595 )(

PP

PPPP





  (4)

 

b. Metode Inman (modified)    

 Skewness  = 

595

50955 2)(

PP

PPP





  (5) 

Tahap analisa yang dilakukan untuk analisis morfologi 

butir pasir, yaitu sampel endapan pasir diamati dengan 

melihat kenampakan partikel sedimen menggunakan 

mikroskop dengan mengidentifikasi bentuk butir, 

kebolaan (sphericity), dan kebundaran (roundness).  

Bentuk butir yang berhubungan dengan ukuran panjang 

dari setiap sumbu terpendek, sumbu menengah dan sumbu 

terpanjang. Klasifikasi yang digunakan dalam penelitian 

ini merujuk kepada klasifikasi zingg (1935) yang terbagi 

menjadi 4 bentuk butir, yaitu oblate, equant, bladed, dan 

prolate. (Gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1. Klasifikasi bentuk butir berdasarkan Zingg, 

(1935). 

 

Kebolaan (sphericity) merupakan suatu ukuran butiran 

yang mendekati bentuk bola. Penentuan nilai kebolaan 

butir pasir dilakukan dengan mengamati butir pasir 

dengan bantuan mikroskop kemudian dibandingkan 

dengan gambar visual pembanding pada kenampakan dua 

dimensi yang merujuk berdasarkan klasifikasi 

Rittenhouse (1943) dan pembagian kelas sphericity 

menggunakan klasifikasi Folk (1968). (Gambar 2). 

 

 
 

Gambar 2. Visual pembanding sphericity pada 

kenampakan dua dimensi (Rittenhouse, 1943) 

 

Kebundaran (roundness) merupakan suatu derajat 

kebundaran dari suatu butiran sedimen yang berkaitan 

dengan ketajaman pinggir dan sudut dari butiran tersebut. 

Penentuan derajat kebundaran (roundness) dengan cara 

mengamati butir pasir dengan mikroskop kemudian 

dibandingkan pada visualisasi foto kenampakan 

kebundaran (roundness) yang merujuk berdasarkan 

klasifikasi Powers (1953) (Gambar 3). 

 

 
Gambar 3. Visual foto kenampakan tingkat kebundaran 

(roundness) berdasarkan klasifikasi Powers, (1953). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Granulometri 

Mean merupakan nilai rata-rata ukuran butir. 

Berdasarkan perhitungan matematis, didapatkan hasil 9 

sampel di dominasi oleh ukuran pasir kasar hingga pasir 

sedang dengan nilai mean maksimum adalah 1,37 phi 

(pasir sedang) dan nilai mean minimum adalah 0,7 phi 

(pasir kasar). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa 

ada fluktuasi dari perubahan nilai mean dari sampel 1 

sampai sampel 9. Akan tetapi, secara umum kurva 

menunjukkan trend yang mengkasar seiring mendekati 

hulu sungai dengan butirannya relatif berukuran pasir 

kasar. 

 Sortasi menunjukkan tingkat keseragaman butir. 

Berdasarkan perhitungan matematis, dan merujuk pada 
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Klasifikasi Folk (1957) dalam Nugroho, S.H. dan Basit, 

A., (2014) (Tabel 1), didapatkan hasil dari 9 sampel 

memiliki nilai sortasi maksimum 1,37 phi (terpilah buruk) 

dan nilai minimum adalah 0,7 phi (terpilah sedang). 

Sortasi di daerah Siring Balak didominasi kelas  terpilah 

sedang. Berdasarkan data tersebut, nilai sortasi 

menunjukkan trend yang relatif sama pada kelas terpilah 

sedang dengan nilai sortasi semakin besar maka 

keseragaman ukuran butir akan semakin buruk. 

Skewness menunjukkan nilai kesimetrisan dari kurva 

frekuensi. Berdasarkan perhitungan matematis, dan 

merujuk pada Klasifikasi Folk (1957) dalam Nugroho, 

S.H. dan Basit, A., (2014) (Tabel 2), didapatkan hasil 6 

sampel menunjukkan very fine skewed, 2 sampel 

menunjukkan fine skewed, 1 sampel menunjukkan 

symmetrical dengan nilai skewness berkisar antara -0,019 

– 1. Berdasarkan grafik, nilai skewness didominasi oleh 

positive skewness yang menunjukkan adanya 

pertambahan jumlah material ukuran butir kasar.  

Kurtosis merupakan nilai kepuncakan suatu kurva. 

Berdasarkan perhitungan matematis dan merujuk pada 

Klasifikasi Folk (1957) dalam Nugroho, S.H. dan Basit, 

A., (2014) (Tabel 3), didapatkan hasil 6 sampel 

menunjukkan nilai very platykurtic, 2 sampel 

menunjukkan nilai platykurtic dan 1 sampel menunjukkan 

nilai mesokurtic dengan nilai berkisar antara -0,247 

sampai 0,961. Berdasarkan grafik, nilai kurtosis 

menunjukkan trend yang relatif stabil di kelas very 

platykurtic yang menunjukkan bahwa tingkat kepuncakan 

kurva berada pada puncak sangat datar. 

 

Tabel 4. Tabulasi keseluruhan nilai mean, sortasi, 

skewness, dan kurtosis. 

 

Kode 

sampel 

Nilai 

Mean 

Nilai 

Sortasi 

Nilai 

Skewness 

Nilai 

Kurtosis 

1 0,7 0,7 1 0,428 

2 1,37 1,37 0,71 0,373 

3 1 1 -0,019 0,373 

4 1,37 1,37 0,25 0,367 

5 1 1 0,25 0,878 

6 0,7 0,7 1 0,428 

7 0,7 0,7 1 0,961 

8 1 1 1 0,5 

9 1 1 1 0,878 

 

Morfologi Butir Pasir 

Berdasarkan hasil analisa bentuk butir di aliran sungai 

Siring Balak menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh 

kelas bladed dan equant. (Gambar 1). Kelimpahan  

jumlah butiran yang memiliki bentuk butir bladed 

menandakan perbandingan ukuran panjang dari setiap 

sumbu terpendek, sumbu menengah dan sumbu 

terpanjang yang tidak sama dan bentuk butir equant 

menandakan perbandingan ukuran panjang dari setiap 

sumbu terpendek, sumbu menengah dan sumbu 

terpanjang yang relatif sama. Hal ini dapat disebabkan 

oleh mekanisme transportasi yang bersifat gabungan 

antara suspended load dan bedload  dan dapat juga 

dikarenakan pengaruh tingkat resistensi yang tinggi 

sehingga cenderung mempertahankan bentuk awal butir  

sedimen pasir sebelum tertransportasi yang relatif sudah 

bladed dan equant. 

 

  

 

 
 

Gambar 2. Variasi kenampakan morfologi bentuk butir 

partikel sedimen berukuran pasir di mikroskop. 

 

Berdasarkan penentuan nilai sphericity didapatkan 

hasil nilai sphericity berkisar antara 0,69 – 0,89 dengan 

kategori kelas subequant sampai very equant dan 

penentuan nilai roundness didapatkan hasil bahwa 

keselurahan sampel didominasi oleh kelas subangular 

sampai subrounded. Hal ini menunjukkan bahwa butiran 

partikel sedimen apabila mendekati hilir sungai akan 

semakin mendekati rounded. 

Analisis mekanisme sedimentasi yang bekerja pada 

endapan pasir di aliran Sungai Siring didasarkan hasil 

analisis granulometri dan morfologi butir menunjukkan 

bahwa material endapan yang terbentuk terendapkan 

melalui proses mekanisme transportasi secara bedload 

dan suspended load. Bedload terdiri dari traksi (rolling) 

dan saltasi sedangkan suspended load adalah suspensi, 

dimana proses-proses ini dipengaruhi oleh arus yang 

berbeda-beda (Nichols, 2009).  
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Gambar  5. Ilustrasi pergerakan sedimen pada bedload 

dan suspended load (Nichols, 2009).  

Kecepatan arus yang rendah, hanya ukuran butir halus 

yang bertahan pada suspensi, sedangkan ukuran pasir 

tertransportasi dengan traksi (rolling) dan saltasi. 

Sedangkan, kecepatan arus yang kuat, ukuran butir 

lempung hingga pasir berada di suspensi dan ukuran butir 

yang besar seperti gravel hingga pebble berada pada 

saltasi dan material lebih kasar pada traksi. 

Hasil analisis mekanisme pengendapan sedimen, 

diketahui bahwa perbandingan antara kurva probabilitas 

kumulatif daerah penelitian dengan kurva probabilitas 

kumulatif populasi sedimen yang merujuk klasifikasi  

Visher, (1969) dalam Davies-Vollum, (2006) (Gambar 6), 

menunjukkan ukuran butir yang mendominasi berada 

pada butiran yang berukuran pasir kasar (1/2-1 mm) 

sampai pasir sedang (1/2-1/4 mm).  
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Gambar 6. Perbandingan antara (a). Kurva Probabilitas 

Kumulatif daerah Siring Balak dan (b). Kurva 

Probabilitas Kumulatif populasi sedimen menurut Visher, 

(1969) dalam Davies-Vollum, (2006). 

 

Hasil analisa morfologi butir pasir menunjukkan 

perubahan yang semakin mendekati bentuk butir bladed 

dan equant yang mengindikasikan bahwa proses 

transportasi yang terjadi lebih didominasi secara  traksi 

(rolling) dan suspensi ketika mendekati hilir sungai dan 

pengaruh tingkat resistensi yang tinggi sehingga 

cenderung mempertahankan bentuk awal butir sedimen 

pasir sebelum tertransportasi yang relatif sudah bladed 

dan equant.  

Nilai Kebolaan (sphericity) berkisar antara 0,69 – 0,89 

dengan kategori kelas subequant sampai very equant. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa butiran pasir semakin 

mendekati bentuk bola yang cenderung lebih mudah 

terdeposisi dan kecepatan pengendapan lebih besar 

dibandingkan dengan butir sedimen yang belum 

menyerupai bentuk bola. 

Dominasi oleh kelas subangular sampai subrounded 

pada tingkat kebundaran (roundness) menunjukkan 

bahwa butiran sedimen apabila mendekati hilir sungai 

akan semakin mendekati rounded yang mengindikasikan 

bahwa material telah tertransportasi jauh dari sumbernya. 

Namun, tingkat resistensi partikel sedimen juga sangat 

berpengaruh, semakin tinggi tingkat resisten partikel akan 

cenderung mempertahankan bentuk asalnya meskipun 

telah tertransportasi sangat jauh. Material sedimen yang 

memiliki butir bladed akan cenderung mengalami 

transportasi dengan mekanisme suspended load sehingga 

tingkat erosi yang terjadi lebih kecil dibandingkan bentuk 

butir equant yang mengalami transportasi dengan 

mekanisme Bedload. 

 

 

 

221



 
Muhammad Yusuf, et al. 

KESIMPULAN 

 

1. Endapan pasir di aliran sungai Siring Balak memiliki 

rata-rata ukuran butir yang didominasi oleh pasir 

kasar, kelas sortasi terpilah sedang,  skewness 

didominasi oleh very fine skewed, dan kurtosis 

didominasi kelas very platykurtic. 

2. Bentuk butir pasir didominasi oleh kelas bladed dan 

equant, nilai kebolaan (sphericity) berada pada kelas 

subequant sampai very equant, dan nilai kebundaran 

(roundness) didominasi oleh kelas subangular sampai 

subrounded 

3. Proses mekanisme transportasi endapan pasir di aliran 

sungai Siring Balak dipengaruhi oleh proses 

mekanisme transportasi secara bedload dan suspended 

load.   
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ABSTRAK: Daerah studi berada pada bagian Utara Cekungan Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Sub 

Cekungan Jambi. Penyebaran batuan karbonat berada pada bagian barat daya daerah penelitian. Batuan karbonat pada 

daerah telitian merupakan batugamping. Studi ini bertujuan untuk menentukan jenis batuan karbonat serta porositas 

batuan karbonat pada Formasi Peneta (KJp). Batugamping pada Formasi Peneta telah mengalami perubahan menjadi 

batugamping kristalin akibat perubahan suhu dan tekanan. Penelitian ini menggunakan analisis petrografi untuk 

mengetahui karakteristik batuan. Berdasarkan hasil petrografi didapatakan jenis Wackstone dan batugamping kristalin. 

Adapun hasil identifikasi sayatan petrografi (Blue-dye) menunjukkan porositas baik (15-20%) pada batuan karbonat 

bagian selatan daerah telitian. 

 
Kata Kunci: Formasi Peneta (KJp), Batuan karbonat, Porositas. 

 

ABSTRACT: The study area is located in the northern part of south sumatera basin which directly bordering with 

subdivision of jambi basin. The spread of coral rock is in the southwest of the study area. The carbonate rock in the study 

area are limestones. The purpose of this study is to determine the type of carbonate rock and the porosity of crystalline 

limestone due to changes of temperature and pressure. This study uses petrographic analysis to determine the 

characteristics of rocks. Based on the results of petography obtained wackstone and crystalline limestone. As for the 

identification results of petographic (blue-dye) incisions show qualified porosity (15,20%) in carbonate rocks of the 

southern part in the study area. 

 
Keywords: Peneta Formation (kjp), Carbonate rocks, Porosity. 

 
 

 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Daerah studi berada pada bagian Utara Cekungan 

Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Sub 

Cekungan Jambi. Secara administratif terletak di Desa 

Lubukmas, kecamatan Rawas ulu, kabupaten Musi rawas, 

Sumatera selatan. Kemudian secara Geografis daerah 

penelitian dapat diketahui berada pada 2°40'50.0"LS dan 

102°37'00.0"BT yang termasuk kedalam Peta Geologi 

Lembar Sarolangun yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Geologi (P3G). (Gambar 1). 

Penyebaran batuan karbonat berada pada bagian barat 

daya daerah penelitian. Batuan karbonat pada daerah 

telitian merupakan batugamping. 

 
 

 

 

 

 
Gambar 1. Lokasi Daerah Penelitian (SRTM_57_13 dan 

tanahair.indonesia.go.id) 

 
Batuan karbonat adalah batuan dengan kandungan 

material karbonat lebih dari 50% yang tersusun atas 

partikel karbonat klastik yang tersemenkan atau karbonat 

kristalin hasil presipitasi langsung. (Reijers & Hsu, 1986) 

Batugamping merupakan batuan sedimen yang memiliki

 ciri kandungan fosil dan karbonatan. 
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Batugamping dikontrol oleh faktor eksternal seperti 

kenaikan muka air laut atau aktivitas tektoniknya yang 

cenderung tenang. Hal-hal tersebut menyebabkan masing- 

masing batugamping menunjukkan karakteristik yang 

berbeda. Diagenesa pada batugamping menunjukkan 

bahwa batuan telah mengalami proses pembentukan 

selama periode tertentu setelah batugamping terbentuk. 

Hal ini tergambarkan dari kenampakan sayatan 

batugamping. Batugamping pada daerah penelitian berada 

pada Formasi Peneta berumur Jura Akhir hingga Kapur 

Akhir (Kusnama dan Mangga, 2007) (Gambar 2) Tujuan 

penelitian untuk menentukan jenis batuan karbonat serta 

porositas batuan karbonat pada Formasi Peneta (KJp). 

Kemudian dihubungkan dengan kondisi daerah penelitian 

guna mengetahui faktor pengontrolnya. 
 

Gambar 2. Stratigrafi Regional daerah penelitian 

(Suwarna, et al., 1992; Kusnama dan Mangga, 2007); 

dengan modifikasi. 

 
1.2. Geologi Regional 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan hasil kegiatan 

tektonik kompresi antara Lempeng Indo-Australia dan 

Lempeng Eurasia. Hasil dari proses tektonik kompresi ini 

membentuk zona penunjaman yang terletak di sepanjang 

bagian barat Pulau Sumatera hingga Selatan Pulau Jawa. 

Proses tektonik tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kondisi batuan, morfologi dan struktur geologi yang ada 

pada saat ini, termasuk yang ada di Sumatera Selatan. 

Terbentuknya jalur busur depan (fore-arc), busur 

magmatic (magmatic arc) dan busur belakang (back-arc) 

yang berada di Pulau Sumatera juga merupakan hasil dari 

tumbukan kedua lempeng (Bishop, 2001). 

Berdasarkan data lapangan dan kenampakan lapangan 

satuan lahan geomorfologi, daerah penelitian terbagi 

menjadi 2 bagian berdasarkan Widyamanti (2016), yaitu 

satuan bentuk lahan Dataran banjir, dan Perbukitan 

terdenudasi. Memiliki pola aliran sungai Dendritik. 

 

Startigrafi daerah telitian secara berurutan dimulai dari 

pengendapan batuan Pratersier, terdiri atas Formasi Asai 

(Ja) berumur Jura pada pengendapan ini dijumpai batuan 

sekis, batupasir malih, sabak, dan sisipan batugamping, 

yang di jumpai lapangan. Kemudian terendapkan di 

atasnya Formasi Rawas (KJr) yang memiliki 

ketidakselarasan dengan Formasi Peneta (KJp). Formasi 

Rawas (KJr) berumur Kapur-Jura terdiri dari batuan 

Diabas dan Basalt. Formasi Peneta (KJp) yang berumur 

Kapur-Jura dicirikan dengan litologi Sabak, Serpih, 

Batulanau, Batupasir, Batugamping yang 

diinterpretasikan sebagai lingkungan transisi hingga laut 

dangkal, Selain itu batugamping pada daerah telitian 

sebagian telah mengalami rekristalisasi. 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pemetaan geologi permukaan dan analisa laboratorium. 

Pemetaan geologi dilakukan dengan observasi singkapan 

khusunya pada batugamping, pengamatan morfologi, 

pengukuran kedudukan singkapan batuan dan 

pengambilan sampel batuan. Analisa laboratorium yang 

dilaksanakan adalah analisa petrografi untuk mendukung 

penamaan batuan dilapangan dan menghitung porositas 

batuan. Analisa ini meliputi struktur, tekstur dan 

komposisi batuan berdasarkan klasifikasi Dunham (1962) 

(Gambar 3) untuk penamaan batuan, serta memberikan 

cairan Blue-dye pada sampel batuan karbonat untuk 

menghitung porositas batuan berdasarkan klasifikasi 

Koesoemadinata (1980). (Gambar 4). 
 

 
Gambar 3. Klasifikasi batugamping menurut Dunham 

(1962) 

Persentase Porositas 

0 – 5 % Dapat diabaikan 

5 – 10 % Buruk 

10 – 15 % Cukup 

15 – 20% Baik 

20 – 25 % Sangat baik 

>25% Istimewa 

Gambar 4.Klasifikasi porositas menurut Koesoemadinata, 

(1980) 
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Pengambilan sampel dilaksanakan pada 8 titik lokasi 

yang berada pada bagian barat daya peta Daerah 

Lubukmas (Gambar 5), 
 

 
Gambar 5. Peta lokasi pengambilan sampel Batugamping 

 
Lokasi pengamatan pertama berada di aliran sungai 

Aek Beringin (Gambar 6) dengan nomor lokasi MBK 1 

memiliki arah azimuth N 240 E, Singkapan memiliki 

warna kecoklatan dengan kondisi cukup kompak. Lokasi 

pengamatan kedua berada di aliran sungai Aek Beringin 

dengan nomor lokasi MBK 2, pada lokasi tersebut 

memiliki arah azimuth N 185 E, Singkapan tersebut 

memiliki warna abu abu muda dengan kondisi sangat 

kompak. Lokasi pengamatan ketiga berada pada sekitar 

Sungai Aek Beringin dengan nomor lokasi MBK 3 

berarah azimuth N 150 E menunjukkan warna abu abu 

terang. Lokasi pengamatan keempat berada pada daerah 

sekitar sungai Rawas (Gambar 7) dengan nomor lokasi 

MBK 4 memiliki arah azimuth N 175 E menunjukkan 

warna abu abu kebiruan. Lokasi pengamatan kelima 

berada di aliran sungai Aek Tubo (Gambar 8) dengan 

nomor lokasi MBK 5 memiliki arah azimuth N 200 E 

menunjukkan warna abu abu keputihan. Lokasi 

pengamatan keenam berada di aliran sungai Aek Tubo 

dengan nomor lokasi MBK 6 memiliki arah azimuth N 

259 E menunjukkan warna batuan abu abu terang. Lokasi 

pengamatan ketujuh berada di aliran sungai Aek Tubo 

dengan nomor lokasi MBK 7 memiliki arah azimuth N 

 

230 E menunjukkan warna abu abu keputihan. Lokasi 

pengamatan kedelapan berada di aliran sungai Aek Tubo 

dengan nomor Lokasi MBK 8 memiliki arah azimuth N 

185 E menunjukkan batuan berwarna abu abu terang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Identifikasi Batuan karbonat 

Hasil identifikasi batuan karbonat pada daerah telitian 

mengacu berdasarkan pada klasifikasi Dunham (1962), 

yang mengklasifikasikan batugamping menjadi 

Mudstone, Wackstone, Packstone, Grainstone, 

Boundstone dan Gamping Kristalin. Serta mengacu pada 

klasifikasi Koesoemadinata, (1980) untuk penentuan jenis 

porositas Berdasarkan analisa singkapan dan didukung 

dengan analisa petrografi, daerah penelitian terdiri atas 2 

batugamping yaitu Wackstone dan Gamping kristalin. 

Kemudian karakteristik batugamping pada daerah 

penelitian dapat dijelaskan berdasarkan lokasi 

pengamatan. 
 

 
Gambar 6. Contoh singkapan Batugamping di sungai Aek 

Beringin 
 

Gambar 7. Contoh singkapan Batugampung di sungai 

Rawas 
 

 
Gambar 8. Contoh singkapan Batugamping di sungai Aek 

Tubo 
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4.1.1 Lokasi Pengamatan MBK 1 

Karakteristik Batugamping pada sampel MBK 1 

berdasarkan sayatan petrografi terdiri atas batugamping 

kristalin berwarna abu - abu keputihan menandakan 

dominasi mineral kalsit (Gambar 9). Pada sayatan 

petrografi juga terdapat semen mikrokristalin dan 

macrostylolite yang merupakan rekahan yang terbentuk 

akibat pembebanan material di atasnya. 
 

 
Gambar 9. Sayatan petrografi sampel MBK 1 

 
4.1.2 Lokasi Pengamatan MBK 2 

Pada sampel MBK 2 diklasifikasikan sebagai 

batugamping kristalin, yang ditunjukkan oleh 

keterdapatan mineral kalsit yang mendominasi batuan, 

Pada sayatan petrografi MBK 2 masih ditemukan mineral 

kalsit dan microstylolite yang diakibatkan adanya 

pembebanan material pada lokasi penelitian. Proses 

diagenesa yang terjadi adalah pelarutan, kompaksi, dan 

sementasi (Gambar 10). 
 

 
Gambar 10. Sayatan petrografi sampel MBK 2 

 
4.1.3 Lokasi Pengamatan MBK 3 

Hasil analisa petrografi pada sampel MBK 3 

diklasifikasikan sebagai gamping kristalin berwarna abu- 

abu, Pada sayatan petrografi juga terdapat semen 

mikrokristalin dan stylolite yang merupakan rekahan yang 

terbentuk akibat pembebanan material di atasnya. 

(Gambar 11). 

 
Gambar 11. Sayatan petrografi sampel MBK 3 

 

4.1.4 Lokasi Pengamatan MBK 4 

Dari Hasil analisa petrografi,sampel MBK 4 

diklasifikasikan sebagai gamping kristalin berwarna abu- 

abu, Pada sayatan petrografi juga terdapat semen 

mikrokristalin dan macrostylolite yang merupakan 

rekahan yang terbentuk akibat pembebanan material di 

atasnya. Produk diagenesa tersebut mengindikasikan 

adanya proses diagenesa kompaksi, pelarutan, dan 

Sementasi. (Gambar 12). 
 

 
Gambar 12. Sayatan petrografi sampel MBK 4 

 
4.1.5 Lokasi Pengamatan MBK 5 

Dari Hasil analisa petrografi,sampel MBK 5 

diklasifikasikan sebagai gamping kristalin berwarna abu- 

abu, Pada sayatan petrografi juga terdapat semen 

mikrokristalin dan macrostylolite yang merupakan 

rekahan yang terbentuk akibat pembebanan material di 

atasnya. Produk diagenesa tersebut mengindikasikan 

adanya proses diagenesa kompaksi, pelarutan, dan 

Sementasi. (Gambar 13). 

 
Gambar 13. Sayatan petrografi sampel MBK 5 

 
4.1.6 Lokasi Pengamatan MBK 6 

Dari Hasil analisa petrografi,sampel MBK 6 

diklasifikasikan sebagai Wackestone berwarna abu-abu, 

grain supported, well sorted. Proses diagenesa pada 

batugamping ini adalah mikritisasi microbial yang 

ditunjukkan keterdapatan rongga hasil aktivitas alga. 

Hasil identifikasi menunjukan luasan pori sebesar 40,35% 

dari total luas sayatan petrografi. (Gambar 14). 

 
Gambar 14. Sayatan petrografi sampel MBK 6 
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4.1.7 Lokasi Pengamatan MBK 7 

Dari Hasil analisa petrografi,sampel MBK 7 Dari 

Hasil analisa petrografi,sampel MBK 6 diklasifikasikan 

sebagai Wackestone berwarna abu-abu, grain supported, 

well sorted. Proses diagenesa pada batugamping ini 

adalah mikritisasi microbial yang ditunjukkan 

keterdapatan rongga hasil aktivitas alga. Hasil identifikasi 

menunjukan luasan pori sebesar 15,60% dari total luas 

sayatan petrografi. (Gambar 15). 
 

 
Gambar 15. Sayatan petrografi sampel MBK 7 

 
4.1.8 Lokasi Pengamatan MBK 8 

Dari Hasil analisa petrografi,sampel MBK 8 

diklasifikasikan sebagai batugamping kristalin, yang 

ditunjukkan oleh keterdapatan mineral kalsit yang 

mendominasi batuan, Pada sayatan petrografi MBK 2 

masih ditemukan mineral kalsit dan microstylolite yang 

diakibatkan adanya pembebanan material pada lokasi 

penelitian. Proses diagenesa yang terjadi adalah pelarutan, 

kompaksi, dan sementasi. (Gambar 16). 
 

 
Gambar 16. Sayatan petrografi sampel MBK 8 

 
4.2. Identifikasi Porositas 

Perhitungan porositas efektif dilakukan pada sayatan 

petrografi yang sudah diberikan cairan Blue-dye dengan 

metode klasifikasi koesoemadinata (1980). 

Tabel 1. Hasil perhitungan porositas efektif pada sayatan 

 

Dari hasil perhitungan persentase porositas, seluruh 

sampel dibagi menjadi 2 berdasarakan lokasi singkapan. 

Kode sampel MBK 1, 2, 3 dan 4 termasuk bagian utara 

petakan, dan kode sampel MBK 5, 6, 7 dan 8 termasuk 

bagian selatan petakan. Kode sampel bagian utara 

dihitung rata-rata porositas efektifnya dan didapatkan 

hasil porositas efektif 4,74% atau Dapat diabaikan (0- 

5%). Kode sampel bagian selatan dihitung rata-rata 

porositas efektifnya dan didapatkan hasil porositas efektif 

17,14% atau memiliki porositas yang baik (15-20). 

 
4.3. Faktor Pendukung 

Diagenesa Batugamping Berdasarkan hasil analisis, 

daerah penelitian dukung oleh 2 faktor, yaitu adanya 

kontak terhadap batuanbeku dan jenis batugamping. Dari 

hasil pemetaan lapangan diketahui bahwa terdapat satuan 

batuan basalt pada Formasi Rawas yang muncul sebagai 

salah satu adanya kontak pada Formasi Peneta, 

menyebabkan batugamping pada lokasi pengamatan 

MBK 1, 2, 3, 4, 5 dan 8 mengalami kristalisasi. Hal 

tersebut didukung oleh kenampakan petrografi pada 

lokasi pengamatan cenderung membentuk kristalin. 

Kemudian berdasarkan asal material penyusunnya, 

batugamping daerah penelitian memiliki kesamaan 

material penyusun yaitu batugamping terumbu 

ditunjukkan oleh tidak ditemukannya material kristalin. 

Meskipun terdapat kesamaan dari jenis batugamping, 

Adapun hasil identifikasi porositas yang terdapat pada 

sampel MBK 1, 2, 3 dan 4 menunjukkan porositas pada 

batuan karbonat tergolong dapat diabaikan dilihat dari 

besarnya persentase pori yang berkisar 0-5% pada sayatan 

petrografi. Serta hasil identifikasi porositas yang terdapat 

pada sampel MBK 5, 6, 7 dan 8 menunjukkan porositas 

pada batuan karbonat tergolong baik dilihat dari besarnya 

persentase pori yang berkisar 15-20% pada sayatan 

petrografi. 

 
KESIMPULAN 

 
Dari analisa dan penelitian, batuan karbonat pada 

daerah penelitian terdiri atas Batugamping kristalin dan 

Wackestone dengan proses diagenesa yang terjadi berupa 

mikritisasi microbial, sementasi, kompaksi serta 

pelarutan. Batugamping pada Formasi Peneta 

menunjukkan kenampakan kristalin yang terjadi akibat 

perubahan suhu berupa kontak terhadap batuan beku 

Formasi Rawas pada Kapur Akhir. Serta hasil identifikasi 

untuk menentukan porositas pada batuan karbonat dengan 

cairan Blue-dye menunjukkan porositas yang Dapat 

diabaikan pada bagian utara daerah telitian dan 

menunjukkan porositas yang Baik pada bagian selatan 

daerah telitian dengan persentase porositas 15-20% pada 

daerah telitian. 

Kode 

sampel 

Porositas Efektif % Klasifikasi Porositas 

MBK 1 3,20 Dapat diabaikan 

MBK 2 2,76 Dapat diabaikan 

MBK 3 8,56 Buruk 

MBK 4 4,47 Dapat diabaikan 

MBK 5 5,75 Buruk 

MBK 6 40,35 Istimewa 

MBK 7 15,60 Baik 

MBK 8 6,87 Buruk 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian terletak pada daerah Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo, 

Provinsi Jambi. Pada daerah ini tersingkap terdapat Formasi Bukit Punjung (Qpb) yang tersusun atas batuan andesit, 

studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik batuan andesit dengan analisis petrografi pada. Penelitian yang 

di lakukan mencakup observasi singkapan batuan andesit, analisis petrografi, dan interpretasi hasil. Batuan andesit 

memiliki struktur columnar joint dan memiliki komposisi mineral dengan persentasi Plagioklas ( 64-71 %), Sanidin (1- 

10%), Kuarsa (3-7 %), Gelas (5-14 %), Opak Mineral (1-2 %), Piroksen (0-4 %), Mineral Lempung (7-11%). Secara 

umum batuan andesit pada memiliki tekstur khusus berupa trakitik, namun mineral plagioklas menunjukkan tekstur 

zonig dan sieve. Tekstur trakitik diperlihatkan oleh penjajaran mineral mikrolit (Wijaya & Hendratno, 2015), sedangkan 

tekstur zoning dan sieve terbentuk ketika magma mendingin dengan cepat (Gill, 2010). Berdasarkan hasil observasi 

singkapan dan analisis petrografi, andesit yang ada pada daerah penelitian merupakan hasil intrusi dangkal, intrusi 

magma ini berbentuk kubah / dome. 

 
Kata Kunci: Rantau Keloyang, Bukit Punjung, Analisis Petrografi, Tekstur Khusus, Andesit. 

 
ABSTRACT: The research area is located in Rantau Keloyang Area, Pelepat Sub-district, Muara Bungo Regency, 

Jambi Province. There exists Formasi Bukit Punjung (Qpb) in research area which consists of andesite, so that the study 

is focused on identified the characteristic of andesite based on petrography analysis. The research on this andesite 

include the outcrop observation, petrography analysis, and results interpretation. Andesite in research area  has 

columnar joint structure with has mineral composition with presentation of Plagioclase ( 64-71 %), Sanidine (1-10%), 

Quarts (3-7 %), Glass (5-14 %), Opaq Mineral (1-2 %), Pyroxene (0-4 %), Clay Mineral (7-11%). Commonly all 

andesite in research area composed of trachytic texture, however the plagioclase shows zoning texture and sieve texture. 

Trachytic texture shows microlite mineral alignment (Wijaya & Hendratno, 2015), while zoning and sieve texture 

formed by cooling magma (Gill, 2010). Based on the result of the outcrop observation and petrography analysis, 

andesite in research area formed by superficial intrusion, this magma intrusion shaped dome. 

 
Key Word : Rantau Keloyang, Bukit Punjung, Petrography Analysis, Spesific Texture, Andesite. 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Rantau Keloyang secara administratif berada di 

Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi 

Jambi (Gambar 1). Daerah ini memiliki kondisi geologi 

yang cukup menarik karena adanya beragam formasi dan 

jenis batuan yang tersingkap, antara lain batuan sedimen 

dan batuan beku dengan umur tertua pra-Tersier hingga 

Kuarter. 

 
Berdasarkan Peta Geologi Lembar Muara Bungo 

yang di susun oleh Simandjuntak dkk. (1994), salah satu 

batuan yang ada di daerah Rantau Keloyang adalah 

batuan beku andesit. Batuan andesit ini secara geologi 

termasuk kedalam Formasi Bukit Punjung (Qpb) yang 

berumur Plistosen – Kuarter dan berada di Cekungan 

Sumatera Selatan. 
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Fokus utama dalam penelitian ini adalah 

mendeskripsikan andesit di daerah Rantau Keloyang 

berdasarkan kenampakan megaskopis dan mikroskopis. 
 

Gambar 1. Peta indeks lokasi penelitian 

 

 
GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 
Cekungan Sumatera Selatan terbentuk karena adanya 

collision antara Lempeng Indo-Australia yang menunjam 

dibawah Lempeng Eurasia. Perkembangan Cekungan 

Sumatera Selatan telah dibagi menjadi beberapa fase 

yaitu fase kompresi, fase ekstensi dan fase kompresi 

(Pulunggono dkk., 1992). 

Fase kompresi, terjadi pada Jura Akhir – Kapur 

Awal. Fase ini ditandai dengan aktifitas tektonik berupa 

subduksi yang terjadi antara Lempeng Samudera Indo- 

Australia yang bergerak menunjam ke bawah Lempeng 

Benua Eurasia (Pulunggono dkk., 1992). Fase ekstensi, 

kondisi ini terjadi pada Kapur Akhir – Awal Tersier. 

Fase ini ditandai dengan terjadinya regangan sehingga 

membentuk sesar turun yang nantinya akan membentuk 

horst & graben, half graben (Rudd dkk., 2013). Fase 

kompresi selanjutnya terjadi pada Miosen Tengah – 

Resen. Fase ini ditandai dengan terjadinya perubahan 

arah zona subduksi menjadi konvergen oblique dengan 

arah N 6 E (Pulunggono dkk., 1992). 

Daerah penelitian memiliki beberapa formasi dari tua 

ke muda yaitu Satuan Granit, Formasi Gumai, Formasi 

Air Benakat dan Formasi Bukit Punjung (Panggabean 

dan Santy, 2012). 

Satuan Granit (Jgr) merupakan basement Cekungan 

Sumatera Selatan dan berumur Jura. Formasi Gumai 

(Tmg) disusun oleh batupasir kasar, batupasir halus dan 

batuserpih, formasi ini berumur Miosen Awal – Miosen 

Tengah dan terendapkan tidak selaras diatas satuan 

Granit. Formasi Air benakat (Tma) dicirikan oleh 

batulempung putih kemerahan dan batulempung abu- 

abu, formasi ini berumur Miosen Ttengah – Miosen 

Akhir. Formasi Bukit Punjung (Qpb) utamanya disusun 

oleh batu andesit, formasi ini berumur Plistosen. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Metode yang di gunakan pada penelitian ini terbagi 

menjadi 4 tahap : 

1. Tahap studi pustaka terutama tatanan geologi 

regional. 

2. Tahap observasi lapangan dan pengambilan 

pemerconto. 

3. Tahap analisis petrografi batuan andesit 

4. Tahap interpretasi data 

 
Studi geologi regional dilakukan untuk membuat 

peta-peta dasar sebagai data pendukung di lapangan. 

Survei lapangan mencakup deskripsi singkapan, 

dokumentasi singkapan, dan pengambilan sampel batuan 

andesit untuk dilakukan analisis petrografi. 

Analisis petrografi menggunakan thin section batuan 

dan dilakukan untuk mengetahui kandungan mineral, 

jenis tekstur, dan penamaan batuan. 

Interpretasi data mencakup hasil analisis 

laboratorium dan pengamatan di daerah studi. 

 

 
HASIL DAN INTERPRETASI 

 
Batuan andesit tersebar di banyak tempat. Batuan ini 

secara umum memiliki warna segar abu-abu gelap 

sampai hitam dan warna lapuk coklat sampai jingga. 

Tingkat kristalisasi yaitu holokristalin, granularitas 

afanitik – porfiritik, kemas equigranular, dan 

memperlihatkan struktur batuan berupa columnar joint 

dengan kenampakan intrusi (Gambar 2). 
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Analisis Petrografi Batuan Andesit Formasi Bukit Punjung 
 

 
 

Gambar 2. (a) Kenampakan intrusi andesit dengan 

bentuk bukit/dome (b) Struktur columnar joint pada 

batuan andesit. 

 
Struktur columnar joint pada andesit memiliki jumlah 

segi yang beragam yaitu segi 3, 4, 5 dan 6 dengan 

diameter mulai dari 15 cm hingga 60 cm. Bentuk segi 4 

dan 5 merupakan yang paling banyak di temukan pada 

daerah penelitian. Columnar joint pada daerah penelitian 

memiliki panjang kolom berkisar antara 1 meter hingga 

20 meter. Sacara umum andesit pada daerah penelitian 

merupakan hsil intrusi dangkal 

Analisis petrografi merupakan analisis pada thin 

section batuan, analisis ini dilakukan untuk mengetahui 

nama batuan, kandungan mineral, tekstur dan tekstur 

khusus. Analisis petrografi ini dilakukan pada 6 sample 

yaitu lp 43 c, lp 135 b, lp 132, lp 133 b, lp 130 dan lp 

128 (Tabel 1). 

Hasil dari analisis petrografi dengan menggunakan 

klasifikasi IUGS menunjukkan bahwa komposisi mineral 

yang teridentifikasi dari sample batuan andesit memiliki 

persentasi sebagai berikut Plagioklas ( 64-71 %), Sanidin 

(1-10%), Kuarsa (3-7 %), Gelas (5-14 %), Opak Mineral 

(1-2 %), Piroksen (0-4 %), Mineral Lempung (7-11%). 

Tabel 1 menyajikan beberapa mineral yang di 

identifikasi melalui pengamatan petrografi. 

 
Tabel 1. Persentasi mineral penyusun andesit. 

 

 

 
Pada thin section lp 43 c memiliki kenampakan 

berwarna putih sampai coklat kekuningan dengan derajat 

kristalisasi hipokristalin yang memperlihatkan massa 

dasar berupa gelas dan memiliki granularitas porphiritik. 

Batas antar kristal subhedral – anhedral dengan tekstur 

khusus berupa trakitik dan beberapa mineral plagioklas 

menunjukkan tekstur sieve. Pada sayatan ini terdiri dari 

beberapa mineral yaitu plagioklas, kuarsa, sanidin, 

piroksen, mineral opak dengan massa dasar gelas 

(Gambar 3). 

 
 

Gambar 3. Foto thin section lp 43 c. 

 
Pada thin section lp 135 b memiliki kenampakan 

berwarna putih sampai hitam kehijauan, berukuran 0.1 - 

0.3 mm, memiliki derajat kristalisasi hipokristalin 

dengan granularitas porphiritik, tekstur khusus yang ada 

pada pada sayatan ini adalah trakitik dimana tersusun 

atas mineral yang berukuran beragam dengan massa 

dasar berupa gelas; tersusun atas mineral – mineral yaitu 

mikrolit plagioklas, mineral opak dan kuarsa, sanidin 

dengan massa dasar batuan berupa gelas (Gambar 4). 

 

Gambar 4. Foto thin section lp 135 b. 

 
Pada thin section lp 132 berwarna putih sampai 

coklat kekuningan, memiliki derajat kristalisasi 

hipokristalin yang memperlihatkan massa dasar berupa 

gelas, granularitas Porfiritik. Batas antar kristal 

subhedral – anhedral dan menunjukkan adanya tekstur 

khusus trakitik dan beberapa mineral plagioklas 

mengandung tekstur zoning. Pada sayatan ini terdiri dari 

beberapa mineral yaitu plagioklas, kuarsa, sanidin, 

mineral opak dan massa dasar gelas (Gambar 5). 
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Gambar 7. Foto thin section lp 133 b. 

 
 

  
Gambar 5. Foto thin section lp 132. 

 
Pada thin section lp 133 b memiliki kenampakan 

berwarna putih sampai abu – abu kehijauan, berukuran 

0.05 – 0.2 mm, memiliki granularitas porphiritik dengan 

derajat kristalisasi hipokristalin, tekstur khusus pada 

sayatan ini adalah trakitik. Tersusun atas mineral – 

mineral deret bowen seperti plagioklas, sanidin, kuarsa, 

lempung, mineral opak dan massa dasar berupa gelas 

(Gambar 6). 
 

Gambar 6. Foto thin section lp 133 b. 

 
Pada thin section lp 130 memiliki kenampakan 

berwarna putih sampai coklat kekuningan, derajat 

kristalisasi hipokristalin dengan granularitas porphiritik; 

Batas antar kristal subhedral – anhedral, tekstur khusus 

pada batuan ini adalah trakitik dan pada beberapa 

mineral plagioklas memiliki tekstur zoning. Pada sayatan 

ini terdiri dari beberapa mineral yaitu plagioklas,  

sanidin, kuarsa, lempung, mineral opak dengan massa 

dasar gelas (Gambar 7). 

Gambar 7. Foto thin section lp 130. 

 
Pada thin section lp 128 memiliki kenampakan 

berwarna putih sampai hitam kehijauan dengan ukuran 

0.1 - 0.6 mm, memiliki derajat kristalisasi hipokristalin; 

granularitas porfiritik; tekstur khusus pada batuan ini 

adalah trakitik karena orientasi arah dari mikrolit 

plagioklas satu arah; batuan telah mengalami pelapukan 

tingkat tinggi sehingga kandungan lempung 

menggantikan massa dasar gelas didalam batuan; 

tersusun atas mineral – mineral yaitu plagioklas, kuarsa, 

sanidin, mineral opak, lempung, gelas (Gambar 8). 
 

Gambar 8. Foto thin section lp 128. 

 
Berdasarkan analisis petrografi, keenam sampel 

merupakan batu andesit (Tabel 2). Semua andesit di 

daerah penelitian memiliki komposisi mineral berupa 

plagioklas, kuarsa, piroksen, gelas, opak mineral, sanidin 

dan lempung. Secara umum seluruh batuan andesit pada 

daerah penelitian memiliki tekstur khusus berupa trakitik 

tekstur, namun pada sample Lp 132 dan Lp 130 mineral 

plagioklas menunjukkan tekstur zonig, pada Lp 43 c 

mineral plagioklas memiliki tekstur sieve. 
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Tekstur trakitik merupakan tekstur yang terbentuk 

disebabkan oleh adanya pembekuan magma berupa 

penjajaran mineral yang umumnya mikrolit (Wijaya & 

Hendratno, 2015), sedangkan tekstur zoning dan sieve 

terbentuk karena adanya pendinginan magma yang cepat 

saat mendekati permukaan (Gill, 2010). 

 
Tabe 2. Hasil analisis petrografi batu andesit 

 

 
Berdasarkan hasil observasi singkapan dan analisis 

petrografi, andesit yang ada pada daerah penelitian 

merupakan hasil intrusi dangkal. Intrusi magma ini 

berbentuk kubah / dike. Penentuan genesa andesit pada 

daerah penelitian mengalami beberapa tahapan (Gambar 

9). 
 

 

Gambar 9. (a) Magma menuju permukaan (b) Magma 

mulai mengalir ke daerah sekitar (c) terjadi pendinginan 

batuan andesit dengan cepat. 

 

Pada tahap pertama, terjadi intrusi dangkal yang di 

sebabkan oleh aktivitas magma yang mecoba keluar ke 

permukaan mencari zona lemah untuk di intrusi. Intrusi 

dangkal pada daerah penelitian berjenis dike dan 

membetuk pola kubah / dome. 

Pada tahap kedua, magma yang keluar ke permukaan 

mencoba mengalir ke daerah sekitarnya. Aktivitas aliran 

magma ini di interpretasikan dari tekstur khusus yang 

terdapat pada thin section batuan andesit berupa tekstur 

trakitik. 

Pada tahap ketiga, terjadi proeses pendinginan 

magma dengan cepat, sehingga batuan andesit pada 

daerah penelitian memiliki struktur columnar joint dan 

memiliki kemiringan yang hampir vertikal (70°-80°). 

Pendinginan magma dengan cepet ini membentuk tekstur 

khusus berupa zoning dan sieve tekstur pada plagioklas 

nya. 

 

 
KESIMPULAN 

 
Pada lokasi penelitian columnar joint yang terbentuk 

merupakan hasil intrusi magma yang keluar hingga ke 

permukaan. Kekar tiang pada lokasi penelitian memiliki 

karak teristik morfologi dengan bentuk segi 3, 4, 5 dan 6 

dengan panjang kolom berkisar antara 1 meter hingga 20 

meter dan memiliki diameter antara 15 cm hingga 60 cm. 

Hasil analisis petrografi menunjukkan bahwa batuan ini 

berjenis andesit dengan komposisi mineral paling 

dominan yaitu plagioklas dan memiliki tekstur khusus 

berjenis trakitik tekstur, tekstur ini terbentuk disebabkan 

oleh adanya pembekuan aliran magma yang 

menyebabkan munculnya garis berupa arah aliran 

mineral yang umumnya berupa penjajaran mikrolit. 

Selain itu pada thin section Lp 132 dan Lp 130 mineral 

plagioklas menunjukkan tekstur zonig, pada thin section 

Lp 43 c mineral plagioklas memiliki tekstur sieve. 

Proses pembentukan andesit pada daerah penelitian 

dibagi menjadi tiga tahapan. Proses pertama, terjadi 

intrusi dangkal yang di sebabkan oleh aktivitas magma 

yang mecoba keluar ke permukaan mencari zona lemah. 

Proses kedua, magma yang keluar ke permukaan 

mencoba mengalir ke daerah sekitarnya. Proses ketiga, 

terjadi proeses pendinginan magma dengan cepat, 

sehingga batuan andesit pada daerah penelitian memiliki 

struktur columnar joint. 
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ABSTRAK: PT. Bukit Asam, Tbk. menerapkan metode backfilling pada kegiatan penimbunan disposal area pit 3 barat 

banko barat bulan maret 2018. Material timbunan yang diambil berasal dari pit 1 utara banko barat. Indikator 

keberhasilan reklamasi dari sisi keramahan lingkungan berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup No. 4 tahun 

2012 ,mensyaratkan dilakukannya kegiatan enkapsulasi dan penataan pola alir agar tidak terjadi galur erosi pada 

kegiatan pengelolaan tanah penutup. Metode enkapsulasi adalah metode penanganan material timbunan yang dilakukan 

dengan melapisi material PAF dengan material NAF sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya air asam tambang. 

Saluran kaki jenjang pada timbunan juga perlu direncanakan, agar dapat mengalirkan debit air yang masuk, sehingga 

galur erosi dapat dicegah. Perencanaan Metode enkapsulasi pada timbunan tersebut dimulai dengan menghitung luas 

dan tebal material Humus, NAF dan PAF yang akan ditimbun. Selanjutnya dilakukan pengecekan data geologi terkait 

sebaran volume galian material Humus, NAF dan PAF. Dari data-data tersebut maka dapat ditentukan alternatif metode 

enkapsulasi, yaitu dengan menempatkan compacted NAF setebal 2 meter dan loose NAF setebal 2 meter di atas lapisan 

PAF. Pada perencanaan saluran kaki jenjang data yang diambil adalah data curah hujan, panjang saluran kaki jenjang 

terpanjang timbunan dan perbedaan elevasinya serta catchment area pada timbunan. Dari pengolahan data tersebut 

dihasilkan debit air yang terjadi pada timbunan sehingga dapat dihitung dimensi saluran kaki jenjang timbunan, yaitu 

lebar dasar saluran (B) = 1,00 m, tinggi air saluran (h) = 0,5 m, tinggi jagaan (f) = 0,1 m, tinggi saluran (H) = 0,6 m, dan 

lebar permukaan saluran (L) = 1,58 m. 

 

Kata kunci: Timbunan Backfilling, Metode Enkapsulasi, Saluran Kaki Jenjang, Air Asam Tambang 

 

 

ABSTRACT: PT. Bukit Asam, Tbk. apply the backfilling method to the dumping activity in pit 3 barat banko barat bulan 

maret 2018. The disposal material collected comes from pit 1 utara banko barat. Indicators of the success of 

reclamation in terms of environmental friendliness based on the regulation of the environment minister No. 4 of 2012, 

requires encapsulation activities and arrangement of flow patterns to prevent erosion lines from overburden 

management activities. Encapsulation method is a method of handling pile by coating PAF material with NAF material 

so that it is expected to prevent acid mine drainage. The foot channel at the pile also needs to be planned, so that it can 

drain the incoming water discharge, so that the erosion line can be prevented. Planning the encapsulation method on 

the pile begins by calculating the area and thickness of the Humus, NAF and PAF material to be stockpiled. 

Furthermore, geological data was checked related to volume of excavation of Humus, NAF and PAF material. From 

these data it can be determined the alternative encapsulation method, which is by placing 2 meter thick compacted NAF 

and 2 meters thick loose NAF on top of the PAF layer. In the planning of the foot channel, the data taken is the rainfall 

data, the length of the longest pile foot channel length and the difference in elevation and catchment area in pile. From 

the processing of the data generated the water discharge that occurs in the pile so that it can be calculated the 

dimensions of the foot channel pile level, namely the width of the base channel (B) = 1.00 m, channel water height (h) = 

0.5 m, channel water guard height (f) = 0.1 m, channel height (H) = 0.6 m, and channel surface width (L) = 1.58 m. 
 

Keywords: Backfilling Pile, Encapsulation Method, Pile foot channel, Acid Mine Drainage 
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PENDAHULUAN 

 

      PT. Bukit Asam, Tbk. menerapkan metode 

backfilling pada kegiatan penimbunan disposal area pit 

3 barat banko barat bulan maret 2018. Material 

timbunan yang diambil berasal dari pit 1 utara banko 

barat. Pada aktivitas penggalian dan penimbunannya, 

kegiatan penggalian dan penimbunan akan 

menyebabkan terdedahnya (exposed) bagian-bagian dari 

batuan yang mengandung asam yang memungkinkan 

kontak dengan udara atau air hujan, sehingga terjadi 

proses oksidasi. Jika terjadi dalam jangka waktu tertentu 

akan menyebabkan perubahan fisik dan kimia batuan. 

Pelapukan material yang mengandung mineral sulfida 

dengan oksigen di udara saat terdedah bila terbawa oleh 

limpasan hujan atau rembesan air tanah akan bereaksi 

secara kimia yang dapat mengakibatkan perubahan 

kualitas air berupa Air Asam Tambang (Fandeli, C., 

1999). 

      Indikator keberhasilan reklamasi dari sisi keramahan 

lingkungan berdasarkan peraturan menteri lingkungan 

hidup No. 4 tahun 2012 ,mensyaratkan dilakukannya 

kegiatan enkapsulasi dan penataan pola alir agar tidak 

terjadi galur erosi pada kegiatan pengelolaan tanah 

penutup (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012). 

Metode enkapsulasi adalah metode penanganan material 

timbunan yang dilakukan dengan melapisi material yang 

bersifat pembentuk asam (Potential Acid Forming, 

PAF) dengan material yang tidak mempunyai sifat 

pembentuk asam (Non Acid Forming, NAF) sehingga 

diharapkan dapat mencegah terjadinya air asam 

tambang (Gautama, R., S., Kusuma, J., G., 2004).  

      Berdasarkan pengamatan penulis dari sisi aspek 

perencanaan operasi tambang pit 1 utara banko barat 

dan timbunan backfilling  pit 3 barat banko barat bulan 

maret 2018, tidak mencantumkan rencana penebaran 

enkapsulasi material PAF oleh NAF pada timbunan 

backfilling pit 3 barat banko barat bulan maret 2018, 

sedangkan dari sisi aspek wawancara kepada pengawas 

lapangan didapatkan informasi bahwa ketebalan 

enkapsulasi material PAF oleh NAF pada timbunan 

final sekitar 1,3-1,5 m sebelum dihamparkan humus. 

Humus (tanah pucuk) mengandung banyak unsur hara 

yang diperlukan oleh tumbuh- tumbuhan, oleh karena 

itu keberadaan tanah pucuk dalam kegiatan reklamasi 

sangatlah dibutuhkan (Anonim, 2009). Oleh karena itu 

perlu perencanaan metode enkapsulasi pada timbunan 

backfilling pit 3 barat banko barat bulan maret 2018. 

     Tidak terdapatnya rencana dimensi saluran kaki 

jenjang pada timbunan backfilling pit 3 barat banko 

barat bulan maret 2018 mengakibatkan tidak ada acuan 

bagi pengawas lapangan dalam melakukan penataan 

pola alir air pada areal final timbunan. Apabila saluran 

kaki jenjang tidak dapat mengalirkan debit air yang 

masuk, dapat menyebabkan terjadinya limpasan liar 

sehingga menghasilkan galur erosi (Kartasapoetra, A. 

G., 1989). Apabila galur erosi tersebut terus berlanjut 

maka tanah pucuk yang terkikis akan tersedimen pada 

saluran kaki jenjang sehingga terjadi pendangkalan 

saluran kaki jenjang (Arsyad, S., 1989). Jika galur 

erosinya membesar melampaui kedalaman enkapsulasi 

dan kedalaman tanah pucuk maka akan terjadi proses 

oksidasi material PAF yang terekspose dengan oksigen 

kemudian ketika terjadi kontak dengan air dapat 

mengakibatkan terbentuknya air asam tambang. 

     Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai 

masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan 

dalam merencanakan metode enkapsulasi material PAF 

oleh NAF dan dimensi saluran kaki jenjang pada 

timbunan untuk mencegah terjadinya air asam tambang 

dan galur erosi pada kegiatan reklamasi serta sebagai 

sumber refrensi untuk para akademisi dalam 

merencanakan metode enkapsulasi material PAF oleh 

NAF dan dimensi saluran kaki jenjang pada timbunan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Proses kegiatan penelitian yang dilaksanakan dalam 

pembuatan laporan ini meliputi: 

 

2.1 Studi Literatur 

 
     Dilakukan dengan mengambil data - data pustaka 

yang dapat digunakan untuk penelitian terkait 

perencanaan metode enkapsulasi dan pola alir air berupa 

jurnal ilmiah, laporan, data perusahaan, dan jenis pustaka 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

     Sebelum melakukan kegiatan penimbunan, perlu 

dilakukan perencanaan metode enkapsulasi yang akan 

diterapkan dengan alternatif sebagai berikut (Gautama, 

R., S., 2012): 

a. Penutup compacted clay setebal 1 meter dan loose 

NAF setebal 2 meter 

b. Penutup compacted NAF setebal 2 meter dan loose 

NAF setebal 2 meter 

c. Penutup loose NAF setebal 10-20 meter yang tidak 

dipadatkan 

Alternatif yang akan dipilih berdasarkan atas data 

klasifikasi cadangan material humus, NAF dan PAF 

serta besar volume timbunan. 

    Curah hujan rencana untuk periode ulang hujan 

tertentu dapat dihitung dengan persamaan berikut 

(Suripin., 2004): 

 

X T  = x + (K × sd )                                                       (1) 

 

Keterangan : 

X T    = Besarnya   curah   hujan   rencana   untuk  

iiiperiode  ulang T  (mm/hari) 

X     = Curah hujan rata-rata (mm/hari) 

K     = Variabel reduksi 

sd    = Standar deviasi 
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    Waktu konsentrasi (t) dihitung berdasarkan perbedaan 

elevasi saluran kaki jenjang dan panjang saluran kaki 

jenjang terpanjang pada timbunan: 

 

t  =  60 . (0,871 . (
L3

H
)  )

0,385

       (2) 

 

Keterangan : 

t   = Waktu konsentrasi 

L = Panjang saluran kaki jenjang  

H = Beda elevasi sepanjang saluran kaki jenjang 

 

    Dari hasil yang diperoleh yaitu nilai t dan X T, maka 

selanjutnya dapat dilakukan perhitungan intensitas hujan 

rata-rata dengan persamaan berikut (Sosrodarsono, S. 

dan Kensaku, T., 2003): 

 

I =  
R24

24
(

24

t
)

2

3
      (3) 

 

Keterangan : 

I  =  Intensitas curah hujan 

R24  = Besarnya curah hujan maksimum (curah hujan 

rencana) dalam 24 jam  

 

    Dari hasil perhitungan intensitas curah hujan tersebut, 

maka debit air dapat dihitung dengan persamaan berikut 

(Soewarno., 1995): 

 

Q =  
1

3600
 x C x I x A      (4) 

 
Keterangan : 

Q = Debit limpasan (m3/detik) 

C = Koefisien limpasan 

I = Intensitas curah hujan (m/jam) 

A = Luas catchment area (m2) 

 

 

     Dimensi saluran kaki jenjang dibuat dengan asumsi 

bahwa saluran dapat mengalirkan debit air yang terjadi 

menggunakan metode trial and error sebagai berikut: 

 

Q = F × V       (5) 
 

F  = (B + ( m x h )) x h              (6) 
 

O = (2 x ((m x h)2 + h2))1/2) + B    (7) 
 

V = 1/n x (F/O)2/3 x S1/2     (8) 
 

Keterangan : 

Q = Debit aliran dalam saluran (m3/detik) 

F = Luas penampang saluran 

V = Kecepatan aliran rata-rata dalam saluran (m/jam) 

n = Koefisien kekasaran manning 

O = Keliling basah saluran (m) 

S     = Kemiringan dasar saluran 

 

2.2 Studi Lapangan 

 

Pelaksanaan penelitian dilapangan ini dilakukan 

dengan observasi langsung ke lokasi penelitian bersama 

dengan pembimbing lapangan. Observasi langsung ini 

dimulai dengan melihat lokasi rencana penimbunan pit 3 

barat banko barat dan lokasi cadangan material pit 1 

utara banko barat serta melakukan wawancara dengan 

pengawas lapangan kedua pit tersebut. Observasi 

dilanjutkan dengan melakukan perhitungan terhadap 

dimensi saluran kaki jenjang pada pit 3 barat banko barat 

yang sudah terbentuk. Observasi ini diperlukan guna 

melihat langsung keadaan di lapangan seperti apa 

kegiatan dan proses yang sebelumnya telah terjadi. 

Setelah melakukan observasi maka dapat ditentukan 

solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

pada penelitian. 

 

2.3 Pengambilan Data 

 

Pengambilan data adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan data-data yang akan diperlukan 

dalam melaksanakan kegiatan ini. Adapun data- data 

yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

     Data primer merupakan data yang penulis dapatkan 

dari pengamatan langsung di lapangan yang meliputi: 

1) Dimensi Saluran kaki jenjang 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur 

dan data perusahaan yang menunjang dalam penelitian, 

data sekunder dalam penelitian ini adalah 

1) Data klasifikasi tanah penutup pada pit 1 utara banko 

barat 

2) Data rencana penimbunan backfilling pit 3 barat 

banko barat bulan maret tahun 2018 

3) Peta kontur lahan rencana reklamasi timbunan 

backfilling pit 3 barat banko barat bulan maret tahun 

2018 

4) Data curah hujan banko barat 2008-2017 

 
2.4 Pengolahan data 

 
Selanjutnya data-data yang sudah diperoleh tersebut 

akan dilakukan proses pengolahan data yang dilakukan 

dengan beberapa perhitungan yang didasarkan pada 

rumus matematis yang didapat dari panduan dasar teori. 

Berikut adalah tahapan pengolahan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini: 

a. Pengolahan data desain timbunan dengan metode 

enkapsulasi 

b. Pengolahan data curah hujan 

c. Pengolahan data dimensi saluran 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Kondisi Timbunan Backfilling Pit 3 Barat Banko 

Barat Bulan Maret 2018 

 

Pada kegiatan penimbunan backfilling pit 3 barat 

banko barat bulan maret 2018, overburden dan humus 

yang diambil berasal dari penggalian pit 1 utara banko 

barat. Kegiatan penggalian burden pada pit 1 utara banko 

barat dikerjakan oleh kontraktor PT. SBS, PT. MTN, dan 

PT. TTME yang mana mempunyai jam kerja yang 

berbeda-beda. Stratigrafi pada seam batubara dan burden 

pada pit 1 memiliki 6 lapisan yang mana lapisan 

interburden A1 dan A2 merupakan lapisan material 

NAF. Lokasi penimbunan backfilling pit 3 barat banko  

barat bulan maret 2018 mempunyai desain slope 

yang landai, yaitu 1:3. Penimbunan final dikerjakan pada 

RL+86 sampai RL+91 dimana nantinya pada RL+91 

akan ditimbun humus untuk kegiatan revegetasi. 

Berdasarkan data peta penimbunan backfilling pit 3 

barat banko barat bulan maret 2018, diketahui luas 

timbunan seluas 3,8 ha akan diisi sebagian material 

burden (NAF dan PAF) dengan total material burden 

yang tersedia sebesar 719.000 bcm dan volume humus 

sebesar 12.000 bcm akan ditimbun pada lahan penataan 

final seluas 1,2 ha. Material burden (NAF dan PAF) dan 

humus berasal dari penggalian pit 1 utara banko barat 

dengan jarak tebar humus dan burden (NAF dan PAF) 

sebesar 4 km. Tebal material NAF yang ditimbun untuk 

enkapsulasi material PAF setebal 1,5 meter akan tetapi 

tidak ada keterangan valid mengenai rencana penggalian 

maupun penimbunan material NAF yang digunakan. 

Tebal material humus yang ditimbun setebal 1 meter 

sehingga volume humus sesuai dengan luas daerah final 

timbunan humus. 

 
3.2 Rancangan Penebaran Enkapsulasi Material PAF 

oleh NAF Pada Timbunan Backfilling Pit 3 Barat Banko 
Barat Bulan Maret 2018 

 
      Desain yang dirancang difokuskan pada RL+86 

sampai RL+91 dimana nantinya pada RL+91 akan 

ditimbun humus untuk kegiatan revegetasi . Luas lahan 

penataan final yang dihamparkan material Humus dan 

NAF pada pit 3 barat banko barat bulan maret 2018 

dihitung dengan membuat boundary menggunakan 

software ArcGIS 10.4.1 dengan data dxf. peta kontur 

timbunan backfilling pit 3 barat banko barat bulan maret 

2018. Pada boundary data tersebut diperoleh luas 

timbunan humus sebesar 12.001,72 m2 dan luas 

timbunan NAF sebesar 38.007,83 m2. 

     Perhitungan terhadap luas timbunan final dilakukan 

untuk merencanakan tebal dan volume material pada 

kegiatan penimbunan dengan metode enkapsulasi. Pada 

rencana kerja kegiatan penimbunan yang dilakukan oleh 

pihak kontraktor, belum terdapat rencana valid mengenai 

ketebalan material NAF yang dipakai untuk enkapsulasi 

material PAF. Perencanaan metode enkapsulasi yang 

akan diterapkan perlu diperhatikan untuk menghindari 

terjadinya air asam tambang serta menghindari kurang 

optimalnya proses revegetasi.  

      Berdasarkan data geologi hasil pemodelan burden 

(NAF dan PAF) pit 1 utara banko barat bulan maret 2018 

maka diketahui sebaran volume material humus, NAF 

dan PAF dengan prosentase material humus sebesar 

1,64% atau 12.000 bcm, prosentase material NAF 

sebesar 65,94% atau 482.000 bcm dan prosentase 

material PAF sebesar 32,42% atau 237.000 bcm (Tabel 

1).  

 

Tabel 1.  Klasifikasi Volume Material Humus, NAF dan 

PAF Pada Pit 1 Utara Banko Barat Bulan Maret 2018 

(Satuan Kerja Eksplorasi dan Geoteknik PT. Bukit 

Asam, Tbk, 2018). 

 

      Alternatif metode enkapsulasi yang digunakan, yaitu 

dengan menempatkan lapisan tanah penutup NAF yang 

dipadatkan setebal 2 meter diatas tanah PAF dilakukan 

dalam empat lapis yang masing-masing setebal setengah 

meter. Masing-masing lapis dikondisikan dan dipadatkan 

sebelum penyebaran lapis berikutnya. Setelah lapisan 

yang dipadatkan selesai, lapisan tersebut ditutup dengan 

lapisan pelindung setebal 2 meter, yang terdiri dari NAF 

yang tidak dipadatkan (Gambar 1). Alternatif ini dipakai 

karena perbandingan cadangan volume NAF yang lebih 

banyak dibandingan dengan cadangan PAF di pit 1 utara 

banko barat bulan maret 2018. Sehingga luas timbunan 

NAF sebesar 38.007,83 m2 dengan total tebal 4 meter 

diperlukan 84.461,84 bcm (76.015,66 ccm) untuk 

compacted NAF (tebal 2 meter) dan diperlukan 

76.015,66 bcm untuk material loose NAF (tebal 2 

meter). Total material NAF yang diperlukan sebesar 

160.477,5 bcm. 

 

 

 
 

 

 

 

Keterangan: 

    =  Material Humus setebal 1 meter 

    =  Material Loose NAF setebal 2 meter 

    =  Material Compacted NAF setebal 2 meter 

    =  Material PAF setebal 1 meter 

 

Block 

name 

Volume 

Pit 

(Bcm) 

Volume 

Paf 

(Bcm) 

Volume 

Naf 

(Bcm) 

Volume 

Humus 

(Bcm) 

1803 

P1U 
731.000 237.000 482.000 12.000 
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Perencanaan Metode Enkapsulasi Dan Pola Alir Air 

Gambar 1. Ilustrasi Metode Enkapsulasi Cross Section 

B-B” Timbunan Final Pit 3 Barat Banko Barat Bulan 

Maret 2018 

 

3.3 Rancangan Dimensi Saluran Kaki Jenjang Pada 

Timbunan Backfilling Pit 3 Barat Banko Barat Bulan 

Maret 2018 

 

      Saluran kaki jenjang merupakan salah satu 

komponen penting dalam pengaliran pada timbunan. 

Saluran kaki jenjang yang baik harus mampu 

mengalirkan debit air yang tertangkap pada lokasi 

timbunan. Saluran kaki jenjang tidak mampu 

mengalirkan debit air yang terjadi, maka air tersebut 

beresiko untuk meluap keluar saluran dan membentuk 

galur erosi pada lereng-lereng timbunan. Apabila 

dibiarkan, luapan air tersebut dapat menggerus tanah 

humus serta mengakibatkan longsor. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan rancangan mengenai dimensi saluran 

kaki jenjang yang tepat untuk menghindari resiko-resiko 

yang dapat terjadi. Berikut merupakan tahapan-tahapan 

yang dilakukan penulis untuk menentukan dimensi 

saluran kaki jenjang pada timbunan backfilling pit 3 

barat banko barat.  

 

3.3.1 Intensitas Curah Hujan 

      Intensitas curah hujan yaitu jumlah presipitasi/curah  

hujan yang jatuh ke permukaan tanah dalam waktu 

tertentu biasanya dalam waktu relatif singkat. Intensitas 

curah hujan dapat dihitung dengan menggunakan 

beberapa rumus salah satunya yaitu rumus Mononobe. 

Karena data yang tersedia di daerah penelitian hanya 

terdapat data curah hujan harian, maka penelitian ini 

dihitung menggunakan rumus Mononobe dengan 

beberapa parameter yaitu curah hujan rencana dan 

lamanya waktu hujan. 

      Saluran kaki jenjang terpanjang berada pada area 

RL+69 sampai RL+66 yang mana memiliki panjang 

862,065 m, beda elevasi dari hulu ke hilir sebesar 3 

meter dengan catchment area seluas 50112,23 m2.  Hasil 

tersebut diperoleh dari data timbunan backfilling pit 3 

barat banko barat bulan maret 2018 menggunakan 

software ArcGIS 10.4.1. dan kemudian digunakan untuk 

menghitung waktu konsentrasi sehingga diperoleh hasil 

sebesar 31,4 menit. Dengan adanya data curah hujan 

rencana dan waktu konsentrasi maka didapatkan 

intensitas curah hujan yaitu sebesar 99,23 mm/jam. 

 

3.3.2 Rancangan Dimensi Saluran Kaki Jenjang 

      Saluran kaki jenjang merupakan tempat mengalirnya 

air sebelum menuju sump ataupun kolam pengendap 

lumpur. Dimensi saluran kaki jenjang perlu 

diperhitungkan agar dapat menampung dan mengalirkan 

air yang terjadi. Dimensi saluran kaki jenjang yang 

menampung debit air yang masuk dari catchment area 

harus mampu menampung debit airnya sehingga tidak 

melimpas melalui berm yang sudah ditata. Intensitas 

curah hujan yang didapat digunakan untuk menghitung 

debit air sehingga diperoleh debit air sebesar 1,24 

m3/detik. Dimensi saluran kemudian dihitung, dengan 

menggunakan koefisien manning (n) yaitu 0,028. Nilai 

koefisien manning tersebut ditentukan dari tabel 

koefisien manning dengan memilih jenis saluran tanah 

gali dengan excavator. Kemiringan dasar saluran, 

ditentukan dengan pertimbangan bahwa, suatu aliran 

dapat mengalir secara alamiah tanpa terjadi pengendapan 

lumpur pada dasar saluran, dimana menurut Pfleider 

(1968) kemiringan antara 2% – 5% sudah cukup untuk 

mencegah adanya pengendapan lumpur berupa adanya 

pengendalian, maka presentase kemiringan (S) yaitu 2%. 

Dengan data tersebut kemudian dilakukan trial and error 

untuk mendapatkan dimensi saluran yang mampu 

mengalirkan debit air yang terjadi, maka diketahui 

dimensi saluran (Gambar 2) yang dihasilkan yaitu, lebar 

dasar saluran (B) = 1,00 m, tinggi air saluran (h) = 0,5 m, 

tinggi jagaan (f) = 0,1 m, tinggi saluran (H) = 0,6 m, dan 

lebar permukaan saluran (L) = 1,58 m. Dari data dimensi 

saluran tersebut diperoleh debit saluran sebesar 1,46 

m3/detik yang mana lebih besar dari debit air sebesar 

1,24 m3/detik sehingga dapat disimpulkan dimensi 

saluran dapat menampung dan mengalirkan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Penampang Saluran Kaki Jenjang Rencana 

 

 

KESIMPULAN 

 
1. Pada kegiatan penimbunan backfilling pit 3 barat 

banko barat bulan maret 2018, overburden dan 

humus yang diambil berasal dari penggalian pit 1 

utara banko barat. Kegiatan penggalian burden pada 

pit 1 utara banko barat dikerjakan oleh kontraktor PT. 

SBS, PT. MTN, dan PT. TTME yang mana 

mempunyai jam kerja yang berbeda-beda. Stratigrafi 

pada seam batubara dan burden pada pit 1 memiliki 6 

lapisan yang mana lapisan interburden A1 dan A2 

merupakan lapisan NAF. Lokasi penimbunan 

backfilling pit 3 barat banko barat bulan maret 2018 

mempunyai desain slope yang landai, yaitu 1:3. 

Penimbunan final dikerjakan pada RL+86 sampai 

RL+91 dimana nantinya pada RL+91 akan ditimbun 

humus untuk kegiatan revegetasi. 

2. Alternatif metode enkapsulasi yang digunakan yaitu 

dengan menempatkan lapisan tanah penutup NAF 

yang dipadatkan setebal 2 meter diatas tanah PAF 

dilakukan dalam empat lapis yang masing-masing 
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setebal setengah meter. Masing-masing lapis 

dikondisikan dan dipadatkan sebelum penyebaran 

lapis berikutnya. Setelah lapisan yang dipadatkan 

selesai, lapisan tersebut ditutup dengan lapisan 

pelindung setebal 2 meter, yang terdiri dari NAF 

yang tidak dipadatkan. Alternatif ini dipakai karena 

perbandingan cadangan volume NAF yang lebih 

banyak dibandingan dengan cadangan PAF di pit 1 

utara banko barat bulan maret 2018. Sehingga luas 

timbunan NAF sebesar 38.007,83 m2 dengan total 

tebal 4 meter diperlukan 84.461,84 bcm (76.015,66 

ccm) untuk compacted NAF (tebal 2 meter) dan 

diperlukan 76.015,66 bcm untuk material loose NAF 

(tebal 2 meter). Total material NAF yang diperlukan 

sebesar 160.477,5 bcm. 

3. Berdasarkan perhitungan secara teoritis, saluran yang 

dibuat berbentuk trapesium dengan dimensi saluran 

yang dihasilkan yaitu, lebar dasar saluran (B) = 1,00 

m, tinggi air saluran (h) = 0,5 m, tinggi jagaan (f) = 

0,1 m, tinggi saluran (H) = 0,6 m, dan lebar 

permukaan saluran (L) = 1,58 m. Dari data dimensi 

saluran tersebut diperoleh debit saluran sebesar 1,46 

m3/detik yang mana lebih besar dari debit air sebesar 

1,24 m3/detik sehingga dapat disimpulkan dimensi 

saluran dapat menampung dan mengalirkan air. 
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ABSTRAK: Formasi Sawahtambang pada Cekungan Ombilin merupakan salah satu formasi dengan penyebaran luas 

dan menempati hampir seluruh bagian pada cekungan. Formasi ini berumur Oligosen dan terendapkan secara selaras di 

atas Formasi Brani serta memiliki hubungan selaras dan menjemari dengan Formasi Sawahlunto. Pada Formasi 

Sawahtambang terdapat Anggota Poro yang terdiri dari perselingan batupasir dan lanau dengan sisipan batubara yang 

menjadi fokus penelitian. Tingginya kandungan pengotor (impurities) dalam batubara dapat berpengaruh terhadap 

pemanfaatan batubara sebagai sumber energi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh impurities 

(pengotor) terhadap paramater-parameter hasil analisa proksimat batubara yang dalam hal ini berupa ash 

content,volatile matter, dan fixed carbon serta nilai kalori batubara. Tahapan penelitian meliputi pemetaan lapangan, 

pengambilan sampel, dan analisa proksimat serta nilai kalori batubara. Sampel yang digunakan untuk analisa 

berjumlah 3 sampel pada lokasi pengamatan dengan arah persebaran baratlaut ke tenggara. Kandungan pengotor pada 
batubara dapat berasal dari luar batubara (eksternal impurities) maupun dari dalam batubara sendiri (inherenet 

impurities). Adanya pengotor pada batubara tersebut berpengaruh terhadap kualitas dan nilai kalori batubara. Pengotor 

pada singkapan batubara yang dijumpai di lapangan antara lain berupa lempung yang terdapat pada kontak roof dan 

floor batubara. Dari hasil analisa proksimat dan nilai kalori batubara diperoleh hasil pada sampel pertama kandungan 

abu 20,4%, volatile matter 17,4%, fixed carbon 59,98%, nilai kalori 6283 cal/g, pada sampel kedua kandungan abu 

10,62%, volatile matter 25,36%, fixed carbon 49,74%, nilai kalori 4698 cal/g, pada sampel ke tiga kandungan abu 

24,85%, volatile matter 10,47%, fixed carbon 63,04% dan nilai kalori 5.998 cal/g . Berdasarkan data hasil analisa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya impurities pada batubara mengakibatkan meningkatnya nilai ash content dan  

volatile matter, sedangkan untuk nilai fixed carbon dan calorific value cenderung menurun dengan adanya pengotor 

batubara tersebut 

 
Kata Kunci: Anggota Poro, Impurities, Analisa Proksimat, Nilai Kalori 

 

ABSTRACT: Sawahtambang Formation at Ombilin Basin in one formation with wide deposition and can be found 

almost at every part of basin. Age of this formation is Oligosen and deposited conformably with Brani Formation and 

conformably also interfringering with Sawahlunto Formation. Sawahtambang Formation consist of Poro Member that 

there are sandstone, siltstone, interbedded with coal stringers. High content of impurities at coal can affect in using 

coal as energy source. The purpose of this research to know the impacts of coal proximate analysis result at Poro 

Member which is in this case moisture content, ash content dan volatile matter to calorific value of coal as energy 

parameter. The stages of research are mapping, sampling, and proximate analysis. The samples that used for analysis 

there are 3 at observation location with direction northwest to souteast. The impurities content at coal can be earn 

from outside and inside of coal. The purpose of this research to know the effects of impurities to proximate analysis 
parameters which in in this case ash content, volatile matter, fixed carbon, and calorific value of coal. The presence of 

impurities of coal can affects on coal quality and coal calorific value. The impurities on coal outcrop that found at the 

field is clay at contact of coal`s roof and floor. Base on proximate and calorific value analysis result can be obtained 

result at first sampel ash content 20,40%, volatile matter 17,4%, fixed carbon 59,98%, calorific value 6283 cal/g, at 

second sample ash content 10,62%, volatile matter 25,36%, fixed carbon 49,74%, calorific value 4698 cal/g, at third 

sample ash content 24,85%, volatile matter 10,47%, fixed carbon 63,04%, and calorific value 5998 cal/g. Base on 

data of analysisi result can be concluded that the presence of impurities at coal can make the value of ash content and 

volatile matter increase, while for fixed carbon and calorific value tends to decrease because that impurities on coal. 
 

Keywords: Poro Member, Impurities, Proximate Analysis, Calorific value. 
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PENDAHULUAN 

 

Impurities merupakan pengotor yang terdapat pada 

batubara berupa mineral matter seperti lempung, pasir, 

kuarsa, dan lain-lain. Menurut Nursanto, dkk.(2015) 

pengotor/impurities pada batubara akan menjadi abu 

jika batubara dibakar, semakin banyak pengotor maka 

akan mengurangi nilai kalor/panas batubara. Menurut 

Chelgani, et all.(2016) ada beberapa parameter yang 

mempengaruhi kualitas batubara dan kualitas 

pembakaran batubara termasuk di dalamnya impurities 

yang meliputi ash, sulfur, fosfor, dan kandungan alkali. 

Pengotor tersebut tidak dapat dihilangkan sama sekali 

tetapi dapat dikurangi dengan menggunakan teknologi 

pencucian batubara. 

Menurut Anshariah, dkk.(2017) adanya impurities 

tersebut secara tidak langsung akan menurunkan nilai 

kalori dan kualitas batubara, sehingga kadar/banyaknya 

impurities tersebut akan menentukan nilai 

keekonomisan dan juga daya jual batubara. Maka dari 

itu baik dari pihak penjual maupun pembeli akan 

memperhatikan faktor impurities tersebut. 

Impurities/pengotor pada batubara berupa mineral 

matter merupakan fraksi inorganik yang tidak mudah 

terbakar. Menurut Larry (2013) proses pembentukan 

pengotor tersebut dapat berasal dari detrital/hancuran 

mineral-mineral yang tertransportasi ke lingkungan 

pengendapan oleh air dan angin atau dapat berasal dari 

mineral-mineral yang terbentuk di lingkungan 

pengendapan (authigenic mineral). Ada banyak variasi 

untuk mineral detrital tersebut tapi secara umum 

didominasi oleh mineral kuarsa, karbonat, besi dan 

mineral lempung. Sedangkan untuk mineral-mineral 

autigenik umumnya berupa mineral besi-kalsium 

seperti kalsit, siderite, ankrerite, dan pirit. Pirit dapat 

hadir pada batubara sebagai mineral primer atau 

sebagai mineral sekunder dari hasil reduksi sulfur pada 

air laut. Sedangkan mineral lempung rata-rata 

membentuk 60- 80% dari total mineral yang 

berasosiasi dengan batubara. Semua bentuk kandungan 

mineral pengotor di atas dapat diidentifikasi pada 

batubara secara makroskopis pada outcrop. Kandungan 

pengotor tersebut biasanya dapat dilihat pada 

karaktersitik roof dan floor batubara. 

Untuk mengetahui nilai parameter-parameter yang 

terdampak oleh impurities tersebut maka dilakukan 

pengujian/analisa terhadap batubara, yaitu melalui 

analisa proksimat dan kalori batubara. Proses analisa 

dalam penelitian ini dilakuka di laboratorium pengujian 

Tekmira selama kurang lebih sepuluh hari untuk 

preparasi dan analisa batubaranya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pengotor terhadap kualitas dan nilai 

 

kalori batubara berdasarkan hasil analisa proksimat 

dan kalori batubara di daerah penelitian. Hasil 

penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 

acuan/bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang 

terlibat di dalam industri batubara, baik penjual 

maupun pembeli. 

 

DAERAH PENELITIAN 

 

Secara administrasi daerah penelitian berada di 

desa Kampung Dalam, Kecamatan Lubuk Tarab, 

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Untuk menuju 

lokasi telitian dibutuhkan waktu kurang lebih tiga jam 

perjalanan dari Kota Padang dengan menggunakan 

jalur transportasi darat (Gambar 1). 

Pengumpulan data lapangan diperoleh melalui 

kegiatan pemetaan dan pemercontoh (sampling) di 

lokasi telitian yang berlangsung selama kurang lebih 

dua minggu. Luasan daerah pemetaan, yaitu lima kali 

lima km di daerah administratif kecamatan Lubuk 

Tarab tersebut. 

 

 

Gambar 1. Daerah Penelitian 

 

Tumbuh-tumbuhan yang telah mati akan mengalami 

proses-proses coalification (pembatubaraan) yang 

mengakibatkan perubahan komposisi baik secara fisik 

maupun geokimia. Proses tersebut dibantu oleh 

tekanan yang tinggi akibat burial deposit dan 

temperatur yang tinggi akibat gradien geothermal. 

Mekanisme proses pembatubaraan itu sendiri ada dua, 

yaitu secara insitu (autochtonous) dan secara drift 

(allochthonous). Pada mekanisme secara insitu 

batubara terbentuk di tempat dimana tanaman asal 

terdapat, umumnya memiliki lapisan yang cukup tebal 

dan kandungan abu rendah. Sedangkan pada 

Ombilin Basin 

Study area 
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mekanisme secara drift batubara terbentuk tidak pada 

tempat dimana tumbuhan asal tumbuh tetapi melalui 

proses transportasi ke tempat pengendapan. Umumnya 

coalification diatas terjadi pada suatu cekungan dan 

akan menghasilkan suatu formasi pembawa batubara 

(coal bearing formation) yang dalam hal ini, yaitu 

Formasi Sawahtambang. 

Formasi Sawahtambang merupakan salah satu 

formasi pada Cekungan Ombilin. Formasi ini menjadi 

formasi pembawa batubara pada Anggota Poro dengan 

lapisan batubaranya yang menjadi objek pada 

penelitian ini. Formasi Sawahtambang terletak selaras 

di atas Formasi Brani serta memiliki hubungan selaras 

dan menjari dengan Formasi Sawahlunto di beberapa 

tempat. Umur formasi ini berdasarkan posisinya 

dibawah Formasi Ombilin, dan di atas Formasi 

Sawahlunto diperkirakan berumur Oligosen. 

Lingkungan pengendapan dari formasi ini merupakan 

sistem fluvial tepatnya pada bagian fasies proksimal, 

yaitu sungai teranyam (braided river). Litologi 

penyususn formasi ini antara lain sikuen masif 

batupasir tebal berstruktur silang siur, serta serpih dan 

lanauan yang berkembang secara setempat 

(Koesomadinata dan Matasak, 1981). Formasi ini 

terdiri dari dua anggota, yaitu Anggota Rasau dan 

Anggota Poro. Anggota Rasau berada pada bagian 

atas, sedangkan Anggota Poro berada pada bagian 

bawah. 

 

Gambar 2. Stratigrafi Formasi Sawahtambang dan 

Anggota Poro 

DATA DAN METODE PENELITIAN 

 

Batubara   sebagai   data   penelitian   diperoleh   

dari kegiatan mapping (pemetaan lapangan) daerah 

penelitian. Berdasarkan kegiatan pemetaan tersebut 

diperoleh ada tiga sampel batubara yang masih 

merupakan satu seam batubara berdasarkan korelasi 

dengan menggunakan ks. Seam batubara tersebut 

memanjang dari bagian baratlaut ke tenggara pada 

daerah telitian. Ketebalan lapisan batubaranya bervariasi  

 

mulai dari 50 cm hingga 1 meter. 

Sedangkan ciri-ciri untuk kenampakan 

fisiknya secara umum antara lain warna 

hitam, gores hitam, kilap bright, pecahan 

uneven, pengotor clay dan silt. 
 

 
 

Gambar 3. Penyebaran seam batubara di lokasi 

telitian 

 
Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini 

sendiri menggunakan metode sampling yang dikenal 

dengan metode channel sampling. Pada metode ini 

dibuat torehan memanjang pada singkapan batubara. 

Hasil sampling tersebut nantinya akan mewakili 

penampang/profil batubara berdasarkan ketebalannya. 

Proses sampling batubara tersebut dilakukan pada 

bagian top, middle, dan bottom seam dengan ketentuan 

ketebalannya lebih dari 30 cm karena kalau kurang 

maka dianggap tidak ekonomis. Sedangkan jika ada 

parting dan lebih tebal dari 10 cm maka diambil secara 

terpisah. Menurut Thomas (2013), idealnya 

penampang lapisan batubara dapat dibuat torehannya 

meliputi roof, coal body, dan floor namun pada kasus 

batubara yang tebal terutama pada aliran sungai 

dimungkinkan untuk membuat torehan hanya 

menunjukan roof serta lapisan batubara atau floor serta 

lapisan batubara. 
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Gambar 3. Proses sampling pada singkapan batubara 1 

 

 
 

 

Gambar 4. Proses sampling pada singkapan batubara 2 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 4. Proses sampling pada singkapan batubara 3   

 

 Setelah tahap sampling di atas selesai maka 

dilanjutkan dengan tahap analisa proksimat untuk 

batubara. Analisa ini bertujuan untuk memperoleh nilai 

parameter-parameter yang menjadi objek penelitian, 

antara lain nilai ash content, volatile matter, fixed 

carbon, dan calorific value. 

Tahap terakhir, yaitu pembuatan model 

berdasarkan data hasil analisa yang didapatkan. Model 

tersebut akan menunjukan perbandingan nilai ash 

content, volatile matter, fixed carbon, dan calorific 

value dari masing- masing singkapan batubara ditinjau 

dari pengotornya sehingga dapat diketahui bagaimana 

karakteristik pengaruh pengotor tersebut terhadap 

kualitas dan nilai kalori batubara. 

 

 
HASIL DAN DISKUSI 

Hasil analisa proksimat dan nilai kalori batubara  

yang masih merupakan satu seam tersebut menunjukan 

adanya variasi nilai hasil analisa pada masing-masing 

parameter yang diujikan. Nilai hasil analisa tersebut 

akan merepresentasikan kualitas batubara lokasi telitian 

berhubungan dengan impurities sebagai faktor 

pengendalinya. Hasil analisa batubara tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil analisa proksimat dan nilai kalori 

batubara lokasi telitian 

 

Sampel 

 

Moistur

e (% 

ar) 

Ash 

(% 

adb) 

Volatile 

Matter 

(% 

adb) 

Fixed 

Carbo

n (% 

adb

) 

Calorific 

Value 

(cal/g) 

Batubara 

LP 1 

 

2,22 

 

20,4 

 

17,4 

 

59,98 

 

6283 

Batubara 

LP 2 

 

14,28 

 

10,62 

 

25,36 

 

49,74 

 

4698 

Batubara 

LP 3 

 

1,64 

 

24,85 

 

10,47 

 

63,04 

 

5998 

Average 6,04 18,62 17,74 57,58 5659,66 

 
Impurities sebagai faktor pengendali  terhadap 

kualitas batubara yang dijumpai pada pengamatan 

lapangan, yaitu berupa lempung yang terdapat pada 

kontak roof dan floor batubara. Karakteristik lempung 

tersebut berdasarkan pengamatan lapangan antara lain 

warna lapuk coklat kehijauan dan warna segar abu-

abu, ukuran butir lempung, derajat pembundaran 

membundar, pemilahan baik, tidak bereaksi terhadap 

HCl, struktur sedimen masif, dan semen silika 

dicirikan oleh material lapukan yang berwarna 

kemerahan dengan ketebalan lapisan bervariasi mulai 

dari 70 cm, 1,3 m, 1,7 m hingga 2,4 m. 

Berdasarkan hasil analisa laboratorium didapatkan 

bahwa kandungan ash pada batubara yang terdapat 

pengaruh impurities berupa lempung tersebut  lebih 

tinggi dibanding batubara yang tidak terkena 

impurities. Hal tersebut terutama dapat dilihat pada 

sampel batubara tiga dimana nilai ashnya mencapai 

25% dibanding batubara pada sampel satu yang 

kandungan  ashnya hanya 20,4%. Sedangkan pada 

sampel batubara dua nilai ashnya hanya 10,62% 
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dikarenakan lempung pada singkapan tersebut belum 

mengalami pelapukan intens sehingga mempengaruhi 

karakteristik batubaranya dan komposisi material 

pengotornya. Ash yang dihasilkan dari proses 

pembakaran batubara ada dua jenis, yaitu abu dasar 

(bottom ash) dan abu terbang (fly ash). Persentase abu 

yang dihasilkan tersebut menurut JCOAL (2008) 

antara lain 5-15% untuk abu dasar (bottom ash) dan 

85- 95% untuk abu terbang (fly ash). Untuk abu 

terbang (fly ash) biasanya dihasilkan dari transformasi, 

pelelehan, atau gasifikasi material anorganik yang 

terkandung dalam batubara (Moolina dan Poole, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik perbandingan nilai ash masing-

masing sampel batubara 

 

 Untuk hasil analisa volatile matter pada tiga sampel 

diketahui bahwa pada batubara dengan pengotor 

lempung yang masih belum menunjukan  adanya 

aktivitas pelapukan yang tinggi, yaitu pada sampel dua 

cenderung memiliki nilai volatile matter yang lebih  

besar dibandingkan dengan batubara dengan pengotor 

lempung yang sudah terlapukkan intens pada sampel 

tiga. Hal itu berati proses pembakaran batubara akan 

berlangsung lebih sempurna pada batubara dua 

dibanding dengan batubara tiga. Nilai volatile matter 

pada sampel dua 25,36% sedangkan pada sampel tiga 

bernilai 10,47%. Sedangkan pada sampel satu dimana 

tidak dijumpai pengotor lempung di kontak roof 

batubaranya menunjukan nilai volatile matter yang 

cukup tinggi juga sebesar 17,4 % hal ini dapat 

disebabkan oleh proses pembatubaraan  yang 

berlangsung cukup sempurna sehingga menghasilkan 

batubara dengan kualitas yang bagus dicerminkan dari 

nilai volatile matter tersebut. Menurut Anshariah, 

dkk.(2017) semakin tinggi kandungan zat terbang maka 

nilai kalori juga akan semakin naik sehingga kualitas 

batubara pun akan bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik perbedaan nilai volatile matter 

sampel batubara 

 

Sedangkan untuk parameter fixed carbon dan 

calorific value secara umum menunjukan 

kecenderungan yang sama dimana pada sampel satu 

mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding yang 

terkena impurities pada sampel dua dan tiga. Khusus 

pada sampel tiga memiliki nilai yang lebih tinggi dari 

sampel dua dikarenakan sedikit terkena pengotor yang 

dalam hal ini lempung, yaitu hanya pada bagian top dari 

batubara. Berdasarkan hasil analisa nilai fixed carbon 

untuk masing-masing sampel, yaitu sampel satu 

59,98%, sampel dua 49,74%, dan sampel tiga 63,04%. 

Sedangkan untuk nilai kalorinya pada sampel satu 6283 

cal/g, sampel dua 4698 cal/g, dan sampel tiga 5998 

cal/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik perbedaan nilai fixed carbon sampel 

batubara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik perbedaan nilai kalori sampel 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa kehadiran pengotor pada 

singkapan batubara dapat mempengaruhi nilai beberapa 

aspek/parameter analisa batubara yang dalam hal ini 

analisa proksimat dan nilai kalori batubara. Adapun 

parameter-parameter tersebut antara lain ash content, 

volatile matter, fixed carbon, dan nilai kalori batubara. 

Untuk ash content, kehadiran pengotor secara umum 

dapat meningkatkan nilai ash content pada batubara. 

Hal ini disebabkan karena adanya pengotor tersebut 

mengakibatkan material anorganik yang tidak dapat 

terbakar (noncombustile) semakin tinggi, sehingga abu 

(ash) hasil pembakaran yang dihasilkan akan 

meningkat. Sedangkan untuk parameter volatile matter 

kehadiran pengotor secara umum juga berpengaruh 

terhadap meningkatnya nilai volatile matter dari 

batubara. Untuk parameter fixed carbon dan calorific 

value berdasarkan grafik hasil penelitian disimpulkan 

adanya pengotor mengakibatkan rendahnya nilai fixed 

carbon dan calorific value batubara dibanding dengan 

tidak ada pengotor. 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian secara administratif berada di Desa Berau, Kabupaten Sarolangun, dan secara geologinya 

berada pada Sub-cekungan Jambi yang tersusun oleh Formasi Peneta (KJp), Airbenakat (Tma), dan Muaraenim 

(Tmpm). Fokus penelitian ini, yaitu karakteristik fisik dan geokimia organik dari serpih hitam Formasi Airbenakat. 

Metode penelitian ini, yaitu observasi lapangan yang meliputi pendeskripsian sampel batuan dan pemetaan geologi, 

serta analisis laboratorium berupa analisis geokimia. Tiga sampel diambil dari batuan serpih berwarna hitam dan 

berbutir halus. Hasil analisis geokimia, berupa analisis Total Organic Carbon (TOC) dari ketiga sampel menunjukkan 

angka 0,38-0,42% berat TOC sehingga terkategori sebagai sampel dengan kandungan organik karbon yang rendah. 

Hasil diagram plot antara Rasio S2/S3 dan Hidrogen Indeks (HI) menunjukkan jenis material organik penyusun ketiga 

sampel serpih, yaitu kerogen tipe IV. Tipe kerogen ini merupakan material organik yang telah mengalami oksidasi dan 

transportasi dari lingkungan insitu tempat material berasal. Berdasarkan kematangan termalnya, diketahui bahwa nilai 

temperatur maksimum (Tmaks) dari ketiga sampel kurang dari 4350C, yaitu berkisar antara 350-4280C yang 

menunjukkan bahwa sampel yang diuji merupakan batuan dengan kandungan organik yang belum matang (immature). 

 

Kata Kunci: Geokimia Organik, Kerogen, Formasi Airbenakat 

 

ABSTRACT: The administrative location is located in Berau Village, Sarolangun District, Jambi. Geologically located 

in the Jambi Sub-Basin composed of Peneta Formation (KJp), Airbenakat (Tma), and Muaraenim (Tmpm). The focus of 

this study is physical and geochemical characteristics of Airbenakat black shale. Research methods were field 

observation which included the description of rock samples and geological mapping, and laboratory analysis including 

rock geochemical analysis that show pyrolysis measurement and Total Organic Carbon. Three samples were taken 

from black and fine-grained shale. The results of Total Organic Carbon (TOC) analysis showed a number of 0.38-

0.42% by weight of TOC so that it was categorized as a sample with a low carbon organic content. The results of the 

plot diagram between the S2 / S3 Ratio and Hydrogen Index (HI) shows the type of organic material that makes up the 

three shale samples, namely kerogen type IV. This type of kerogen is an organic material that has undergone oxidation 

and transportation material from the originates environment. Based on the thermal maturity, it is known that the 

maximum temperature value (Tmax) of the three samples is less than 4350C, which ranges from 350-4280C which 

indicates that the sample is rock with immature organic content. 

 

Kata Kunci: Organic Geochemical, Shale, Kerogen, Airbenakat Formation 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Geographically, the research area is located in Berau 

Village, Cermin Nan Gadang District (Figure 1). 

Geologically, the location of this research is in the 

Airbenakat Formation of Jambi Sub-basin. 

Jambi Sub-basin is part of South Sumatra Basin 

(Barber, et al., 2005). South Sumatra Basin has diverse 

geological characteristics, including geomorphological, 

stratigraphic, and geological characteristics. So that, the 

South Sumatra Basin is an excellent object to be studied. 
 

Figure 1. Research Location Map. 
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The Airbenakat Formation in this researh area 

composed by sand and gray to black shale. The presence 

of black shale is being the background of this research. 

Geochemical analysis of black shale aims to find out the 

geochemical characteristic including total organic 

content, type of organic content, and thermal maturity. 

 

GEOLOGICAL FRAMEWORK 

 

According to Pulunggono, et al. (1992), South 

Sumatra Basin with the southern part of Sumatra Island 

oriented to NW-SE. The area of this basin is around 

85.670 km2 and consists of two sub-basins, namely 

Jambi and Palembang Sub-basin. Jambi Sub-basin is 

oriented towards the NE-SW and is bounded by the 

Tigapuluh Mountain in the north, Southern Lampung in 

the south, Sunda Shelf in the east, and Barisan Mountain 

in the west. Palembang Sub-basin is NNW-SSE 

trending, and between them is separated by normal NE-

SW faults . 

South Sumatra Basin is a large basin. The uneven 

relief as well as the reactivation of the bundle fault 

control the sedimentation and folding of the Tertiary 

layer. Tectonic developments in this basin are divided 

into four phases (Pulunggono, et al., 1992)  (Figure 2). 

 

    
Figure 2. Tectonic Developments of South Sumatra 

Basin (Pulunggono, et al.., 1992). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

According to Barber, et al. (2005), the stratigraphy 

of the basins in Sumatra is divided into four phases of 

tectonostratigraphy: pre-rift phase, horst and graben 

phases (high and valleys), transgressive phases, and 

regressive phases (Figure 3). 

METHODS 

Methods of this research are field observation and 

laboratory analysis. Field observations consist of 

geological mapping, lithologic descriptions, and rock 

sampling. The sample for laboratory analysis comes 

from 3 rock samples taken laterally (Figure 4). Each 

sample was given a sample number and code of the 

location, then megascopically description was carried 

out. in the Laboratory of Research and Development of 

Oil and Gas Technology (Lemigas). 

Geochemical analysis aims to determine Total 

Organic Carbon (TOC) and Rock Eval Pyrolysis, the 

results of Rock Eval Pyrolysis are a way to know the 

hydrogen content. Rock Eval Pyrolisis can estimate the 

hydrogen content from organic content through the value 

of S2. In addition, by measuring Rock Eval Pyrolysis, 

we  can obtain S1, S3, Maximum Temperature (Tmax) 

data and Potential Yield (The Sum of S1 and S2), Oil 

Production Index (division between S1 snd Potential 

Yield), Hydrogen Index ((S2/TOC)x100)), and Oxygen 

Index ((S3/TOC)x100)). 

 

SAMPLE DESCRIPTION 

The sample for the geochemical analysis in this 

research is shale of Airbenakat Formation with 

megascopic characteristics are fresh, solid, black (as an 

indication of organic content), massif structure, 

rounded, and very well sorted. The three samples taken 

on the limbs of the Berau Anticline, so that, tectonically, 

the three samples affected by the geological structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Tertiary regional column of South Sumatra Basin (Barber, et al., 2005). 
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Fig. 4. Three black shale samples were taken for geochemical analysis (a) sample of observation location 35, (b) 36, 

and (c) 42 

 

Table 1.  Total Organic Carbon (TOC) and Rock Eval  Pyrolysis from geochemical analysis. 

No. 
Code of 

Sample 
Lithology 

TOC 

(%) 

S1 S2 S3 PY 
PI Tmax(0C) HI OI 

(mg HC/g sample) 

1. SFAB 1 
Black 

Shale 
0,38 0,04 0,07 0,30 0,11 0,36 414 19 

80 

2. SFAB 2 
Black 

Shale 
0,39 0,02 0,03 0,31 0,05 0,40 428 8 

79 

3. SFAB 3 
Black 

Shale 
0,42 0,03 0,07 0,36 0,10 0,30 350 17 

87 

     Keterangan: 

TOC : Total Organic Content PY  : Pyrolysis Yield  (S1+S2) 

S1 :  Quantity of free hydrocarbon  PI : Production Index = S1/(S1+S2)  

S2 : Hydrocarbon quantity from kerogen HI : Hydrogen Index (S2/TOC) x 100 

S3 : Organic Carbondioxide  (CO2) OI : Indeks Oksigen (S3/TOC) x 100 

Tmaks  : Maximum Tempherature (0C) for hydrocarbon formation from kerogen 
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DATA AND ANALYSIS 

As an analogy study of source rock formation, 

sediment samples in the Jambi Sub-basin area have been 

evaluated by Rock Eval analysis and TOC content. The 

results of the analysis will be used in determining rock 

organic content, , type of organic content, level of 

thermal maturity, and rock potential in producing 

hydrocarbons (Table 1). 

 
TOTAL ORGANIC CONTENT  

 

One of the parameters that must be considered to 

determine the potential of source rock is the value of 

Total Organic Carbon (TOC). TOC is a parameter that 

measured in percent (%), which is the percentage of 

organic carbon from the total weight of the rock sample. 

The TOC value generated by the sample has a range of 

0.38-0.42%. A rock have potential as a source rock if it  

 

has a TOC content of more than 1.5% (Clayton, 

2005). So that, it can be seen that the three samples are 

categorized as insufficient potential (poor) to produce 

hydrocarbons (Peters and Cassa, 1994) (Table 2). 

 

Sample 
Result of 

Analysis 

TOC 

(%) 

Classification of 

hydrocarbon 

Potential 

SFAB 

1 

 

SFAB 

2 

 

SFAB 

3 

0,38 

 

0,39 

 

0,42 

0-0,5 Poor 

0,5-

1,0 
Fair 

1,0-

2,0 
Good 

2,0-

4,0 
Very Good 

>4,0 Excellent 

Table 2. The organic content in the three rock samples 

analyzed based on the classification of rocks potential in 

producing source rock (Peters and Cassa, 1994). 

The data of S1 represents the amount of free 

hydrocarbons present in the rock (Clayton, 2005). The 

samples showed that the S1 is less than 0,5 mg HC/g and 

S2 showed values less than 2.5 mg HC/g of rock. Thus it 

can be concluded that the organic content in the three 

rock samples is not sufficient enough to produce 

hydrocarbons (Peters and Cassa, 1994).  

 

 

TYPE OF ORGANIC CONTENT 

 
Types of organic content are important in 

determining the potential of source rock. The material 

referred to this study is kerogen. Kerogen is an organic 

carbon deposited on rocks and composed of various 

organic contents such as algae, pollen, spores, and plant 

resins. Kerogen types will determine hydrocarbons that 

will be formed such as oil, gas, or oil and gas. The type 

of organic content from the three samples was 

determined using an S2/S3 ratio and hydrogen index 

value (HI) (Figure 5). 
 

 
Figure 5. Diagram of S2/S3 ratio versus hydrogen index 

(HI) 

 

The plot of data shows that the ratio of S2/S3 ranges 

from 0.1 to 0.23, while the HI value ranges from 8-19 

mg HC/g TOC. So that it can be seen that organic 

content from the three samples are type IV kerogen. if 

the value of the S2/S3 ratio is below 1 and the hydrogen 

index value is below 50 mg HC/g TOC then the type of 

organic content is type IV kerogen (Peters and Cassa, 

1994). 

The determination of organic content type can also 

be determined using the Tmax vs HI diagram (Peters, 

1986). Based on the results of the plot diagram, it is 

found  the suitability with the results of the previous 

diagram that showed the type of organic matter is 

kerogen type IV (Figure 6). Based on these results it can 

be concluded that the three rocks come from type IV 

kerogen of organic content that cannot produce 

hydrocarbons (Peters and Cassa, 1994). 

 

  
Figure 7. Diagram of Tmax versus hydrogen index (HI) 

(Peters, 1986). 

 

Type IV kerogen is interpreted come from organic 

content that have undergone oxidation process. The 
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kerogen are materials that have been transportated from 

the environment where the material comes from 

(Waples, 1985; Peters and Cassa, 1994; Mc Carthy et al., 

2011). This interpretation is in line with the depositional 

environment of black shale Airbenakat Formation which 

is deposited on the marine environment, where 

sedimentary material is the result of transportation from 

terrestrial material. 

 

THERMAL MATURITY 

 
Based on Tmax data (Table 1), all three samples have 

Tmax values ranging from 350-4280C. The value range 

is less than 4350C which is the lower limit of the rock 

maturity value. Therefore, it can be concluded that all 

three samples are categorized as immature source rock. 

 

DISCUSSION 

Based on the analysis and interpretation, it is possible 

to evaluate the host rock for the entire sample. The 

sample has low total organic content so that the capacity 

of source rock is negligible (Waples, 1985) and 

categorized as insufficient potential (poor) to produce 

hydrocarbon (Peters and Cassa, 1994). In this regard, it 

is necessary to verify the sample before analyzing TOC 

and Rock Eval Pyrolysis. The dark color contained in 

rocks is not only because it has a high content of organic 

matter but can be given by mineral pyrite which is 

abundant or can also be because the sample is in wet 

conditions. 

Type of organic content in the sample is type IV 

kerogen. This type of kerogen cannot produce 

hydrocarbons (Peters and Cassa, 1994) because it comes 

from organic content that have undergone oxidation and 

transport processes from the environment where the 

material comes (Waples, 1985; Peters and Cassa, 1994; 

Mc Carthy et al., 2011) this is makes the reduction of 

carbon value in rocks eventually decrease.  

This case was in line with the interpretation of the 

depositional environment of black shale Airbenakat 

Formation which is deposited in the marine environment, 

where sedimentary material is the result of transportation 

from terrestrial material. 

Thermal maturity is determined from the Tmax 

value. The entire sample shows a thermal maturity value 

of less than 4350C, o the rock sample has not reached 

thermal maturity (immature) because the cathagenesis 

phase to produce hydrocarbons has not been reached. 

This is affected by the young age and shallow depth of 

the formation, so there is a low burrial procees that 

makes small pressure values and low geothermal 

gradients. 

 

CONCLUSION  

Chemical Organic of three sample black shale through 

TOC and Rock Eval pyrolysis gives the following 

conclusions : 

1. This research focuses on geochemical organic 

elements, such as the Total of organic content, 

types of organic content and thermal maturity. 

2. Total Organic Carbon indicates the poor category 

to produce hydrocarbons. 

3. The types of organic content is type IV kerogen, 

which suitable to the depositional environment of 

the Airbenakat Formation. 

4. Tmax value less than 4350C indicates that the 

entire sample is in immature condition (the 

sample has not reached the cathagenesis phase) 
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ABSTRAK: Daerah penelitian masuk ke dalam zona Barisan Orogeny yang secara astronomis berada pada koordinat 04 

04’ 6.9” - 04 07’ 54.2” LS - 103 45’ 15.1” - 103 49’ 1.4” BT.  Penelitian ini didasari atas keterlimpahan endapan 

vulkanik yang dihasilkan oleh letusan gunung api Kuarter yang berada tidak jauh dari daerah penelitian. Oleh sebab itu, 

perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai endapan vulkanik Kuarter di daerah penelitian dengan cara melakukan 

survei lapangan dan pengamatan laboratorium berupa sayatan tipis petrografi yang sangat berguna untuk mengetahui 

komposisi mineral, tekstur, struktur, pengaruh alterasi, serta proses terendapkannya material vulkanik di daerah 

penelitian. Endapan vulkanik berumur Kuarter yang terdapat di daerah penelitian terdiri dari Lava Andesit, Lapili Tuff, 

dan Agglomerat. Analisis petrografi dilakukan terhadap 9 sampel batuan yang dianggap representatif mewakili daerah 

penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa batuan vulkanik Kuarter di daerah penelitian telah mengalami ubahan ditandai 

dengan mineral penciri alterasi seperti klorit, serisit, kuarsa sekunder, mineral lempung dan karbonat dengan jenis 

alterasi Phyllic dan Outer/Sub Propylitic. Selain itu, pada foto mikrograph memperlihatkan struktur vesicular glass 

dengan tekstur Pilotaxitic dan Vitrovirik yang mengindikasikan bahwa material vulkanik Kuarter di daerah penelitian 

berasal dari erupsi lelehan dan erupsi eksplosif yang mengeluarkan material klastika yang kemudian terendapkan secara 

aliran (flow) dan jatuhan (fall). Hal ini didukung oleh morfologi daerah penelitian yang dikontrol oleh lereng perbukitan 

dengan pola aliran yang cenderung paralel. Kemudian dilakukan pembagian fasies vulkanik berdasarkan aspek litologi, 

geomorfologi, serta radius penyebaran material dari pusat erupsi, sehingga didapatkan bahwa daerah penelitian masuk 

ke dalam Fasies Proksimal - Fasies Medial. 

 

Kata Kunci: Gunung Api, Batuan Vulkanik Kuarter, Petrografi, Alterasi Hidrothermal, Fasies Vulkanik 

 

ABSTRACT: The research area is included into the Barisan Orogeny zone which astronomically located at 04 04’ 6.9” 

- 04 07’ 54.2” SL - 103 45’ 15.1” - 103 49’ 1.4” EL. This research is based on the abundance of volcanic deposit which 

produced by the eruption of Quaternary volcanic which located not so far from the research area. Therefore, there is a 

need to have a further study about the deposit in the research area by doing field survey and the laboratory analysis by 

which is from the thin section petrography which very useful to acquiring the mineral composition, texture, structure, 

alteration influence and also the depositional process of volcanic material in the research area. The volcanic deposit of 

Quaternary age in the research area are consist of Andesitic Lava, Lapilli Tuff and Agglomerate. The petrography 

analysis was done to 9 rock sample which to be expected as the right representative of research area. The result shows 

that the Quaternary volcanic rocks in research area has undergone the alteration which to be marked by the alteration 

mineral which are chlorite, sericite, secondary quartz, clay mineral and carbonate with the type of alteration are 

Phyllic and Outer/Sub Propylitic. Besides, on the photomicrograph shows the vesicular glass structure with the 

Pilotaxitic and Vitrovirik texture which indicating that the volcanic material of research area comes from the effusive 

and explosive eruption which releasing the clastics material which then deposited by flow and fall. This thing also 

support by the morphology of research area which controlled by the hillsides with the flow pattern tend to parallel. 

After that we have done divisioning  the volcanic facies based on lithology aspects, geomorphology also the radius of 

material distribution from center eruption, so it can be concluded that the research area is included into Proximal 

Facies - Medial Facies. 

 

Keywords: Volcano, Quaternary Volcanic Rocks, Petrography, Hydrothermal Alteration, Volcanic Facies 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang dilingkari oleh 

gunungapi aktif yang muncul di tepi-tepi Samudera 

Pasifik atau biasa disebut dengan “Ring of Fire on 

Pacific Rims”. Hal ini disebabkan oleh penunjaman 

lempeng tektonik Samudera Pasifik, Benua Asia, Benua 

Australia dan lempeng Samudera Hindia. Di bagian 

selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik 

yang membentang di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, 

Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Kondisi ini 

menyebabkan Indonesia memiliki potensi tinggi 

terjadinya aktivitas letusan gunungapi. Aktivitas yang 

disebabkan oleh gunungapi mengakibatkan keluarnya isi 

dari dalam perut bumi ke permukaan bumi dalam bentuk 

fragmental yang langsung berasal dari magma berupa 

material piroklastika (Schmid, 1981). 

Batuan vulkanik merupakan batuan yang terendapkan 

dari aktivitas gunungapi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Secara langsung diartikan sebagai hasil 

erupsi membeku dan mengendap insitu, sedangkan tidak 

langsung menjelaskan bahwa batuan telah mengalami 

deformasi dan perombakan. Aktivitas gunungapi 

dimaksudkan sebagai proses erupsi atau keluarnya 

magma dari dalam bumi ke permukaan melalui lubang 

kawah/kaldera dalam berbagai bentuk dan kegiatannya. 

Batuan gunungapi dikelompokkan menjadi lava koheren 

dan batuan klastika gunungapi.  

Secara bentang alam, gunungapi terbagi menjadi 4 

zona, terdiri dari puncak, lereng, kaki, dan dataran. 

Pembagian ini dikembangkan oleh Vessel dan Davies 

(1981) serta Bogie dan Mackenzie (1998) dalam Bronto 

(2006) menjadi 4 fasies, yaitu Fasies Pusat, Fasies 

Proksimal, Fasies Medial, dan Fasies Distal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi 

mineral, struktur, tekstur, pengaruh alterasi serta proses 

terendapkannya batuan vulkanik Kuarter di daerah 

penelitian berdasarkan aspek petrografisnya. Hasil 

analisa tersebut kemudian dikorelasikan terhadap 

pembagian fasies vulkanik di daerah  

 

RUANG LINGKUP LOKASI PENELITIAN 

 

Secara Administratif, lokasi penelitian berada di 

daerah Belandang, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan 

(Gambar 1). Di bagian selatan di luar daerah penelitian 

terdapat puncak perbukitan kaldera yang terbentuk 

akibat erupsi eksplosif gunungapi Kuarter dan 

diindikasikan sebagai sumber dari material vulkanik 

yang tersebar luas di daerah penelitian. Penyebaran 

material vulkanik ini menempati 85% dari luas daerah 

penelitian yang tersebar di bagian baratlaut - tenggara. 

Dengan dominasi material gunungapi ini, penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai karakteristik 

batuan vulkanik Kuarter di daerah penelitian berdasarkan 

kenampakan mikroskopis guna mengetahui komposisi 

mineral, tekstur, struktur, pengaruh alterasi serta genesa 

pembentukannya. Penelitian ini dilakukan secara 

pemetaan geologi skala 1:25.000 dan luasan wilayah 49 

km².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

belakang busur (back arc basin) yang terbentuk akibat 

proses kompresi berarah baratlaut - tenggara pada Jura 

Akhir - Kapur Akhir, dari Jura Akhir - Tersier Awal 

mengalami proses tensional berarah utara - selatan dan 

kembali mengalami kompresi berarah timurlaut - 

baradaya pada Miosen Awal – Resen (Pulunggono et al., 

1992). Cekungan ini dibatasi oleh Pegunungan Barisan 

di bagian barat dan di bagian utara dibatasi oleh 

Pegunungan Tigabelas dan Pegunungan Duabelas. 

Menurut Ginger & Fielding (2005), perkembangan 

tektonik di Cekungan Sumatera Selatan dibagi menjadi 3 

fase, yaitu fase Syn-Rift Megasequence dimana pada 

bagian basement terbentuk Horst dan Graben akibat 

pegaruh gaya ekstensional dan membentuk cekungan 

Eosen - Miosen Awal. Kemudian fase kedua yaitu Post-

Rift Megasequence merupakan fase dimana cekungan 

terisi oleh endapan laut akibat proses transgresi, dan fase 

ketiga yaitu Syn-Rift Megasequence dimana pada fase ini 

mulai terbentuknya batas-batas cekungan dan 

pengaktifan kembali struktur regional (Gambar 2).  
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Gambar 2. Ilustrasi Tektonik Cekungan Sumatera 

Selatan (Ginger & Fielding, 2005) dengan modifikasi 

 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan menurut 

Barber et al (2005) dibagi menjadi 4 fase berdasarkan 

tektono-stratigrafinya, yaitu Fase Pre-rift, Fase Horst 

dan Graben, serta Fase Transgresi dan Regresi. Pada 

fase Pre-rift diendapkan material sedimen batugamping 

Nummulitic berumur Eosen dan sebelum periode Horst 

dan Graben ditemukan endapan vulkanik Kikim Tuffs 

yang tersusun atas batupasir tuffan, konglomerat, breksi 

dan lempung berumur Kapur Akhir - Paleosen Awal 

sebagai basement. Kemudian fase Horst dan Graben 

diendapkan material sedimen dari Formasi Lahat /Lemat, 

setelah itu Cekungan Sumatera Selatan mengalami 

kenaikan muka air laut diikuti proses pengangkatan 

Bukit Barisan yang menjadi awal mula terbentuknya 

sistem busur Sumatera selama Oligosen Akhir - Miosen 

Tengah. Pada tahap ini diendapkan Formasi Talang Akar, 

Formasi Baturaja dan Formasi Gumai sebagai penanda 

puncak dari fase transgresi. Memasuki awal fase regresi, 

sumber sedimen berasal dari Bukit Barisan. Sedimen-

sedimen yang terbentuk pada fase ini antara lain, 

Formasi Air Benakat, Formasi Muaraenim dan Formasi 

Kasai. Peningkatan laju aktivitas vulkanik di kala Plio-

Plistosen mengakibatkan Cekungan Sumatera Selatan 

diisi oleh material vulkanik diakhir pengendapannya, 

diikuti dengan pengaktifan kembali struktur regional dan 

proses erosional. Oleh sebab itu, daerah penelitian di 

dominasi oleh material vulkanik karena berada di sekitar 

zona Bukit Barisan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  

dengan cara pemetaan geologi permukaan skala 1:25.000 

dan luasan daerah 49 km². Penelitian ini difokuskan pada 

batuan vulkanik Kuarter di daerah penelitian dengan cara 

pengamatan secara megaskopis, ploting lokasi 

pengamatan dan pembuatan profil singkapan untuk 

mengetahui arah sebaran dari material vulkanik di 

daerah penelitian. Selanjutnya dilakukan pengambilan 

conto batuan yang dianggap representatif untuk di 

analisa laboratorium dengan menggunakan mikroskop 

polarisasi merk Olimpus CX23 di Laboratorium Geologi 

Dinamik dan Petrologi  Program Studi Teknik Geologi 

Universitas Sriwijaya. Sebelum dilakukannya analisa, 

terlebih dahulu dilakukan pembuatan sayatan tipis di 

Geo-Laboratory Services Obsidian, Bandung. Sampel 

batuan untuk analisa petrografi diambil di 9 lokasi 

pengamatan dan terbagi menjadi 9 sampel yang terdiri 

dari 6 sampel batuan Agglomerat, 2 sampel Lava 

Andesit, dan 1 sampel Lapili Tuff.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa 

daerah penelitian disusun oleh batuan vulkanik Kuarter 

dengan jenis Batuan Beku Ekstrusif dan Batuan 

Piroklastik. Mekanisme pengendapan kedua jenis batuan 

ini berbeda-beda, untuk jenis Batuan Beku Ekstrusif 

memperlihatkan bahwa batuan terendapkan dalam 

bentuk aliran lava akibat dari proses erupsi lelehan 

gunung api ditunjukkan dengan kehadiran Lava Andesit 

di daerah penelitian. Sedangkan pada jenis Batuan 

Piroklastik memperlihatkan mekanisme pengendapan 

secara jatuhan dan aliran ditunjukkan dengan kehadiran 

litologi Lapili Tuff sebagai produk jatuhan dan 

Agglomerat sebagai produk aliran. Penentukan 

mekanisme pengendapan ini didasari juga oleh bentukan 

morfologi daerah penelitian yang dikontrol oleh lereng 

perbukitan dan pola aliran yang cenderung paralel. 

Pengamatan petrografi dilakukan terhadap 9 sampel 

batuan yang terbagi atas 6 sampel Agglomerat, 2 sampel 

Lava Andesit dan 1 sampel Lapili Tuff. Penamaan 

petrografi batuan vulkanik merujuk pada klasifikasi 

Streckeisen (1976) dan IUGS.  

 

Pengamatan Lapangan 

 

Pengamatan dilapangan bertujuan untuk 

mengidentifikasi batuan secara megaskopis dan 

mengetahui dimensi singkapan secara luas. Selain itu, 

pengamatan lapangan juga berguna untuk mengetahui 

jenis batuan, warna, tekstur, struktur, kekompakan dan 

komposisi mineral yang terdapat pada batuan. Terdapat 

107 lokasi pengamatan lapangan yang terbagi menjadi 5 

pengamatan lapangan terhadap jenis batuan beku 

ekstrusif dan selebihnya merupakan pengamatan 

lapangan terhadap jenis batuan piroklastik (Gambar 3).  
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Gambar 3. Foto Singkapan Batuan Vulkanik Formasi 

Qhv; a) Singkapan Agglomerat, b) Singkapan Lapili 

Tuff, c) Singkapan Lava Andesit. 

 

Pengamatan Petrografi 

 

Pengamatan petrografi dilakukan untuk mengetahui 

komposisi mineral yang terdapat di dalam batuan yang 

tidak teramati secara mata telanjang di lapangan. Selain 

itu, analisa petrografi berguna untuk mengidentifikasi 

jenis alterasi, intensitas ubahan, suhu pembentukan 

batuan, serta proses terendapkannya batuan. Pengamatan 

petrografi dilakukan terhadap 9 sampel batuan vulkanik 

Kuarter yang terbagi menjadi 6 sampel Agglomerat (LP 

3, 24, 28, 68, 86, 107), 2 sampel Lava Andesit (LP 12 

dan LP 32) dan 1 sampel Lapili Tuff (LP 40).  

 

Agglomerat Terubah 

 

Hasil analisa petrografi menunjukkan bahwa batuan 

ini memiliki indeks warna Leucocratic rock, bentuk 

kristal anhedral - subhedral, granularitas Inequigranular, 

hipidiomorfik granular, ukuran kristal 0.1 - 0.5 mm, 

dengan komposisi mineral plagioklas dan mikrolit 

plagioklas, kuarsa sekunder, gelas, dan lithik yang 

didominasi oleh tuff beberapa memperlihatkan tekstur 

pumis, mineral opaque, dan mineral lempung. 

Petrogenesis batuan Agglomerat memperlihatkan tekstur 

intergrowth pilotaxitic yang dimana terdapat pola 

pensejajaran mineral mengindikasikan fase terkristalisasi 

pada transportasi mineral. Pada sayatan memperlihatkan 

bahwa material vulkanik primer/piroklas yang terbentuk 

terlebih dahulu (primary minerals) telah mengalami 

ubahan (secondary minerals) menjadi mineral klorit, 

mineral lempung terindikasi illit, kuarsa sekunder dan 

karbonat. Batuan mengalami ubahan dengan intensitas 

lemah - sedang dengan jenis alterasi Outer/Sub 

Propylitic (Corbett dan Leach, 1998). Berdasarkan foto 

mikrograph memperlihatkan bahwa batuan didominasi 

oleh lithik yang mengindikasikan bahwa material ini 

diendapkan secara aliran piroklastika (pyroclastic flow) 

(Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Fotomikrograf fragmen Batuan Agglomerat; 

a) LP 107, b) LP 3. 

 

Tuff Gelas 

 

Hasil analisa petrografi menunjukkan bahwa batuan 

memiliki indeks warna Leucocratic rock, bentuk kristal 

subhedral - anhedral, granularitas Inequigranular, 

allotriomorfik granular, ukuran kristal 0.1 - 5 mm, 

dengan komposisi mineral terdiri dari kuarsa, piroksen, 

pumis, plagioklas, gelas dan mineral lempung. 

Petrogenesis batuan Lapili Tuff menunjukkan bahwa 

batuan tidak mengalami proses alterasi hidrothermal, 

memiliki tekstur vitrovirik yang dimana fenokris dan 

massa dasarnya tersusun atas gelas. Sehingga penamaan 

batuan secara petrografi menjadi Tuff Gelas merujuk 

pada klasifikasi IUGS. Berdasarkan foto mikrograph 

yang menunjukkan bahwa batuan ini memiliki tekstur 

vitrovirik dimana batuan di dominasi oleh mineral gelas. 

Maka, batuan ini diindikasikan sebagai material yang 
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diendapkan secara jatuhan piroklastika (pyroclastic fall) 

(Gambar 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Fotomikrograf Batuan Lapili Tuff  LP 40. 

 

Lava Andesit 

 

Hasil analisa petrografi memperlihatkan batuan 

memiliki indeks warna Leucocratic rock, bentuk kristal 

euhedral - subhedral, granularitas Inequigranular, 

allotriomorfik granular, ukuran kristal 0.1 - 0.2 mm, 

dengan komposisi mineral terdiri plagioklas, piroksen, 

biotit, kuarsa, feldspar, mineral opaque, dan mineral 

lempung. Paragenesis Batuan Beku Andesit 

memperlihatkan tekstur aliran pilotaxitic pada LP 12 dan 

tekstur Porfiritik pada LP 32, tekstur aliran Pilotaxitic 

menunjukkan mikrolit-mikrolit plagioklas membentuk 

pola aliran yang cenderung subparalel, Pola ini 

dikarenakan aliran lambat atau aliran lava kental. 

Sedangkan pada tekstur Porfiritik menunjukkan bahwa 

adanya campuran butiran kasar dalam massa batuan 

yang lebih halus. Mengindikasikan magma yang sedang 

bergerak naik ke permukaan membeku dengan cepat dan 

menghasilkan mineral berbentuk sempurna dan belum 

sempurna. Terjadi gejala zoning pada plagioklas yang 

terbentuk akibat perubahan suhu, komposisi, dan tekanan 

yang menjadi penciri bahwa fenokris dan massa dasar 

kaya akan sodium (sodium-rich plagioclase). Pada 

sayatan ini hampir seluruh mineral tertambat pada massa 

dasar dan fenokris plagioklas jenis andesine 𝐴𝑛73 . 

Sebagian mineral pada sayatan mengalami ubahan 

dicirikan dengan kehadiran mineral serisit yang 

umumnya mengubah mineral plagioklas, kemudian hadir 

feldspar jenis sanidin, kuarsa sekunder, dan klorit 

sebagai penciri alterasi jenis Phyllic (Corbett dan Leach, 

1998). Berdasarkan foto mikrograph (Gambar 6) yang 

memperlihatkan tekstur aliran pilotaxitic 

mengindikasikan bahwa mekanisme pengendapan batuan 

ini yaitu secara aliran atau erupsi efusif melalui sungai 

atau melalui morfologi lereng perbukitan di daerah 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Fotomikrograf Batuan Lava Andesit; a) LP 

12 memperlihatkan tekstur Pilotaxitic, b) LP 32 

memperlihatkan tekstur Porfiritik. 

 

Fasies Pengendapan Vulkanik Kuarter 

 

Secara bentang alam, gunung api terbagi menjadi 

daerah puncak, lereng, kaki, dan dataran (Bronto, 2006). 

Pemahaman ini kemudian digunakan oleh Williams dan 

McBirney (1979) untuk membagi daerah tersebut 

menjadi 3 zona yang dalam uraiannya sering disebut 

sebagai fasies, yaitu Central Facies, Proximal Facies, 

dan Distal Facies. Central Facies disebut sebagai daerah 

puncak gunung api, Proximal Facies disebut sebagai 

daerah lereng gunung api, dan Distal Facies disebut 

sebagai daerah kaki serta dataran di sekeliling gunung 

api. Kemudian pembagian fasies gunung api tersebut 

dikembangkan lebih lanjut oleh Vessel dan Davies 

(1981) serta Bogie dan Mackenzie (1998) menjadi 4 

fasies, yaitu Central/Vent Facies, Proximal Facies, 

Medial Facies, dan Distal Facies. 

Pembagian fasies vulkanik di daerah penelitian 

dilakukan berdasarkan pengamatan lapangan secara 

megaskopis dan pengamatan laboratorium melalui 

analisa petrografi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik batuan vulkanik Kuarter di daerah 

penelitian yang kemudian akan dikorelasikan persebaran 

material vulkanik tersebut terhadap model pembagian 

fasies vulkanik menurut Bogie dan Mackenzie (1998). 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan hasil analisa 

petrografi menyatakan bahwa daerah penelitian tersusun 

atas Lava Andesit, Lapili Tuff dan Agglomerat. 

Sehingga fasies vulkanik di daerah penelitian termasuk 

ke dalam Fasies Sentral Bawah hingga Fasies Proksimal 
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Atas -Bawah. Hal ini didasari oleh karakteristik dan 

keterdapatan litologi di daerah penelitian terhadap model 

fasies Bogie dan Mackenzie (1998) (Gambar 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pembagian Fasies Gunung Api (Bogie & 

Mackenzie, 1998 dalam Bronto, 2006). 

 

Sedangkan dilihat berdasarkan radius penyebaran 

material vulkanik dari pusat erupsi yaitu ± 15km, maka 

daerah penelitian masuk ke dalam Fasies Proksimal - 

Fasies Medial (Gambar 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Interpretasi Arah Sebaran Material Vulkanik 

Daerah Penelitian (Sumber : Shuttle Radar Topographic 

Map dan Digital Elevation Model). 

 

KESIMPULAN 

 

(1) Berdasarkan pengamatan di lapangan dan 

pengamatan laboratorium dengan analisa petrografi 

didapatkan bahwa daerah penelitian di dominasi 

oleh batuan vulkanik berumur Kuarter.  

(2) Batuan vulkanik Kuarter daerah penelitian tersusun 

atas 2 jenis batuan, yaitu Batuan Beku Ekstrusif 

dan Batuan Piroklastik. Batuan Beku Ekstrusif 

disusun oleh Lava Andesit dan Batuan Piroklastik 

disusun oleh Lapili Tuff dan Agglomerat. 

(3) Berdasarkan analisa petrografi menunjukkan bahwa 

daerah penelitian tersusun atas Lava Andesit, Tuff 

Gelas, dan Agglomerat terubah. Material vulkanik 

ini umumnya menunjukkan adanya pengaruh 

alterasi hidrothermal dengan intensitas rendah - 

sedang ditandai dengan kehadiran mineral sekunder 

seperti klorit, serisit, kuarsa sekunder, karbonat dan 

mineral lempung. Pada sayatan Lava Andesit 

menunjukkan jenis alterasi Phyllic, dan sayatan 

Lapili tuff tidak menunjukkan adanya pengaruh 

alterasi, sedangkan pada Agglomerat menunjukkan 

jenis alterasi Outer/Sub Propylitic. 

(4) Pembagian Fasies Vulkanik di daerah penelitian 

berdasarkan keterdapatan litologi masuk ke dalam 

Fasies Sentral Bawah hingga Proksimal Atas - 

Bawah, sedangkan dilihat berdasarkan radius 

penyebarannya, termasuk ke dalam Fasies 

Proksimal - Fasies Medial.  
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ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Gumai Talang Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat bahaya banjir karena pada desa Ngalam pernah terjadi banjir besar yang mengakibatkan rusaknya pemukiman 

sehingga harus pindah ke daerah baru yang lebih aman. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk 

penyeleksian dan pembobotan dari parameter yang berkontribusi berdasarkan perbandingan berpasangan, kemudian 

dilanjutkan dengan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menghasilkan peta bahaya banjir. Parameter 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiringan lereng, elevasi, curah hujan, penggunaan lahan, jarak sungai  

dan infiltrasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan didapatkan peta bahaya banjir yang memperlihatkan bahwa 

pada daerah penelitian didominasi oleh kategori “sangat tinggi”. Daerah dengan kategori “sangat tinggi” adalah daerah- 

daerah yang berada di sekitar sungai. Hal ini membuktikan bahwa parameter dengan kontribusi terbesar adalah jarak 

sungai. Desa Ngalam berada pada kategori “sangat tinggi”, setelah terjadinya banjir besar para penduduk desa ini 

pindah ke area yang lebih tinggi dan jauh dari sungai dengan kategori “rendah” untuk terjadinya banjir. 

 
Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Analisis Bahaya Banjir, Metode AHP 

 
ABSTRAC: Study area is located in Gumai Talang Sub-district, Lahat District with the aim to knowing the level of 

hazard of flooding because in Ngalam village there had been a great flood wich resulted damage to settlements so they 

had to move to a safer new area. The Analitycal Hierarchy Process (AHP) method is use to select and weight the 

parameters that contribute based on pairwise comparasions, then proceed with the application of Geographic 

Information Systems (GIS) to produce the flood hazard map. The parameters use in this study are slope, elevation, 

rainfall, land use, distance river and infiltration. Based on the results of the analisys, it was found the flood hazard map 

showed that the research area was dominated by the “very high” category. Area with the “very high” category are the 

areas that are around the river. This proves that the parameter with the biggest contribution is the distance of the river. 

Ngalam village was in the “very high” category, after the great flood the villagers move to a higher area and far from  

the river in the “low” category for floods. 

 
Keywords: Disaster Mitigation, Analisys Hazard Flood, AHP Method 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

tingkat bencana yang tinggi dilihat dari aspek geografis, 

klimatologis dan demografis. Letak geografis Indonesia 

di antara 2 (dua) benua dan dua samudera 

mengakibatkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan 

bencana yang tinggi. Secara geologis Indonesia terletak 

pada 3 lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo- 

Australia dan Lempeng Pasifik sehingga Indonesia 

memiliki potensi bencana yang besar. Bencana Geologi 

adalah semua kejadian alam yang berkaitan dengan 

siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu 

yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor 

geologi tersebut meliputi semua yang berhubungan 

dengan proses geologi sehingga mengakibatkan 

terjadinya bencana. Salah satu bencana yang sering 

terjadi di Indonesia adalah banjir (BNPB, 2012).  
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Secara fisiografis peneliti hanya melakukan 

penelitian tentang potensi bahaya banjir pada daerah 

Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi 

Sumatera Selatan. Lokasi ditentukan berdasarkan histori 

desa Ngalam yang pernah terjadi banjir besar pada tahun 

2008 yang mengakibatkan rusaknya pemukiman 

sehingga harus pindah ke daerah yang lebih aman 

(Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Lokasi daerah penelitian. 

 
Banjir merupakan salah satu bencana alam yang 

sering terjadi. Banjir berdampak pada kehidupan 

manusia mengakibatkan kerugian materi, ekonomi 

hingga menimbulkan korban jiwa dan efek negatif bagi 

populasi kerusakan pada infrastruktur, layanan penting, 

kerusakan pada tanaman dan hewan, penyebaran 

penyakit dan kontaminasi air (Rincon dkk, 2018). 

Bahaya banjir diperkirakan akan meningkat frekuensi 

dan dampaknya, melalui dampak perubahan iklim, cuaca 

buruk dengan hujan lebat dan kondisi sungai (Ouma dan 

Tateishi, 2014). 

Banyak faktor yang berkontribusi dalam bahaya 

banjir diantaranya daerah yang memiliki lereng datar dan 

elevasi cenderung rendah dimana mengakibatkan 

sulitnya mengalirkan air. Curah hujan yang tinggi 

membuat sungai melebihi kapasitas dari daya 

tampungnya. Penggunaan lahan yang padat pemukiman 

dengan vegetasi yang tergolong sedikit, ditambah 

dekatnya jarak dari sungai dan daya serap air yang tidak 

mendukung mengakibatkan sulitnya air untuk diserap 

dan dialirkan. 

 

mengurangi dampak buruk dari bahaya tersebut (BNPB, 

2012). 

Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) sering 

diterapkan dalam manajemen banjir. AHP digunakan 

untuk menentukan tingkat bahaya banjir melalui proses 

validasi dibantu dengan penerapan SIG dengan tingkat 

akurasi hingga 92% (Ouma dan Tateishi, 2014). Banyak 

studi menunjukkan bahwa metode AHP dapat digunakan 

untuk memanajemen dan menghasilkan peta bahaya 

banjir. Contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Andez dan Lutz pada tahun 2010 di sebuah provinsi 

rawan banjir yang berada di Argentina, studi mereka 

menunjukkan bahwa teknik AHP dalam lingkungan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan metode 

yang kuat untuk menghasilkan peta bahaya  banjir 

dengan akurasi yang tinggi (Rahmati dkk., 2015). 

Dalam penelitian ini SIG digunakan dalam 

pembuatan peta bahaya banjir karena kemampuan 

algoritma SIG untuk memasukkan, menyimpan, 

mengambil, memanipulasi, menganalisis data spasial dan 

menghasilkan keluaran atribut baru. Keuntungannya 

adalah pada integrasi sejumlah data kemungkinan pilihan 

dalam berbagai parameter untuk meningkatkan proses 

pengambilan keputusan dalam parameter bahaya banjir. 

SIG memungkinkan perhitungan penilaian dan 

pembobotan dari parameter yang digunakan kemudian 

menggabungkannya menjadi indeks bahaya banjir. 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian yang digunakan adalah AHP dan 

overlay berbasis SIG dengan menggabungkan semua 

parameter yang berpengaruh terhadap bahaya banjir. 

AHP dipilih sebagai penentuan parameter berdasarkan 

perbandingan berpasang menurut para ahli dan sebagai 

metode untuk pembobotan parameter bahaya banjir. SIG 

berperan memungkinkan untuk membuat dan 

menganalisa geo spasial dengan keakuratan yang tinggi 

(Rincon dkk., 2018). 

Penerapan SIG semakin banyak digunakan untuk 

penilaian bahaya banjir, dalam penelitian ini 

memungkinkan menggabungkan beberapa parameter 

untuk mendapatkan hasil peta bahaya  banjir 

(Malczewski and Rinner, 2015). Metode AHP yang 

dikembangkan oleh Saaty pada tahun 1990 merupakan 

metode pengambilan keputusan yang kompleks dengan 

cara disederhanakan (Chan dan Armenakis, 2014). 

AHP dikembangkan oleh Saaty pada tahun 1990, 

merupakan salah satu metode pembobotan kriteria 

dengan cara membandingkan parameter melalui matriks 

perbandingan berpasangan dimana nilai dari satu 

parameter lainnya ditetapkan. Skala standar yang 

digunakan berkisar dari 1 hingga 9, dimana 1 memiliki 

 Baha ya (hazard) adalah suatu kondisi atau 

karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi dalam 

wilayah tertentu dengan tujuan mencegah dan 
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pengaruh yang terkecil dan 9 memiliki pengaruh terbesar 

terhadap bahaya banjir (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Pembobotan skala menurut Saaty (1990). 

 
Nilai Intensitas Keterangan 

1 Sama pentingnya 

2 Sama hingga sedang pentingnya 

3 Sedang pentingnya 

4 Sedang hingga kuat pentingnya 

5 Kuat pentingnya 

6 Kuat hingga sangat kuat 

pentingnya 

7 Sangat kuat pentingnya 

8 Sangat kuat hingga ekstrim 

pentingnya 

9 Ekstrim pentingnya 

 
AHP memiliki keuntungan memungkinkan struktur 

hirarki pada parameter, memberikan pengguna lebih baik 

dalam mengalokasikan bobot. Secara teoritis AHP 

bukannya   merumuskan kebenaran  namun  AHP 

membantu pengambilan keputusan yang paling sesuai. 

AHP adalah pendekatan pengambilan keputusan yang 

sesuai dengan tujuannya penggunanya. Oleh karena itu 

tujuan AHP adalah untuk menilai alternatif yang 

diberikan untuk tujuan tertentu dengan mengembangkan 

prioritas  untuk  parameter  yang dipilih.  AHP 

menggunakan teknik perbandingan berpasangan untuk 

menurunkan kriteria dalam hal kepentingan pengguna 

untuk mencapai suatu tujuan (Ouma dan Tateishi, 2014). 

Setelah bobot  dari  masing-masing   parameter 

didapatkan, selanjutnya penerapan SIG dilakukan untuk 

menghasilkan model peta bahaya banjir. Semua 

parameter dioverlay untuk mendapatkan peta bahaya 

banjir. Metode dasar perhitungan proses overlay 

disajikan pada (Gambar 2). 

 

 
Gambar 2. Metode perhitungan overlay (Rincon, 2018). 

 
Contoh nilai 1 dengan bobot 60% (1x0,6=0,6) dan 

nilai 5 dengan bobot 40% (5x0,4=2) kemudian 

dijumlahkan (0,6+2=2,6) yang dapat dilihat pada kotak 

kanan atas bagian skor. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembobotan Parameter bedasarkan Metode AHP 

Langkah   pertama   untuk   menentukan   bobot pada 

parameter adalah menetapkan nilai intensitas dari semua 

parameter yang digunakan berdasarkan skala 1 hingga 9 

yang dikembangkan oleh Saaty pada tahun 1990 (Tabel 

1). Selanjutnya adalah membangun matriks 

perbandingan dimana tiap parameter memiliki 

kepentingan yang berbeda dengan parameter lainnya. 

Setiap parameter dilakukan perbandingan (Tabel 2). 

Langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi pada 

semua parameter yang digunakan dalam penelitian 

(Tabel 3), semua nilai kolom dijumlahkan kemudian tiap 

elemen matriks dibagi dengan totalnya. Dari langkah- 

langkah tersebut maka akan didapatkan bobot semua 

parameter dengan cara menghitung rata-rata tiap baris 

dari matriks normalisasi (Tabel 4) Rincon dkk, (2018). 

Dimana kemiringan lereng diberi simbol (S), elevasi (E), 

curah hujan (CH), penggunaan lahan (PL), jarak sungai 

(JS)  infiltrasi tanah (I),  nilai parameter  (N),  jumlah (Σ) 
 

 

dan rata-rata ( X ). 

 
Tabel 2. Perbandingan pembobotan parameter (Rincon, 

2018). 

 
Parameter Perbandingan 

S E CH PL JS I 

S 1 2/3 2 2 1/2 1 

E 3/2 1 3 3 3/4 3/2 

CH 1/2 1/3 1 1 1/4 1/2 

PL 1/2 1/3 1 1 1/4 1/2 

JS 2 4/3 4 4 1 2 

I 1 2/3 2 2 1/2 1 

Σ 6,50 4,33 13,00 13,00 3,25 6,50 

 
Tabel 3. Normalisasi pembobotan parameter (Rincon, 

2018). 

 

Para- 

meter 

Normalisasi 

(N parameter / Σ perbandingan) 

S E CH PL JS I 

S 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

E 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

CH 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

PL 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

JS 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

I 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabel 4. Bobot parameter (Rincon, 2018). λ = 
6+5,65+6,42+6,42+6+6 

= 6,08
 

6 
 

𝐶𝐼 = 
6,08−6 

 

5 
= 0,016 

 
 

 
 
 
 

Ketidak  Konsistensian Perhitungan Metode AHP 

Metode AHP mungkin memiliki 

ketidakkonsistesian dalam menetapkan nilai matriks 

perbandingan berpasangan, untuk menghitung 

ketidakkonsistensian menggunakan indeks konsistensi 

atau consistency index (CI). Untuk menghitung CI, 

langkah pertama adalah menghitung penjumlahan 

parameter yang tertimbang dengan mengkalikan bobot 

parameter berpasangan. Kemudian konsistensi parameter 

dihitung sebagai rasio antara penjumlahan parameter 

tertimbang dan bobot (Rincon dkk, 2018). Lamda (λ) 

merupakan rata-rata dari nilai konsistensi parameter. 

Nilai λ dan jumlah parameter (n) digunakan untuk 

menghitung CI yang dirumuskan pada persamaan satu 

(1). Prosedur perhitungan CI disajikan pada (Tabel 5). 

Parameter Bahaya Banjir 

 
Parameter yang digunakan dalam penelitian antara 

lain adalah kemiringan lereng, elevasi, curah hujan, 

penggunaan lahan, jarak sungai dan infiltrasi. Semua 

parameter memiliki bobotnya masing-masing yang 

ditentukan menggunakan metode AHP. 

 
Kemiringan Lereng 

Lereng mempengaruhi kecepatan laju air dimana 

semakin besar lereng maka laju air semakin cepat yang 

artinya jika daerah berlereng curam potensi untuk 

terjadinya banjir kecil, sedangkan daerah berlereng datar 

potensi untuk terjadi banjir semakin besar (Rincon dkk, 

2018). Peta ini memperlihatkan kemiringan lereng suatu 

daerah dimana diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Warna 

merah memperlihatkan lereng datar dan memiliki potensi 

yang lebih besar untuk terjadinya banjir. Daerah ini 

didominasi berada pada sekitar sungai. Sedangkan warna 

hijau memperlihatkan lereng curam didominasi berada 

pada daerah lereng perbukitan (Gambar 3). 

𝐶𝐼 =  
λ−n 

𝑛−1 
(1) 

 

Tabel   5. Penjumlahan parameter tertimbang dan 

konsistensi parameter (Rincon, 2018). 

 
Parameter Jumlah Pembobotan 

Parameter 

Konsistensi 

Penilaian 

S (0,15)x(1) + 

(0,23)x(2/3) + 

(0,07)x(2) + 

(0,07)x(2) + 

(0,30)x(2/4) + 

(0,15)x(1) = 0,90 

0,90/0,15 = 

6 

E 1,30 5,65 

CH 0,45 6,42 

PL 0,45 6,42 

JS 1,80 6 

I 0,90 6 

 
Parameter yang digunakan untuk menentukan nilai 

CI ada 6 (n=6), dari hasil perhitungan yang telah 

dilakukan memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi 

tergolong tinggi karena hasil yang didapatkan kurang 

dari 0,1. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Gambar 3. Peta parameter kemiringan lereng. 

 
Skala yang digunakan pada penilaian kemiringan 

lereng 1 hingga 5 dimana nilai 1 memiliki potensi 

terkecil dan nilai 5 memiliki potensi yang besar untuk 

terjadinya banjir berdasarkan parameter kemiringan 

lereng. Daerah dengan kemiringan lereng 0-20  diberi 

nilai 5, 3-70 diberi nilai 4, 8-130 diberi nilai 3, 14-200
 

Parameter Bobot ( X ) 

S 0,15 

E 0,23 

CH 0,075 

PL 0,075 

JS 0,30 

I 0,15 
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diberi nilai 2 dan daerah dengan kemiringan lereng lebih 

dari 200 diberi nilai 1 (Tabel 6). 

 
Tabel 6. Bobot dan skor parameter kemiringan lereng. 

 
No Slope (...0) Nilai Bobot (%) Skor 

1 0-2 5 16 0,80 

2 3-7 4 16 0,64 

3 8-13 3 16 0,48 

4 14-20 2 16 0,32 

5 >20 1 16 0,16 

 
Elevasi 

Elevasi memiliki dampak signifikan pada penyebaran 

banjir di suatu wilayah. Elevasi memiliki peran kunci 

dalam kontrol gerakan overflow banjir (Rahmati dkk, 

2015). Daerah dengan elevasi yang lebih rendah 

umumnya memiliki potensi besar untuk terjadinya banjir 

dibandingkan dengan daerah dengan elevasi yang tinggi. 

Peta ini memperlihatkan gambaran elevasi suatu daerah 

yang diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Warna merah 

memperlihatkan elevasi terendah dimana didominasi 

oleh daerah yang berada di sekitar sungai dan memiliki 

potensi terbesar untuk terjadinya banjir. Sedangkan 

warna hijau memperlihatkan daerah dengan elevasi yang 

lebih tinggi, umumnya jauh dari sungai dan memiliki 

potensi terkecil untuk terjadinya banjir (Gambar 4). 

 

 

Gambar 4. Peta parameter elevasi. 

 
Skala yang digunakan pada penilaian elevasi 1 

hingga 5 dimana nilai 1 memiliki potensi terkecil dan 

nilai 5 memiliki potensi terbesar untuk terjadinya banjir 

berdasarkan parameter elevasi. Daerah yang memiliki 

elevasi kurang dari 115 m diberi nilai 5, 115-130 m 

diberi nilai 4, 131-145 m diberi nilai 3, 146-160 m diberi 

 

nilai 2 dan daerah yang memiliki elevasi lebih dari 160 

m diberi nilai 1 (Tabel 7). 

 
Tabel 7. Bobot dan skor parameter elevasi. 

 
No Elevasi (m) Nilai Bobot (%) Skor 

1 <115 5 23 1,15 

2 115-130 4 23 0,92 

3 131-145 3 23 0,69 

4 146-160 2 23 0,46 

5 >160 1 23 0,23 

 
Curah Hujan 

Curah hujan berkotribusi terhadap suplai air pada 

suatu wilayah. Curah hujan tinggi membuat kapasitas 

sungai tidak mampu menampung air yang 

mengakibatkan meluapnya air ke daerah sekitar sungai. 

Air yang tidak dapat diserap oleh tanah akan 

menggenangi suatu daerah. Jumlah limpasan air 

berkaitan dengan curah hujan pada suatu wilayah dimana 

semakin besar nilai curah hujan maka suplai air pada 

daerah tersebut akan semakin banyak sehingga potensi 

untuk terjadinya banjir semakin besar. Tingkat air di 

sungai naik ketika terjadi hujan lebat, ketika air naik 

sungai air akan meluap ke daerah sekitar sungai sehingga 

menyebabkan terjadinya banjir (Ouma dan Tateishi, 

2014). Peta ini memperlihatkan sebaran curah hujan  

pada daerah penelitian. Warna merah memperlihatkan 

nilai curah hujan tertinggi, sedangkan warna hijau 

memperlihatkan nilai curah hujan terendah. Pola sebaran 

didapat dari hasil data curah hujan yang diinterpolasikan 

menggunakan Inverse Distance Weighting (IDW) pada 

arcmap. Dilihat dari pola sebarannya semakin ke Barat 

maka nilai curah hujan semakin meningkat (Gambar 5). 

 

 

Gambar 3. Peta parameter curah hujan. 

263



R.A. Darmawan et al. 
 

 
 

Skala yang digunakan pada penilaian curah hujan 1 

hingga 5 dimana nilai 1 merupakan nilai terendah dari 

curah hujan dan nilai 5 merupakan nilai tertinggi dari 

curah hujan. Curah hujan yang berkisar 3.044-3.046 mm 

diberi nilai 5 , 3.041,1-3.044 mm diberi nilai 4, 3.039,1- 

3.041 mm diberi nilai 3, 3.036,1-3.039 mm diberi nilai 2, 

3.034-3.036 mm diberi nilai 5 (Tabel 8). 

 
Tabel 8. Bobot dan skor parameter curah hujan. 

 
No CH (mm) Nilai Bobot (%) Skor 

1 3.044,1-3.046 5 7,5 0,38 

2 3.041,1-3.044 4 7,5 0,30 

3 3.039,1-3.041 3 7,5 0,23 

4 3.036,1-3.039 2 7,5 0,15 

5 3.034-3.036 1 7,5 0,08 

 
Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan yang terlalu padat dengan 

pemukiman, sarana dan prasarana menghambat laju air 

dan daya serapnya sehingga daerah memiliki potensi 

yang besar untuk terjadinya banjir. Sedangkan daerah- 

daerah yang masih banyak vegetasi memiliki potensi 

yang kecil untuk terjadinya karena vegetasi berperan 

dalam daya serap air (Tehrany dkk, 2014). Peta ini 

memperlihatkan penggunaan lahan pada daerah 

penelitian. Warna merah adalah area pemukiman dimana 

umumnya berada di sekitar sungai dan memiliki potensi 

terbesar untuk terjadinya banjir. Sedangkan warna hijau 

merupakan hutan dengan vegetasi yang rimbun dan 

memiliki potensi terkecil untuk terjadinya banjir 

(Gambar 6). 

 

 
Gambar 6. Peta parameter penggunaan lahan. 

 
Skala yang digunakan pada penilaian penggunaan 

lahan 1 hingga 5 dimana nilai 1 memiliki potensi terkecil 

 

dan nilai 5 memiliki potensi terbesar untuk terjadinya 

banjir. Daerah pemukiman diberi nilai 5, persawahan 

diberi nilai 4, perkebunan / ladang diberi nilai 3, semak 

belukar diberi nilai 2 dan hutan diberi nilai 1 (Tabel 9). 

 
Tabel 9. Bobot dan skor parameter penggunaan lahan 

 
No Keterangan Nilai Bobot (%) Skor 

1 Pemukiman 5 7,5 0,38 

2 Persawahan 4 7,5 0,30 

3 Perkebunan / 

ladang 

3 7,5 0,23 

4 Semak belukar 2 7,5 0,15 

5 Hutan 1 7,5 0,08 

 
Jarak Sungai 

Jarak sungai berpengaruh besar karena daerah yang 

dekat dari tubuh sungai memiliki potensi terbesar untuk 

terjadinya banjir karena luapan air sungai umumnya 

menggenangi daerah yang di sekitar sungai. Sedangkan 

untuk daerah yang jauh dari sungai memiliki potensi 

kecil untuk terjadinya banjir (Rincon dkk, 2018). Peta ini 

memperlihatkan jarak dari suatu daerah terhadap sungai. 

Warna merah memperlihatkan jarak terdekat dari sungai 

dan memiliki potensi terbesar untuk terjadinya banjir 

karena daerah ini berhubungan langsung saat luapan air 

sungai terjadi. Luapan tersebut umumnya berada di 

sekitar jika tidak segera diserap oleh tanah maka akan 

menjadi banjir. Warna hijau memperlihatkan jarak 

terjauh dari sungai dan potensi untuk terjadinya banjir 

pada daerah ini sangat kecil karena umumnya daerah ini 

memiliki elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

daerah yang berada di sekitar sungai (Gambar 7). 

 

 
Gambar 7. Peta parameter jarak sungai. 
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Skala yang digunakan pada penilaian penggunaan 

lahan 1 hingga 5 dimana nilai 1 memiliki potensi yang 

kecil untuk terjadinya banjir. Daerah dengan jarak 

kurang dari 200 m dari tubuh sungai diberi nilai 5, 200- 

400 m diberi nilai 4, 401-600 m diberi nilai 3, 601-800  

m diberi nilai 2 dan daerah yang berjarak lebih dari 800 

m diberi nilai 1 (Tabel 10). 

 
Tabel 10. Bobot dan skor parameter jarak sungai. 

 
No Jarak (m) Nilai Bobot (%) Skor 

1 <200 5 30 1,50 

2 201-400 4 30 1,20 

3 401-600 3 30 0,90 

4 601-800 2 30 0,60 

5 >800 1 30 0,30 

 
Infiltrasi Tanah 

Infiltrasi berkontribusi terhadap bahaya banjir karena 

berkaitan dengan kecepatan daya serap pada suatu 

daerah. Tanah dengan tekstur berpasir dapat menyerap 

limpasan air lebih cepat, sedangkan tanah liat yang 

kurang berpori akan menahan air lebih lama 

 

Berdasarkan uji infiltrasi yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa kemampuan menyerap air pada suatu 

daerah berbeda-beda dimana akan diklasifikasikan 

menjadi 5 kelas (Tabel 11). 

 
Tabel 11. Bobot dan skor parameter infiltrasi tanah. 

 
No Infiltrasi (cm) Nilai Bobot (%) Skor 

1 <2,5 5 16 0,80 

2 2,6-5 4 16 0,64 

3 5,1-7,5 3 16 0,48 

4 7,6-10 2 16 0,32 

5 >10 1 16 0,16 

 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 

didapatkan peta bahaya banjir yang dibagi menjadi 5 

kategori (Tabel 12) yaitu sangat tinggi (3,725-4,275), 

tinggi (3,174-3,724), sedang (2,623-3,173), rendah 

(2,072-2,622) dan sangat rendah (1,520-2,071). 

Pembagian klasifikasi skor dirumuskan dengan 

persamaan dua (2). Selanjutnya nilai terendah ditambah 

dari hasil yang didapat. 

dibandingkan tanah dengan tekstur pasir. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanah daerah yang dicirikan dengan 
𝑆𝑆 = 𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛  

𝑛 
(2) 

tanah lempung lebih berpotensi untuk terjadinya banjir. 𝑆𝑠: 𝑆𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑜𝑟 
Tingkat  kelembapan tanah akan meningkat  ketika curah 
hujan  cukup  tinggi  terjadi.   Umumnya   jenis  tanah  di 𝑆𝑚𝑎𝑥 : 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

suatu daerah mengontrol jumlah air yang diserap ke 

dalam tanah (Ouma dan Tateishi, 2014). Peta ini 

memperlihatkan kecepatan daya serap pada daerah 

𝑆𝑚𝑖𝑛: 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 

𝑛: 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 

 
4,275 − 1,520 

penelitian. Warna merah memperlihatkan daya serap air 

paling lama, sedangkan warna hijau memperlihatkan 

𝑆𝑠 = 
5 

= 0,551 

daya serap air yang lebih cepat dimana potensi untuk 

terjadinya banjir semakin kecil (Gambar 8). 

 

 
Gambar 8. Peta parameter infiltrasi. 

Sebagai contoh untuk menetukan selang skor pada 

kategori “sangat rendah” dimana nilai terendah adalah 

1,520 kemudian ditambah dengan 0,551 didapatkan hasil 

2,071 yang berarti selang skor untuk kategori ini 1,520- 

2,071. Selanjutnya untuk menentukan selang skor 

kategori “rendah” digunakan nilai 2,071 kemudian 

ditambah dengan 0,551 didapatkan hasil 2,622. 

Perhitungan ini dilakukan pada setiap kategori. Semakin 

tinggi skor pada suatu daerah maka kemungkinan untuk 

terjadinya banjir akan semakin besar. 

 
Tabel 12. Tingkat kategori bahaya banjir. 

No Kategori Selang Skor 

1 Sangat tinggi 3,725-4,275 

2 Tinggi 3,174-3,724 

3 Sedang 2,623-3,173 

4 Rendah 2,072-2,622 

5 Sangat rendah 1,520-2,071 
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Peta bahaya banjir yang dihasilkan memperlihatkan 

seberapa besar potensi suatu daerah untuk terjadinya 

banjir. Pada daerah penelitian didominasi dengan 

kategori “sangat tinggi” yang mencakup 30% dari luasan 

daerah penelitian. Daerah-daerah yang tergolong 

kategori “sangat tinggi” untuk terjadinya banjir adalah 

daerah-daerah yang memiliki jarak terdekat dengan 

sungai, memiliki elevasi yang lebih rendah dari daerah 

lainnya dan memiliki lereng yang datar. Umumnya 

daerah ini dipadati dengan area pemukiman dengan 

vegetasi yang tergolong sedikit. Sedangkan untuk daerah 

yang tergolong dengan kategori “sangat rendah” 

merupakan daerah terkecil yang mencakup 10% dari 

luasan daerah penelitian. Daerah-daerah yang tergolong 

dengan kategori “sangat rendah” adalah daerah-daerah 

yang jauh dari sungai, memiliki elevasi tinggi dan 

berlereng miring. Umumnya daerah ini jauh dari sungai 

besar dan area pemukiman dimana vegetasi yang 

tergolong rimbun dapat berperan dalam penyerapan air 

(Gambar 9). 

 

 
Gambar 9. Peta analisis bahaya banjir Kecamatan Gumai 

Talang Kabupaten Lahat. 

 
Akibat dari dampak banjir ini khususnya desa 

Ngalam mengalami kerugian material, ekonomi, 

rusaknya perkebunan dan persawahan yang 

mempengaruhi mata pencarian dari penduduk sekitar. 

Sehingga penduduk desa ini memilih untuk pindah ke 

daerah yang lebih aman dari bahaya banjir. Mereka 

pindah ke daerah dengan morfologi perbukitan dimana 

memiliki elevasi yang lebih tinggi dan menjauhi sungai 

besar dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya 

banjir. Desa Ngalam Baru berada pada daerah perbukitan 

dan jauh dari sungai, berdasarkan analisis  yang 

dilakukan lokasi baru desa ini tergolong aman dari 

bahaya banjir karena masuk pada kategori “rendah” 

untuk terjadinya banjir. 

 

KESIMPULAN 

 
Dalam penelitian ini, peta bahaya banjir 

disajikan dengan menggunakan model SIG. Enam 

parameter yaitu kemiringan lereng, elevasi, curah hujan, 

penggunaan lahan, jarak sungai dan infiltrasi disajikan 

dalam bentuk tabel untuk mempertimbangkan masing- 

masing bobotnya. Dalam penelitian ini parameter yang 

paling besar pengaruhnya terhadap bahaya banjir adalah 

jarak sungai dengan bobot 30%, dibawahnya adalah 

parameter elevasi dengan bobot 23%. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan hasil dari peta analisis yang dihasilkan pada 

penelitian ini bahwa daerah dengan kategori “sangat 

tinggi” terhadap banjir adalah daerah-daerah yang 

jaraknya dekat dengan sungai dan memiliki elevasi yang 

rendah. 

Hasil ini signifikan dengan sejarah banjir yang 

pernah terjadi di desa Ngalam pada tahun 2008. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan lokasi 

desa ini termasuk dengan kategori “sangat tinggi” untuk 

terjadinya banjir. Desa Ngalam berada dekat dengan 

sungai besar, berlereng datar dan memiliki elevasi yang 

rendah sehingga saat air naik di atas sungai maka air 

akan langsung meluap ke daerah yang padat dengan 

pemukiman. Selain itu hasil dari uji infiltrasi yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki daya 

serap yang tergolong lambat dan sulit untuk mengalirkan 

air, ditambah dengan air hujan yang turun sehingga air 

yang menggenangi daerah ini menjadi banjir. 
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ABSTRAK: Kegagalan lereng dapat disebabkan banyak faktor, dua diantaranya ialah efek kondisi batuan dan curah 

hujan. Mekanika batuan yang dapat menggambarkan kondisi kekuatan batuan terhadap stabilitas lereng. Begitu juga 

dengan perubahan iklim yang terjadi dapat mempengaruhi infiltrasi air hujan, proses ini mempengaruhi stabilitas lereng. 

Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi stabilitas lereng di Desa Bukit Bakar, Tanjung Jabung Barat, Jambi. 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengolahan data kondisi lereng dilapangan dan data curah hujan. 

Berdasarkan analisis memperlihatkan bahwa nilai dari Faktor Keamanan lereng masih dalam kondisi yang aman dan 

presitpitasi air hujan yang tinggi dapat mempengaruhi kondisi batuan. Jadi dapat diketahui hasil penelitian menemukan 

bahwa lereng yang dievaluasi pada daerah penelitian masih dalam kondisi aman. 

 

Kata Kunci: Stabilitaslereng, Mekanikabatuan, Curahhujan 

 
ABSTRACT:Slope failure can be caused by many factors, two of which are the effects of rock conditions and rainfall. 

Rock mechanics that can describe rock strength conditions on slope stability. Likewise with climate changes that occur 

can affect the infiltration of rainwater, this process affects slope stability. This paper aims to investigate the condition 

of slope stability in Bukit Bakar Village, West TanjungJabung, Jambi. The method used in this research is processing 

the slope conditions in the field and rainfall data. Based on the results of the analysis shows that the value of Safety 

Factor (SF) of the slope is still in good condition and high rainwater precipitations can impact rock conditions. So it 

can be seen that the influence of these two parameters on rock slope conditions in the study area is still in the safe 

category. 

 

Keywords: Slope stability, Rock mechanic, Rainfall 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

The problem of slope stability is a problem that often 

arises in Indonesia, landslide events often happens 

especially during the rainy season. Some cases of other 

slope stability occur with triggers of earthquakes. So, the 

scientific study of slope stability is always needed as an 

effort to mitigate the occurrence of land movement or 

landslide. 

The projected of climate will likely impose landslide 

in several regions in Indonesia. Currently, landslide 

frequently hit Indonesia causing loss of life and property. 

For example, in the period of 2003-2005 Indonesia 

suffered from 103 landslides across seven provinces with 

a huge amount of loss. Landslide must be taken into 

account in any comprehensive water-related study, 

considering that the water is often triggered by landslide 

occurrence (Setiawan et al., 2010). 

Providing information regarding future climate 

scenarios is very important in climate change study. 

SiBias is built to perform user-defined climate change 

scenarios for various locations in Indonesia. The analysis 

result from SiBias can be used as important information 

for providing climate change scenarios to support 

climate change impacts, adaptation and mitigation 

studies in Indonesia (Faqih, 2017). 

Slope stability analysis provides a safe slope review 

and planning for an area. The analytical method for slope 

stability cannot be separated from the knowledge of the 

mechanisms of slope collapse, the type of material, 

topography and geological conditions. This research was 

conducted in Bukit Bakar Village, TanjungJabung Barat, 

Jambi. 
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Slope stability analysis is conducted to determine the 

safety of the natural slopes, slopes of excavation. This 

analysis is not easy to do because there are many factors 

that greatly affect the results of the calculation. These 

factors include rock conditions, the shear strength of the 

rock and the flow of water seepage in the rock. 

 

 

LITERATURES 

 

Geology of South Sumatera Basin 

 

South Sumatera Basin was formed as pull–apart 

basin related to Northwest–Southeast trending dextral 

strike-slip faults. It makes South Sumatera Basin is 

dominated by continental rift basin development. South 

Sumatera Basin has four paleostructural  orientation; 

those are NE–SW, WNW– ESE, N–S and NW–SE 

orientation. Based on four paleo structural orientations, 

South Sumatera Basin is divided into four main sub-

basins (Jambi Sub-Basin, North Palembang Sub-Basin, 

Central Palembang Sub-Basin, and South Palembang 

Sub-Basin). 

From old to young age, stratigraphy of South 

Sumatera Basin is composed of Pre–Tertiary Basement, 

e.g., limestone, metasediments, volcanic and granite. 

Syn–rift depositional sequence lies unconformably on 

pre–rift sequence which comprises Lahat Formation, 

Lemat Formation, and TalangAkar Formation. Overlies 

the syn–rift  deposits, post–rift sequences were deposited 

conformably, consisting Baturaja Formation, Gumai 

Formation, Air Benakat Formation, and MuaraEnim 

Formation. The Kasai Formation unconformably overlies 

the post–rift sequence deposit (Ginger and Fielding, 

2005). For determining the deposition environment of 

each formation can be done by reading log data (Holis et 

al., 2016). 

 

Geological Setting 

 

Research area is located in TanjungJabung Barat, 

Jambi. Geologically located in the Jambi Sub–basin, 

which is part of the South Sumatra Basin. Based on the 

geographical location, the research location is included 

in the regional geological map of the MuaraBungo Sheet 

(Simandjuntak et al., 1991). 

Geological processes that occur can be seen from the 

recording unit rock units in the study area. In this area, 

there are three formations were found that fill this basin, 

while the formation is from old to young is the Lahat 

Formation, TalangAkar Formation, and Gumai 

Formation (Simandjuntak et al., 1991). The rock 

distribution pattern present in the research area is 

controlled by the geological structure, in the form of 

folds with directional Northwest - Southeast folds (Fig 

1). 

Slope observations were conducted at five sites within 

the study area. It aims to observe the slope to know the 

condition of the slope stability. 

 

 

 

Fig. 1 Geological map of Bukit Bakar (Simandjuntak et 

al., 1991) 

 

Shear Strength 

 

The shear characteristics of rock materials are the 

input parameters used to predict the behavior of rock 

material in large–scale engineering applications. Among 

others, the direct shear test has been increasingly used by 

rock mechanics engineers to determine the shear 

characteristics of rock properties (Lai et al., 2016).  

The strength of the rock depends on the forces that 

works between the grains. With that, this research took 

the opportunity to present the results of shear strength 

parameters which include cohesion (C) and shear angle 

(𝜙)  from the direct shear test. The value of cohesion 

depends on the type of soil and the density of the grain. 

While the shear angle, will be proportional to the 

effective voltage that works on the sliding plane. 
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Shear strength tests play an important role in assessing 

the behavior of rock masses (Buocz et al., 2010). 

Significant changes in rock material strength and 

deformation with increasing pressure were investigated 

from the stress–strain relationship that the rock 

experienced. 

Slope Stability 

 

Determination of slope stability, known as the Safety 

Factor. Stability of a hillside is evaluated through the 

values of SF, which can be defined as ratio between 

passive forces, which prevent the slippage of the mass of 

soil and active forces, which cause the slippage of the 

mass of soil (Bláhová et al., 2013). The slope stability 

depends on the driving force and the holding force on the 

slip. The resisting force is a force that prevents avoiding 

an avalanche, whereas the driving force is the force that 

causes the landslide (Twidale, 2004). 

So, in this study, the minimum safety factor used is SF ≥ 

(equal to or greater) of 1.25, as the procedure of Bowles 

(1997), with the following provisions (Table 1): 

 

Table 1 Criteria of slope stability (Bowles, 1997) 

SF Value Events on The Slope 

≥ 1.25 

 =1.07 – 1.25 

< 1.07 

Safer Slope 

Unsafe Slope. 

Critical Slope 

 

 

METHOD 

 

Primary data is field observation, includes data slope 

geometry (height, width, slope), laboratory analysis of 

sample to know the mechanics (direct shear test). The 

method used to determine the value of the safety factor is 

the Simplified Bishop method using the Rock science 

Slide 6.025. 

Secondary data is sourced from rainfall data. Rainfall 

data is processed using SiBias and GIS. “Statistical Bias 

Correction for Climate Scenarios (SiBiaS)” is develop a 

tool that can be used to simplify the downscaling 

processes in order to help scientist, especially in 

Indonesia, for generating future climate scenario data 

that can be used for their climate change-related studies 

(Faqih, 2017). Data processing will produce a graph, 

projection model analysis until 2040. The climate 

scenario can be used as basic information to support 

adaptation and mitigation studies. Then, Graphical 

Information System (GIS) is spatial analysis to know the 

intensity of rainfall from the research area. 

 

 

 

RESULT 

Geological Engineering Properties 

 

The soil samples were taken in the field, then tested 

in the soil mechanics laboratory so that the mechanical 

properties of the soil were obtained from the sample. The 

sample test was conducted for 5 samples. Laboratory 

tests required to determine the mechanical properties of 

soil are a Direct shear test. 

 

Direct Shear Test 

The shear strength of soils is of special relevance 

among geotechnical soil properties because it is one of 

the essential parameters for analyzing and solving 

stability problems (Thermann et al., 2006). The shear 

strength is the resistance force carried out by the grain of 

the soil against the insistence or pull. In this analysis to 

obtain the result variation, three experiments were 

conducted on one sample, using a load of 49 kPa, 98 

kPa, and 196 kPa. Test results from the first sample are 

shown on Figure 2. 

 

 

 

 

Fig. 2 The stress deformation chart of the first sample 

 

The first sample yields a maximum of stress are 18.7 

(for a 49 kPa load), 41.6 (for a 98 kPa load), and 51.5 

(for a 196 kPa load) as shown in Figure 2. Tests were 

conducted on five samples, as the results of data from all 

samples are shown on Table 2. 

 

Table 2 Results of Direct shear test 
Slope 49 kPa 98 kPa 196 kPa 

1 18.7 41.6 52.5 

2 16.5 26.5 37.0 

3 17.9 32.2 51.9 

4 20.3 34.0 52.7 

5 24.3 32.6 48.5 

 

270



 
R.Fitri, et al. 

Rainfall 

 

Climatic conditions, the topography of the region, 

and the rotation or confluence of wind currents can 

affect rainfall (Budiman, 2011). One of the secondary 

data used in analyzing or interpreting the occurrence of 

landslides is the role of rainfall so that the amount of 

rainfall varies according to location and time. Rainfall 

data is processed using SiBias and GIS. 

Data processing with SiBias will produce a graph, 

projection model analysis until 2040 (Fig. 3). The 

research was also conducted using spatial analysis 

showing rainfall data in research area with Graphical 

Information System (GIS) method. In the region of the 

average of the highest rainfall occurred in October to 

January, more than 300 mm / month. The peak rainfall in 

November, while September is the lowest rainfall. 
 

 

Fig. 3 Chart of rainfall in West TanjungJabung from 

SiBias 

 

Rain with a certain intensity that occurs continuously 

at a certain time will also cause the addition of land mass 

on the slope due to the formation of storage by the 

infiltration of the rain. 

Based on the rainfall map can be seen that the intensity 

of rainfall in the research area is high, 308 mm / month 

(Fig. 4). The rain infiltration will cause the weight of soil 

volume to increase so that the load of the slope becomes 

increased. 

 

Fig. 4 Rainfall map of West TanjungJabung 

 

Slope Stability Analysis 

 

After mapping and observation in the field, then 

analyzed on 5 slopes scattered in several different places. 

 

First Slope 

Based on the results of laboratory tests on soil 

samples obtained variance results as follows, cohesion = 

13.72, shear angle (𝜙) = 11.63. Based on the analysis of 

the slope safety factor obtained SF value of 1.34 and 

included in the class of safe slopes with the possibility of 

landslides rare (Fig. 5). The test results from the five 

samples are shown in Table 3. 

 
 

Fig. 5 Slide analysis for the first sample 
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Table 3 Results of Safety Factor 
Slope Cohesion Shear angle SF 

1 13.73 11.63 1.34 

2 11.24 7.67 1.03 

3 8.06 12.79 1.83 

4 10.94 12.21 1.79 

5 16.32 9.35 4.7 

 

 

DISCUSSIONS 

 

Stable slopes have high SF, and unstable slopes have 

low SF. The slope safety factor depends on the shear 

resistance and shear stress, both of which work in 

opposite directions along the plane of the slip. The field 

of slip is located in the weakest zone in the body of the 

slope. The SF value = 1.07 can prevent the occurrence of 

landslides. But, with the shear strength conditions can 

support the geometry of the new slope, it makes the 

safety factor higher. There are several factors that affect 

the condition of the stability of a slope, namely the 

nature of mechanics, rainfall, lithology, and morphology 

(Table 4). 

Table 4 Resume of slope properties 

Slope 

Engineering 

Properties Rainfall 

(mm/month) 

Slope 

(o) 
Lithology 

Elevation 

(m) 
Morphology SF 

Cohesion 
Shear 

angle 

1 13.73 11.63 > 300  34  Mudstone unit 135 
Moderately 

steep slope 
1.34 

2 11.24 7.67 > 300  40 Mudstone unit 116 
Moderately 

steep slope 
1.03 

3 8.06 12.79 > 300  45 Mudstone unit 102 
Moderately 

steep slope 
1.83 

4 10.94 12.21 > 300  36 Sandstone unit 119 
Moderately 

steep slope 
1.79 

5 16.32 9.35 > 300  21 Sandstone unit 135 
Moderately 

steep slope 
4.7 

 

Effect of Engineering Properties on Slope Stability 

 

The small shear angle values within the research 

range from 7.67 ° - 12.79 ° so that the movement of the 

soil may occur, because the larger the inner shear angle, 

the material will be more resistant to the external stresses 

imposed on it other than the low cohesiveness value in 

the area of the research ranging from 8.057-16.315 kPa 

is also possible soil motion because the attraction 

between the particles in rocks and soil is also low.  

Based on the data from table 4 it shows that changes 

in shear angel values can significantly affect the value 

for SF. While the value of material cohesion also affects 

but is considered not too large to affect the change in 

value for SF. 

 

Effect of Rainfall on Slope Stability 

 

Climate is an important factor causing land surface 

changes. Climatic factors that affect the mass movement 

are rain and temperature. Rain as the cause of erosion, 

increasing the weight of rock weathering and reducing 

the tensile force between rocks that have been weathered 

with fresh rocks under it with the formation of the 

launcher field. Temperature-associated with the intensity 

of solar irradiance affect the occurrence of expansion 

and shrinkage of rocks that encourage rock weathering. 

After heavy rain lasted the process of infiltration of 

rainwater into the slope, resulting in rising groundwater 

levels in the slope and resulted in the reduction of the 

shear strength of the soil or rocks on the slopes, 

eventually the process of land movement in the slope. 

Seen from Table 4, indicates that the average rainfall 

over the study area is over 300 mm / month, with the 

highest peak being in November. And the lowest value 

was in September, 115 mm / month. It shows that the 

likelihood. 

 

Effect of Lithology on Slope Stability 

 

The condition of lithology in the research area 

consisting of mudstone unit and sandstone unit. A highly 

developed denudationalprocess, has implications for the 

resistance of the rock, causing the rock to become 

obsolete. Rock resistance decreases, causing frequent 

soil movement. 

Generally, coarse-grained lithologies such as sandstone 

unit will be more resistant than mudstone units. So the 

possibility of landslide on mudstone unit is high. 
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Effect of Morphology on Slope Stability 

 

High topography with steep slopes is a high potential 

for ground movement. The influence of geology is also 

influential, uncomfortable lithologic conditions in steep 

hills with high lap rates, so the soil becomes thick. 

Conditions like this are very sensitive to the occurrence 

of ground motion. 

The morphology of the observed slopes has the 

characteristic of moderately steep slope. It is related to a 

denudational process that plays an active role in the 

research area. The shape of branching of streams in 

rocks shows the similarity of rock lithology, thus causing 

erosion to occur to adjust its lithology. Because of the 

slope conditions and the denudational process, it can 

disrupt the stability of the slope so it can cause the slope 

of the landslide. 

 

 

CONCLUSION 

 

Based on the discussion it can be seen that the result 

of slope stability factor analysis on five slopes analyzed. 

The safety factor of slopes is between 1.34 to 4.79, only 

second slope and the probability of landslide is high. In 

addition to the mechanical properties of the lithology, 

there are other factors that can affect the stability of the 

slope, such as climates, e.g., rainfall, temperature, and 

morphological form in the research. Of the several 

properties that can affect the slope stability, there is a 

dominant factor that affects the value of the safety factor. 

These parameters are the shear angel and slope. The 

higher value of both parameters, then the value of the 

safety factor will also increase. 
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ABSTRAK : Secara administratif, daerah penelitian berada di Desa Muara Cawang yang merupakan desa produktif 

yang warganya berkerja sebagai petani karet dan sawit. Berdasarkan peninjauan lapangan pada saat pemetaan, Desa 

Muara Cawang merupakan salah satu desa di Lahat yang sebagian besar warganya memanfaatkan air sungai untuk 

keperluan sehari–hari, akan tetapi sebagian warganya juga ada yang memanfaatkan air sumur untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih.  Keterdapatan airtanah sangat dipengaruhi oleh tata kelola dalam pengambilan airtanah yang tidak 

memperhatikan aspek lingkungan serta pemanfaatan airtanah yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan kualitas 
airtanah menjadi menurun. Metode dari penelitian ini berbasis analisis kualitas airtanah dan analisis berdasarkan 

metode diagram Piper dan diagram Durov. Data yang diperoleh dilapangan berupa data ketinggian muka airtanah, 

kedalaman muka airtanah, serta data sampel airtanah sumur gali warga. Berdasarkan hasil data lapangan, kedalaman 

muka air tanah yang ada mempunyai variasi yang berbeda berkisar antara 0,2-3,53 m dan ketinggian muka airtanah 

berkisar antara 121,47-238,35 mdpl Hasil analisis kualitas airtanah yang layak pakai berdasarkan analisis parameter 

fisik menurut Permenkes No.492/MENKES /PER /IV /2010. Berdasarkan pengeplotan data hasil analisis unsur mayor 

dalam 10 sampel airtanah daerah penelitian pada Diagram Piper dasn Diagram Durov, tipe hidrogeokimia airtanah 

adalah Ca-HCO3 (Kalsium Bikarbonat). Tipe airtanah ini sesuai dengan litologi penyusun tubuh akuifer, yaitu 

batupasir dan batulempung. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa airtanah yang ada di daerah penelitian mengalir 

pada akuifer antar butir dengan  sistem aliran bawah permukaan yang relatif dangkal. 

 

Kata Kunci: Muara Cawang, Hidrogeokimia, Airtanah. 

 

 

ABSTRACT : Administratively, the research area is located in Muara Cawang Village which is a productive village 

whose people work as rubber and oil palm farmers. Based on the field review at the time of mapping, Muara Cawang 

Village was one of the villages in Lahat where most of the residents used the river water for their daily needs, but some 

of the residents also used well water to meet their clean water needs. The presence of groundwater is strongly 

influenced by governance in extracting groundwater that does not pay attention to environmental aspects and 

uncontrolled utilization of groundwater can also cause groundwater quality to decline. The method of this study is 

based on groundwater quality analysis and analysis based on the Piper diagram method and Durov diagram. Data 

obtained in the field is groundwater level, groundwater depth, and groundwater well digging sample data. Based on the 

results of field data, the existing groundwater depth has different variations ranging from 0.2-3.53 m and groundwater 
level ranges between 121.47-238.35 m above sea level. The results of analysis of groundwater quality that are feasible 

to use based on analysis physical parameters according to Permenkes No.492 / MENKES / PER / IV / 2010. Based on 

the data collection from the results of major element analysis in 10 samples of groundwater in the study area on Piper 

Diagrams and Durov Diagrams, the type of groundwater hydrogeochemistry is Ca-HCO3 (Calcium Bicarbonate). This 

type of groundwater is in accordance with the lithology of the body of the aquifer, namely sandstone and claystone. So 

that it can be interpreted that the groundwater in the study area flows in intergrained aquifers with relatively shallow 

subsurface flow systems. 

 

Keywords: Muara Cawang, Hydrogeochemical, Groundwater. 

PENDAHULUAN 

 

Daerah penelitian terdapat pada daerah Muara 

Cawang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan 

(Gambar 1.). Penelitian yang dilakukan di daerah ini  

meliputi pemetaan geologi dan pengambilan sampel air 

sumur gali warga untuk penelitian hidrogeokimia 

airtanah pada daerah penelitian. Diharapkan data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh semua pihak, terutama penelitian 

yang akan dilakukan selanjutnya. 
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Gambar 1. Peta daerah penelitian. 

 

Airtanah merupakan salah satu sumber air bumi yang 

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih bagi masyarakat. Kebutuhan  masyarakat  akan  

sumberdaya air pada   saat   ini   semakin meningkat 

seiring dengan pertumbuhan pen-duduk dan semakin 

pesatnya kegiatan pembangunan. Berdasarkan 

peninjauan lapangan pada saat pemetaan, Desa Muara 

Cawang merupakan salah satu desa di Lahat yang 

sebagian besar warganya memanfaatkan air sungai untuk 

keperluan sehari–hari, akan tetapi sebagian warganya 

juga ada yang memanfaatkan air sumur untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih. 

 Keterdapatan airtanah sangat dipengaruhi oleh tata 

kelola dalam pengambilan airtanah yang tidak 

memperhatikan aspek lingkungan serta pemanfaatan 

airtanah yang tidak terkendali juga dapat menyebabkan 

kualitas airtanah menjadi menurun. Hal ini menjadi 

penting untuk diperhatikan dalam memahami akan 

keberadaan airtanah (daerah, ketinggian, kedalaman 

muka airtanah dan arah alirannya) serta kualitas airtanah. 

Dampak negatif yang timbul antara lain penurunan muka 

airtanah, intrusi air laut, dan amblesan tanah (Irinne, 

2011). 

Keterdapatan sumberdaya airtanah yang terganggu 

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan mengingat 

proses ini akan menyebabkan ketersediaan airtanah yang 

dapat dimanfaatkan menjadi semakin sedikit dan 

semakin besar peluang terjadinya kelangkaan air bersih. 

Airtanah secara alamiah memiliki karakter unik yang di 

antaranya tercermin dari kondisi hidrogeokimianya. 

Menurut Tikhomirov (2016), hidrogeokimia  

didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang 

komposisi dan karakteristik dari airtanah. Pengertian 

tersebut secara lebih luas meliputi komposisi dan 

karakteristik fisika, kimia, biologi dan karakter isotop 

dari airtanah.  

Air yang melewati lapisan tanah atau batuan akan 

mengalami pengayaan kandungan kimia dan kenaikan 

jumlah padatan terlarut (Total Dissolved Solid). 

Pembahasan hirogeokimia sendiri meliputi 

pengklasifikasian tipe airtanah berdasarkan komposisi 

kimia airnya dilakukan untuk memperoleh informasi asal 

dan genesa terbentuknya air, kandungan kimiawi air, 

serta hubungan antara air dengan lapisan batuan yang 

dilaluinya.  Analisis hidrogeokimia dalam kajian 

pengelolaan lingkungan saat ini menjadi sangat penting 

(Sracek and Zeman, 2004). Aplikasi dalam pengelolaan 

lingkungan misalnya dapat digunakan untuk 

menganalisis proses lingkungan yang terjadi terhadap 

airtanah serta identifikasi tingkat kerusakan kualitas 

airtanah dan sumber pencemaran (Hem, 1970; Gilli et 

al., 2012; Hiscock and Bense, 2014). Hal ini akan sangat 

membantu dalam proses perencanaan pengelolaan 

sumberdaya airtanah di masa mendatang. 

Lokasi pengambilan contoh air dan pengukuran 

parameter kualitas air di lapangan dilaksanakan pada 

airtanah sumur gali warga daerah penelitian seabanyak 

49 total sampel airtanah keseluruhan dan 10 total sampel 

airtanh yang diuji kualitasnya. Selain itu dilakukan juga 

pengukuran kedalaman serta ketinggian muka airtanah 

sumur gali warga daerah penelitian. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui tipe hidrogeokimia airtanah 

serta kualitas airtanah daerah penelitian.  

 Analisis tipe hidrogeokimia airtanah untuk 

mengetahui mengenai kesesuaian hubungan antara jenis 

litologi/batuan pada akuifer dengan data hidrokimia dan 

membandingkan kualitas  airtanah karena pemanfaatan 

air untuk berbagai kepentingan perlu dilakukan dengan 

baik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Analisis Kualitas Airtanah 

 

Parameter fisika dan kimia air tanah yang digunakan 

untuk analisis kualitas air dan tipe kimia air dapat 

diperoleh dengan 2 cara, yaitu: 

 Pengukuran lapangan: Pengukuran dilakukan secara 

langsung di lapangan untuk  mendapatkan data 

kedalaman muka airtanah dan ketinggian muka 

airtanah sumur gali warga daerah penelitian. 

 Parameter fisik maupun kimia air secara lengkap 

diperoleh melalui pengambilan sampel airtanah 

yang kemudian dilakukan pengujian di  Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Palembang. 

 Penilaian Status mutu dan kelayakan pemanfaatan 

sumber-sumber air menggunakan baku mutu 

berdasarkan: PERMENKES RI No. 492/ MENKES/ 

PER/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 

Minum. Air minum adalah air yang melalui proses 

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang 

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum (Pasal 1 Ayat 1). 
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Determinasi Hidrogeokimia Airtanah Berbasis Diagram Trillinear Piper dan Durov Daerah Muara Cawang, Kab. Lahat, 

Prov. Sumatera Selatan.  

 

Metode Analisis Tipe Hidrogeokimia Airtanah 

 

Metode dengan diagram ini sangat efektif dalam 

analisis pada unsur penyusun terlaut dalam air tanah, 

perubahan atau sifat air yang melewati wilayah tertentu. 

Diagram ini merupakan diagram yang dipergunakan 

untuk menentukan tipe dari sampel air tanah yang 

diujicobakan . 

Diagram Piper Trilinier dapat dibuat dengan mudah 

menggunakan software Microsoft Excel 2010. 

Komposisi kimia dalam airtanah dapat digunakan untuk 

menyelidiki karakteristik akuifer yang dilewatinya atau 

fasies hidrokimianya. Untuk mempermudah dalam 

menjelaskan fasies hidrokimia pada Diagram Piper 

Trilinier, kategori tipe air dibagi menjadi empat kuadran 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

 Air tanah yang masuk pada kuadran I merupakan air 

dengan natrium bikarbonat atau kalium bikarbonat 

yang tinggi (50 – 100%).  

 Air tanah yang masuk pada kuadran II mengandung 

unsur kalsium bikarbonat atau magnesium 

bikarbonat yang tinggi (50 – 100%).  

 Air tanah yang masuk pada kuadran III  

mengandung magnesium sulfat, kalsium sulfat, 

magnesium klorida, atau kalsium klorida yang tinggi 

(50 - 100 %).  

 Air tanah yang masuk pada kuadran IV mengandung 

natrium sulfat, kalium sulfat, natrium klorida, atau 

kalium klorida. 

Diagram Durov merupakan bentuk dari analisa 

Diagram Piper yang dikembangkan oleh Durov yang 

dikenal dengan Diagram Durov.  Diagram Durov 

mempunyai bentuk yang sama dengan Diagram Piper 

yang menggunakan unsur-unsur kation (Na+K, Ca, Mg, 

Fe) dan anion (HCO3-, NO3-, SO42-, Cl-), tetapi 

memberikan hasil plot akhir yang lebih jelas dapat 

menyimpulkan proses perubahan kimiawi dalam air anah 

pada sebuah sistem aliran tertentu. 

Penentuan hasil akhir dari pengeplotan unsur-unsur 

mayor pada sampel airtanah daerah penelitian pada 

Diagram Durov, kemudian akan disimpulkan proses 

perubahan kimiawi yang terjadi dalam airtanah pada 

sebuah sistem aliran tertentu berdasarkan klasifikasi tipe 

airtanah menurut Durov.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hidrogeologi Daerah Penelitian 

 

Hidrogeologi daerah penelitian ditentukan 

berdasarkan pada kondisi litologi, parameter-parameter 

hidrologi, kemampuan litologi serta keberadaan air 

bawah tanah daerah penelitian yang bertempat di Muara 

Cawang dan sekitarnya, Kabupaten Lahat, Provinsi 

Sumatera Selatan. Satuan hidrogeologi yang terdapat 

pada daerah penelitian berupa akuifer antar butir. 

Akuifer antar butir merupakan akuifer yang terdapat 

pada sistem antar butir dengan material penyusun berupa 

batuan sedimen yang berupa material lepas yang berasal 

dari hasil transportasi batuan asal.  Pada daerah 

penelitian, litologi yang mendominasi keseleruhan 

daerah penelitian berupa jenis batuan sedimen yaitu 

batupasir dan batulempung.  

Sebaran airtanah pada daerah penelitian termasuk 

dalam kategori cukup baik dikarenakan pada kemarau 

dan musim hujan jarang sekali terjadi kekeringan 

sehingga kebutuhan masyarakat akan air untuk 

kebutuhan rumah tangga maupun berkebun tidak 

menemukan kesulitan. Penduduk memanfaatkan airtanah 

dengan menggunakan pembuatan sumur gali warga 

(Gambar 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta muka airtanah daerah penelitian. 

 

Hasil perhitungan dari keseluruhan sumur gali warga 

yang terdapat pada daerah penelitian, kedalaman muka 

air tanah yang ada mempunyai variasi yang berbeda 

berkisar antara 0,2-3,53 m serta ketinggian muka air 

tanah yang ada mempunyai variasi yang berbeda 

berkisar antara 121,47-238,35 mdpl. Aliran airtanah 

diketahui melalui data ketinggian airtanah yang didapat 

dari data-data yang hasil pengukuran sumur-sumur gali 

warga di lapangan yang meliputi kedalaman muka 

airtanah total sumur, tinggi air dan elevasi topografi pada 

daerah penelitian. Dari hasil data kedalaman dan 

ketinggian muka airtanah tersebut, didapatkan aliran 

airtanah daerah penelitian, mengalir dari daerah 

perbukitan hingga ke daerah dataran rendah.  
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Analisis Kualitas Airtanah 

 

Berdasarkan hasil penelitian analisis fisik pada 10 

sampel airtanah sumur gali warga (Tabel 1), derajat pH 

airtanah sumur gali warga berkisar 6,5 - 7,2. Hasil 

tersebut apabila dilihat dari standar persyaratan 

kelaygunaan air minum menurut Permenkes RI 

No.492/MENKES/PER/IV/2010,menunjukan bahwa dari 

keseluruhan sampel yang dianalisis  nilai pH memenuhi 

syarat sebagai sumber air bersih dan air minum yaitu 

pada kondisi mendekati netral.  

 

Tabel 1. Hasil analisis fisik airtanah daerah penelitian. 

 

Menurut Kusnaedi (2010), persyaratan fisik air antara 

lain tidak berwarna, termperatur normal, rasanya tawar, 

tidak berbau, jernih atau tidak keruh serta tidak 

mengandung zat padatan. Untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan air bersih, umumnya masyarakat 

banyak menggunakan sumur galian maupun sumur bor. 

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kualitas fisik 

airtanah termasuk baik dikarenakan tidak berbau dan 

tidak berasa. Hasil inipun memenuhi standar 

kelayakgunaan air minum menurut Permenkes RI 

No.492/MENKES/PER/IV/2010. 

 

Analisis Tipe Hidrogeokimia Airtanah 

 

Analisa airtanah pada 10 sampel airtanah sumur gali 

warga yang telah diambil pada saat kegiatan lapangan 

dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Palembang (Tabel 2). Sifat kimia airtanah yang diuji 

meliputi unsur-unsur mayor dalam airtanah yang 

menjadi data penting dalam perhitungan tipe 

hidrogeokimia airtanah. Unsur-unsur mayor yang diuji 

yaitu Kalsium (Ca2+), Natrium (Na), Magnesium 

(Mg2+), Kalium (K), Klorida (Cl), Bikarbonat (HCO3) 

dan Sulfat (SO4). 

Dalam Diagram Piper (Gambar 3.), kation 

dinyatakan sebagai persen total kation dalam satuan 

miliekuivalen/Liter yang diplot sebagai titik tunggal 

pada segitiga sebelah kiri, sedangkan anion dinyatakan 

sebagai persen total anion dalam satuan 

miliekuivalen/Liter, yang diplot sebagai titik tunggal 

pada segitiga sebelah kanan. Kedua titik tersebut 

selanjutnya diproyeksikan ke dalam area berbentuk belah 

ketupat seperti terlihat pada hingga berpotongan pada 

suatu titik. Titik pertemuan tersebut akan jatuh pada area 

atau kuadran yang telah ditentukan jenis atau tipe kimia 

airnya 

 

Tabel 2. Hasil analisa kimia kandungan ion mayor 

airtanah (Mg/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Piper karakteristik hidrogeokimia 

airtanah daerah penelitian. 

 

Dalam diagram tersebut terlihat bahwa kation 

didominasi oleh kalsium (Ca2+) dan anion didominasi 

oleh karbonat (HCO3-). Berdasarkan hasil pengeploptan 

Diagram Piper diperoleh tipe hidrokimia airtanah dari 

unit akifer sedimen airtanah pada daerah penelitian yaitu  

Ca(HCO3) atau Kalsium Bikarbonat. Penentuan tipe  

hidrokimia airtanah ditentukan berdasarkan klasifikasi  

(Freeze dan Cherry, 1979) dimana dapat terlihat pada 

pengeplotan Diagram Piper, proyeksi hasil dari kedua 

titik kation dan anion, terdapat pada kuadran II. Menurut 

No Kode pH Rasa Bau 

1. S8 7 Tidak berasa Tidak berbau 

2. S26 7,2 Tidak berasa Tidak berbau 

3. S17 7 Tidak berasa Tidak berbau 

4. S20 6,5 Tidak berasa Tidak berbau 

5. S27 7 Tidak berasa Tidak berbau 

6. S33 6,6 Tidak berasa Tidak berbau 

7. S21 6,6 Tidak berasa Tidak berbau 

8. S44 7 Tidak berasa Tidak berbau 

9. S37 7 Tidak berasa Tidak berbau 

10. S22 6,8 Tidak berasa Tidak berbau 

Kode. K+ Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3
-
 SO4

- 

S8 1,240 870 5,086 356 1,737 3,130 60,0 

S26 1,356 785 3,267 312 2,459 2,380 54,7 

S17 1,175 700 3,490 432 1,860 3,170 52,3 

S20 1,490 642 2,300 370 2,495 2,782 48,0 

S27 1,487 800 2,506 452 2,380 2,680 50,6 

S33 1,140 898 4,560 430 1,590 2,402 51,0 

S21 1,101 685 3,786 385 1,457 2,841 45,8 

S44 1,218 713 3,589 398 2,256 2,100 40,0 

S37 1,276 615 3,120 347 2,367 3,140 40,8 

S22 1,455 848 4,750 498 1,890 3,200 42,7 
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Determinasi Hidrogeokimia Airtanah Berbasis Diagram Trillinear Piper dan Durov Daerah Muara Cawang, Kab. Lahat, 

Prov. Sumatera Selatan.  

Freeze dan Cherry (1979), airtanah yang masuk pada 

kuadran II mengandung unsur kalsium bikarbonat atau 

magnesium bikarbonat yang tinggi (50-100%).  Tipe 

airtanah ini sesuai dengan litologi penyusun tubuh 

akuifer pada daerah penelitian ,yaitu batupasir dan 

batulempung. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa 

airtanah yang ada di daerah penelitian mengalir melalui 

akuifer antar butir yang terdapat pada  litologi batupasir 

dan batulempung 

Berdasarkan evolusi airtanah menurut Chebotarev 

(1955) dalam Hiscock (2005), hasil analisis dengan 

komposisi ion bikarbonat yang dominan, maka seluruh 

mata air tersebut berasal dari kelompok akuifer zona atas 

atau relatif dangkal. Hal ini dicirikan dengan 

karakteristik aliran air tanah yang aktif dan jumlah 

padatan terlarut yang relatif sedikit. 

Hasil analisis tipe hidrokimia airtanah pada sumur 

gali warga pada daerah penelitian berupa tipe kalsium 

bikarbonat. Menurut klasifikasi Durov, mengenai tipe 

hidrokimia airtanah, jenis akuifer untuk air dengan 

komposisi kimia yang didominasi oleh kalsium (Ca2+) 

dan karbonat (HCO3-) dapat dikategorikan sebagai 

akuifer dangkal dengan jenis air tanah tawar dan pada 

umumnya berada di daerah imbuhan. 

Berdasarkan klasifikasi tipe hidrokimia airtanah 

tersebut, menunjukkan bahwa jenis akuifer pada airtanah 

Daerah Muara Cawang dan sekitarnya berupa akuifer 

dangkal dengan jenis air tanah tawar dan pada umumnya 

berada di daerah imbuhan. Hal ini terlihat pada hasil 

pengeplotan Diagram Durov (Gambar 4.), kation 

didominasi oleh kalsium (Ca2+) dan anion didominasi 

oleh karbonat (HCO3). Analisis pengelompokkan tipe 

air ini menyimpulkan bahwa tipe air dari airtanah sumur 

gali warga Daerah Muara Cawang dan sekitarnya berasal 

dari sistem aliran bawah paermukaan yang relaitf 

dangkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Tipe hidrogeokimia airtanah daerah 

penelitian. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pengeplotan unsur-unsur mayor pada 10 

sampel airtanah sumur gali warga daerah penelitian, 

umumnya airtanah di daerah penelitian diklasifikasikan 

sebagai airtanah yang dominan bertipe Ca-HCO3 

(Kalsium Bikarbonat) yang mengalir pada akuifer antar 

butir dengan  sistem aliran bawah permukaan yang 

relatif dangkal. Kualitas airtanah daerah penelitian 

berdasarkan hasil analisis kualitas fisik airtanah, 

berkualitas baik dan layak pakai menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI (Permenkes No.492/MENKES/ 

PER/IV/2010). 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

guna mengetahui ketersediaan air bersih pada sumur gali 

warga daerah penelitian, serta menjadi acuan pada 

peneliti selanjutnya sehingga dapat dikembangkan lebih 

lanjut agar keterdapatan sumberdaya airtanah daerah 

penelitian tidak terganggu. 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian terletak pada desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

Sumatera Selatan. Keberagaman batugamping dan geologi pada lokasi penelitian menarik untuk diteliti terutama pada 

lingkungan pengendapan batugamping pada lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa 

studi literatur, observasi lapangan, dan analisa petrografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

batugamping dalam menentukan lingkungan pengendapan Formasi Baturaja. Dari hasil analisa petrografi batugamping 

Formasi Baturaja dengan tujuh sampel petrografi didapatkan karakteristik yang berbeda, mudstone memiliki kandungan 

lumpur karbonat yang lebih tinggi di bandingkan dengan kandungan butir, wackstone memiliki karkateristik kandungan 

butir diatas 10%, sedangkan packstone memiliki kandungan butir diatas 10% dengan butir yang bersinggungan, 

sedangkan kristalin tidak teridentifikasi kandungan butirnya. Berdasarkan lingkungan pengendapannya pada lokasi 

penelitian mudstone dan wackstone berkembang pada restriced shelf sedangkan pada packstone berkembang pada open 

shelf. 

 
Kata kunci: Batugamping, Formasi Baturaja, Wackstone, Packstone. 

 

ABSTRACT: The research took place at Lubuk Dalam Village, Lengkiti District, Ogan Komering Ulu Regency, South 

Sumatera. Special of limestone and geology in the location research very interesting to do research especially in the 

research depositional environment on limestone.  In this research, the methods included are literature study, field 

observation, and petrography analysis. The research, it aimed to know the characteristics of limestone in determine 

depositional environment from Baturaja Formation. Based on the petrography analysis limestone on the Baturaja 

Formation with seven sample petrography obtained different characteristics, mudstone containts carbonate mud and 

less than grain, packstone more than 10% grains, packstone grains supported but intersect grains, crystalline 

depositional texture not recognizable. Based on deposition environment on the research area mudstone and wackstone 

development in the restriced shelf, while packstone development in the open shelf. 

 

Keywords: Limestone, Baturaja Formation, Wackstone, Packstone. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa lubuk dalam terletak di kecamatan Lengkiti, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. 

Penelitian ini dimulai dari pemetaan geologi permukaan. 

Dalam pemetaan dijumpai litologi batugamping yang 

berbeda – beda karakteristiknya. Studi ini bertujuan 

untuk mengetahui lingkungan pengendapan batugamping 

Formasi Baturaja berdasarkan studi petrografi.  

Berdasarkan peta geologi pada lokasi penelitian 

(gambar 1) keterdapatan batugamping menyebar dari 

tenggara hingga ke barat laut pada lokasi penelitian. 

Batugamping pada lokasi penelitin ini tersingkap dengan 

baik, memiliki ciri berwarna putih kecoklatan serta putih 

kemerahan dengan struktur massif, ukuran butir halus 

dengan bentuk butiran yang membundar – agak 

membundar, pemilahan baik dengan kemas terbuka.  
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Gambar 1. Peta geologi pada lokasi penelitian 

 

Berdasarkan analisa petrografi karakteristik masing – 

masing batugamping pada lokasi penelitian memiliki 

karakteristik yang berbeda – beda yang mengindikasikan 

lingkungan pengendapan yang berbeda pula, hal inilah 

yang mendasari penulis melakukan penelitian ini.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pemetaan 

geologi permukaan yang difokuskan pada batugamping 

Formasi Baturaja serta analisa petrografi. Pemetaan 

geologi permukaan dilakukan dengan cara pengamatan 

karatekristik batugamping Formasi Baturaja, pengukuran 

kedudukan dan ploting lokasi pengamatan untuk 

mengetahui sebaran batugamping Formasi Baturaja 

tersebut. Untuk mengetahui karatekristik pada 

batugamping tersebut maka dilakukan analisa petrografi 

pada batugamping Formasi Baturaja dengan mengacu 

pada klasifikasi Dunham (1962).  

 

Gambar 2. Klasifikasi batugamping menurut Dunham 

(1962) 

 

Sedangkan untuk mengetahui lingkungan 

pengendapan batugamping Formasi Baturaja 

menggunakan klasifikasi Dunham (1962) yang di 

korelasikan dengan model pengendapan Nichols (1999), 

dimana batugamping diurutkan berdasarkan jenisnya 

maka akan didapatkan lingkungan pengendapannya. 

 

Gambar 3. Model lingkungan pengedapan batugamping 

Nichols, (1999) 

 

GEOLOGI REGINAL 

 

Lokasi penelitian terletak pada Cekungan Sumatera 

Selatan, Cekungan Sumatera Selatan mengalami 

perkembangan tiga fase yaitu fase Early rift  pada kala 

Oligosen Awal mengalami penurunan muka air laut, fase 

Middle rift terjadi pada kala Oligosen Akhir – Miosen 

Tengah dimana Cekungan Sumatera Selatan mengalami 

fase kenaikan muka air sehingga terbentuk lah 

lingkungan pengendapan deltaic - marine  serta 

terbentuknya formasi Talang Akar – Formasi Gumai, 

selanjutnya fase late rift terjadi pada kala Miosen Tengah 

dimana pada fase ini Cekungan Sumatera Selatan 

mengalami penurunan kembali muka air laut sehingga 

menyebabkan perubahan lingkungan pengendapan yang 

semula deltaic – marine menjadi fluvial – terrestrial 

(Pullunggono, dkk, 1992).  

Cekungan Sumatera Selatan mengalami proses 

sedimentasi yang berlangsung secara terus – menerus di 

sepanajng zaman Tersier. Umumnya stratigrafi 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan daur besar yang 

terdiri dari fase transgresi yang dilanjutkan dengan fase 

regresi. Menurut Hermiyanto (2009), Cekungan 

Sumatera Selatan terdiri dari Formasi Lahat, Formasi 

Talang Akar, Formasi Baturaja, Formasi Gumai, 

Formasi Air Benakat, Formasi Muaraenim dan Formasi 

Kasai (gambar 3). 
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Gambar 4. Urutan stratigrafi regional pada Cekungan 

Sumatera Selatan (Hermiyanto, 2009) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada lokasi penelitian singkapan batuan karbonat 

menyebar dari tenggara hingga ke barat laut tepatnya 

berada pada desa Lubuk dalam. Pada analisa ini 

menggunakan analisa Dunham, 1962 untuk menentukan 

jenis batugamping pada lokasi penelitian. Sedangkan 

untuk menentukan lingkungan pengendapannya 

menggunakan model pengendapan Nichols ,1999 

Berdasarkan hasil analisa petrografi pada lokasi 

penelitian didapatkan tujuh sampel petrografi yaitu pada 

Lp 15, 30, 34, 35, 36, 51 dan 54. Menurut klasifikasi 

Dunham (1962) batugamping pada lokasi penelitian 

terbagi menjadi empat jenis batuan yaitu mudstone, 

wackstone, packstone, dan kristalin.  

 

Mudstone 

 

Berdasarkan sayatan petrografi mudstone terdapat pada 

Lp 15 (Gambar 5) dicirikan dari kandungan lumpur 

karbonatnya yang mendominasi dengan kandungan 

grain yang sangat sedikit 

 

 

 

Gambar 5. Kenampakkan sayatan tipis petrografi pada 

Lp 15 yang diinterpretasikan sebagai mudstone. 

 

Wackstone  

 

Dari hasil analisa sayatan petrografi, pada Lp 51 

menunjukkan ciri akan jenis batugamping wackstone, 

dimana wackstone berdasarkan klasifikasi Dunham, 

(1962) mengatakan bahwa wackstone memiliki grain 

support diatas 10%. 

 

Gambar 6. Kenampakkan sayatan tipis petrografi pada 

Lp 15 yang diinterpretasikan sebagai wackstone. 

 

Packstone  

 

Pada Lp 30, 34, 35, 36 dan 54 berdasarkan sayatan tipis 

petrografi merupakan batugamping jenis packstone, 

dimana batugamping jenis packstone berdasarkan 

klasifikasi Dunham (1962) memiliki ciri grain support 

diatas 10% yang bersinggungan dan ukuran butir yang 

besar pada sayatan petrografi serta kandungan lumpur 

yang sedikit yaitu dibawah 10%. 
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Gambar 7. A, b, c, d, dan e, kenampakkan sayatan tipisi 

petrografi pada Lp 30, 34, 35, 36 dan 54 yang 

diinterpretasikan sebagai packstone. 

 

Model pengendapan  

 

Berdsarkan hasil analisa petrografi dengan menggunakan 

klasfikasi Dunham (1962), didapatkan model 

pengendapan pada lokasi penelitian dengan mengacu 

pada Nichols, (1999). Berdasarkan model rimmed 

carbonate shelf, batugamping yang memiliki 

karakteristik yang berbeda – beda terbentuk pada 

lingkungan pengendapan yang relatif beragam. Model 

pengendapan ini menggambarkan lingkungan 

pengendapan berdasarkan jenis batugamping, sebaran 

batugamping serta keterdapatan batugamping pada 

lokasi penelitian. Berdasarkan model ini maka 

diinterpretasikan bahwa batugamping pada lokasi 

penelitian terdapat pada restriced self dan open shelf. 

 

Gambar 8. a. lokasi terendapkannya mudstone dan 

wackstone, b. lokasi terendapkannya packstone pada 

lokasi penelitian berdasarkan model pengendapan 

batugamping Nichols (1999). 

 

Restriced self 

 

Endapan bioklas yang dominan lumpur dan butiran halus 

merupakan ciri dari tipe endapan lagoon. Adapun 

batugamping yang terbentuk pada kondisi ini adalah 

batugamping mudstone dan wackstone. Hal ini 

a 

b 

c 

d 

e 

a 
b 
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berdasarkan hasil dari sayatan petrografi yang 

menunjukkan fragmen bioklas lebih sedikit namun 

didominasi oleh lumpur karbonat. Daerah lagoon berada 

pada bagian belakang back reef dengan sistem energi 

yang berarus laut lebih lemah, hal ini diakibatkan oleh 

sistem arus laut terhalang oleh back reef. 

 

Open shelf 

 

Pada open shelf ini dicirikan dengan pertumbuhan 

reef, dimana energi kuat dengan arus yang relatif lemah 

sampai sedang mempengaruhi pengendapan ini. Pada 

sayatan petrografi menunjukkan fragmen pada 

batugamping ini didominasi oleh fragmen bioklas seperti 

koral, foram besar, alga dan fragmen bioklas lainnya, ini 

merupakan ciri pengendapan open shelf dengan jenis 

nebatugamping packstone. Selain itu hal ini 

menunjukkan bahwa pada pengendapan ini pertumbuhan 

karang mulai terbentuk. Lokasi pengendapan ini 

cenderung berada pada lingkungan laut dangkal.  

 

KESIMPULAN  

 

Pada lokasi penelitian terdapat tiga karakteristik 

batugamping yang berbeda – beda, yaitu mudstone pada 

Lp 15, wackstone pada Lp 51 dan packstone pada Lp 30, 

34, 35, 36 dan 54. Berdasarkan lingkungan 

pengendapannya berada pada restriced self untuk 

mudstone dan wackstone, sedangkan packstone 

terendapkan pada open self.  

Berdasarkan interpretasi dari hasil sayatan tipis 

petrografi, batugamping maka dapat disimpulkan pada 

lokasi penelitian semakin ke utara maka akan semakin 

menunjukkan lingkungan pengendapan laut dalam. 

 

Gambar 9. Interpretasi pengendapan batugamping pada 

lokasi penelitian yang menunjukkan semakin ke utara 

semakin ke laut dalam 
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ABSTRAK: Penelitian dilakukan di Dusun Pelayangtebat, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten 

Tebo, Provinsi Jambi. Daerah penelitian terletak di bagian Selatan dari Pegunungan Tigapuluh dan termasuk dalam 

Formasi Talangakar. Formasi Talangakar yang merupakan salah satu formasi pembawa lapisan batubara (coal bearing 

formation) di Cekungan Sumatera Selatan yang menarik untuk dibahas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakteristik batubara pada Formasi Talangakar berdasarkan parameter kadar abu pada batubara. Metode yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, melakukan pengambilan data lapangan, analisa 

laboratorium dan pengolahan data. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan batubara ditemukan sebagai sisipan yang 

memiliki ciri fisik berwarna hitam dengan goresan hitam, kilap kusam-cemerlang, kekerasan diperlukan memukul 

beberapa kali, pecahan kubus dan lembaran, agak berat dan memiliki pengotor berupa resin, parting dan soil. Setelah 

dilakukan analisa proksimat dengan parameter kadar abu sebanyak 6 sampel batubara didapatkan nilai kadar abu pada 

daerah tersebut bervariasi dengan rentang nilai mulai dari 14,88 hingga 52,70 dengan basis air dried basis (adb). 

Berdasarkan karakteristik endapan batuabara yang ada pada daerah penelitian dan model yang telah dibuat maka dapat 

diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapan batubara pada daerah penelitian berada di transitional lower delta 

plain. 

 

Kata Kunci: Batubara, Kadar abu, Formasi Talangakar 

 

ABSTRACT: The study was conducted in Pelayangtebat, Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo District, 

Jambi Province. The research area is located in the southern part of the Tigapuluh Mountains and is included in the 

Talangakar Formation. The Talangakar Formation, one of the coal bearing formation in the South Sumatra Basin, is 

interesting to discuss. The purpose of this study was to determine the characteristics of coal in the Talangakar 

Formation based on the parameters of ash content in coal. The method used in this research is literature study, field 

data retrieval, laboratory analysis and data processing. The results of field observations found as inserts whose 

physical characteristics black with black scratches and glossy dull. Coal also has hardness that is required to hit 

several times, cube fragments and sheets, rather heavy and have impurities such as resin, parting and soil. Then after 

proximate analysis with ash content parameters obtained the ash content values in the area varied with a range of 

values ranging from 14.88 to 52.70 on the basis of air dried base (adb). Based on the characteristics of the existing coal 

deposits in the study area and the models that have been made, it can be interpreted that the environment of coal 

deposition in the study area is transitional lower delta plain. 
 

Keywords: Coal, Ash Content, Talangakar Formation 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Daerah penelitian terletak pada Sub Cekungan Jambi 

yaitu di bagian Selatan dari Pegunungan Tigapuluh. 

Penelitian ini secara khusus membahas mengenai lapisan 

batubara pada Formasi Talangakar yang merupakan 

salah satu formasi pembawa lapisan batubara (coal 

bearing formation) di Cekungan Sumatera Selatan. 

Batubara yang merupakan salah satu bahan energi belum 

dimanfaatkan secara maksimal pada daerah ini. Sehingga 

penulis ingin membahas mengenai karakteristik batubara 

baik secara megaskopis ataupun analisa laboratorium. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

karakteristik batubara pada Formasi Talangakar 
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berdasarkan parameter kadar abu pada batubara. 

Penelitian dilakukan di Dusun Pelayangtebat, Desa 

Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten 

Tebo, Provinsi Jambi. Secara geografis daerah penelitian 

terletak antara 102º 42’ 45.1139” E – 102º 45’ 27.8936” 

E dan 1º 19’ 18.4967” S – 1º 22’ 1.7741” S. Lokasi 

penelitian berjarak 181 km ke arah Utara dari Kota 

Jambi (Gambar 1). 

 

 
 

Gambar 1. Posisi daerah penelitian di Sub Cekungan 

Jambi (Modifikasi dari Heryanto, 2006). 

 

Nilai kadar abu berasal dari material sisa hasil 

pembakaran batubara. Keberadaan kadar abu pada 

lapisan batubara dikarenakan senyawa organik dan 

anorganik yang merupakan hasil dari rombakan material 

disekitarnya yang bercampur pada saat transportasi, 

sedimentasi dan pembatubaraan (Sasongko, 2014). Abu 

dalam batubara dapat dibedakan menjadi dua jenis 

berdasarkan asal terjadinya yaitu inherent dan 

extraneous. Inherent adalah abu yang terbentuk akibat 

proses pembentukan batubara seperti tumbuhan asal. 

Abu jenis ini tidak dapat dihilangkan atau dilakukan 

pencucian agar mengurangi kadar abu. Berbeda dengan 

jenis extraneous yang terbentuk akibat pengaruh 

pengotor seperti roof dan floor ataupun parting pada 

lapisan batubara. Abu jenis ini dapat dihilangkan atau 

dilakukan pencucian agar mengurangi nilai kadar abu. 

Kadar abu dapat dikatakan memiliki hubungan yang erat 

dengan aspek ekonomis, teknis dan lingkungan. Abu 

dalam batubara bersumber dari mineral matter dalam 

batubara dan unsur pengotor dari material lain seperti 

tanah yang berasal dari roof dan floor ataupun parting 

pada lapisan batubara (Sulistyana, 2012). 

 

 

GEOLOGI REGIONAL DAERAH PENELITIAN 

 

Regional daerah penelitian terletak pada Sub 

Cekungan Jambi yang merupakan bagian dari Cekungan 

Sumatera Selatan. Proses terbentuk cekungan ini akibat 

dari proses subduksi antara Lempeng Eurasi dan 

Lempeng Indo-Australia dan menghasilkan tipe 

cekungan busur belakang (back arc basin) berumur 

Tersier. Secara fisiografi termasuk dalam Sub Cekungan 

Jambi yang dibatasi oleh Pegunungan Tigapuluh di 

sebelah Utara, Pegunungan Duabelas dan Tinggian 

Tamiang di seblah Selatan, Paparan Sunda di sebelah 

Timur dan Bukit Barisan di sebelah Barat. Berdasarkan 

Peta Geologi Lembar Muara Bungo (Simandjuntak dkk, 

1994) daerah penelitian termasuk kedalam tiga formasi 

dari tua ke muda yaitu Formasi Lahat (Teol), Formasi 

Talangakar (Tomt) dan Formasi Gumai (Tmg) (Gambar 

2). 

 

 
  

Gambar 2. Posisi daerah penelitian pada Peta Geologi 

Lembar Muara Bungo (Simandjuntak dkk, 1994). 

 

Menurut Ginger dan Fielding (2005) stratigrafi 

Cekungan Sumatera Selatan secara umum mengalami 

dua fase pengendapan yaitu regresi dan transgresi. 

Pengendapan diawali dengan fase regresi dengan 

terjadinya pengendapan Formasi Lahat dan Formasi 

Talangakar bagian bawah. Kemudian terjadi fase 

transgresi yang terendapkan Formasi Talangakar bagian 

atas, Formasi Baturaja, Formasi Gumai dan Formasi Air 

Benakat. Selanjutnya terjadi penurunan muka air laut 

(regresi) yang menghasilkan Formasi Muara Enim dan 

Formasi Kasai (Gambar 3). 
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Gambar 3. Kolom stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan 

Tengah (Ginger dan Fielding, 2005). 

 

Formasi Lahat terdiri dari litologi tufaan, sikuen 

klastik kasar atau granite wash  yang secara selaras 

kemudian terendapkan Formasi Lemat yang terdiri dari 

batuserpih, batulanau, batupasir dan endapan batubara 

yang terbentuk pada lingkungan lakustrin dan tepi 

lakustrin. Umur formasi ini Eosen Akhir sampai 

Oligosen Tengah. Formasi Talangakar diendapkan 

secara selaras diatas Formasi Lahat serta berumur  

Oligosen Akhir sampai Miosen paling awal. Formasi 

Talangakar terdiri dari litologi batupasir dengan silicified 

wood, perselingan batulanau dan batuserpih dengan 

kandungan karbonatan dan moluska, lapisan batubara 

dan tuffan. Formasi Baturaja diendapakan secara selaras 

di atas Formasi Talangakar pada Miosen Awal. Karbonat 

berkembang pada masa ini dan menghasilkan endapan 

batugamping pada bagian tepi cekungan dan terumbu 

pada tinggian intra-basin. Pengendapan pada fase 

transgresi terus berlanjut selama akhir dari Miosen awal 

yang menghasilkan endapan batuserpih karbonatan, 

batulanau dan batupasir dengan endapan karbonat yang 

jarang ditemukan. Formasi Gumai berumur Miosen 

Awal hingga Miosen Tengah (Ginger dan Fielding, 

2005). 

Pola struktur daerah ini dipengaruhi oleh sesar 

mendatar dekstral dan sesar naik dengan arah Barat 

Laut-Tenggara. Sesar mendatar dekstral merupakan 

struktur yang pertama kali terbentuk (Awal Tersier) 

dibawah pengaruh sistem tegasan trantensional. 

Selanjutnya pada periode tektonik Neogen dipengaruhi 

oleh sistem tegasan transpresi yang menyebabkan 

terjadinya tektonik inversi. Tektonik yang 

menghasilkan sejumlah sesar naik (Haryanto, 2008). 

 

 

METODOLOGI 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan studi literatur, melakukan pengambilan data 

lapangan, analisa laboratorium dan pengolahan data. 

Studi literatur mencakup refrensi-refrensi yang 

digunakan penulis dalam penelitian baik itu terkait 

daerah penelitian ataupun studi yang diteliti. Tahap 

pengambilan data lapangan dilakukan beberapa prosedur 

pada setiap lokasi penelitian meliputi: deskripsi fisiki 

batubara, pengukuran kedudukan lapisan, pengukuran 

profil singkapan, pengambilan conto batuan dan 

dokumentasi lapangan. Metode pemerconto batubara 

harus secara terkendali dan konsisten mewakili lapisan 

batubara secara fisik dan kimia. Secara teknis metode 

pemerconto harus mudah, cepat, murah dan conto 

terlindungi dari pencemaran dan perubahan kimiawi 

(Kuncoro, 2005). Pengambilan conto batubara yang 

dilakukan memperhatikan aspek berikut, conto batubara 

dilakukan pengupasan bagian lapuk kemudian dilakukan 

sampling pada batubara yang masih segar, pengambilan 

conto mewakili tebal lapisan batubara, conto yang 

diambil sekitar ± 1 kg dan setelah dilakukan 

pengambilan segera dikumpulkan dalam plastik sampel. 

Analisa laboratorium dilakukan dengan data 

pemerconto yang telah dikumpulkan dari lapangan. 

Analisa batubara yang dilakukan adalah berupa analisa 

kadar abu (ash content). Kadar abu (ash) merupakan 

bahan anorganik yang tersisa atau tidak terbakar selama 

proses pembakaran batubara. Nilai kadar abu didapatkan 

dengan cara menimbang hasil pembakaran sempurna 

conto batubara. Tahapan yang dilakukan adalah 

menimbang 1 gram conto batubara dengan ukuran 200 

mesh kemudian dilakukan pembakaran pada tungku 

dengan suhu 450-500ºC selama 1 jam pertama lalu pada 

2 jam berikutnya suhu dinaikkan menjadi 815±10ºC. 

Setelah itu dilakukan pengolahan data lapangan dan data 

laboratorium yang telah didapatkan.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan lokasi pengamatan yang ditemukan titik 

singkapan batubara berada pada bagian Selatan dari 

daerah penelitian. Lapisan batubara ditemukan sebagai 

sisipan pada satuan batulempung yang merupakan satuan 

pembawa batubara pada Formasi Talangakar. Batubara 

ditemukan sebagai sisipan yang memiliki ciri fisik 

berwarna hitam dengan goresan hitam, kilap kusam-
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cemerlang, kekerasan diperlukan memukul beberapa 

kali, pecahan kubus dan lembaran, agak berat dan 

memiliki pengotor berupa resin, parting dan soil. 

Penyebaran batubara pada daerah penelitian sangat 

terbatas dan cenderung tidak menerus (Gambar 4). 

 

 
 

Gambar 4. (a) Singkapan batubara pada LP 42 (b) Foto 

insert singkapan batubara (c) Foto insert kontak lapisan 

batubara dengan batulempung karbonan (Azimuth: N 

190º E). 

 

Lapisan batubara memiliki ketebalan lapisan yang 

relatif tipis dengan kemiringan lapisan yang termasuk 

landai. Singkapan batubara pada daerah penelitian 

ditemukan pada 14 titik lokasi pengamatan dan 6 lokasi 

yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan sampel 

analisa kadar abu. Ketebalan lapisan batubara berkisar 

antara 0,15-1,3 meter dengan pola jurus lapisan relatif 

berarah Barat Daya dengan kisaran kemiringan lapisan 

antara 6-30º. Singkapan batubara ditemukan pada bagian 

Selatan hingga Tenggara daerah penelitian disekitar 

Dusun Pelayangtebat dan Sungai Pademan. Lapisan 

batubara yang ditemukan pada daerah penelitian 

tersingkap karena bukaan jalan ataupun disekitar sungai. 

Nilai kadar abu berasal dari sisa materi yang tidak 

terbakar pada saat pembakaran batubara. Kadar abu pada 

batubara berasal dari batubara itu sendiri dan pengotor 

dari luar. Sampel batubara yang dilakukan analisa kadar 

abu diambil dari lokasi pengamatan yang dianggap dapat 

mewakili sebaran lapisan batubara pada daerah tersebut. 

Lokasi pengambilan sampel batubara ada 6 titik yang 

tersebar dari Barat hingga Timur. Nilai kadar abu pada 

daerah tersebut bervariasi dengan rentang nilai mulai 

dari 14,88 hingga 52,70 dengan basis air dried basis 

(adb). Berdasarkan data sampel batubara yang telah 

didapatkan dari lapangan kemudian dilakukan analisa 

proksimat dengan parameter kadar abu dihasilkan nilai 

kadar abu batubara di daerah tersebut (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Hasil analisa kadar abu sampel batubara daerah 

penelitian 
Lokasi 

Sampel 
LP 42 LP 32 LP 48 LP 76 LP107 LP 30 

Ash 

(%adb) 
27,48 42,30 52,70 35,57 32,88 14,88 

 

Setelah didapatkan nilai kadar abu pada 6 titik lokasi 

pengamatan kemudian data diolah menjadi model peta 

iso yang menggambarkan pola sebaran dari kadar abu 

(Gambar 5).  

 

 
 

Gambar 5. Model peta iso kadar abu pada daerah 

penelitian. 

 

Berdasarkan nilai kadar abu pada daerah penelitian 

terlihat bahwa pada bagian tengah nilai kadar abu relatif  

rendah. Nilai kadar abu akan semakin besar ke arah 

Barat dan ditemukan hasil nilai kadar abu terbesar ke 

arah Barat. Semakin ke arah Selatan nilai kadar abu 

semakin besar kemudian rendah pada bagian paling 

Selatan dari daerah penelitian. Hal tersebut dikarenakan 

pada bagian tengah lapisan batubara tidak dipengaruhi 

oleh kehadiran parting. Namun semakin ke Barat lapisan 

batubara dipisahkan oleh adanya beberapa parting. 

Keterdapatan parting mengindikasikan bahwa pada 

bagian tengah yang tidak ditemukan parting merupakan 

bagian rawa. Serta semakin ke arah Barat dan Timur 

mulai ke arah tepi rawa karena kehadiran parting. Nilai 

kadar abu yang semakin besar diasumsikan kaena 

pengaruh dari endapan halus pada saat proses 

terbentuknya batubara. 

Analisa lingkungan pengendapan batubara dapat 

menggunakan pendekatan menurut klasifikasi Horne 

(1978). Berdasarkan karakteristik endapan batuabara 

yang ada pada daerah penelitian dan model yang telah 

dibuat maka dapat diinterpretasikan bahwa lingkungan 

pengendapan batubara pada daerah penelitian berada di 

transitional lower delta plain. Hal tersebut diindikasikan 
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dari adanya perubahan litologi dari material halus 

kemudian mengkasar secara tiba-tiba (Gambar 6). 

 

 
 

Gambar 6. Perbandingan model rekontruksi lingkungan 

pengendapan batubara menurut (Horne et al, 1979) dan 

model penampang stratigrafi daerah penelitian (tanpa 
skala). 

 

Kadar abu pada lapisan batubara di daerah penelitian 

dapat berasal dari materil-material halus yang ikut 

terendapkan pada saat proses pembentukan batubara. 

Selain itu kadar abu yang tinggi juga dapat dipengaruhi 

oleh faktor setelah batubara terendapkan. Seperti berasal 

dari lapisan batuan penutup batubara, parting dan 

material halus yang mengisi rekahan pada batubara. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa lapisan batubara ditemukan pada Formasi 

Talangakar. Karakteristik batubara pada daerah 

penelitian memiliki kadar abu yang relatif tinggi.  Nilai 

kadar abu pada daerah tersebut bervariasi dengan 

rentang nilai mulai dari 14,88 hingga 52,70 dengan basis 

air dried basis (adb). Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

dua faktor yaitu inherent dan extraneous. Faktor inherent 

berasal dari materil-material halus yang ikut terendapkan 

pada saat proses pembentukan batubara. Sedangkan 

faktor extraneous berasal dari material setelah batubara 

terendapkan seperti berasal dari lapisan batuan penutup 

batubara, parting dan material halus yang mengisi 

rekahan pada batubara. Hasil dari karakteristik batubara 

dan model yang telah dibuat dapat diinterpretasikan 

bahwa lingkungan pengendapan batubara berada di 

transitional lower delta plain. 
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ABSTRAK: Tanah longsor adalah salah satu bencana paling sering terjadi, terutama di Indonesia. Pugung sebagai 

daerah bergelombang dengan kemiringan yang cukup terjal dan ditambah dengan banyaknya permukiman di sekitar 

perbukitan menjadikannya sebagai daerah dengan potensi bencana yang cukup besar, sehingga dibutuhkan tindakan 

untuk mengatasinya. Penanggulangan bencana dapat dilakukan jauh sebelum insiden terjadi, membuat rute evakuasi, 

pemetaan daerah rawan longsor dan sosialisasi bencana adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan Wilayah Pugung berdasarkan tingkat kerentanan 

longsor yang mungkin terjadi di daerah ini untuk menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat di sekitar bahaya dan 

sebagai rujukan untuk mitigasi bencana. Penelitian ini dilakukan dengan analisis literatur, analisis langsung di lapangan 

dan analisis laboratorium. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan divalidasi dengan hasil uji laboratorium hingga 

perhitungan nilai kepentingan pada masing-masing parameter menggunakan metode pembobotan untuk menentukan 

kerentanan longsor di masing-masing daerah. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, hasil yang 

diperoleh cukup beragam dimana bagian tenggara wilayah studi memiliki risiko tertinggi, sedangkan untuk daerah yang 

memiliki risiko terkecil adalah wilayah barat. 

 

Kata Kunci: Tanah Longsor, Bencana, Pembobotan, Kerentanan, Mitigasi 

 

ABSTRACT: Landslide is one of the most common disasters, especially in Indonesia. Pugung as a bumpy area with a 

fairly steep slope and coupled with the number of settlements around the hillsides makes it an area with a potential 

disaster is large enough, so it takes action to overcome it. Disaster management can be carried out long before the 

incident occurred, making the evacuation route, mapping of landslide-prone areas and disaster socialization are some 

ways that can be done to overcome them. This research aims to define and classify Pugung Region based on the level of 

landslide susceptibility that may occur in this area to be an illustration for the government and communities around the 
dangers and as a reference for disaster mitigation. The research was done by analysis of the literature, analysis directly 

in the field and laboratory analysis. The data obtained from the field is processed and validated with the results of 

laboratory tests until the calculation of the importance values on each parameter using a scoring method to determine 

the susceptibility of landslide in each area. Based on analysis and calculation that has been done, the results obtained 

are quite diverse wherein the southeastern part of the study area had the highest risk, while for areas that have the 

smallest risk is the western region. 

 

Key Word: Landslide, Disaster, Scoring, Susceptibility, Mitigation 

 

  

 

PENDAHULUAN 

 

Tingkat kesesuaian suatu lahan dapat ditentukan 

dengan beberapa macam metode salah satunya dengan 

metode pembobotan, penggunaannya dapat ditujukan 

sebagai langkah untuk memastikan jika suatu lahan dapat 
diubah atau dimodifikasi sesuai dengan rencana. Metode 

pembobotan merupakan suatu metode pemberian nilai 

berdasarkan tiap- tiap parameter yang memiliki pengaruh 

untuk menentukan tingkat kemampuannya (Sholahudin, 
2015). Dalam penggunaannya metode ini dapat 

dikombinasikan dengan beberapa macam teknik lain 

dalam penentuan kesesuaian lahan guna mendapatkan 

hasil yang lebih akurat. 
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Tanah longsor adalah bencana yang lazim di 

Indonesia, dan kejadian ini menyebabkan kerusakan atau 

bahkan korban jiwa. (Rahman, 2010) menyatakan bahwa 

longsor bergeser atau bergerak dari posisi awal sebagai 

akibat gravitasi. Adanya kejadian longsor, khususnya 

dalam hal mekanisme dan probabilitas spasialnya yang 

dapat diidentifikasi melalui pemetaan kerentanan longsor 

(Wati, et al., 2010). Dalam hal kerentanan, kerangka 

waktu tidak dipertimbangkan secara eksplisit dan 

analisis kerentanan terjadinya tanah longsor yang 

berpengaruh dari lokasi tertentu (Fell, et al., 2008). 

Pugung sebagai daerah bukit bergelombang dengan 

kemiringan yang cukup curam dan ditambah dengan 

jumlah permukiman di sekitar lereng perbukitan, 

menjadikannya sebagai daerah dengan potensi longsor 

yang cukup tinggi. Bencana yang sangat rentan terjadi 

membutuhkan langkah-langkah untuk menyelesaikanya, 

salah satunya adalah membuat peta dari tingkat 

kerentanan tanah longsor di daerah-daerah potensial. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengamati Daerah 

Pugung dengan tujuan mengklasifikasikan setiap daerah 
sesuai dengan kerentanan longsor. Setelah dilakukan 

pemetaan tingkat kerentanan tanah longsor, diharapkan 

pemerintah setempat dan masyarakat dapat menyiapkan 

langkah-langkah mitigasi untuk kemungkinan bencana. 

 

DATA DAN METODE 

 

Studi Literatur  

 
Tahap awal penelitian dilakukan dengan melakukan 

studi literatur dari berbagai sumber dan penelitan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna 

mempelajari serta memahami geologi Daerah Pugung 

dan sekitaranya. Aspek-aspek pendukung seperti jenis 

tanah, curah hujan, kemiringan lereng, dll, dalam 

penggunaan metode scoring untuk penentuan tingkat 

kerentanan longsor juga dipelajari. Dengan dilakukannya 

tahap awal ini diharapkan akan dapat memberikan 

gambaran mengenai kondisi di daerah pnelitian yang 

tentunya akan sangat membantu dalam kegiatan analsis 

langsung di lapangan. 
 

Analisa Lapangan 

 

Tahap analisis di lapangan dilakukan dengan 

penyelidikan pendahuluan yang bertujuan untuk 

mengenal medan. Melihat secara umum kondisi geologi, 

litologi, jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng dan 

tata guna lahan, sehingga dapat melakukan perencanaan 

mengenai lokasi yang dapat dijadikan stasiun titik amat 

serta strategi kerja yang akan dilakukan di lapangan 

meliputi hal-hal yang perlu diamati saat berada di stasiun 
titik amat. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data 

yang dilakukan dengan observasi pada lapangan, dimana 

data-data yang diperlukan dikumpulkan guna kegiatan 

analisa laboratorium dan studio. 

 

 

Analisa Laboratorium 

 

Analisa laboratorium dilakukan dengan melakukan 

penginderaan jauh dengan menggunakan beberapa 

aplikasi pendukung seperti Google Earth Pro, Global 

Mapper, ArcGIS dan Map Source. Hasil analisis 

penginderaan jauh dikomparasi dengan data-data yang 

sebelumnya sudah didapatkkan di lapangan dan dihitung 

menggunakan metode scoring. Proses penghitungan 

dilakukan dengan melakukan overlay pada keenam peta 
yang dihasilkan dari data-data yang telah didapatkan 

dengan mempertimbangkan nilai kepentingannya 

masing-masing. Peta yang telah dioverlay kemudian 

berikan batasan pada tiap-tiap unit lahannya dan 

dihitung. Setelah dilakukan perhtiungan maka akan 

didapatkan hasil berupa unit-unit lahan dengan berbagai 

potensi longsor. 

 

Metoda Pembobotan dan Penentuan Potensi Lahan  

 

Metoda pembobotan adalah metoda yang menilai 
parameter berdasarkan nilai bobotnya. Dalam 

menentukan potensi lahan, pada penentuan tingkat 

kerentanan longsor disajikan enam parameter, yaitu jenis 

litologi, jenis tanah, permeabilitas tanah, kemiringan 

lereng, penggunaan lahan dan kedalaman tanah Keenam 

parameter yang telah didapatkan datanya ini memiliki 

nilai kepentingannya masing-masing dan akan dihitung 

nilai dayanya (Tabel 1). 

 

Tabel 1 Perhitungan nilai potensial pada tiap parameter. 

 

Parameter and Weighted Factor Score 

Litho Type – Weight : 4 

Pyroclastic rocks with Andesite Fragment 

Sedimentary rocks (Sandstone) 

Sedimentary rocks (Mudstone) 

 

1 

2 

3 

Soil Type – Weight : 3  

Alluvial 

Andosol 

1 

2 

Soil Permeability – Weight 4  

Moderately fast, fast (> 6.25  cm per hour) 

Moderate (2.0 – 6.25  cm per hour) 

Moderately slow (0.5 - 2.0  cm per hour) Slow 

(<0.5 cm per 

 hour) 

1 

2 

3 

4 

Slope – Weight : 5  

0o – 2o 

2o – 7o 

7o – 15 

15o – 30o 

30o – 70o 

1 

2 

3 

4 

5 

Land Use – Weight : 3  

Forest  

Farm 

Rice fields & Sttlements 

1 

2 

3 

Soil Depth : Weight : 3  
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Very shallow (<25 cm)  

Shallow (25 - 50 cm) 

Moderate (50 - 90 cm) 

Deep (>90 cm) 

1 

2 

3 

4 

Perhitungan berdasarkan tabel 1 menunjukkan hasil 

dimana terdapat nilai maksimal dan minimum dari 

keenam parameter, dua nilai tersebut akan dihitung 

kembali dengan menggunakan persamaan dari (Pamela, 

et al., 2018), yang telah dimodifikasi dengan :  

 

X =  
𝑀𝑎𝑥𝑉−𝑀𝑖𝑛𝑉

5
       (1) 

  

 X = Interval Peringkat, MaxV = Maximum Value, 

MinV = Minimum Value. 

Hasil dari perhitungan diatas akan menunjukkan nilai 

interval yang kemudian akan digunakan dalam 

mengklasifikasikan potensi bahaya longsor yang ada pada 

masing- masing unit lahan yang berda pada daerah 

penelitian. Didapatkan nilai X = 13 dari hasil 

perhitungan. 

X =  
78−23

5
= 13 

Dari nilai interval yang telah didapatkan dibuat suatu 

klasifikasi yang digunakan untuk menentukan potensi 

longsor pada tiap-tiap unit lahan pada Daerah Pugung 

(Tabel 2). 

 
Tabel 2 Variabel untuk mengklasifikasikan kerentanan 

longsor (Ardiansyah, et al., 2017), modifikasi. 

 

Land Classification Towards lanslide 

Non Susceptible 

Potential Susceptible 

Quite Susceptible 

More Susceptible 

Very Susceptible 

22 - 34 

34 - 46 

46 - 58 

58 - 70 

70 - 82 

 

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, 

dimana tiap paramater diberikan bobot dan skor yang 

ditentukan oleh ahli sesuai dengan tingkat pengaruhanya 

dalam mekanisme terjadinya longsor. bobot dan skor 

yang tinggi akan menunjukkan seberapa besar pengaruh 

suatu parameter dalam menyebabkan longsor.  Peta 

parameter pembobotan dibuat menggunakan ArcGIS. 
Pada perhitungan ini, curah hujan tidak dihadrikan 

sebagai parameter karena pada daerah penelitian curah 

hujan yang terjadi cenderung sama pada keselurahan 

daerah, sehingga tidak akan berpengaruh dalam 

perhitungan. 

 

Jenis Litologi 

 

Tanah longsor dikontrol oleh beberapa faktor, antara 

lain adalah adanya bidang gelincirn (Anbalagan, 2001). 

Batuan dalam komponen penyebab longsor berperan 

sebagai bidang gelincir dimana material rombakan atau 

blok-blok batuan bergerak menuruni lereng melaluinya. 

Hal tersebut menjadikan jenis batuan merupakan 

parameter yang sangat penting dalam penentuan tingkat 

kerentanan longsor. Selain sebagai bidang gelincir, 

tingkat resistensi batuan juga berperan dalam terjadinya 
longsor, dimana batuan dengan tingkat resistensi yang 

rendah memiliki kemungkinan longsor yang cukup 

tinggi, beda halnya pada batuan dengan resistensi tinggi 

yang akan tahan akan pelapukan dan menyebabkan 

batuan tahan akan longsor. 

Berdasarkan studi literatur, analisa di lapangan serta 

analisa studio didapatkan 3 jenis batuan yang berada 

pada daerah penelitian, yaitu batuan prioklastik yang 

memiliki fragmen andesit, batuan sedimen seperti 

batupasir dan batulanau. Ketiga jenis batuan ini 

kemudian diklasifikasikan kedalam suatu tabel 
berdasarkan nilai kepentingannya masing- masing, yang 

nantinya akan menjadi paramater dalam perhitungan 

menggunakan metoda pembobotan. 

 

 
 
Gambar 1 Peta jenis litologi Daerah Pugung dan 

Sekitarnya. 

 

Jenis Tanah 

 

Sebagai parameter penentuan kerentanan longsor 

didapatkan 2 jenis tanah yang berada pada daerah 

penelitian. Data tersebut dihasilkan dari studi literatur 

dan anlisa langsung di lapangan. Kedua jenis tanah yang 

didtemukan adalah tanah alluvial dan andosol. Data yang 
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telah didapatkan diklasifikasikan kedalam tabel guna 

perhitungan dengan menggunakan metode pembobotan 

seperti pada data jenis batuan sebelumnya. 

 

 
 

Gambar 2 Peta jenis tanah Daerah Pugung dan 

Sekitarnya. 

 
Permeabilitas Tanah 

 

Jenis tanah akan mempengaruhi permeabilitasnya, 

dimana tanah dengan kemampuan meloloskan air yang 

rendah akan lebih rentan terjadi longsor karena akan 

terjadi penumpukan air yang menyebabkan beban tanah 

bertambah. Maka, semakin lambat tanah mengalirkan 

air, dalam kalsifikasi ini akan memiliki skor yang lebih 

besar karena lebih rentan akan longsor. 

 

 

 

Gambar 3 Peta permeabilitas tanah Daerah Pugung dan 

Sekitarnya. 

Kemiringan Lereng 
 

Kemiringan lereng pada daerah penelitian cukup 

beragam, mulai dari datar sampai tegak. Data yang 

digunakan disini didapatkan dari analisa di lapangan dan 

melalui penginderaan jauh, sehingga didapatkan 

klasifikasi kemiringan lereng yang mengacu pada 

klasifikasi oleh Widyatmandi dkk, 2016. Lereng menjadi 

faktor dengan nilai kepentingan atau bobot yang paling 
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tinggi yang didasarkan pada jalur bergeraknya material 

longsoran yang tentunya akan semakin tinggi 

kemungkinannya pada lereng yang tegak dan sebaliknya. 

Dari keenam klasifikasi yang ada hanya ditemukan 5 

klasifikasi pada daerah penelitian seperti yang 

dihadrikan pada tabel dibawah ini. 

 

Gambar 4 Peta kemiringan lereng Daerah Pugung dan 

Sekitarnya.  

 

 

Tata Guna Lahan 

 

Penggunaan lahan merupakan indikator tidak 

langsung atas terjadinya longsor pada suatu daerah, hal 

ini dapat menjadi gambaran bagaimana ketahanan lahan 

tersebut (Anbalagan, 2001). Daerah yang digunakaan 

sebagai lahan perkebunan memiliki ketahanan yang 

cukup tinggi, khususunya pada banjir dan longsor, 

berbeda pada lahan dengan penggunaan sebagai 

pemukiman yang mengalami banyak perubahan oleh 

manusia sehingga mengurangi ketahanannya. Data yang 

digunakan pada klasifikasi penggunaan lahan ini 

didapatkan dari anlisa langsung di lapangan dan 

penginderaan jauh. Berdasarkan analisa tersebut 

didapatkan 3 penggunaan lahan pada dareah penelitian 

yang telah dimasukkan kedalam kalsifikasi pada tabel 

dibawah. 

 

 
 

Gambar 5 Peta tata guna lahan Daerah Pugung dan 

Sekitarnya. 

 

Kedalaman Tanah 

 

Kedalaman tanah sebagai parameter dalam 

penghitungan ini memiliki bobot yang cukup besar, 

dimana kedalaman tanah bereperan dalam tegangan 

geser dan kuat geser. Tanah dengan ketebalan yang lebih 

besar akan memiliki berat yang tinggi dan sebaliknya, 

sehingga dalam pemberian peringkatr ketebalannya 

menjadi dasar penentuannya. Pada klasifikasi ini 

terdapat 4 perbedaan kedalaman tanah yang juga 

berperan berbeda dalam terjadinya longsor. 

 

 
 

Gambar 6 Peta kedalaman tanah Daerah Pugung dan 

Sekitarnya. 

 

Diskusi 

 

Perhitungan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan metode pembobotankan hasil yang cukup 

beragam. Pada daerah penelitian, tiap-tiap klasifikasi 

kerentanan longsor tersebar disetiap area, dengan luasan 

yang juga beragam. Dari luasan daerah penelitian 
sebesar 5x5 km hanya sekitar 25 % area yang termasuk 

pada klasifikasi yang cukup rawan akan bahaya longsor. 

Hal ini juga dapat berubah sesuai dengan kegiatan yang 

terjadi pada area tersebut, mulai dari struktur geologi 

yang mungkin terbentuk, aktivitas manusia, bahkan dari 

bencana alam lain yang akan berpengaruh langsung pada 

daerah penelitian. Area yang memiliki tingkat 

kerentanan longsor cukup tinggi pada daerah penelitian 

didominasi oleh tinggian dengan kisaran 300-400 m 

dengan lereng yang cukup curam, sehingga sangat tepat 

dikatkan bahwa hasil dari perhitungan yang telah 

dilakukan sudah cukup baik untuk mempresentasikan 
potensi rawan. 

 

Tidak Rentan 
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Terdapat 16 unit lahan yang termasuk klasifikasi 

tidak berpotensi pada daerah penelitian, hasil ini sesuai 

dengan temuan di lapangan. Berdasarakan data yang 

telah didapatkan, area ini menunjukkan dataran yang 

tentunya kemungkinan untuk terjadi longsor sangat 

kecil, hal ini juga diperkuat dengan perhitungan yang 

dilakukan dengan memasukkan parameter lain sebagai 

langkah validasinya. Keenam unit lahan yang termasuk 

klasifikasi tidak berpotensi ini mengisi sekitar 8 % dari 

keseluruhan daerah penelitian. 
 

Penggunaan lahan pada daerah ini didominasi oleh 

pemukiman dan perkebunan dengan beberapa aliran 

anak sungai kecil. Parameter tersebut tidak terlalu 

mempengaruhi potensi kerentanan longsor pada area 

tersebut, karena aspek paling utama yang berupa 

kemiringan lereng dan ketinggian sudah tidak terpenuhi. 

Secara tidak langsung, maka dapat dinyatakan bahwa 

area ini yang paling aman pada daerah penelitian. 

 

Rentan Potensial 

Sekitar 44 unit lahan termasuk dalam klasifikasi 

rentan potensial, yang mana area ini terbilang cukup luas 

dengan persentase sekitar 37 % dari keseluruhan luasan 

daerah penelitian. Persebaran klasifikasi ini terletak 

disepanjang bagian barat yang menjadikannya cukup 

luas. Area ini didominasi oleh batuan piroklastik berupa 

Breksi Vulkanik yang memiliki fragmen andesit, dimana 

ketahanan batuan ini cukup tinggi akan pelapukan, 

sehingga membuatnya cukup kuat dalam menahan 

pergerakan material yang dapat menjadi longsor. Selain 

resistensi batuan, kemiringan lereng juga merupakan 

salah satu faktor yang menjadi dasar area ini terbilang 

cukup aman akan bahaya longsor, dimana lereng yang 

terdapat disini rata-rata hanya 2 – 7 %. 

 

Cukup Rentan 

Sebanyak 45 unit lahan termasuk kedalam klasifikasi 

cukup rentan dengan persebaran disepanjang bagian 

tengah hingga timur laut atau sekitar 25 % dari 

keseluruhan luasan daerah penelitian. Keterdapatan 

batuan yang memiliki resistensi rendah dan kemiringan 

lereng yang diatas normal (7-30%) membuatnya berada 

pada kondisi cukup rentan, yang tentunya dapat 

meningkat karena keterdapatan perkebunan dan 

pemukiman pada beberapa tempat. Area ini sudah harus 

mulai mendapat perhatian dari pemerintah dan 

khususnya masyarakat sekitar agar hal-hal yang dapat 
merugikan, bahkan sampai merenggut korban jiwa tidak 

terjadi. 

 

Lebih Rentan 

Klasifikasi lebih rentan merupakan tingkatan yang 

berpotensi besar akan terjadinya longsor, khususnya 

pada daerah yang digunakan sebagai pemukiman. 

Terdapat 50 unit lahan yang termasukklasifikasi lebih 

rentan, atau sekitar 24 % dari keseluruhan daerah 

penelitian. Hal ini disebabkan oleh keterdapatan batuan 

yang memiliki resistensi rendah, sehingga sangat mudah 

terlapukkan atau membentuk rekahan-rekahan yang akan 

menjadi awal pergerakan batuan. Selain itu, ketinggian 

area ini yang berkisar 250-300 m dan kemiringan lereng 

yang cukup curam menjadikannya rentan akan terjadinya 

longsor. Meskipun curah hujan pada daerah ini terbilang 

rendah tidak mengurangi potensi bahayanya, karena 

pada saat ini tren terjadinya hujan berubah menjadi lebih 

sering walaupun dengan waktu yang relatif singkat, 

sehingga proses pengisian air pada tanah atau batuan 
terjadi terus menerus. Pemerintah dan masyarakat sekitar 

harus benar-benar serius dalam menyikap masalah ini, 

karena bencana tanah longsor merupakan kejadian yang 

sangat berbahaya dan kerap memakan korban jiwa 

maupun materi. 

 

Sangat Rentan 

Pada bagian tenggara daerah penelitian terdapat 12 

unit lahan yang termasuk pada klasifikasi sangat rentan 

atau sekitar 6 % keseluruhan luasannya. Batuan yang 

menyusun area ini memiliki resistensi rendah, sehinggat 
mudah terlapukkan dan mengalami retakan yang akan 

menjadi jalur mengisi air pada saat hujan. Selain itu, 

dapat dilihat bahwa ketinggiannya berkisar 300-400 m 

dengan kemiringan lereng yang curam atau sekitar 30 - 

70 %. Beberapa parameter diatas menjadi pengontrol 

utama akan tingkat kerentanan longsor selain parameter 

lainnya yang juga berperan.  

Langkah-langkah mitigasi bencana harus segera 

dilakukan pada area ini karena pembiaran akan 

menyebabkan potensi kerusakan yang mungkin terjadi 

dapat meningkat karena beberapa faktor eksternal. 

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah 
terjadinya longsor, seperti sosialisai pada masyarakat, 

pembuatan jalur evakuasi, menjaga lingkungan sekitar 

dengan tidak merusak, dll. Kesadaran masyarakat dan 

juga pemerintah sangat diperlukan agar hal-hal yang 

tidak diinginkan dapat dihindari. 
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Gambar 7 Peta tingkat kerentanan longsor Daerah 

Pugung dan Sekitarnya yang dihasilkan dari perhitungan 

yang telah dilakukan. 

 

 

Mitigasi Bencana 
 

Setelah mendapatkan peta tingkat kerentanan 

longsor, salah satu upaya dalam kegiatan mitigasi dapat 

segera dilakukan oleh pemerintah setempat. Setiap 

elemen yang berkaitan dengan hal ini harus tutur campur 

tangan dalam mengatasinya. Setelah ini, banyak langkah 

yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat  

seperti pembuatan rute evakuasi, sosialisasi bahaya 

bencana, dan sebagainya.  

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil 

dimana pada Daerah Pugung terdapat 5 klasifikasi 

tingkat kerentanan longsor. dari hasil perhitungan yang 

telah dilakukan dengan menggunakan metode scoring 

pada daerah penelitian, didapatkan 169 unit lahan yang 
mewakili tiap-tiap klasifikasi yang ada. Proses 

perhitungan dilakukan berdasarkan keenam parameter 

penentu tingkat kerentanan longsor, seperti jenis batuan, 

jenis tanah, permeabilitas tanah, kemiringan lereng, tata 

guna lahan dan kedalaman tanah.  

Kelima klasifikasi yang telah didapatkan menujukkan 

bahwa bagian timur hingga tenggara daerah penelitian 

memiliki tingkat kerentanan longsor paling tinggi, 

dimana area ini masuk dalam klasifikasi lebih rentan dan 

sangat rentan. Setelah didapatkan hasil berupa peta 

tingkat kerentanan longsor ini diharapkan pemerintah 

maupun masyarakat setempat dapat menjadikan acuan 

peta tersebut guna melakukan tindakan-tindakan yang 

berhubungan dengan mitigasi bencana. Dengan 

dilakukannya tindakan pecegahan dan perencanaan 

penaggulangan bencana maka dampak dari longsor yang 

mungkin terjadi dapat diminimalisir bahkan dicegah. 

Penelitian yang mungkin akan dilakukan selanjutnya 

hendakanya dapat memperluas cakupan daerah 

menambahkan parameter pedukung lainnya agar dapat 

meningkatkan akurasinya. 
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Abstrak: Studi petrografi batuan andesit Formasi Kikim bertujuan untuk mengetahui karakteristik petrologi dan 

petrografi batuan dengan menggunakan metode pemetaan lapangan secara rinci dan analisa petrografi. Secara geologi di 

daerah penelitian terdiri dari 2 satuan batuan yaitu, satuan batuandesit Formasi Kikim dan satuan batupasir Formasi 

Talang Akar. Berdasarkan analisa secara megaskopis batuan andesit memiliki warna hijau kelabu, terdapat kekar (shear 

joint dan tension joint). Secara petrografi batuan andesit pada Formasi Kikim memiliki tektur batuan yang berbeda 

diantaranya batuan yang segar dan batuan yang terubah. Hal ini didasari dari persentasi mineral yang terubah dan 

mineral yang tidak terubah serta adanya ciri mineralisasi. Batuan andesit segar memiliki tekstur afanitik,tekturs khusus 

aliran,komposisi mineral plagioklas, biotit, kuarsa, dan epidot. Batuan andesit terubah memiliki tekstur afanitik, 

memiliki batas antar mineral yang tidak jelas, di dominasi oleh mineral lempungan seperti klorit dan epidot serta 

mineral pirit dan kalkopirit. pada daerah telitian mineral plagioklas yg terdapat pada batu andesit ada yang mengalami 

perubahan dikarenakan faktor seperti tekanan dan suhu. Minimnya refrensi dan belum adanya penliti mengenai Studi 

karakteristik batuan andesit Formasi Kikim, sehingga pemahaman mengenai hal itu sangatlah di perlukan. 

 

Kata Kunci: Andesit, Plagioklas, Formasi Kikim, Petrografi 

 

 

Abstract: Petrography study of andesitic rock in Kikim Formation aims to know the characteristics of petrology and 

petrography rock by using method of detailed field mapping and petrographic analysis. Geologically in the research 

area, There are 2 units of rock, andesite rocks in Kikim Formation and sandstone in Talan Akar formation. Based on 

the analysis of megascopic andesite rocks have a gray and massive green color, there are fracture in this rock  it’s 

Shear joint and tension joint, Based on Petrography of andesite rocks in Kikim Formations, there are two different type, 

fresh rocks and altered rocks. This is based on the percentage of altered minerals, unaltered minerals and the presence 

of characteristics mineralization. Fresh andesitic rocks have afanitic textures, mineral composition this andesit is 

plagioclase, biotite, quartz, and epidote. then altered andesitic rocks have an obscure mineral boundary then have an 

afanitic texture, dominated by clay minerals such as chlorite and epidote as well as pyrite and chalcopyrite minerals. 

Plagioclase minerals in this andesit rock has change due to factors such a pressure and temperature. The lack of 

reference and the absence of a researcher on the study of the characteristics of andesite rocks of the Kikim Formations, 

so that understanding of them is needed. 

 

Keyword: andesite, plagioclas, Kikim Formation, Petrography 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pulau Sumatera sebagai merupakan hasil dari 

penunjaman Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng 

Eurasia dengan tipe penunjaman oblique memiliki 

tatanan tektonik yang kompleks. Cekungan Sumatera 

Selatan memiliki karakteristik geologi yang beragam 

meliputi batuan-batuan tua berumur Pra-Tersier yang 

menjadi tepian dan basement dari Cekungan Sumatera 

Selatan kemudian mengalami gaya struktur yang 

kompleks serta pola endapan Tersier menurut 

Pulonggono (1992) yang dapat dijadikan model untuk 

mengetahui dan memahami lingkungan pengendapan 

yang terjadi di Pulau Sumatra selama Tersier Awal.  

Menurut Winter (2014) andesit adalah suatu jenis 

batuan vulkanik ekstrusif dan terbentuk dari magma 
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dengan suhu antara 900-1100°C, Terdapat beberapa 

macam mineral pada batuan andesit. Mineral ini sudah 

terbentuk lama sebelum proses pembekuan magma 

terjadi. Karena itu para ahli geologi biasa 

mengidentifikasi sejarah perjalanan magma dari mineral 

yang terdapat pada batuan andesit. Mineral penyusun 

batuan andesit memiliki dua ukuran, perbedaan ukuran 

ini terjadi karena magma yang keluar ke permukaan 

bumi belum sempat terkristal akan terkristal dengan 

cepat karena suhu permukaan yang rendah. Terdapat dua 

mineral dengan ukuran yang berbeda yaitu mineral 

dengan ukuran besar yang terbentuk perlahan-lahan 

dibawah permukaan bumi dan mineral berukuran kecil 

yang terbentuk dengan cepat di permukaan. 

Secara administratif lokasi penelitian terletak pada 

desa Simpang Empat dan Lubuk Hara, kecamatan 

Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Gambar 1) 

dengan koordinat 4º 15' 23.7" - 104º 01. 51.8" dan 4º 18' 

05.4" - 104º 03' 35.5". Formasi yang terdapat pada lokasi 

telitian yaitu Formasi Kikim dan Formasi Talang Akar 

 

 
 

Gambar 1. Peta administratif daerah penelitian. (tanpa 

skala) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah kegiatan atau prosedur yang 

dilakukan penulis dari pengumpulan dan pengolahan data 

hingga mendapatkan hasil penelitian. Metode yang 

dilakukan meliputi pengamatan lapangan dan analisa 

petrografi. 

 

Pengamatan Lapangan 

 

Pengamatan lapangan merupakan data primer, data 

yang diperoleh secara langsung sesuai dengan 

kenampakan dan bukti yang didapatkan dilapangan. 

Tahap pengumpulan data lapangan merupakan kegiatan 

pengambilan data-data lapangan yang di butuhkan 

didaerah penelitian seperti data kedudukan, morfologi, 

persebaran batuan pengambilan sampel batuan dan 

rekaman lokasi penelitian yang berupa tulisan maupun 

gambar sebagai bukti pendukung dari hasil penelitian. 

 

Analisa Petrografi 

 

Tahapan analisa petrografi dilakukan dengan cara 

mengamati sayatan tipis batuan yang meliputi 

pengamatan struktur,tekstur,dan komposisi mineral 

penyusun batuan dengan bantuan mikroskop polarisasi 

dengan tujuan mengklasifikasikan batuan dan membantu 

interpretasi mineral yang terdapat pada batuan. Setiap 

jenis batuan yang ditemukan di lokasi penelitian diambil 

beberapa contoh sampelnya untuk dilakukan analisa 

petrografi lokasi pengamatan 26 hasilnya adalah batu 

andesit (Gambar 2) menurut klasifikasi IUGS (1962).  

 

 
 

Gambar 2. Analisis petrografi Lokasi Pengamatan (LP) 

26 nikol silang dan nikol sejajar. 

 

 

DATA OBSERVASI LAPANGAN 

 

Daerah penelitian termasuk ke dalam bagian 

cekungan belakang busur, Cekungan Sumatera 

Selatan.Pengamatan bentang alam yang dilakukan 

berdasarkan aspek-aspek geomorfologi menunjukkan 

bahwa daerah penelitian termasuk ke dalam satuan 

geomorfologi denudasional dan terbagi menjadi dua 

satuan bentuk lahan yaitu satuan denudasional 

bergelombang kuat dan satuan denudasional 

bergelombang lemah. Untuk pola pengaliran yang 

berkembang pada daerah Penelitian tergolong dalam 

klasifikasi pola pengaliran parallel dan sub-parallel 

dilihat Dari bentuk aliran yang sejajar,bermuara kesungai 

utama,serta perkembangannya dikontrol oleh 

lereng.Selain itu berdasarkan pola sebaran litologi yang 

diamati, Secara stratigrafi daerah penelitian tersusun atas 

satuan formasi, secara berurutan dari tua ke muda yaitu 

Formasi Kikim, Formasi Talang Akar.  

 Formasi Kikim merupakan satuan batuan paling tua 

yang terendapkan didaerah Penelitian yang berumur 

Eosen hingga Oligosen (Barber, 2005). Berdasarkan data 

yang di dapat dilapangan di temukan singkapan batuan 

Lokasi 

Penelitian 

u 
Peta Administartif Kabupaten 

OKU Provinsi Sumsel 
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andesit yang merupakan batuan alas berupa lava andesit 

berwarna abu-abu kehitaman.  

Selanjutnya terendapkan Formasi Talang Akar secara 

tidak selaras diatas Formasi Kikim berumur Oligosen -

Miosen dan terendapkan pada lingkungan Pengendapan 

terrestrial sampai paralic (Barber, 2005). Pada daerah 

penelitian Formasi ini tersusun atas satuan batupasir. 

Pada penelitian ini memakai luasan sebesar 10x10 km 

dengan data keseleruhan yang terdapat pada pemetaan 

lapangan ini sekitar 120 lokasi pengamatan (LP) dengan 

data yang dipakai untuk analisa pembuatan jurnal ini 

sebanyak 4 lokasi pengamatan. Pengambilan sample 

yang dilakukan secara acak yang mewakili luasan lokasi 

penelitian. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan analisis petrografi terdapat mineral 

primer Plagioklas yang sangat mendominasi batu andesit. 

Plagioklas merupakan mineral penciri dari batu andesit 

yang teradapat pada Formasi Kikim Cekungan Sumatera 

Selatan. Mineral plagioklas yang terdapat pada batu 

andesit terdapat perbedaan pada tekstur, struktur, 

belahan, dan aspek lainnya. Pada (Gambar 3) terdapat 

batu Andesit yang terdapat pada lokasi penelitian di 

lapangan dengan azimuth N 163º E. 

 

   
 

Gambar 3. Kenampakan Andesit di lapangan pada lokasi 

pengamatan (LP) 26 

 

Plagioklas Ubahan 

 

Perbedaan pada tekstur mineral plagioklas ubahan 

cenderung tidak jelas bila dibandingkan dengan tekstur 

mineral plagioklas yang fresh. Terdapat perbedaan pada 

tekstur dan struktur yang membedakan antara kedua 

mineral tersebut. Struktur pada batuan tersebut 

cenderung sudah mengalami pelapukan. Sample yang 

didapatkan juga tidak sebagus sample pada plagioklas 

yang masih fresh. Keterdapatan mineral-mineral 

sekunder yang lain seperti kuarsa dan piroksen juga ikut 

mempengaruhi bahwa mineral tersebut sudah menjadi 

mineral ubahan. Sebagian dari plagioklas ini telah 

terubah menjadi mineral klorit. Mineral opak dan gelas 

berperan sebagai masa dasar dan sebagian dari mineral 

ini telah mengalami ubahan menjadi mineral sekunder.  

Contohnya pada lokasi pengamatan 48 (Gambar 4) 

ini memperlihatkan bahwa mineral plagioklas ini 

memiliki deskripsi yang hampir sama dengan mineral 

Palgioklas yang fresh pada umumnya, akan tetapi pada 

mineral plagioklas ubahan ini ketika diteliti melalui 

analisa petrografi, terlihat adanya mineral ubahan seperti 

kuarsa dan piroksen yang hadir. Pembentukan mineral 

sekunder ini terjadi akibat adanya gaya yang bekerja 

setelah batuan terbentuk. Oleh karena itu, dapat 

diindikasikan dengan adanya alterasi dengan intensitas 

sedang. Ini dilihat dari kehadiran mineral sekunder 25-

75%. 

 

 
 

Gambar 4. Kenampakan mikroskopis LP 48 terlihat 

mineral Plagioklas telah mengalami perubahan dengan 

diikuti mineral sekunder pada nikol paralel. 

 

Plagioklas non Ubahan 

 

Setelah disayat dan dilakukan analisa petrografi, pada 

sampel batu andesit lokasi pengamatan  4 (Gambar 5) 

terdapat mineral plagioklas yang berwarna abu dengan 

tekstur holokristalin dan tekstur khusus intergranular. 

Terdapat perbedaan yang signifikan pada mineral 

plagioklas dengan lokasi pengamatan yang lain. Pada 

gambar tersebut memperlihatkan bahwa plagioklas 

memiliki kenampakan yang fresh dan tidak mengalami 

perubahan. Plagioklas pada lokasi ini tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan mineral 

yang terdapat pada batu andesit memiliki masa dasar 

yang berbeda pada sampel lainnya. Pada hal lainnya juga 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti lokasi 

pengamatan, elevasi, dan faktor lainnya yang dapat 

menjadikan plagioklas tersebut menjadi mineral yang 

terubah.  

N 163O E 
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Gambar 5. Kenampakan mikroskopis LP 4 terlihat 

plagioklas yang masih fresh (non ubahan) pada nikol 

pararel 

 

Genesa dan Lingkungan Pembentukan 

 

Umumnya batu andesit terbentuk pada zona subduksi 

(Gambar 6), batu andesit terbentuk setelah terjadinya 

pelelehan lempeng samudera akibat dari subduksi. 

Pembentukan batu andesit umumnya berasosiasi dengan 

diferensiasi magma yang mengalami penurunan suhu. 

Pada saat magma mengalami penurunan temperatur dan 

tekanan, magma akan mengalami peleburan dan naik ke 

permukaan. Setelah magma naik ke permukaan dan 

mencapai temperatur dan tekanan yang sesuai, magma 

tersebut membeku.  

 

 
 

Gambar 6. Lingkup pembentukan batu andesit pada zona 

subduksi (Best (2003) modifikasi penulis) 

 

Selain itu, batu andesit juga dapat terbentuk dari 

pelelehan material yang terdapat pada ocean ridges dan 

oceanic hotspots. Magma batuan basaltik yang yang 

mengalami perubahan tingkat mineral dan keasaman 

sehingga dapat terubah menjadi batu beku intermediate. 

Batu andesit pada lokasi penelitian dapat terbentuk ketika 

terjadinya letusan yang mengakibatkan sumber magma 

pada lempeng benua meleleh dan bercampur dengan 

magma yang terdapat pada kerak benua.   

Pada penjelasan Deret Bowen pada sebelah kiri 

gambar (Gambar 7) magma dari batu andesit yang 

mengalami penurunan suhu ketika mengalami 

pendinginan dan mengalami reaksi yang terus menerus. 

Pembentukan awal mineral plagioklas tersebut berasal 

dari fase contionous series awal kristalisasi merupakan 
plagioklas yang kaya akan Ca dan di akhir Plagioklas 

yang kaya akan Na. Selama reaksi, bahan sebelumnya 

akan terbawa hingga akhir reaksi dalam larutan padat. 

Pembentukan mineral Plagioklas yang terdapat dalam 

batu andesit daerah telitian termasuk dalam kelompok 

continous series, mineral tersebut mengalami penurunan 

suhu sebesar tertentu dan mengalami kristalisasi. 

Penambahan kandungan sodium tersebut akan terus 

beraksi sehingga plagioklas tersebut mengandung 

kandungan sodium yang banyak.  

Mineral sekunder yang terdapat pada batu andesit 

seperti merupakan hasil dari ubahan dari mineral - 

mineral utama. Kandungan pada mineral utama seperti 

tersebut mengalami peleburan dengan temperatur yang 

rendah sehingga membentuk mineral-mineral sekunder 

seperti opak, kuarsa, muskovit, dll. 

 

 

Gambar 7. Deret Bowen. 

 

 

KESIMPULAN 

 

(1) Daerah telitian peneliti mencakup beberapa desa di 

Kecamatan Lengkiti yang didominasi oleh batu 

andesit Formasi Kikim Cekungan Sumatera Selatan. 

(2) Sample yang digunakan pada pembuatan jurnal ini 

sebanyak 4 sample dengan metode pengambilan 

secara acak. 

(3) Setelah dilakukan analisis petrografi, plagioklas 

merupakan mineral primer yang hadir pada batu 

andesit dalam presentase yang besar. 
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(4) Daerah pembentukan batu andesit pada lokasi 

penelitian terbentuk umumnya pada zona subduksi 

hasil tumbukan lempeng samudera dengan lempeng 

benua. 

(5) Pembentukan mineral Plagioklas yang terdapat 

pada batu andesit terbentuk karena adanya 

peningkatan nilai sodium (Na) yang diikuti dengan 

pembekuan magma dengan temperatur yang 

cenderung turun. 
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ABSTRAK: Batupasir kuarsa dari Formasi Sihapas diketahui sebagai reservoar yang baik di Cekungan Sumatera 

Tengah. Studi diagenesis batupasir ini berlokasi di Desa Lubuk Tabuan, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh 

Kota, Sumatera Barat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui diagenesa dari batupasir Formasi Sihapas. Metode yang 

digunakan yaitu observasi lapangan, pengambilan data dan conto batuan, dan analisis petrografi. Studi diagenesis 

batupasir kuarsa ini dilakukan  pada 5 conto sayatan tipis. Dari 5 conto sayatan secara umum merupakan Sub-Litharenit, 

Quartz wacke dan Quartz arenit. Hasil analisa petrografi memperlihatkan bahwa batupasir Formasi Menggala pada 

daerah telitian telah mengalami diagenesis yang di cirikan oleh kompaksi dan sementasi. Kompaksi ditandai dengan 

adanya perubahan pola persinggungan butiran mineral yaitu Concavo- convex contact, point contact dan suture contact. 

Sementasi ditandai dengan adanya beberapa jenis semen yang ditemui yaitu oksida besi dan silika. Dari keseluruhan 

hasil analisa diagenesis batupasir di daerah telitian, batupasir Formasi Menggala telah mengalami rezim 

mesodiagenesis.  

 

Kata Kunci: Diagenesis, Batupasir, Formasi Menggala, Petrografi 

 

ABSTRACT: Sandstone from the Sihapas Formation are known to be good  reservoirs in the Central. Sumatera Basin. 

The study of sandstone diagenesis is located in Lubuk Tabuan Village, Pangkalan Subdistrict, Lima Puluh Kota 

District, West Sumatera. This study aims to determine the diagenesis of the Sihapas Formation sandstone. The method 

used is field observation, data retrieval and rock samples, and petrographic analysis. The study of quartz sandstone 
diagenesis was performed on 5 thin incisions. Of the 5 incisions the incisions are generally Sub-Litharenite, Quartz 

wacke and Quartz arenite. The result of petrographic analysis shows that the Menggala Formation sandstone of the 

research region has undergone diagenesis which is characterized by compaction and cementation. Compaction is 

characterized by changes in the pattern of  mineral grains ie Concavo- convex contact, point contact and suture 

contact. Cementation is characterized by the presence of several types of cement encountered ie iron oxide and silica. 

From the overall analysis of sandstone diagenesis in the research  region, the Menggala Formation sandstone has 

undergone aregime mesodiagenesis.  

Keywords : Diagenesis, Sandstone, Menggala Formation, Petrography   

  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Batupasir merupakan batuan yang paling banyak 

ditemukan di muka bumi. Batupasir terbentuk dari 

endapan sedimen yang telah mengalami tekanan dengan 

temperatur yang tinggi, didalam batupasir terdapat 

semen yang mengikat butiran-butiran pasir. Dalam 

proses pembentukannya banyak terdapat beberapa proses 

diagenesa yang  mempengaruhi pembentukan batupasir 

Formasi Menggala pada daerah penelitian. Diagenesa 

merupakan proses pengubahan endapan sedimen 

menjadi batuan akibat faktor kimia, fisika dan biologi. 

Proses diagenesis akan terus berlangsung sehingga 

mengubah tekstur dan mineral penyusun batuan.  

Penelitian ini dilakukan di Daerah Lubuk Tabuan dan 

sekitarnya, Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui 

proses diagenesis apa yang mempengaruhi pembentukan 

batupasir pada daerah telitian beserta rezim 

diagenesisnya.  

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu daerah penelitian 

termasuk kedalam Cekungan Sumatera Tengah (Gambar 
1) yang merupakan hasil dari konvergensi dari Lempeng 

Asia Tenggara dan Gondwana (Barber dkk, 2005). 

Cekungan Sumatera merupakan Back Arc Basin yang 
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berkembang disepanjang tepi Barat dan Selatan Paparan 

Sunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Tektonik Pulau Sumatera (Barber 

dkk., 2005) 

 

Urutan stratigrafi menurut Eubank dan Makki (1981) 

dalam Heidrick dan Aulia (1993) dari tua ke muda 

berupa Kelompok Pematang dan yang paling muda 

adalah Formasi Minas (Gambar 2.).  Penelitian berfokus 

kepada Formasi Menggala Kelompok Sihapas. Formasi 

Menggala merupakan bagian terbawah dari Kelompok 

Sihapas dan tidak selaras dengan Kelompok Pematang. 

Dicirikan dengan litologi batupasir konglomeratan yang 

berselang seling dengan batupasir sedang - halus. 
Ketebalan formasi ini pada tengah cekungan sekitar 900 

kaki dan 300 kaki pada bagian cekungan yang tinggi. 

Formasi ini juga dikenal sebagai reservoar yang baik 

pada Cekungan Sumatera Tengah.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kolom Stratigrafi Cekungan Sumatera 

Tengah (Eubank dan Makki, 1981 dalam Heidrick dan 

Aulia, 1993) 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini berdasarkan data yang telah 

diambil di daerah penelitian. Data berupa conto batuan 

setangan yang telah diambil kemudian dilakukan analisa 

laboratorium berupa analisa petrografi. Analisa 

petrografi dilakukan untuk menentukan deskripsi rinci 

litologi batuan dan untuk menginterpretasi proses 

diagenesis pada daerah penelitian.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Petrografi Batupasir 

 

Penentuan petrografi didasarkan dari hasil analisa 

yang menggunakan klasifikasi Pettijohn (1975) untuk 

batupasir yang mengandung mud dan Folk (1980) untuk 

batupasir kuarsa. Dari 5 analisa petrografi yang telah 

dilakukan menghasilkan 3 kelompok batupasir yaitu 

Quartzarenite, Quartz Wacke dan Sub-Litharenite. 

 

a. Quartz Wacke (Pettijohn, 1975) 

Untuk klasifikasi Quartz Wacke hanya ada 1 batuan 

yaitu sampel LP 12.5.  secara petrografis batupasir ini 

memiliki warna abu-abu dan berukuran sangat halus 0-
0.1 mm, matrix supported dengan batasan mineral 

subhedral-anhedral. Komposisi batuan ini dengan 

matriks berupa biotite (4%), opaq (6%), feldspar (2%), 

kuarsa (36%), lempung (49%) dan semen pada sayatan 

ini terdiri dari oksida besi (3%). 

 

b. Sub-Litharenite (Folk, 1980) 

Dari hasil analisa petrografi untuk klasifikasi sub-

litharenite terdapat 3 sampel yaitu LP 13.1, LP 17.2 dan 

LP 17.4 (Tabel 1). Secara petrografis LP 13.1 memiliki 

warna putih-cokelat dengan ukuran 0.2-0.8 mm. 

Komposisi terdiri dari fragmen berupa lithik (9%), 

matriks berupa kuarsa (82%) dan semen berupa silikaan 

(7%).  

 

c. Quartzarenite (Folk, 1980) 

Klasifikasi Quartzarenit hanya ada 1 sampel juga 

yaitu sampel LP 13.9. Secara petrografis batuan ini 

memiliki warna putih dengan ukuran 0.6-1.5 mm. 

Komposisi penyusunnya terdiri dari fragmen berupa litik 

(2%), matriks berupa kuarsa (82%), plagioklas (3%) dan 

semen berupa silikaan (7%). 
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Tabel 1. Tabel Komposisi Mineral Tiap Sayatan 

 
LP Mineral (%) Nama Semen 

(%) 

 lithik plag por bt op fls qz lpg  ob si 

12.5 - - - 4 6 2 36 49 Quartz wacke 3 - 

13.1 9 - 2 - - - 82 - Sub-

Litharenite 

- 7 

13.9 2 3 7 - - - 82 - Quartzarenite - 7 

17.2 6 - 2 - - 3 87 - Sub-

Litharenite 

- 2 

17.9 4 - 5 - - 2 81 - Sub-

Litharenite 

- 10 

 

 

Proses Diagenesis Batupasir Formasi Menggala  

 

a. Kompaksi 

Kompaksi merupakan proses yang menyebabkan 

volume sedimen mengalami perubahan akibat tekanan 

yang dikontrol oleh pembebanan yang terjadi diatas 

sedimen tersebut.  Proses kompaksi akan berpengaruh 

terhadap bentuk, kerapatan dan pola dari butiran seiring 

dengan intensitas dari tekanan itu sendiri.  

Berdasarkan dari hasil analisa petrografi terhadap 

batupasir Formasi Menggala pada daerah penelitian 

dapat dilihat beberapa pola persinggungan butiran yang 

berkembang mulai dari Point Contact pada LP 12.5, 

Suture Contact dan Concavo-Convex Contact pada LP 

13.9 , LP 13.1, LP 17.2 dan LP 17.4 (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pola Persinggungan Antar Butir Berupa Point 

Contact,  Concavo-Convex Contact dan Suture Contact 

Akibat Proses Kompaksi 

  

b. Sementasi 

Sementasi merupakan proses yang akan mengikat 

butir-butir mineral antar satu sama lain akibat dari proses 

pengisian pori-pori yang mana pengisian ini akan 

memperburuk porositas batuan. Dari hasil analisa 

petrografi didapatkan indikasi sementasi pada batupasir 

Formasi Menggala. 

 

- Semen Oksida Besi 

Secara keseluruhan dari hasil analisa petrografi 

semen oksida besi dijumpai pada LP 12.5 (Gambar 4) 

dimana semen jenis ini tidak banyak berkembang pada 

sampel lainnya yang mana semen ini dapat 

mengindikasikan adanya proses pelapukan yang terjadi 

di batuan yang di sayat.  

 

- Semen Silikaan  

semen silika terdapat hampir diseluruh sampel yaitu 

sampel LP 13.1, LP 13.9, LP 17.2 dan LP 17.4. 

Sementasi silika biasanya terjadi setelah batuan 

mengalami penimbunan. Jenis semen ini terdapat di 

sekeliling butira dan biasanya pertumbuhan semen ini 

mengikuti sistem dari butirannya (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jenis Sementasi Yang Terdapat Diseluruh 

Conto Batuan 

 

Rezim Diagenesis 

 

Berdasarkan hasil dari analisa petrografi batupasir 

Formasi Sihapas pada daerah telitian, batupasir ini telah 

mengalami rezim diagenesis lanjutan berupa rezim 

mesodiagenesis dimana penentuan rezim ini berdasarkan 

dari kenampakan secara petrografi berupa adanya proses 

kompaksi  jenis Suture Contact, Point Contact dan 

Concavo-Convex Contact dan sedimentasi berupa semen 

oksida besi dan semen silikaan. 

  

 

KESIMPULAN 

 

1. Batupasir Formasi Menggala menggalami proses-

proses diagenesa berupa,  
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- Kompaksi merupakan perubahan pola 

persinggungan butir berupa Point contact, 

Suture contact, dan Concavo-convex contact. 

- Sementasi, mineral yang berperan sebagai 

semen yaitu Oksida besi dan Silikaan.  

2. Rezim diagenesis yang terjadi pada batupasir 

Formasi Menggala merupakan rezim diagenesis 

lanjutan yaitu rezim mesodiagenesis. 
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ABSTRAK: Pada penelitian ini dilakukan analisa kinematik pada lereng yang berpotensi akan terjadinya longsor. 

Analisa dilakukan pada lereng batuserpih yang terkekarkan pada aliran Sungai Suban. Lokasi penelitian berada di Desa 

Lubukmabar, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan dengan koordinat S 3° 47’ 3” E 103° 21’ 16” 

berupa singkapan Formasi Gumai yang terdiri atas litologi batulempung dan batuserpih karbonatan yang terkekarkan 

dan telah mengalami pelapukan. Di lapangan telah dilakukan pengukuran jurus dan kemiringan perlapisan batuan, 

struktur geologi dan analisa orientasi lereng. Analisa Kinematik yang dilakukan bertujuan agar mengetahui potensi tipe 

longsor yang dapat terjadi pada lokasi penelitian. Setelah dilakukan analisa kinematik diketahui bahwa tipe longsor 

yang dapat terjadi adalah longsoran baji. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menanggulangi dan meminimalisir resiko 

longsor yang dapat terjadi. 

 

Kata Kunci: Analisa Kinematik, Batuserpih, Formasi Gumai, Kekar, Longsor 

 

 

ABSTRACT: In this study kinematic analysis on slopes with potential for landslides is carried out. The analysis was on 

the shalestone slope which was fractured on the flow of the Suban River. The research location was in Lubukmabar 

Village, Pseksu District, Lahat Regency, South Sumatra with the coordinates S 3 ° 47 '3 "E 103 ° 21' 16" in the form of 

Gumai Formation’s outcrop which consisted of claystone and carbonated shale lithology which fractured and 

weathered. In the field measurements of rock layers and slope structure, geological structure and slope orientation 

analysis have been carried out. Kinematic analysis conducted aims to determine the potential types of landslides that 

can occur at the research location. After kinematic analysis is carried out it is known that the type of landslide that can 

occur is wedge failure. This research needs to be done to overcome and minimize the risk of landslides that can occur. 

 

Keywords: Fracture, Gumai Formation, Kinematic Analysis, Landslide, Shalestone 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam keadaan tidak terganggu, suatu lereng 

umumnya mempunyai keseimbangan terhadap gaya-

gaya yang timbul dari dalam batuan tersebut, sehingga 

apabila mengalami perubahan keseimbangan maka 

lereng tersebut secara alamiah akan berusaha mencapai 

suatu keadaan keseimbangan yang baru. Menganalisa 

kestabilan lereng sangat penting dalam rangka bentuk 

upaya preventif terjadinya peristiwa longsor. Terjadinya 

peristiwa longsor dapat menimbulkan kerugian dalam 

keberlangsungan hidup manusia.  Peristiwa longsor 

terjadi apabila suatu lereng batuan berusaha mencapai 

keseimbangan yang baru. Menurut Hoek dan Bray 

(1981) banyak faktor yang mempengaruhi kestabilan 

lereng, yaitu; 1). Penyebaran batuan, 2).Relief 

Permukaan Bumi, 3). Geometri Lereng, 4). Struktur 

Batuan, 5).Iklim, 6). Tingkat Pelapukan, 7). Aktivitas 

manusia dan 8). Sifat fisik batuan. 

Hoek and Bray (1981) mengungkapkan bahwa 

struktur batuan menjadi salah satu faktor yang memiliki 

pengaruh signifikan dari dalam kestabilan lereng, baik 

itu struktur lokal (minor Structure) ataupun struktur 

regional (Major structure), Keberadaan struktur pada 

suatu batuan mengindikasinya adanya bidang lemah 

yang berkerja pada suatu batuan. Bidang lemah batuan 

tersebut merupakan bidang yang akan selalu bergerak 

jika ada gaya yang bekerja mengenai batuan tersebut dan 

akan melepaskan gaya ke bidang lemah lainnya. 

Kestabilan lereng yang tersusun oleh massa batuan yang 
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terkekarkan secara intensif terutama dikontrol oleh 

orientasi kekar dan kekuatan bidang kekar. Tipe longsor 

yang berpotensi terjadi pada lereng batuan yang 

terkekarkan dapat ditentukan melalui analisis 

kinematika. 

Penelitian ini dilakukan di di Desa Lubukmabar, 

Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 

dengan koordinat S 3° 47’ 3” E 103° 21’ 16” (Gambar 1) 

berupa singkapan Formasi Gumai yang terdiri atas 

litologi batulempung dan batuserpih karbonatan yang 

terkekarkan dan telah mengalami pelapukan. Keberadaan 

lokasi di daerah yang rawan gempa berdasarkan peta 

kedalaman gempa (Gambar 2) dan keberadaan lereng 

yang berada di sisi sungai dapat mengganggu keadaan 

kesetimbangan kestabilan lereng.  Hasil analisa dapat 

menunjukkan pola potensi longsor yang dapat terjadi di 

daerah penelitian yang berguna dalam rangka upaya 

preventif meminimalisir dampak kerugian bagi 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Kedalaman Gempa Pulau Sumatera     

(Kemen PUPR, 2017) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian mencakup pengambilan data 

lapangan dan tahap pengolahan dan analisis data 

lapangan. Pengambilan data lapangan menggunakan 

metode scanline. Data yang diambil di lapangan yaitu 

azimuth lereng yang diukur menggunakan kompas 

geologi, jarak struktur geologi dari titik awal pengukuran 

yang diukur menggunakan meteran, orientasi dip dan dip 

direction dari struktur geologi, panjang struktur geologi, 

tingkat kerapatan struktur geologi, jenis pengisi kekar, 

tingkat kekuatan batuan dan nama batuan berdasarkan 

sifat fisiknya. Data-data tersebut tersusun dalam Tabel 1. 

Tahap pengolahan dan analisis data mencakup 

pengolahan data dengan software Dips dan interpretasi 

data menggunakan analisa kinematik. Analisa kinematik 

menggunakan parameter orientasi struktur geologi, 

orientasi lereng, dan sudut geser batuan yang 

diproyeksikan dalam analisis stereografis sehingga dapat 

diketahui tipe dan arah longsoran. Proyeksi stereografis 

menyajikan orientasi data 3 dimensi menjadi data 2 

dimensi yang kemudian. Data yang diplot pada proyeksi 

stereografis merupakan data pengukuran orientasi lereng 

yang diproyeksikan menjadi garis lengkung dan data 

pengukuran orientasi struktur geologi yang 

diproyeksikan menjadi garis lengkung atau titik. 

Dalam pengolahan data orientasi kelerengan dan 

struktur geologi khususnya data kekar, diperlukan 

metode contouring untuk mengetahui data orientasi 

utama dalam analisis kinematika (Utama, 2014). Metode 
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contouring dilakukan dengan memperoyeksikan semua 

data sebagai titik, berdasarkan kerapatan titik titik 

tersebut dibuat kontur menggunakan Kalsbeek Net. Pada 

analisis kestabilan lereng ini, digunakan software Dips 

untuk melakukan metode contouring ini, untuk 

menentukan tipe longsoran yang mungkin dapat terjadi. 

Tipe longsoran ditentukan dari keadaan pola sebaran 

kekar dan garis lengkung stereografis yang lain seperti 

joint set, sudut geser dalam dan keadaan kelerengan 

lereng tersebut (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan hasil orientasi struktur dan lereng 

terhadap tipe longsoran (Hoek dan Bray, 1981). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Metode scanline dilakukan pada singkapan lereng 

setinggi 3 meter dengan lebar 15 meter (Gambar 4). 

Pengukuran kelerengan singkapan menunjukkan nilai 

dip 60 dengan dip direction N 153 E. Kedudukan batuan 

pada lereng yaitu N 85 E/20. Berdasarkan pengambilan 

dan pengamatan data lapangan, didapatkan litologi yang 

menjadi material penyusun lereng yaitu berupa 

batuserpih. Berdasarkan klasifikasi ISRM 1981b (Wyllie 

dan Mah, 2004), tingkat kekuatan batuan tergolong stiff 

clay (S4) atau lempung yang kaku. Tidak terdapat 

rembesan air tanah pada singkapan akan tetapi letak 

singkapan berada pada pinggir aliran sungai suban 

sehingga apabila aliran air sedang meluap membuat air 

masuk ke dalam rekahan-rekahan yang dapat 

menyebabkan pelemahan tingkat kekuatan batuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lokasi pengamatan berupa singkapan 

batuserpih formasi Gumai pada Desa Lubukmabar, 

Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat. 

 

Pada lokasi penelitian kekar yang berkembang yaitu 

kekar gerus dan kekar tarik dengan data yang disajikan 

pada Tabel 1. Berdasarkan pengamatan lapangan, 

didapatkan bahwa orientasi kekar yang terdapat pada 

lereng ini bersifat sistematis dimana berarah umum 

dominan utara selatan dan barat timur. Kerapatan antar 

kekar relatif rapat dengan rekahan yang tertutup 

sehingga tidak terdapat pengisi rekahan yang 

berdasarkan klasifikasi dalam Dept. Geotek PT. NNT 

(Sustriyani, 2012 dalam Utama, 2014) berada dalam tipe 

A (<0,25 m). Keberadaan struktur geologi dan 

diskontinuitas akan mengurangi tingkat kekuatan geser 

batuan dan implikasi utamanya adalah meningkatkan 

peluang terjadinya longsor. Dengan munculnya bidang 

lemah tersebut, maka batuan yang tadinya utuh akan 

berubah menjadi massa batuan dengan kekuatan yang 

jauh lebih kecil dari sebelumnya. Seiain itu, beban yang 

diterima oleh massa batuan juga akan diteruskan secara 

tidak berlanjut ke sekitarnya, sehingga dengan demikian 

tingkat kestabilan lereng juga akan menurun. 
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Gambar 5. Kekar yang berkembang di lokasi penelitian 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran diskontinuitas pada lokasi 

penelitian 

 

No 
Diskontinuitas Ukuran 

g H 
A B C d e F 

1 0.3 70 15 105 2 <0.1 A S4 

2 0.8 60 20 110 4 <0.1 A S4 

3 0.8 55 19 109 5 <0.1 A S4 

4 1.0 75 14 104 5 <0.1 A S4 

5 1.3 80 90 180 3 <0.1 A S4 

6 1.4 65 15 105 5 <0.1 A S4 

7 1.4 70 22 112 3 <0.1 A S4 

8 2.0 60 90 180 3 <0.1 A S4 

9 2.5 60 13 103 4 <0.1 A S4 

10 3.0 60 14 104 5 <0.1 A S4 

11 3.0 70 85 175 3 <0.1 A S4 

12 3.2 55 18 108 4 <0.1 A S4 

13 3.4 85 17 107 5 <0.1 A S4 

14 3.7 60 88 178 6 <0.1 A S4 

15 4.0 70 15 105 3 <0.1 A S4 

16 4.2 75 20 110 3 <0.1 A S4 

17 4.5 80 11 101 2 <0.1 A S4 

18 4.7 70 15 105 5 <0.1 A S4 

19 5.0 70 78 168 6 <0.1 A S4 

20 5.3 60 20 110 4 <0.1 A S4 

21 5.5 65 19 109 7 <0.1 A S4 

22 5.8 65 15 105 5 <0.1 A S4 

23 6.1 70 82 172 6 <0.1 A S4 

24 6.3 80 15 105 4 <0.1 A S4 

25 6.6 65 20 110 3 <0.1 A S4 

26 6.9 70 90 180 4 <0.1 A S4 

27 7.1 65 72 162 6 <0.1 A S4 

28 7.4 55 20 110 4 <0.1 A S4 

29 7.6 85 85 175 6 <0.1 A S4 

30 7.9 70 90 180 4 <0.1 A S4 

31 8.2 60 20 110 2 <0.1 A S4 

32 8.4 55 19 109 5 <0.1 A S4 

33 8.7 75 14 104 6 <0.1 A S4 

34 9.0 80 90 180 7 <0.1 A S4 

35 9.2 65 69 159 1 <0.1 A S4 

36 9.5 70 22 112 5 <0.1 A S4 

37 9.8 60 90 180 5 <0.1 A S4 

38 10.0 60 13 103 4 <0.1 A S4 

39 10.3 60 14 104 3 <0.1 A S4 

40 10.5 70 85 175 2 <0.1 A S4 

41 10.8 55 18 108 4 <0.1 A S4 

42 11.1 85 73 163 4 <0.1 A S4 

43 11.3 70 90 180 3 <0.1 A S4 

44 12.0 65 17 107 2 <0.1 A S4 

45 12.4 55 20 110 3 <0.1 A S4 

46 13.2 85 85 175 2 <0.1 A S4 

47 13.8 70 90 180 3 <0.1 A S4 

48 14.0 60 20 110 1 <0.1 A S4 

49 14.2 55 19 109 5 <0.1 A S4 

50 14.6 75 87 177 4 <0.1 A S4 

 

a: Jarak kekar dari titik awal pengukuran (m) 

b: Dip (°) 

c: Strike (N .. ° E) 

d: Dip Direction (°) 

e: Panjang kekar (m) 

f: Lebar bukaan kekar (mm) 

g: Jenis spacing kekar (Dept Geotek PT. NNT) 

h: Kekuatan batuan (ISRM 1981b) 

 

Penentuan tipe longsoran yang berpotensi terjadi 

pada lokasi ini ditentukan dengan interpretasi data yang 

diolah dalam software Dips, didasarkan pada sebaran 

data plot kekar terhadap variabel garis yang lain. Hasil 

plot kekar yang sudah dibuatkan contouring 

menunjukkan pola sebaran kekar yang berkembang pada 

lereng tersebut. Tipe longsoran yang berkemungkinan 

terjadi pada daerah penelitian yaitu longsoran baji 

(wedge failure ). Tipe longsoran baji diinterpretasikan 

dari konsentrasi titik yang terpusat pada dua titik yang 

berdekatan yang tidak berhadapan dengan dengan nilai 

muka longsoran yang berbentuk setengah lingkaran pada 

analisis stereografis. 

Interpretasi adanya potensi longsor dengan tipe 

longsoran baji didasari oleh keberadaan perpotongan 

arah orientasi utama bidang lemah minor (joint set). 

(Gambar 6). Longsoran baji dapat terjadi pada suatu 
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batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan 

saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang 

lemah tersebut lebih besar dari sudut geser dalam 

batuannya. Arah longsoran berorientasi Barat Laut-

Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Analisa Kinematik lokasi penelitian 

(Software Dips 5.1) 

 

Faktor eksternal dapat pula memengaruhi keadaan 

kestabilan lereng. Suatu lereng meskipun terdapat 

rekahan tetapi telah memiliki dan mencapai nilai 

kesetimbangannya sehingga lereng tersebut dapat berdiri 

dan bertahan. Kesetimbangan ini dapat terganggu 

misalnya oleh debit air yang berlebih sehingga air masuk 

ke rekahan dan mengurangi nilai kekuatan batuan, 

pembebanan yang berlebih atau gempa bumi. Pada kasus 

ini, apabila lereng ini runtuh, maka dapat mengganggu 

sistem sungai. Dampaknya dapat berupa terganggunya 

biosistem sungai atau terbendungnya air sungai sehingga 

sewaktu-waktu dapat menyebabkan banjir bandang di 

hilir sungai yang merupakan wilayah penduduk. Upaya 

preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya longsor pada lokasi ini dapat berupa 

meminimalisir kegiatan yang menambah pembebanan 

berlebih pada lereng tersebut mengingat faktor eksternal 

lain berupa gempa dan naiknya debit aliran sungai 

merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol oleh 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

 

1. Tipe longsoran yang dapat berpotensi pada 

lokasi penelitian yaitu longsoran baji (wedge 

failure). 

2. Potensi longsoran baji didasari oleh 

perpotongan bidang lemah minor (joint set) dan 

garis orientasi lereng. 

3. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk 

mencegah terjadinya longsor pada lokasi ini 

dapat berupa meminimalisir kegiatan yang 

menambah pembebanan berlebih pada lereng 

tersebut. 
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ABSTRAK: Desa Guguk dan sekitarnya, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi merupakan daerah 

dengan keberadaan Granodiorit Formasi Granit Tantan yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses pembentukan dan karakteristik mineral penyusun batuan melalui analisis petrografi. Metode penelitian yang 

dilakukan berupa pemetaan geologi dan analisis sayatan tipis menggunakan mikroskop polarisasi. Hasil analisis 

petrografi Granodiorit pada lokasi penelitian menunjukan tekstur hypidiomorfik granular tersusun atas mineral berbutir 

kasar, memiliki kemas equigranular yang didominasi oleh mineral dengan batas subhedral dengan mineral utama  

plagioklas, kuarsa, biotit, piroksen, serta terdapat mineral sekunder berupa klorit dan serisit yang terbentuk akibat dari 

proses pelapukan dan struktur yang berkembang pada daerah penelitian. 

 

Kata Kunci: Petrografi, Granodiorit, Plagioklas 

 

ABSTRACT: Guguk Village and its surroundings, Renah Pembarap District, Merangin Regency, Jambi is an area with 

abundant Granitiorite Formation of Tantan Granite. This study aims to determine the formation process and mineral 

characteristics of rock constituents through petrographic analysis. The research method was carried out in the form of 

geological mapping and analysis of thin incisions using a polarizing microscope. The results of Granodiorite 

petrographic analysis at the study site showed granular hypidiomorphic texture composed of coarse-grained minerals, 

having equigranular packing which was dominated by minerals with subhedral boundaries with the main minerals 

plagioclase, quartz, biotite, pyroxene, and there were secondary minerals in the form of chlorite and sericite formed as 

a result of weathering processes and structures that develop in the research area. 

Key Word: Petrography, Granodiorite, Plagioclase 

 

PENDAHULUAN 

 

 Daerah penelitian terletak di Desa Guguk, Kecamatan 

Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi     

(Gambar 1). Secara regional, daerah penelitian termasuk 

kedalam Sub-cekungan Jambi yang merupakan bagian 

dari Cekungan Sumatera Selatan dan secara tektonik 

merupakan Cekungan belakang busur (de Coster, 1974). 

Proses geologi Cekungan Sumatera Selatan sendiri 

sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang terjadi, 

sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. 

Batuan yang terdapat  pada lokasi penelitian  terdiri atas 

3 formasi batuan yaitu Formasi Granit Tantan, Formasi 

Peneta dan Formasi Kasai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan 

memperoleh pengertian mengaenai mineralogi batuan 

granodiorit di Desa Guguk, yang selanjutnya diharapkan 

akan menghasilkan data guna melengkapi informasi 

tentang perkembangan geologinya.  
 

Gambar 1 Lokasi Penelitian 
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Batuan beku Formasi Granit Tantan merupakan 

salah satu formasi yang berumur Trias - Jura, 

terbentuknya formasi ini akibat pembekuan magma yang 

menerobos lapisan batuan yang berada diatas magma 

tersebut, dalam hal ini dapat diartikan bahwa batuan 

beku tersebut lebih muda dari pada lapisan batuan yang 

diterobosnya. Penyebaran Formasi Tantan ini cukup luas 

pada daerah penelitian yaitu sekitar  30%, dimana pola 

penyebaranya terbagi menjadi dua, dibagian atas dan 

dibagian tengah lokasi penelitian. Karakteristik batuan 

beku Formasi Tantan ini merupakan hal yang menarik 

untuk diteliti guna untuk melihat perubahan karakteristik 

batuan beku  dibagian atas dan tengah lokasi penelitian. 

Proses penelitian ini diawali dengan melakukan 

pemetaan geologi permukaan hingga analisa petrologi 

batuan beku yang terdapat di lokasi penelitian. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan penelitian untuk keperluan studi ini berupa 

contoh batuan granodiorit. Pendekatan masalah dilakukan 

melalui studi petrografi  dengan cara memeriksa sayatan 

tipis batuan (sepuluh contoh yang pilih secara acak) 

memakai mikroskop polarisasi. 

Referensi utama yang diperguna- kan dalam 

pekerjaan studi petrografi batuan beku ini adalah Raith, 

Michael M. Peter Raase., and Jurgen Reinhardt (2011) 

baik untuk pemerian sifat optik mineralnya maupun 

untuk kenampakan teksturnya. 

 

 

GEOLOGI 

 

Secara umum sejarah tektonik cekungan Jambi 

hampir sama dengan cekungan Sumatra Selatan (Gambar 

2).  

 
Gambar 2 Perkembangan Tektonik Cekungan Sumatera 

Selatan 

Ada tiga fase tektonik yang berkembang 

padacekungan ini, antara lain : Fase pertama 

pembentukan Graben karena ada extension selama 

paleosen akhir hingga miosen awal yang kemudian diisi 

endapan berumur Eosene–Miosene awal. Fase kedua 

terjadi sesar normal selama miosen awal hingga pliosen 

awal dengan pengendapan yang konstan. Fase ketiga 

kompresi pada basement, inversi (pembalikan) 

cekungan, pembalikan dari sesar normal yang terjadi 

pada Pliosen hingga Holosen yang merupakan jebakan 

minyak utama yang terdapat padacekungan Sumatra 

Selatan sehingga membentuk antiklin. Untuk cekungan 

Jambi sendiri terdapat dua trend struktur utama. Salah 

satu yang paling tua berarah Timur Laut – Barat Daya 

yang berkembang pada Formasi Lahat dan Formasi 

Talang Akar, hal ini ditunjukkan oleh kenampakan 

Graben pada Formasi tersebut. Contoh dari struktur ini 

adalah zona patahan tembesi-setiti yang merupakan batas 

dari basement tinggian Tigapuluh dengan sub cekungan 

Jambi ada tiga depresi yang dalam yang mana 

dipisahkkan oleh daerah yang tinggi. Depresi tersebut 

bergabung menuju arah Barat Daya untuk membentuk 

depocenter, ortogonal ke arah cekungan Palembang 

Tengah. Trend yang lebih muda merupakan perbukitan 

lipatan dengan arah Tenggara – Barat Laut dan ini 

berhubungan dengan fase kompresional Plio-Plistosen. 

Daerah studi memiliki morfometri dengan elevasi 

yang berkisar antara 125 mdpl hingga 400 mdpl. Secara 

umum daerah penelitian didominasi oleh morfografi 

berupa dataran bergelombang. Morfogenesa atau 

pembentukan bentuk lahan lokasi penelitian dikontrol 
oleh morfostruktur pasif yang dipengaruhi oleh aliran 

sungai, angin dan gerakan massa, morfostruktur aktif 

berupa kehadiran sesar naik serta morfodinamik berupa 

pelapukan dan erosi.  

Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, stratigrafi 

daerah penelitian dapat di kelompokkan menjadi empat 

satuan batuan yaitu satuan batuan  granodiorit Formasi 

Granit Tantan, satuan batupasir Formasi Peneta, satuan 

batusabak Formasi Peneta dan satuan batupasir Formasi 

Kasai (Gambar 3). Satuan batuan granodiorit merupakan 

formasi batuan tertua yang menjadi basement cekungan 

Sumatera Selatan. Formasi Granit Tantan (TRJgr) 
terbentuk akibat pembekuan intrusi stock yang 

berkembang dari batholith (Barber, 2005) diatasnya 

terendapkan secara tidak selaras satuan batusabak dan 

batupasir dari Formasi Peneta (KJp) dan batuan termuda 

pada daerah penelitian merupakan satuan batupasir dari 

Formasi Kasai (QTk) yang terendapkan secara tidak 

selaras diatas satuan batupasir Formasi Peneta. 
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Gambar 3 Peta geologi 

Struktur yang terdapat pada daerah penelitian 

merupakan sesar naik (Gambar 4), dimana struktur ini 

terbentuk akibat gaya endogen berupa gaya kompresi 

yang bekerja dengan arah relatif N-S yang kemudian 

menghasilkan sesar naik dengan arah orientasi N 117O E. 

 

Gambar 4 Analisis sesar 

 

 

HASIL 

 

Hasil analisi petrografi batuan granodiorit Desa 

Guguk, Renah Pembarap, Merangin, Jambi, secara 

umum memperlihatkan tekstur hypidiomorfik granular 

berbutir kasar, dengan tingkat kristalisasi holokristalin, 

kemas  equigranular dengan bentuk  kristal dominan 

subhedral, teridiri dari kristal plagioklas, kuarsa dan 

biotit, serta terdapat mineral ubahan berupa klorit dan 

serisit (Gambar 5). Dari tekstur butiran kasar 

mencerminkan bahwa cairan magma yang bergerak 

menerobos batuan memiliki kecepatan pembekuan yang 

relatif sama sehingga terbentuk mineral dengan ukuran 

sedang sampai kasar. Sedangkan tekstur hypidiomorfik 

granular dapat diinterpretasikan bahwa kristalisasi terjadi 

dengan pembekuan yang lambat dan di tempat yang 

dalam, sehingga terbentuk kristal-kristal yang besar 

dengan bentuk yang euhedral sampai subhedral. Dengan 

tidak adanya massa dasar maka dapat disimpulkan 

bahwa larutan magmanya bersifat homogen. Mineral 

plagioklas dalam seluruh batuan berjenis andesin 

dibuktikan berdasarkan asosiasinya dengan mineral 

biotit, kuarsa dan K-feldspar, sering memperlihatkan 

tekstur kembaran yang  mana mencerminkan bahwa 

suatu cairan magma  yang mengalami  penurunan 

temperatur, dimana pada saat pendinginan tertentu akan 

terjadi kesetimbangan baru, demikian seterusnya 

sehingga  setiap   kesetimbangan tercapai  selama  

penurunan temperatur akan  terbentuk plagioklas dengan  

komposisi  tertentu yang kemudian menyusun struktur 

kembaran. 

 
Gambar 5 Foto mikrografi Granodiorit 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisa petrografi  batuan 

granodiorit dapat diinterpretasikan bahwa batuan 

granodiorit pada lokasi penelitian umumnya tersusun 

atas mineral primer berupa plagioklas, kuarsa, biotit dan 

feldspar dan juga terdapat mineral sekunder pada 

beberapa sampel batuan yang menandakan bahwa 

sebagian kecil batuan granodiorit pada daerah penelitian 

telah mengalamai ubahan dengan hadirnya mineral-

mineral hasil ubahan tingkat rendah berupa mineral 

klorit dan serisit. Jenis ubahan batuan granodiorit pada 

lokasi penelitian terbagi menjadi dua jenis ubahan yaitu 

ubahan akibat proses pelapukan yang cukup intensif dan 

ubahan akibat proses tekanan. Pada batuan granodiorit 

yang berada di utara lokasi penelitian telah mengalami 

ubahan, hal ini dibuktikan dari  terubahkannya mineral 

utama seperti plagioklas yang diinklusi oleh mineral-

mineral lain seperti opak dan kuarsa, juga dibuktikan 

dengan terbentuknya mineral sekunder berupa klorit 

pada sayatan petrografi di lokasi penelitian. Proses 

pelapukan yang cukup intensif pada sisi utara lokasi 

penelitian diinterpretasikan karna batuan granodiorit 

pada sisi utara membentuk morfologi tinggian yang 

memungkinkan proses pelapukan terjadi secara intensif. 

Sedangkan pada granodiorit bagian selatan lokasi 

penelitian mengalami ubahan akibat dari proses tekanan, 
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hal itu dibuktikan dengan kenampakan mineral 

plagioklas yang hancur sehingga tidak memperlihatkan 

bentuk yang semula secara utuh, adapun interpretasi 

lainnya adalah terdapatnya mineral serisit pada lokasi 

penelitian , diamana mineral serisit terbentuk akibat 

adanya tekanan yang bekerja pada batuan granodiorit. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil analisis petrografi batuan beku di Desa Guguk, 

Merangin, Jambi merupakan batuan granodiorit. Secara 

petrografi batuan beku tersebut memperlihatkan tekstur 

hypidiomorfik granular dengan mineral yang 

mencerminkan bentuk  kristal equigranular dengan 

proporsi kristal yang terbanyak berupa subhedral berupa 

mineral plagioklas, kuarsa, dan biotit. 

Batuan telah mengalamai ubahan dengan hadirnya 

mineral-mineral hasil ubahan hidrotermal berupa klorit, 

serisit dan mineral bijih. 
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ABSTRAK: Formasi Muara Enim merupakan formasi berumur Miosen Awal – Pliosen yang terendapkan pada 

lingkungan transisi. Lokasi penelitian berada pada wilayah konsesi pertambangan batubara PT. Bukit Asam Tbk pit 

Airlaya bagian Timur. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi mekanisme pengendapan pada lingkungan pasang 

surut Formasi Muara Enim. Tujuan tersebut dicapai melalui pengamatan ciri fisik tubuh batuan sedimen, melingkupi 

pola suksesi endapan dan struktur sedimen. Lingkungan pasang surut di lokasi penelitian dicirikan dengan endapan 

batulempung dan batupasir berpola progradasi, dan memiliki struktur sedimen penciri berupa perlapisan lenticular, 

wavy,dan flaser. Ciri tersebut mengindikasikan bahwa pengendapan terjadi pada lingkungan intertidal antara channel, 

dan  dipengaruhi oleh peristiwa regresi. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan ketersediaan sedimen lempung 
terhadap pasir, sehingga dengan pengaruh arus pasang surut menghasilkan endapan mengkasar keatas dengan struktur 

sedimen tersebut. 

 

 

Kata Kunci: Sedimentasi, Lingkungan Pasang Surut 

 

 

ABSTRACT: The Muara Enim Formation was deposited in Early Miocene - Pliocene in the transitional  environment. 

The research area is in PT. Bukit Asam Tbk, Airlaya pit mine. This study aims to reconstruct the mechanism of 

sedimentation in the tidal environment of the Muara Enim Formation. This goal is achieved through observing the 

physical characteristics of the body of sedimentary rocks, specifically the pattern of succession of sediments and 

sedimentary structures. In research area, the tidal environment was characterized by claystone and sandstone 

sedimentation with a progradation succession, there was a lenticular, wavy, and flaser bedding. These characteristics 

indicate that sedimentation occurs in intertidal environments between channels, and affected by regression phase. 

There was decreased of clay sediments against sand, so with the influence of tidal currents produces the coarsening 

upwards sediment with that sedimentary structure. 

 

 

Key Word : Sedimentation, Tidal Flat Environment 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 
 

Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan secara umum 

dipengaruhi oleh peristiwa besar transgresi-regresi. 

Formasi Muara Enim merupakan salah satu produk hasil 

pengendapan fase regresi. Oleh sebab itu, formasi ini 

berhasil mengendapkan lapisan batubara tebal yang 

bernilai ekonomis.  

Kegiatan eksploitasi batubara dengan metode 

tambang terbuka di PT. Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim 

mengakibatkan tersingkapnya lapisan batuan Formasi 

Muara Enim ke permukaan. Variasi litologi dan ciri fisik 

batuan formasi ini menjadi jejak yang bercerita 

mengenai proses pengendapannya. Penelitian ini 

bertujuan untuk menelaah bagaimana mekanisme 

sedimentasi pada lingkungan pasang surut, melalui 

karakter suksesi endapan dan pengamatan struktur 

sedimen pada Formasi Muara Enim. 

 

Lokasi Penelitian 

 

Secara administratif, lokasi penelitian penelitian 

(Gambar 1) berada pada wilayah konsesi pertambangan 

batubara PT. Bukit Asam Tbk pit Airlaya bagian Timur. 

Terletak di daerah Tanjung Enim, Kabupaten Muara 
Enim, Sumatera Selatan. Secara aksesibilitas pencapaian 

lokasi ini relatif mudah karena melalui ruas jalan utama 

lintas Sumatera. Dapat dicapai menggunakan alat 

315



 
S.R. Ananda, et al. 

transportasi darat dengan waktu tempuh kurang lebih 

enam jam ke arah Baratdaya dari kota Palembang. 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: Google earth). 

 
 

KAJIAN PUSTAKA  

 

Geologi Regional 

 

Perkembangan Cekungan Sumatera Selatan 

dipengaruhi oleh 3 (tiga) fase mayor yang terjadi selama 

Paleosen hingga Resen (Bishop, 2001). Fase pertama 

adanya peristiwa ekstensi pada Paleosen Akhir – Miosen 

Tengah, terbentuk graben yang kemudian diisi oleh 

deposit yang berumur Eosen – Miosen Awal. Fase 

kedua, terjadi fase tenang dengan perkembangan sesar 
normal pada Miosen Awal – Pliosen Awal, pengisian 

cekungan terus berlanjut. Fase berikutnya adalah 

kompresi yang terjadi selama Pliosen – Resen, selain itu 

terjadi inversi cekungan dan pembalikan sesar-sesar 

normal. 

Sedimentasi Cekungan Sumatera Selatan dipengaruhi 

oleh fase tektonik (Anggraini, 2011). Peristiwa kompresi  

pada fase pertama menyebabkan terjadinya peristiwa 

transgresi, terendapkan Formasi Lahat, Formasi Talang 

Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi Gumai. Puncak 

fase transgresi berada pada Formasi Gumai. Lalu fase 
tektonik kedua menghasilkan peristiwa regresi, selama 

fase tersebut terjadi pengendapan Formasi Air Benakat, 

Formasi Muara Enim, dan Formasi Kasai. 

Lokasi penelitian tersusun dari Formasi Muara Enim, 

menurut (de Coster (1974) dalam Pujobroto (1997) 

formasi ini berumur Miosen Awal – Pliosen dan 

terendapkan pada lingkungan shallow marine – non 

marine. Dicirikan dengan sikuen batuserpih pada bagian 

bawah formasi dan lapisan batubara pada bagian atas 

formasi. Ketebalan rata-rata formasi ini berkisar 450 m, 

sedangkan pada bagian Utara cekungan tebalnya 

mencapai 750 m. 
 

Lingkungan Pengendapan Pasang Surut 

 

Lingkungan pengendapan pasang surut terbatas 

hanya pada tepi pantai saja, yakni mencapai jarak 

vertikal 1–15 m dan bentangan horizontal  25 km 

(Boggs, 2006). Lingkungan ini terbagi menjadi tiga 

zona, yaitu subtidal, intertidal, dan supratidal (Gambar 

2). Semakin dalam dari batas gelombang pasang maka 

peristiwa pasang surut akan semakin rendah. 

Sedimentasi pada lingkungan pasang surut 
menghasilkan sedimen berukuran kasar dengan struktur 

yang bervariasi di setiap zonanya.  Pengendapan pasir 

umumnya terjadi pada bagian dangkal zona subtidal, 

intertidal bagian bawah, dan bagian channel. Sementara 

itu, endapan campuran pasir dan lempung terjadi pada 

zona intertidal diantara channel, biasanya ditandai 

dengan ripple cross bedding berskala kecil, flaser 

bedding, lenticular bedding, dan wavy bedding (Surjono 

& Amijaya, 2017).  

 

 

Gambar 2. Sistem pengendapan lingkungan pasang surut 

(Walker & James, 1992 dalam Boggs, 2006). 
 

 

METODE PENELITIAN 

 

Hasil penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi 

lapangan. Data primer berupa pembuatan profil 

singkapan, disertai dengan pengamatan ciri fisik tubuh 

batuan Formasi Muara Enim di daerah penelitian. 

Pengamatan difokuskan pada pola suksesi endapan dan 

struktur sedimen. Selanjutnya, hasil pengamatan 

dicocokan dengan model lingkungan pengendapan 
menurut Boggs (2006) untuk menginterpretasikan 

mekanisme pengendapannya. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Formasi Muara Enim 

 

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data 

lapangan, diketahui bahwa stratigrafi daerah penelitian 
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disusun oleh Formasi Muara Enim. Penggambaran ciri 

formasi ini dibagi atas empat parameter, yaitu 

penyebaran dan ketebalan, ciri litologi, umur dan 

lingkungan pengendapan, serta hubungan stratigrafi. 

 

Penyebaran  

Pada umumnya singkapan yang dijumpai berada pada 

wilayah tambang Airlaya dan Banko Barat, dan 

tersingkap akibat berbagai kegiatan penambangan. 

Litologi penyusun formasi ini memiliki penyebaran 
dengan pola jurus relatif baratlaut-tenggara.  

 

Ciri Litologi 

Formasi Muara Enim pada daerah penelitian terdiri 

dari satuan batupasir. Satuan batupasir  ini terdiri dari 

batulempung sisipan karbon, batulempung pasiran, 

batupasir halus sisipan batupasir oksida, dan batupasir 

karbonan yang hadir secara berseling. Secara umum, 

satuan batuan ini memiliki karakteristik warna segar 

coklat muda dan lapuk coklat kemerahan, ukuran butir 

lempung – pasir halus (0,004 – 0,125 mm), membundar, 
terpilah baik, dengan struktur sedimen secara umum 

berupa laminasi dan graded bedding, dan sebagian kecil 

terdapat perlapisan flaser, wavy, dan lenticular. 

 

Umur dan Lingkungan Pengendapan 

Berdasarkan posisi stratigrafi, formasi ini berumur 

Miosen Awal – Pliosen. Lingkungan pengendapan 

Formasi Muara Enim bertransisi dari lingkungan laut 

dangkal menunju non-marine (de Coster (1974) dalam 

Pujobroto (1997). Sementara itu, hasil pengamatan 

singkapan pada  koordinat 48 M 363262 9584877 

menunjukkan lingkungan pengendapan pasang surut. Hal 
tersebut diinterpretasikan berdasarkan pola suksesi 

pengendapan dan kehadiran struktur sedimen. 

 

Hubungan Stratigrafi 

Hubungan stratigrafi Formasi Muara Enim daerah 

penelitian dengan unit stratigrafi di atasnya adalah tidak 

selaras. Sedangkan Ginger & Fielding (2005) berdapat 

bahwa Formasi Muara Enim memiliki hubungan yang 

selaras dengan unit stratigrafi di bawahnya, yaitu 

Formasi Air Benakat. 

 
Karakteristik Lingkungan Pasang Surut  

 

Singkapan batuan sedimen yang berada pada bagian 

Timur wilayah konsesi PT. Bukit Asam Tbk pit Airlaya, 

menunjukkan ciri sedimen yang terendapkan pada 

lingkungan pasang surut. Tersingkap endapan batuan 

sedimen setinggi 4,25 m, tersusun atas batulempung dan 

batupasir yang memiliki pola perubahan struktur 

sedimen dari atas ke bawah berupa lenticular bedding, 

wavy bedding, dan, flaser bedding (Gambar 3).  

Menurut Boggs (2006) endapan sedimen dengan ciri 

tersebut merupakan hasil pengendapan lingkungan 
pasang surut di dataran antara channel zona intertidal. 

Terbentuknya struktur tersebut lantaran adanya transport 

sedimen pasir dan lempung oleh arus berkecepatan 30-

50 cm/detik (Reineck and Singh, 1980 dalam Boggs, 

2006).  

 

 
Gambar 3. Singkapan batuan yang menunjukkan pola 

mengkasar keatas dengan struktur sedimen berupa 

lenticular, wavy, dan flaser bedding. 

Secara garis besar ketiga struktur sedimen tersebut 

mengalami mekanisme sedimentasi yang sama, yang 

membedakan adalah tingkat kelimpahan sedimen pasir 

terhadap lempung (Surjono & Amijaya, 2017). Ketika 

sedimen pasir mendominasi  kemudian membentuk 

perlapisan bergelombang dan diselingi dengan lapisan 

tipis lempung, maka struktur yang terbentuk disebut 

flaser bedding. Namun, apabila sedimen didominasi oleh 

matriks lempung dan diselingi oleh lensa-lensa pasir 

maka akan menghadirkan pola lenticular bedding. 

Sementara itu, ketika sedimen pasir dan lempung 
memiliki kelimpahan yang sama maka akan membentuk 

pola wavy bedding (Gambar 4). 

 

Gambar 4. Kenampakan struktur sedimen penciri 
lingkungan pasang surut; (a) flaser bedding, (b) 

lenticular bedding, (c) wavy bedding. 
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Mekanisme Pengendapan  

 

Selain memperlihatkan variasi struktur sedimen, 

objek penelitian yang diamati menunjukkan pola suksesi 

endapan mengkasar ke atas. Sehingga diketahui bahwa 

endapan tersebut merupakan produk dari peristiwa 

progradasi (Gambar 5). Dari rekaman suksesi strata dan 

struktur sedimen tersebut dapat diketahui mekanisme 

pengendapannya (Gambar 6). 

 

Gambar 5. Pola endapan mengkasar ke atas dengan 

struktur sedimen penciri lingkungan pasang surut. 

 

Diawali dengan pengendapan sedimen lempung 

intertidal bagian atas, arus regresi membawa sedimen 

pasir. Kuat arus menyebabkan pasir terisolasi sehingga 

menghasilkan perlapisan yang terputus. Akibatnya 
terbentuk strutur lentikular yakni lensa-lensa pasir 

berada pada lapisan yang didominasi oleh matriks 

lempung. 

 

 

Gambar 6. Skematik mekanisme pengendapan sedimen 

penciri lingkungan pasang surut di lokasi penelitian. 

 

Selanjutnya, sedimentasi berlangsung pada intertidal 

bagian tengah tersedia suplai sedimen pasir dan lempung 

dengan porsi yang sama banyaknya. Gelombang pasang 

surut mempengaruhi pengendapan dan terjadi secara 

berulang, sehingga menghasilkan struktur wavy bedding 

antara pasir dan lempung. 

Regresi terus berlangsung hingga mencapai zona 

intertidal bagian bawah. Ketersediaan sedimen pasir 

pada zona ini lebih melimpah dibanding persentse 

lempung. Sedimen lempung terpusat di bagian dasar 

gelombang, aktifitas arus mengerosi endapan pasir 

sebelumnya lalu terendapkan lempung setelahnya. 

Perulangan peristiwa tersebutlah yang menghasilkan 

pola struktur flaser bedding. 
 

 

KESIMPULAN 

 

Stratigrafi daerah penelitian tersusun dari satuan 

batupasir Formasi Muara Enim. Pola suksesi endapan 

dan struktur sedimen pada tubuh batuan yang tersingkap 

di bagian Timur pit Airlaya menunjukkan lingkungan 

pengendapan pasang surut.  Dicirikan dengan endapan 

mengkasar ke atas dengan variasi struktur sedimen 

berurutan dari bawah ke atas yaitu lenticular bedding, 
wavy bedding, dan flaser bedding. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa proses pengendapan terjadi pada 

zona intertidal dan dipengaruhi oleh peristiwa regresi. 

Peristiwa tersebut menyebabkan berkurangnya suplai 

sedimen lempung, arus regresi mengangkut sedimen 

pasir dan mengendapkannya diantara sedimen lempung 

zona intertidal. Aktivitas tersebut terjadi secara berulang 

dengan porsi sedimen pasir yang semakin mendominasi 

sehingga mengahasilkan variasi struktur sedimen 

tersebut. 

 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Terimakasih kepada Progam Studi Teknik Geologi 

Universitas Sriwijaya sebagai badan afiliasi penulis saat 

ini dan PT. Bukit Asam Tbk tempat penelitian dilakukan. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggraini, B., dan Yonathan, T. (2011). Sequence 

Stratigraphy and Facies Analysis of Muara Enim 
Formation To Predict Prospecting Areas in TAC 

Pertamina – Pilona Petro Tanjung Lontar. IPA11-G-

157. 

Bishop, M.G. (2001). South Sumatra Basin Province, 

Indonesia: The Lahat/Talang Akar-Cenozoic Total 

Petroleum System. U.S. Geological Survey, Denver, 

Colorado. 

Boggs, S, Jr. (2006). Principles of Sedimentology and 

Stratigraphy-4th Edition. Pearson Education, New 

Jersey. 

Ginger, D., dan Fielding, K. (2005). The Petroleum 

System and Future Potential of the South Sumatra 
Basin.  IPA05-G-039. 

Pujobroto, A. (1997). Organic Petrology and 

Geochemistry of Bukit Asam Coal, South Sumatra, 

318



 
Mekanisme Sedimentasi Lingkungan Pengendapan Pasang Surut 

Indonesia. University of Wollongong Thesis 

Collection, New South Wales, Australia. 

Surjono, S.S., dan  Amijaya, D.H. (2017). 

Sedimentologi. Gadjah Mada University Press. 

 

319



Seminar Nasional AVoER X 2018 
 

Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

GEOLOGI DAN ANALISIS FASIES BATUGAMPING DAERAH KOTA KARANG, OGAN 

KOMERING ULU SELATAN, SUMATERA SELATAN 

 
U.N. Putri1*, U. Akoyama2 dan E.D. Mayasari3

 

 
1 Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang 
2Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang 
3Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang 

Corresponding author: ulfira_nadya@yahoo.co.id 

 

 
 

ABSTRAK: Fasies batugamping ini terletak di Kota Karang, Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatra Selatan.. 

Penyebaran batugamping di daerah ini sekitar 35% dan berasal dari Formasi Baturaja (TMB). Cekungan Sumatera 

Selatan memiliki berbagai karakteristik litologi termasuk batugamping. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

fasies batugamping berdasarkan analisa petrografi dan data litologi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan 

pengamatan dari analisis petrografi ada lima fasies batugamping termasuk wackestone, packstone, grainstone, 

boundstone, dan crystalline, Berdasarkan asosiasi lingkungan pembentukan fasies batugamping berada di burial, 

marine phreatic, mixing zone, meteoric phreatic, dan meteoric vadose. 

 
Kata Kunci: Batugamping, Analisa Petrografi, Formasi Baturaja 

 

 
ABSTRACT: This limestone facies is located in Kota Karang, Ogan Komering Ulu Selatan, South Sumatra Province. 

The spread of limestone in this area is around 35% and comes from the Baturaja Formation (TMB). The South Sumatra 

Basin has various lithological characteristics including limestones. This study aims to determine measurements based 

on petrographic surveys and lithological data found in the field. Based on observations from the petrographic process 

there are five limestone facies including wackestone, packstone, grainstone, boundstone, and crystalline, based on 

environmental structures formed from burial, marine phreatic, mixing zones, meteoric phreatic, and meteoric vadose. 

 
Keywords : Limestone, Petrography Analysis, Baturaja Formation 

 

PENDAHULUAN 

 
Secara administratif, lokasi daerah penelitian berada 

di Daerah Kota Karang, Kabupaten Ogan Komering Ulu 

(OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1). 
 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian ini adalah bagian dari Pulau 

Sumatera yang dipengaruhi oleh tatanan tektonik dalam 

periode yang berbeda. Cekungan regional Sumatera 
Selatan adalah pra-Tersier untuk Tersier terbentuk 

sebagai hasil interaksi antara Paparan Sunda (sebagai 

bagian dari lempeng benua Asia) dan Lempeng 

Samudera Hindia. Batas-batas cekungan ini adalah 

Paparan Sunda di Timur, Bukit Barisan di Barat, 

Tinggian Lampung di Selatan, dan Pegunungan Tiga 

Puluh ke Utara. Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui karakteristik fisik dan komposisi mineral 

dari penyusun batuan tersebut. Metode yang digunakan 

adalah dari pengambilan data kemudian dilanjutkan 

dengan analisis laboratorium. 

 

METODE PENELITIAN 

 
Metode yang dilakukan untuk melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemetaan geologi. 

2. Pemilihan sample Batugamping sebanyak 5 lokasi 
pengamatan. 
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3. Analisa petrografi untuk menentukan karakteristik 
tekstur, struktur, komposisi dan nama batuan 
berdasarkan klasifikasi Dunham (1962). 

4. Pengamatan sayatan petrografi untuk mengidentifikasi 
tekstur dan komponen penyusun Batugamping untuk 
mengetahui lingkungan pembentukan fasies 

batugamping menurut Tucker dan Wright (1990). 

 
GEOLOGI REGIONAL 

 
Cekungan Sumatera Selatan merupakan bagian dari 

hasil tektonik Pulau Sumatera. Menurut de Coster 

(1974) cekungan Sumatera Selatan terletak di bagian 

Selatan Pulau Sumatera. Secara fisiografis Cekungan 

Sumatra Selatan merupakan cekungan Tersier berarah 

Barat Laut-Tenggara, yang dibatasi Sesar Semangko 

dan Bukit Barisan di bagian Barat Daya, Paparan Sunda 

di sebelah Timur Laut, Tinggian Lampung di sebelah 

tenggara yang memisahkan cekungan, serta Pegunungan 

Dua Belas dan Pegunungan Tiga Puluh di sebelah Barat 

Laut yang memisahkan Cekungan Sumatra Selatan 
dengan Cekungan Sumatera Tengah (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Posisi Cekungan Sumatera Selatan 

(Barber et al., 2005) 

 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

busur belakang (back arc basin) yang terbentuk akibat 
adanya kompresi antara Lempeng Eurasia dan Lempeng 

India pada umur Mesozoikum Tengah. Cekungan 

Sumatra Selatan terbentuk selama fase ekstensi dengan 

arah timur-barat yang dimulai pada umur Pra-tersier 

Akhir hingga Tersier. Blok tinggian dan graben dengan 

arah relatif Barat Laut - Tenggara dan Utara – Selatan 

terbentuk selama fase awal ekstensi yang dimulai dari 

Kapur Akhir hingga Oligosen Awal karena aktivitas 

pergerakan lempeng kolisi India-Eurasia (Setiadi et al., 

2010). Posisi tektonik Cekungan Sumatera Selatan  

dapat dilihat pada (Gambar 3). 

 
 

Gambar 3. Posisi Tektonik Cekungan Sumatera 

Selatan (Setiadi et al., 2010) 

 
Proses tektonika pulau Sumatera di bagi dalam 

beberapa aspek pergerakan lempeng yang berkembang, 

kondisi ini di persentasikan oleh adanya bentuk lahan 

fore arc, volcanic arc, dan back arc basin. Menurut 
Pulunggono et al. (1992) proses perkembangan tektonik 

terdiri dari tiga fase (Gambar 4) yaitu : 

Fase pertama Zaman Jura Atas – Kapur Bawah 

terjadi pergerakan Lempeng Samudra Hindia dengan 

arah Barat Laut – Tenggara, secara mekanisme akan 

mengalami kompresi yang di kontrol tektonik sehingga 

menghasilkan Patahan Musi dan Lematang. Akibatnya 

terjadi vulkanisme yang menghasilkan intrusi granitoid, 

disertai arah sesar geser dekstral (Sesar Lematang) yang 

memotong sesar Utara-Selatan (Lenggaran fault dan 

Kikim fault). Aktivitas Sesar Lematang yang aktif 

bergeser sehingga sesar Utara-Selatan membentuk sudut 
60°. 

Fase kedua Zaman Kapur Atas – Tersier Bawah, 

merupakan fase regangan yang menyebabkan sesar lama 

bergeser kiri berubah jadi sesar normal. Perkembangan 

sesar tersebut selanjutnya menghasilkan block horst dan 

grabben. Blok tersebut merupakan asal mula 

pembentukan basement Cekungan Sumatera Selatan, 

sehingga lajur subduksi yang mengalami pemekaran 

menyebabkan intrusi vulkanik tersebut bergeser dan 

menghasilkan pegunungan Garba yang  dilajutkan 

dengan fase pengisian sedimen - sedimen ke blok 
grabben diatas batuan dasar yang terjadi bersamaan 

dengan adanya aktivitas vulkanik. 

Fase terakhir yaitu Fase Zaman Miosen Tengah - 

Saat Sekarang, merupakan fase kompresi yang 

menyebabkan terbentuknya lipatan serta patahan naik 

dengan pola Patahan Lematang. Pada fase ini pola 

Patahan Lematang yang semula merupakan depocenter 

dari Muaraenim deep terangkat menjadi deretan 

Anticlinorium Pendopo-Limau. 
 

 

Gambar 4. Tektonik Geologi Regional Cekungan 

Sumatera Selatan (Pulonggono et al., 1992) 
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Struktur geologi Cekungan Sumatera Selatan 

dipengaruhi oleh aktifitas tektonik. Perkembangan 

struktur maupun evolusi cekungan sejak Tersier 

merupakan hasil interaksi dari ketiga arah struktur utama 

yaitu, berarah timurlaut-baratdaya atau disebut Pola 

Jambi, berarah baratlaut-tenggara atau disebut sebagai 

Pola Sumatera, dan berarah utara-selatan atau disebut 

Pola Sunda. Hal inilah yang membuat struktur geologi di 

daerah Cekungan Sumatera Selatan lebih kompleks 

dibandingkan dengan cekungan lainnya di Pulau 
Sumatera. 

Pada Cekungan Sumatera Selatan struktur geologi 

pada umumnya ditunjukkan oleh dua komponen utama, 

yaitu (1) batuan dasar pra-Tersier yang membentuk half 

graben, horst dan blok sesar dan (2) elemen struktur 

berarah Baratlaut-Tenggara dan struktur depresi di 

Timurlaut yang keduanya terbentuk sebagai akibat dari 

orogen Plio-Plistosen (de Coster., 1974). 

Jenis struktur yang umum dijumpai di Cekungan 

Sumatera Selatan terdiri dari lipatan, sesar dan kekar. 

Struktur lipatan memperlihatkan orientasi Baratlaut- 

Tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur Oligosen- 

Plistosen (Gafoer et al., 1993). Sedangkan sesar  yang 

ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar 
normal dengan pola kelurusan Baratlaut-Tenggara 

tampak berkembang pada runtunan batuan berumur 

Oligosen-Miosen, sedang struktur dengan arah umum 

Timurlaut-Baratdaya, Utara-Selatan, dan Barat-Timur 

terdapat pada sikuen batuan berumur Plio-Plistosen. 

Sesar naik biasanya berarah Baratlaut-Tenggara, 

Timurlaut-Baratdaya dan Barat-Timur, dijumpai pada 

batuan berumur Plio-Plistosen dan kemungkinan 

merupakan hasil peremajaan (reactivation) struktur tua 

yang berupa sesar tarikan (extensional faults). 

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan 

arah umum Timurlaut-Baratdaya, relatif tegak lurus 
dengan strike struktur regional atau sejajar dengan arah 

pergerakan tektonik (tectonic motion) di Sumatera. 

Pembentukan struktur lipatan, sesar, dan kekar di 

Cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang 

signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak 

bumi, gas alam, batubara, dan panas bumi. Kumpulan 

struktur lipatan yang membentuk antiklinorium telah 

banyak dijumpai berperan sebagai perangkap 

hidrokarbon. Selain struktur geologi, jenis litologi 

penyusun stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan telah 

pula mengontrol penyebaran sumber daya energi fosil 
dan non-fosil di daerah ini. 

 
GEOLOGI DAERAH TELITIAN 

 
Daerah Kota Karang merupakan daerah penelitian 

dengan morfografi dataran dan perbukitan. Berdasarkan 

Klasifikasi Bermana (2006), satuan bentuk lahan pada 

daerah ini terbagi menjadi empat satuan bentuk lahan. 

Sedangkan berdasarkan kelas kelerengan, daerah ini 

didominasi oleh kelerengan datar hingga Landai.  

Adapun pola pengaliran yang terbentuk didominasi oleh 

pola aliran Dendritik, dengan kemiringan lereng miring 

hingga agak curam. 

 

Secara geologi, daerah penelitian tersusun oleh 

batuan yang homogen meliputi batugamping, batupasir 

dan batulempung. Berdasarkan kesamaan karakteristik 

batuan yang disajikan dalam peta geologi regional 

lembar Baturaja, daerah penelitian tersusun dari Formasi 

Tarap, Formasi Baturaja, Formasi Gumai dan Formasi 
Ranau (Gafoer et al., 1993). Pembentukan daerah ini 

juga dipengaruhi oleh stuktur geologi yaitu lipatan dan 

sesar dengan arah gaya NE-SW. 

 
STRATIGRAFI DAERAH TELITIAN 

 
Hasil analisa laboratorium serta kesesuaian dengan 

peta geologi regional lembar Baturaja (Gafoer et al., 
1993) satuan stratigrafi daerah penelitian dari tua ke 
muda yaitu : Formasi Tarap, Formasi Baturaja, Formasi 
Gumai dan Formasi Ranau. 

 
Formasi Tarap 

Formasi Tarap merupakan batuan dasar yang terdapat 

pada cekungan Sumatera selatan. Formasi Tarap terdiri 

dari batuan metamorf yaitu yang ditemukan pada lokasi 

daerah penelitian berupa batuan slate yang terdapat pada 

Timur Laut dilokasi penelitian. Batu slate merupakan 

batuan yang berasal dari proses metamorfosis batuan 

sedimen yaitu batulempung dan batuserpih ketika berada 

pada suhu dan temperatur yang rendah. Secara 

megaskopis, batu slate ini memperlihatkan warna 

kecokelatan pada bagian singkapan yang telah 
mengalami pelapukan. Batu slate ini juga dicirikan 

dengan adanya struktur foliasi atau berlembar dan juga 

tersusun atas butiran yang sangat halus (very fine 

grained) 

 
Formasi Baturaja 

Persebaran batugamping Formasi Baturaja terdapat 

pada bagian Selatan dan terendapkan selaras diatas 

satuan batuan slate (Formasi Tarap). Di lapangan satuan 

batugamping ini memperlihatkan warna putih 
kekuningan dan memperlihatkan singkapan yang telah 

mengalami pelapukan. Batugamping ini memiliki 

kandungan fosil yang sangat melimpah baik dapat dilihat 

dari analisa paleontologi maupun analisa petrografi. 

Kehadiran fosil dapat dilihat dari sayatan petrografi yang 

memperlihatkan kenampakan cangkang fosil 

foraminifera plankton. Batugamping tersebut merupakan 

jenis batugamping wackestone yang mempunyai tekstur 

mud-supported. 

 

Formasi Gumai 

Formasi gumai merupakan formasi penyusun 

cekungan Sumatera Selatan yang terbentuk dari hasil 

pengendapan material sedimen yang terjadi pada saat 

puncaknya fase transgresi dengan lingkungan 

pengendapan berupa transisi. Batulempung dan 

batuserpih yang ditemukan pada lokasi ini merupakan 

penciri dari Formasi Gumai. Formasi ini terendapkan 

secara selaras diatas satuan batugamping (Formasi 

Baturaja). Penyebaran satuan formasi ini disimbolkan 

dengan warna hijau sebagai representatif warna 
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batulempung yang mendominasi pada wilayah formasi 

ini. 

 

Formasi Ranau 

Formasi Ranau merupakan formasi paling muda 

pada daerah lokasi penelitian. Formasi ini memiliki 
persebaran batuan tuff terdapat pada bagian Selatan dan 

terendapkan diatas satuan batulempung (Formasi 

Gumai). Secara megaskopis, satuan batuan tuff ini 

memperlihatkan warna lapuk cokelat dan warna segar 

putih kekuningan yang memiliki ukuran butir 1-3mm 

dan mudah hancur. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada lokasi penelitian batugamping menempati 40% 

dari lokasi penelitian yang tersebar pada bagian tengah 
memanjang dari timur sampai kebarat lokasi penelitian. 

Secara megaskopis batugamping daerah penelitian 

memperlihatkan warna putih kekuningan. Menurut 

Dunham (1962) batugamping diklasifikasikan menjadi 

beberapa jenis. Selain sebarannya yang mendominan, 

pembagian klasifikasi batugamping tersebut juga 

menjadi hal yang menarik bagi penulis sehingga 

dijadikan sebagai studi khusus dalam penelitian. 

 
Fasies Batugamping 

Pada Formasi Baturaja yang terbentuk pada Umur 

Miosen Awal, merupakan formasi yang berada pada 

tepian cekungan yang dibuktikan dengan adanya kontak 

batuan terhadap Formasi Gumai. Penamaan litofasies 

batugamping daerah penelitian ini berdasarkan 

pengamatan secara megaskopis dan mikroskopis 

menggunakan asosiasi klasifikasi Dunham (1962). 

Analisa ini digunakan untuk menentukan lingkungan 

pengendapan batugamping ditentukan berdasarkan 

analisa petrografi per-lokasi pengamatan serta 

ditampilkan komposisi mineral yang terdapat pada 

sayatan. Analisa fasies batugamping yang didapatkan 

adalah fasies Wackestone, Packstone, Grainstone, 

Boundstone, dan Crystalline. Hasil dari analisa tersebut 

dapat menentukan lingkungan pengendapan 

batugamping yang berada di daerah telitian yang 

mengacu dengan hasil interpretasi analisa petrografi  

serta dikaitkan pada model (Tucker dan Wright, 1990). 

Beberapa analisa yang dilakukan pada 5 sampel yang 

mewakili Daerah Kota Karang untuk menentukan 

lingkungan pengendapan batugamping ditentukan 

berdasarkan analisa petrografi per-lokasi pengamatan 

serta ditampilkan komposisi mineral yang terdapat pada 

sayatan. 

 
Fasies Wackestone 

Fasies batugamping wackestone merupakan jenis 

batuan yang paling banyak di jumpai pada daerah Kota 

Karang dan sekitarnya Formasi Baturaja. Fasies 

batugamping wackestone dilapangan dijumpai pada 

 

LP20, secara megaskopis memiliki warna segar putih 

kekuningan dan warna lapuk kuning kecokelatan 

(Gambar 5). Fasies batugamping wackestone pada 

umumnya memiliki tekstur klastik, terpilah sedang, 

kemas terbuka, dan sedikit terdapat lumpur. 

Secara mikroskopis fasies wackestone disusun oleh 

bioklas berupa fosil yang beragam, meskipun masih 

didominasi oleh foraminifera, alga, dan moluska. 

Terlihat batas antara bioklas nampak melengkung, 

dijumpai foraminifera yang sebagian besar telah hancur, 

hal ini mengasumsikan adanya pengaruh pembebanan 

pada sayatan. Batugamping wackestone tergolong dalam 

batuan karbonat mud-supported yang menggambarkan 

bahwa pada saat proses pembentukannya dipengaruhi 

oleh arus gelombang yang cenderung lemah, dengan 

ukuran butir batuan cenderung halus dan merupakan 

transportasi hasil akumulasi dari rombakan karang yang 

runtuh akibat gempuran ombak. Adapun pada sayatan ini 

(Gambar 6) terlihat lumpur karbonat mulai membentuk 

mikrokristalin. Fasies batugamping wackestone 

menunjukkan bahwa sayatan tipis batugamping terdiri 

dari sparit yang dominan hampir 40%, mikrit 40%, dan 

fosil 20%. Dapat diinterpretasikan bahwa fasies ini 

berada pada lingkungan burial dimana arus yang datang 

lebih tenang (Tucker dan Wright, 1990). 
 

Gambar 5. Kenampakan singkapan wackestone pada 

LP20 
 

 
Gambar 6. Kenampakan sayatan cross nikol dan pararel 

nikol Wackestone 1. Sparit; 2. Mikrit; 3. Fosil 
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Fasies Packstone 

Fasies batugamping packstone yang dijumpai pada 
LP71 (Gambar 7) secara megaskopis memiliki warna 

segar putih kekuningan dan warna lapuk kecokelatan. 

Batuan. Batugamping ini memiliki tekstur klastik, 

terpilah buruk, kemas terbuka, fragmen terdiri dari 

foraminifera, alga, dan moluska. Foraminifera berupa 

foraminifera besar, utuh hingga pecah-pecah. 

Foraminifera besar berupa Discocyclina sp. 

Secara mikroskopis, matriks lumpur karbonat hadir 

dalam jumlah banyak diantara fragmen fosil yang 

disebabkan oleh aktifitas mikrobial. Sebagian lumpur 

karbonat yang tergantikan menjadi mikrosparit. Terdapat 
fosil 45%, opak 7%, dan mikrit 20% yang memberikan 

tekstur grain-supported. Sebagian besar rongga porositas 

intraklas terisi oleh sparit. Proses pembentukannya 

berada pada kondisi laut sedikit bergelombang lemah 

sampai sedang dan dapat diinterpretasikan bahwa fasies 

ini berada pada lingkungan marine phreatic (Tucker dan 

Wright, 1990). 
 

Gambar 7. Kenampakan singkapan packstone pada LP71 
 

 

Gambar 8. Kenampakkan sayatan cross nikol dan pararel 

nikol Packstone LP71 1. Mikrit; 2. Sparit; 3. Fosil 

 
Fasies Grainstone 

Fasies batugamping grainstone yang dijumpai pada 

LP40. Secara megaskopis, fasies batugamping 

grainstone memiliki warna segar putih dan warna lapuk 

kecokelatan (Gambar 9). Batugamping grainstone ini 
memiliki tekstur klastik, terpilah sedang, kemas terbuka, 

fragmen terdiri dari pecahan alga, foraminifera, dan 

pecahan moluska. Batugamping grainstone tergolong 

dalam batuan karbonat grain-supported yang 

menggambarkan bahwa pada saat proses 

pembentukannya dipengaruhi pada kondisi air laut 

sedikit bergelombang lemah sampai sedang. 

 

Secara mikroskopis, matriks lumpur karbonat hadir 

terbatas diantara butiran dan mulai membentuk 

mikrokristalin. Pada fasies batugamping grainstone 

menunjukkan bahwa sayatan batugamping terdiri dari 

foraminifera yang dominan hampir 25%, mikrit 30%, 

dan adanya kalsit 15% (Gambar 10). Dapat 

diinterpretasikan bahwa fasies ini berada pada 

lingkungan mixing zone (Tucker dan Wright, 1990) 

karena dari kenampakan sayatan tersebut menunjukkan 

adanya beberapa pori gerowong, glaukonit serta lumpur 
yang telah membentuk mikrokristalin sehingga 

mengindikasikan bahwa lingkungan tersebut dari hasil 

pencampuran antara fresh water phreatic dan fresh water 

vadose. 
 

Gambar 9. Kenampakan singkapan grainstone pada 

LP40 
 

 
Gambar 10. Kenampakan sayatan cross nikol dan pararel 

nikol Grainstone 1.Kalsit; 2. Mikrit; 3. Fosil 

 
Fasies Boundstone 

Fasies batugamping boundstone pada lokasi telitian 

dapat diamati pada LP24. Batugamping tersingkap 

dipinggiran sungai dengan ketebalan 1 meter (Gambar 

11). Secara megaskopis batugamping  ini 

memperlihatkan warna segar putih kekuningan dan 

warna lapuk abu-abu kecokelatan. Berdasarkan deskripsi 

fisik ukuran butiran terasa sangat kasar serta batuan 

sangat keras dengan sedikit menunjukkan kenampakan 

kristal-kristal. Batugamping non-klastika jenis 

boundstone dengan keterdapatan komponen kerangka 

terutama karang koral dan alga, terpilah buruk, kemas 

terbuka, dan butiran terdiri dari fragmen fosil berupa 
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alga, koral, dan foraminifera secara fisik yang masih 

tampak cukup jelas dengan tekstur yang sebagian telah 

mengkristal. 

Berdasarkan hasil analisa petrografi yang berada 

pada lokasi penelitian didominasi karang koral 65%, 

opak 5%, dan sparit 5% yang selalu hadir dalam 

pembentukan batugamping. Kenampakan pori cavern 

yang dominan pada sayatan menunjukkan adanya 

pengaruh proses pelarutan air meteoric. Dapat 

diindikasikan bahwa jenis batugamping boundstone 

berada pada lingkungan meteroic phreatic (Tucker dan 

Wright, 1990). 
 

 

Gambar 11. Kenampakan singkapan boundstone pada 

LP24 

 

Gambar 12. kenampakan sayatan cross nikol dan pararel 

nikol Boundstone 1. Sparit; 2. Fosil; 3. Opak 

 
Crystalline 

Fasies batugamping crystalline dijumpai dengan 

warna segar yaitu putih keabu-abuan. Secara megaskopis 

kenampakan fisik batugamping ini yaitu terlihat 

mengkristal pada fisik batuan serta batuan sangat 

kompak dan keras kemungkinan pada saat batugamping 

terbentuk dipengaruhi oleh suhu dan temperatur yang 

tinggi sehingga batugamping tersebut masuk kedalam 

klasifikasi Dunham (1962) yaitu batugamping 

crystalline. 

Berdasarkan hasil analisis petrografi juga 

menunjukkan bahwa batugamping LP09 ini merupakan 

batugamping crystalline karena terdapatnya mineral 

kalsit dan mineral sparit yang mengiklusi fosil sehingga 

 

terubah menjadi kristal–kristal pada (Gambar 13). Fasies 

batugamping Crystalline tidak dibentuk secara langsung 

dari pengendapan melainkan terbentuk dari hasil 

rekristalisasi dari gamping yang lain. Produk 

rekristalisasi ini menunjukkan telah terjadi proses 

diagenesa yang kuat sehingga menyebabkan lumpur 

karbonatan terubah sepenuhnya menjadi kristal 

(mikrokristalin). Selain itu hadirnya mineral-mineral lain 

yang juga menunjukkan proses pembentukan 

batugamping yang dipengaruhi oleh pelarutan sehingga 

berada pada lingkungan meteoric vadose (Tucker dan 

Wright, 1990). Batugamping kristalin dapat terbentuk 

karena perbedaan suhu dan temperatur sehingga  

gamping terumbu akibat adanya suhu dan temperatur 

yang tinggi menjadikan batugamping mengkristal. 
 

Gambar 13. kenampakan fisik batugamping kristalin 
 

Gambar 14. kenampakan sayatan cross nikol dan pararel 

nikol Crystalline 

 
Fasies batugamping yang ditemukan pada lokasi 

penelitian tepatnya daerah Kota Karang Formasi 

Baturaja terdiri dari 5 fasies yaitu wackestone, 

packstone, grainstone, boundstone, dan crystalline. 5 

fasies ini terbentuk pada lingkungan diagenesa maupun 

waktu yang berbeda. Adapun fasies yang pertama kali 

terbentuk adalah jenis fasies packstone pada zona marine 

phreatic. Hal ini ditandai dari ciri  kenampakan 

petrografi berupa dominasi lumpur karbonatan yang 

belum mengalami proses perubahan. Selain itu kehadiran 

fragmen fosil yang dibeberapa bagian pada sayatan telah 

mengalami mikritisasi akibat aktifitas mikrobial turut 

menandakan lingkungan diagenesa pada zona marine 
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phreatic. Selajutnya fasies batugamping yang terbentuk 

adalah jenis fasies wackestone pada zona burial yang 

ditandai dengan kenampakan batas-batas fragmen yang 

mulai melengkung serta fragmen fosil yang sulit dikenali 

karena terlihat pecah-pecah juga menunjukkan indikasi 

adanya pengaruh pembebanan. 

Fasies batugamping yang terbentuk berikutnya yaitu 

jenis fasies grainstone. Kehadiran rongga pori jenis 

gerowong, glaukonit, serta berkembangnya 

mikrokristalin menandakan fasies ini terbentuk pada 

zona mixing. Proses pembentukan fasies batugamping 

berikutnya adalah jenis fasies boundstone. Fasies ini 

berkembang pada zona meteoric phreatic diindikasikan 

dari kenampakan pori cavern yang terbentuk akibat 

pelarutan air meteoric sehingga menambah nilai 

persentase porositas pada sayatan. Adapun fasies yang 

terakhir kali terbentuk adalah crystalline pada zona 

meteoric vadose ditandai dengan kehadiran 

mikrokristalin dan kristal sekunder yang mendominasi 

sayatan sehingga tidak ditemukannya lagi lumpur 

karbonatan, juga hadirnya mineral baru berupa kuarsa 

dan feldspar yang menandakan pengaruh pelarutan air 

meteoric yang kuat. Dari rangkaian proses ini 

menunjukkan bahwa proses pembentukan fasies 

pembentukan batugamping pengaruh diagenesa lemah 

hingga kuat. 

 

Gambar 15. Skema perubahan lingkungan diagenesis 
yang terjadi pada daerah penelitian (Tucker dan Wright, 

1990 dengan modifikasi penulis). 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan pengamatan analisa fasies batugamping, 

terdapat lima fasies batugamping yaitu Wackestone, 

Packstone, Grainstone, Boundstone dan Crystalline. 

Wackestone berada pada lingkungan burial, sementara 

Packstone berada pada lingkungan marine phreatic, 

selanjutnya Grainstone berada pada lingkungan mizing 

zone, fasies batugamping Boundstone berada pada 

lingkungan meteoric phreatic, serta crystalline berada 

pada lingkungan meteoric vadose. 
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ABSTAK: Lokasi penelitian berada di Desa Wayheling kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering. Ulu, 

Sumatera Selatan dan sekitarnya yang termasuk kedalam Cekungan Sumatera Selatan. Secara geografis daerah ini 

terletak pada 4’ 16’ 54.95” S dan 104’6’44.78 “ E sampai 4’19’36,43” S dan 104’9’28.05” S. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik, proses, dan lingkungan diagenesa Batugamping daerah penelitian. 

Metode penelitian dilakukan dengan pemetaan geologi, analisa singkapan dan pengamatan petrografi terhadap sayatan 

tipis untuk mengetahui tipe batuan dan proses serta lingkungan diagenesa. Stratigrafi daerah penelitian terbagi menjadi 

tiga formasi yang diurutkan dari batuan tertua hingga ke muda, yaitu Formasi Baturaja yang berumur Miosen .awal- 

Miosen Akhir, Formasi Gumai yang berumur Miosen Awal- Tengah dan Formasi Kasai yang berumur Pliosen. 

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa jenis Batugamping terdiri dari Mudstone, Wackestone, dan Packstone . 

Produk diagenesa Batugamping pada daerah Wayheling berupa mikritisasi mikrobial, sementasi, pelarutan, 

neomorfisme, dan kompaksi. Berdasarkan ciri proses diagenesa yang terekam dalam sayatan petrografis maka 

lingkungan diagenesa pada daerah telitian dimulai dari lingkungan marine phreatic, yang ditandai dengan mikritisasi 

mikrobial dan sementasi berbentuk fibrous. Kemudian memasuki lingkungan burial yang ditandai dengan kehadiran 

stylolite dan semen drusy. Proses berlanjut akibat pengaruh tektonik sehingga menjadi mixing zone, yang ditandai 

dengan semen rhombic. Setelah itu proses diagenesa mengalami perubahan menjadi meteoric phreatic ditandai 

terbentuknya semen blocky, lalu terangkat menjadi lingkungan meteoric vadose terlihat dengan perubahan hadirnya 

microcrystaline. 

 

Kata kunci : Batugamping, Petrografi, Proses, Diagenesa 

 
 

ABSTACT: The research location was in Wayheling Village, Lengkiti Subdistrict, Ogan Komering Regency. Ulu, South 

Sumatra and surrounding areas that belong to the South Sumatra Basin. Geographically this area is located at 4 '16' 

54.95 "S and 104'6'44.78" E to 4'19'36.43 "S and 104'9'28.05" S. This study is intended to find out the characteristics, 

processes, and diagenesa environment Limestone research area. The research method was carried out by geological 
mapping, outcrop analysis and petrographic observation of thin incisions to determine rock types and diagenetic 

processes and environments. Stratigraphy of the study area is divided into three formations which are sorted from the 

oldest to the youngest, namely the Baturaja Formation in the Early Miocene age - Late Miocene, Gumai Formation in 

the Early-Middle Miocene age Formation, the pliocene Kasai Formation. Based on the results of the analysis shows 

that the type of Limestone consists of Mudstone, Wackestone, and Packstone. Limestone diagenesis products in the 

Wayheling area are microbial micritization, cementation, dissolution, neomorphism, and compacting. Based on the 

characteristics of the diagenetic process recorded in the petrographic incision the diagenetic environment in the study 

area begins with the marine phreatic environment, which is characterized by microbial micritization and fibrous 

cementation. Then enter the burial environment which is characterized by the presence of stylolite and drusy semen. 

The process continues due to tectonic influences to become a mixing zone, which is characterized by rhombic cement. 

After that the diagenesis process undergoes a change into a meteoric phreatic characterized by the formation of blocky 

cement, then elevated to a meteoric vadose environment seen with the change in the presence of microcrystaline. 

 

Keywords: Limestone, Petrography, Process, Diagenesis 

327

mailto:umiakoyamaua@gmail.com


U. Akoyama, et al. 
 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Batu gamping adalah batuan sedimen organik 

klastik yang mengandung fosfat dan sebagian besar 

tersusun oleh mineral kalsium karbonat (CaCo3). 

Pembentukan Batugamping dapat terjadi secara insitu 

akibat pengaruh proses kimiawi maupun biokimia dan 

peran serta organisme. Selain itu, pembentukan dapat 

pula terjadi dari hasil transportasi butiran rombakan 

secara mekanik yang kemudian diendapkan pada tempat 

lain (Koesoemadinata, 1985). 

Perkembangan batugamping klastik yang sangat 

sensitif terhadap perubahan keadaan geologi akan 

memberikan informasi yang sangat baik mengenai 

sejarah geologi. Proses diagenesis dapat disebabkan oleh 

proses fisika, kimia, dan biologi. Penelitian mengenai 

Batugamping sangat menarik untuk dilakukan kerena 

selain sebagai salah satu batuan reservoar penting dalam 

minyak dan gas bumi, batuan ini termasuk dalam bahan 

tambang tipe II yang dapat digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan semen abu/portland (biasa digunakan 

sebagai perekat untuk memplester), industri keramik, 

obat-obatan, dll. 

Lokasi penelitian berada di Desa Wayheling 

kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering. Ulu, 

Sumatera Selatan dan sekitarnya yang  termasuk 

kedalam Cekungan Sumatera Selatan. Secara geografis 

terletak pada 4’ 16’ 54.95” S dan 104’6’44.78 “ E 

sampai 4’19’36,43” S dan 104’9’28.05” S. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik, proses dan 

lingkungan diagenesa Batugamping yang berada pada 

daerah Wayheling. 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode yang dilakukan untuk melakukan 

penelitian ini terdiri dari: Pemetaan geologi, pemilihan 

sample Batugamping secara acak sebanyak 9 sample 

pada lokasi formasi Baturaja di daerah penelitian. 

Selanjutnya sample batuan dianalisa dengan melakukan 

pengamatan petrologi pada sayatan tipis untuk 

menentukan karakteristik batugamping berdasarkan 

klasifikasi Dunhame (1962). Tahapan pengamatan 

berlanjut pada identifikasi terhadap kenampakan 

komposisi, bentuk, tekstur, dan struktur sayatan tipis 

untuk mengetahui proses dan lingkungan diagenesa 

pembentuk batugamping daerah Wayheling, menurut 

Tucker Dan Wright (1990). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Geologi Daerah Telitian 

 

Secara geologi, daerah penelitian tersusun oleh batuan 

yang homogen meliputi batugamping, batupasir dan 

batulempung. Berdasarkan kesamaan karakteristik 

batuan yang disajikan dalam peta geologi regional 

lembar Baturaja, daerah penelitian tersusun dari Formasi 

Baturaja, Formasi Gumai dan Formasi Kasai (Gafoer et 

al., 1993). Pembentukan daerah ini juga dipengaruhi 

oleh stuktur geologi yaitu lipatan dan sesar dengan arah 

gaya NE-SW. 

Hasil analisa laboratorium, serta kesesuaian dengan 

peta geologi regional lembar Baturaja (Gafoer et al. 

1993), Satuan stratigrafi daerah penelitian dari tua ke 

muda yaitu : Formasi Baturaja, Formasi Gumai dan 

Formasi Kasai (Lampiran 1) 

 
Formasi Baturaja 

Formasi Baturaja merupakan Formasi tertua di 

daerah penelitian yang terbentuk pada Fase Transgresi 

berlangsung. Tersusun atas litologi Batugamping 

terumbu, batugamping klastik seperti kalsirudit dan 

kalkarenit, Batupasir gampingan, batupasir dan 

batulempung. Pada peta, Formasi ini menyebar luas 

sebesar 40% pada bagian Barat hingga ke bagian tengah 

peta yang disimbolkan dengan warna biru sebagai 

refresentatif warna batugamping yang mendominasi. 

Hasil analisa paleontologi menunjukkan bahwa Formasi 

Baturaja terbentuk pada kala Miocen awal- Miocen 

tengah. Serta berada pada lingkungan pengendapan 

Neritik tengah- neritik tepi. 

 
Formasi Gumai 

Formasi Gumai merupakan formasi yang 

terbentuk secara menjari bersamaan dengan 

pembentukan Formasi Baturaja pada kala Miosen 

Tengah. Formasi ini tersusun atas litologi batulempung 

dan batupasir. Formasi ini menyebar sebesar 15% pada 

bagian utara atas peta dengan warna hijau sebagai 

refresentatif batulempung. Secara megaskopis, 

batulempung formasi ini ditemukan 1,5 -2 meter 

tersingkap di lapangan dengan ciri fisik berwarna 

kecoklatan, teksur masif, mengandung mineral karbonat 

serta berlembar pada beberapa lokasi 

Hasil analisa paleontologi menunjukkan bahwa 

formasi ini berumur Miosen Tengah. Sedangkan 

lingkungan pengendapannya berada di Neritik Tengah. 

 
Formasi Kasai 

Formasi Kasai merupakan formasi paling muda 

yang diendapkan pada Pliosen Akhir (Kingston (1988) 
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dalam Barber dan Crow (2005)). Penyebaran formasi ini 

berada di sepanjang sisi Timur bagian atas hingga 

Bawah sebesar 45% dari keseluruhan peta. Disimbolkan 

dengan warna coklat terang sebagai refresentatif batuan 

dengan material pembentuk berupa produk hasil 

vulkanik. Litologi penyusun Formasi Kasai terdiri dari 

batu lempung, konglomerat, dan didominasi oleh 

Batupasir tuffan, dan sisipan lignit. 

Secara megaskopis, batupasir tuffan formasi ini 

memiliki ciri fisik berwarna abu-abu terang, masif, 

tersusun oleh fragmen tuff dengan derajat pembundaran 

membulat dan berukuran sampai 3 cm. Matriks berupa 

batupasir halus berukuran 0,125-0,25 mm dengan semen 

batulempung. Pada beberapa lokasi penelitian, juga 

ditemui batupasir tuffan dengan stuktur sedimen graded 

bedding 

 
Karakteristik Batugamping Daerah Wayheling 

 
Dari hasil pengamatan petrografis terhadap 9 sayatan 

tipis Batugamping daerah Wayheling, maka 

batugamping daerah ini terbagi menjadi batugamping 

Mudstone, Wackestone dan Packstone (Dunham, 1962). 

Litologi Mudstone ditemukan pada LP 08, sedangkan 

Packstone ditemukan pada LP 23, 04, dan yang 

mendominasi Litologi Wackestone ditemukan pada LP 

71, 30, 26, 32, 31, 72 (Lampiran 2) 

 
Petrografi dan Diagenesa pada Batugamping Mudstone 

Batugamping dengan jenis mudstone hanya 

ditemukan pada satu LP yaitu LP 08. Secara megaskopis, 

batuan ini memiliki ciri berwarna abu-abu gelap, dengan 

ukuran butir sangat halus (0,1-0,2 mm), memiliki tekstur 

amorf dan kemas tertutup. Sedangkan berdasarkan 

pengamatan mikroskopis, batuan ini berwarna abu-abu, 

berupa mud supported yang tersusun dari kalsit dan 

semen berupa mikrit, dan mengandung porositas 

(Gambar 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 Sayatan Batugamping Mudstone pada LP 08 

Pengamatan pada sayatan memperlihatkan 

batuan ini didominasi oleh semen lumpur karbonatan 

hingga  70%  dari  sayatan,  dan    tidak  memperlihatkan 

hadirnya fosil. Pada sebagian semen terlihat mulai 

membentuk mineral baru (Mikrokristalin) serta 

mikrosparit (Gambar 2). Hal ini disebabkan oleh 

aktivitas air meteorik yang mengisi sedimen. Selain itu 

juga dijumpai produk semen blocky berupa variasi 

ukuran kristal euhendral dari medium hingga mengkasar 

tanpa memilih arah yang disebabkan oleh pengaruh 

pembebanan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Produk semen Blocky yang mulai berkembang 

pada sayatan LP 08 

 
Petrografi dan Diagenesa pada Batugamping 

Wackestone 

Batugamping jenis wackestone adalah yang 

mendominasi daerah penelitian, dijumpai pada LP 26, 

71, 32, 31,72 dan 30 (Gambar 3). Secara megaskopis 

batuan ini memiliki ciri berwarna coklat susu, berukuran 

butir pasir halus hingga sedang (0,12-0,25 mm), 

memiliki tekstur amorf dan terlihat mengandung jejak 

fosil seperting borrow. Sedangkan secara mikroskopis, 

batuan ini terlihat berwarna coklat muda, berupa mud 

supported yang tersusun atas fragmen berupa Fosil, litik, 

kuarsa, dan plagioklas, dengan matriks berupa mikrit 

berukuran halus, dan semen berupa lumpur karbonat. 

Sayatan ini juga memiliki porositas hingga 10%. 

 
Gambar 3 Sayatan Batugamping Wackestone pada LP 31 

Pengamatan  pada  sayatan  tipis   menunjukkan 

batuan ini mengandung fragmen berupa fosil sebesar 20- 

60% dari sayatan. Sebagian besar fosil yang dijumpai 

berupa foraminifara. Pada sayatan, sebagian besar tubuh 

fosil   telah   mengalami   proses   Neomorfisme.   Proses 
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tersebut berupa pengisian tubuh fosil oleh mineral baru 

menjadi mikrokristalin. Hal ini disebabkan oleh gerak 

pasang surut air laut yang membuat air bergerak ke 

dalam sedimen. Selain itu, sebagian lain tubuh fosil juga 

mengalami Mikritisasi Mikrobial. Berupa proses 

penggantian tubuh fosil akibat aktivitas mikroorganisme 

(Gambar 4). Proses ini terjadi ketika pergerakaan air 

mulai melambat atau sedimen terdeposit ke lagon. 

Rangkaian proses ini mengindikasikan lingkungan 

pengendapan berupa marine phreatic. 

 
Gambar 4. Produk mikritisasi mikrobial pada 
Lepidocylina di sayatan LP 31 

Pengamatan mikroskopis juga menunjukkan 

komponen mineral sekunder hadir berupa mikrosparit 

menggantikan sebagian besar lumpur karbonat yang 

disebabkan oleh air meteorik yang mengisi sedimen 

(Neomorfisme). Selain itu, pada sayatan LP 30 juga 

dijumpai dua jenis porositas yaitu jenis boring dan jenis 

gerowong. Porositas boring berupa pori yang terbentuk 

pada tubuh fosil karena aktivitas mikroorganisme 

(Mikritisasi Mikrobial) (Gambar 5). Proses ini 

disebabkab oleh aktivitas pasang surut air laut yang 

tenang atau berpindahnya lingkungan pengendapan ke 

lagon sehingga memungkinkan mikroorganisme 

bertumbuh. Sedangkan porositas gerowong terbentuk 

akibat proses pelarutan yang sebagian besar porisi terlah 

terisi oleh mineral orthosparit. 

 

 
. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5 Produk Mikrosparit yang mengisi rongga pori 

serta porositas boring akibat aktivitas mikroorganisme 

pada sayatan LP 30 

 

Adapun semen pada batugamping jenis 

wackestone sebagian besar dijumpai dengan bentuk 

mikrosparit, semen fibrous, dan semen blocky (Gambar 

6). Semen blocky yang dijumpai pada sayatan LP 30 

menunjukkan kenampakan kristal dengan ukuran yang 

berbeda dan batas antar kristal euhendral. Bentuk semen 

ini mengindikasikan lingkungan diagenesa berupa 

Meteorik phreatic. Sedangkan semen fibrous pada 

sayatan LP 32 menunjukkan bentuk meruncing tajam 

yang merupakan mineral aragonit. Mineral ini 

mengindikasikan proses pembentukan yang terjadi pada 

lingkungan marine phreatic. Selain itu, pada LP 31 juga 

ditemukan kenampakan rekahan di sayatan (styolite) dan 

mineral yang memiliki belahan. Hal ini disebabkan oleh 

proses diagenesa kompaksi yang mengindikasikan 

lingkungan diagenesa burial. 

 
Gambar 6 Produk semen Fybrous dan Stylolite pada 

sayatan LP 32 

 
Petrografi dan Diagenesa pada Batugamping Packstone 

Batugamping dengan jenis Packstone dijumpai 

pada LP 04 dan 23. Secara megaskopis batuan ini 

memiliki ciri berwarna abu-abu gelap, berukuran butir 

pasir sedang (0,25 mm), memiliki tekstur amorf dan 

terlihat mengandung fragmen fosil nummulites sp. 

Sayatan tipis memperlihatkan batuan ini memiliki 

butiran berupa bioklas foraminifera dan Gastropoda 

sebesar 50-70% dari sayatan (Gambar 7). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 7 Sayatan Batugamping Packstone pada LP 04 
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Hasil pengamatan mikroskopis menunjukkan 

Sebagian besar tubuh fosil pada sayatan telah terisi oleh 

mineral baru menjadi mikrokristalin (Neomorfisme), 

yang disebabkan oleh proses pasang surut air laut 

sehingga mampu menggerakkan air ke dalam sedimen 

(Gambar 8). Selain itu sebagian tubuh fosil juga 

tergantikan akibat aktivitas mikroorganisme (Mikritisasi 

Mikrobial) ketika pergerakaan air mulai melambat atau 

sedimen terdeposit ke lagon (Gambar 5.9). Pengamatan 

pada sayatan tipis juga menunjukkan produk semen 

blocky berupa variasi ukuran kristal hendral dari medium 

hingga mengkasar tanpa memilih arah yang disebabkan 

oleh pengaruh pembebanan. 
 

 

Gambar 8 Produk mikritisasi mikrobial dan mikro 

kristalin pada LP 04 

Adapun hasil pengamatan pada sayatan LP 23 

meunjukkan kehadiran dua jenis porositas, yaitu 

porositas jenis boring dan gerowong. Porositas boring 

berupa pori yang terbentuk pada stuktur fosil karena 

aktivitas mikroorganisme (Mikritisasi Mikrobial). Proses 

ini mengindikasikan bentuk diagenesa berasal dari 

marine phreatic. Sedangkan porositas gerowong 

terbentuk akibat proses pelarutan yang sebagian besar 

terisi oleh mineral orthosparit (Gambar 9). Hal ini juga 

mengindikasikan proses diagenesa berasal dari 

lingkungan meteoric phreatic. 

 

Gambar 9 Produk porositas pada pori hasil diagenesa 

mikritisasi mikrobial dan pori gerowong pada sayatan 

LP 23 

Proses dan Lingkungan Diagenesa Batuan Karbonat 

Formasi Baturaja 

 
Proses Diagenesa yang mempengaruhi pembentukan 

batugamping Formasi Baturaja terjadi segera setelah 

batuan terendapkan hingga tersingkap ke permukaan. 

Proses diagenesa yang satu berlangsung bersamaan atau 

menyusul mengikuti proses diagenesa lainnya. 

Secara keseluruhan, proses diagenesa yang 

mempengaruhi pembentukan batugamping daerah 

telitian digambarkan pada peta sebaran proses diagenesa 

batugamping (Lampiran 3). Peta tersebut 

memperlihatkan bahwa proses diagenesa kompaksi 

mendominasi pembentukan litologi batugamping di 

bagian utara peta. Selanjutnya pada bagian tengah 

hingga ke timur peta, pembentukan batugamping 

dipengaruhi secara kuat oleh proses diagenesa pelarutan 

dan mikritisasi mikrobial. Sedangkan proses diagenesa 

yang berkembang pada batugamping di bagian selatan 

peta merupakan proses neomorfisme dan kompaksi. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa 

terhadap sembilan sample Batugamping Formasi 

Baturaja Daerah Wayheling, dapat disimpulkan proses 

diagenesa yang terekam dalam pengujian petrografi 

tersebut sebagai berikut. Proses diagenesa dimulai dari 

lingkungan marine phreatic, yang ditandai dengan 

kehadiran produk mikritisasi mikrobial sebanyak hampir 

60% dari sample sayatan. Selain itu, produk lain yang 

mengindikasikan lingkungan ini berupa sementasi 

berbentuk fibrous pada cangkang fosil foraminifera yang 

hadir sebanyak 25% dari total sample sayatan. 

Kemudian, proses berlanjut memasuki lingkungan burial 

yang ditandai dengan kehadiran stylolite dan semen 

drusy pada 30% sampel sayatan. Proses tektonik yang 

terjadi menyebabkan lingkungan diagenesa berubah 

menjadi mixing zone, hal ini ditandai oleh adanya semen 

rhombic. 

Setelah itu, proses diagenesa mengalami fase 

perubahan menjadi lingkungan meteoric phreatic yang 

ditandai terbentuknya semen blocky. Proses diagenesa 

terus berlangsung hingga batuan karbonat terangkat 

sehingga merubah fase pengendapan menjadi  

lingkungan meteoric vadose yang ditandai dengan 

perubahan micrit menjadi microcrystalin. Sehingga 

secara keseluruhan, proses diagenesa pada daerah 

penelitian meliputi tahapan berupa: (a) tahap eogenetik 

yang terjadi dekat permukaan, (b) tahap mesogenetik 

yaitu diagenesa pada lingkugan burial atau pembebanan, 

dan (c) tahap telogenetik yang terjadi setelah 

pengangkatan (Chquette dan Pray (1970) dalam Flugel 

(2004)) (Gambar 10). 
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Gambar 5.10. Skema perubahan lingkungan diagenesa 

yang terjadi pada daerah penelitian (Tucker dan Wright 

(1990), dengan modifikasi penulis). 

 

 
KESIMPULAN 

 

Produk diagenesa Batugamping daerah 

Wayheling dimulai dari lingkungan marine phreatic, 

yang ditandai dengan mikritisasi mikrobial dan 

sementasi berbentuk fibrous. Kemudian memasuki 

lingkungan burial yang ditandai dengan kehadiran 

stylolite dan semen drusy. Proses berlanjut akibat 

pengaruh tektonik sehingga menjadi mixing zone, yang 

ditandai dengan semen rhombic. Setelah itu proses 

diagenesa mengalami perubahan menjadi meteoric 

phreatic ditandai terbentuknya semen blocky, lalu 

terangkat menjadi lingkungan meteoric vadose terlihat 

dengan perubahan hadirnya microcrystaline. 
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Lampiran 2 
 

Tabulasi Data Hasil Pengamatan Petrografi Terhadap 9 Sampel Sayatan 

Batugamping 

 

NO 
Lokasi 

Pengamatan 
Jenis Batugamping Komposisi 

1. LP 04 Packstone fosil (69%), matriks yang terdiri dari kalsit 

(3%), lempung (13%) dan semen berupa 

lumpur karbonatan /micrite (11%). Batuan 

ini memiliki porositas (2%). 

2. LP 26 Wackestone fosil (21%) matriks pada batuan ini terdiri 

dari glauconit (14%), feldspar (7%), kuarsa 

(9%), dan semen berupa micrite (43%) dan 

terdapat porositas (6%) 

3. LP 71 Wackestone berupa fosil (12%). Pada batuan ini juga 

mengandung beberapa mineral seperti 

kuarsa (4%) dan biotite (2%) dengan 

semen berupa micrite / lumpur karbonatan 

(76%) dan porositas sebesar (6%) 

4. LP 32 Wackestone fosil (7%); matriks pada batuan terdiri dari 

plagioklas (4%), kuarsa (8%), glauconit 

(13%) dan semen berupa micrite / lumpur 

karbonatan (60%). Batuan ini memiliki 

porositas (8%) 

5. LP 23 Packstone fosil (54%), dengan kandungan matriks 

berupa kuarsa (2%), glauconit (3%). 

Kandungan semen berupa micrite / lumpur 

karbonatan (37%) dengan porositas (4%) 

6. LP 31 Wackestone fosil (24%), lithik (3%), mineral pada 

batuan ini tersusun dari mineral lempung 

(40%), kuarsa (5%), opak (2%), semen 

pada batuan berupa micrite (15%) dan 

porositas (11%). 

7. LP 72 Wackestone fosil (31%), batuan ini memiliki matriks 

berupa lempung (1%), kalsit (7%). Batuan 

ini juga memiliki semen berupa karbonatan 

/micrite (60%). Porositas dalam batuan ini 

sebesar 1% 

8. LP 30 Wackestone fosil (5%), matriks yang terdiri dari 

plagioklas (3%), kuarsa (2%), glauconit 

(8%) dan semen berupa micrite (74%) serta 

memiliki porositas (8%) 

9. LP 08 Mudstone Terdiri dari kalsit (23%) dan semen berupa 

micrite (74%) serta memiliki porositas 

(3%) 
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Tabulasi Data Pengamatan Produk Diagenesa Terhadap 9 Sayatan Batugamping 

 
 

NO 

LP 
Jenis 

Gamping 

Semen Styl 

olite 

(√/-) 

Proses 

Diagenesis 

Lingkungan 

Diagenesa 
Bentuk 

semen 

Jenis 

semen 

 

LP 

71 

 

Wacke 

stone 

Microc 

rystalin 

e 

 
Kalsit 

 
√ 

Pelarutan, 

Kompaksi, dan 

Mikritisasi 

Mikrobial 

Meteoric Phreatic, 

Meteoric Vadose, 

Burial dan Marine 

Phreatic 

 
 

LP 30 

 
Wacke 

stone 

 
 

Blocky 

 
 

Kalsit 

 
 

- 

Sementasi, 

Pelarutan, 

Neomorfisme 

dan Mikritisasi 

Mikrobial 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose, dan Burial 

 
 

LP 26 

 
Wacke 

stone 

 
 

Fybros 

 
 

Kalsit 

 
 

- 

Sementasi, 

Pelarutan, 

Neomorfisme 

dan Mikritisasi 

Mikrobial 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose, dan Burial 

 

 
LP 23 

 
 

Packston 

e 

 

 
Drusy 

 

 
Kalsit 

 

 
- 

Sementasi, 

Pelarutan, 

Kompaksi, 

Neomorfisme 

dan Mikritisasi 

Mikrobial 

 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose, dan Burial 

 
LP 32 

 

Wacke 

stone 

 
Fybros 

 
Kalsit 

 
√ 

Sementasi, 

Pelarutan, dan 

Kompaksi 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose dan Burial 

 

LP 08 
 
Mudstone 

 
Blocky 

 
Kalsit 

 
√ 

Sementasi, 

Pelarutan, dan 

Kompaksi 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose dan Burial 

 

 
LP 04 

 
 

Packston 

e 

 

 
Blocky 

 

 
Kalsit 

 

 
√ 

Sementasi, 

Pelarutan, 

Kompaksi, 

Neomorfisme 

dan Mikritisasi 

Mikrobial 

 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose, dan Burial 

 

LP 31 

 
Wacke 

stone 

 
Rhombi 

c 

 

Kalsit 

 

√ 

Sementasi, 

Pelarutan, dan 

Kompaksi 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose dan Burial 

 
LP 72 

 

Wacke 

stone 

 
Blocky 

 
Kalsit 

 
√ 

Sementasi, 

Pelarutan, dan 

Kompaksi 

Marine Phreatic, 

Meteoric Phreatic 

dan Meteoric 

Vadose dan Burial 
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ABSTRAK: Daerah penelitian termasuk pada Daerah Kototuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung Provinsi 

Sumatera Barat.Formasi Ombilin merupakan salah satu formasi penyusun pada Cekungan Ombilin. Litologi yang 

menyusun Formasi Ombilin pada daerah penelitian yaitu batuserpih karbonat dengan nodul gamping dan makrofosil 

pelecypodha secara setempat, calcareous sandstone dan sisipan batugamping. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menentukan pola penumpukan sedimen (stacking pattern) pada Formasi Ombilin. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis litostarigrafi dan analisis paleobatimetri berdasarkan kemelimpahan foraminifera bentonik. Pengambilan data di 

lakukan pada satu jalur MS (Measuring Section) pada jalan Palangki - Muaro. Berdasarkan hasil analisis karakteristik 

litologi dan struktur sedimen didapati bahwa lingkungan pengendapan pada Formasi Ombilin daerah Kototuo dan 

Sekitarnya berada pada zona foreshore hingga lower slope. Hal ini juga didukung dengan semakin tingginya perubahan 

sea level dari neritik tepi (14,64 m atau 16 fattom) hingga batial bawah (1.134,6 m atau 390 fattom) yang menunjukkan 

adanya transgresi sehingga ketersediaan ruang akomodasi yang besar. Selain itu juga didukung oleh data paleobatimetri 

yang menunjukkan zona yang semakin dalam keatas atau deepening up. 

 
Kata Kunci: Formasi Ombilin, Lingkungan Pengendapan, Paleobatimetri, deepening –up succesion 

 

ABSTRACT: The research area is included in Kototuo area and surrounding region, IV Nagari subdistrict, Sijunjung 

regency, West Sumatera. Ombilin Formation is one of the constituent formation in the Ombilin Basin. Lithology that 

forms Ombilin Formation is corbonate shalestone with limestone nodule and pelechypodha macrofossils locally, 

calcareous sandstone and limestone inserts. The aim of this research is to identify stacking pattern sedimentary Ombilin 

Formation . The methodology of this research is lithosratigraphy apnd paleobathymetri based on abundance of bentic 

foraminiferas analyze. The data collection was done in one track measuring section (MS) at Palangki-Muaro street. 

Based on result of lithology characteristic and sedimentary structure analyze showed that depositional environtment of 

Ombilin Formation is Kototuo area which is foreshore to lower slope zone. It was supported by sea level rise from 

neritic zone (14,64 m or 16 fattom) to lower bathyal (1.134,6 m or 390 fattom). Sea level changed resut in  

transgression so that the availablity of accomodation space is large. Moreover supported by paleobathymetri showed 

deepening-up seccesion. 

 
Key Word: Ombilin Formation, Depositional Environment, Paleobathymetri, Deepening-Up Succesion. 

 
 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Cekungan Ombilin merupakan cekungan  yang 

berada diantara zona Pegunungan Barisan atau disebut 

juga intramontane basin yang dibatasi oleh Pegunungan 

Barisan dan Sesar Sumatera yang berorientasi barat laut 

– tenggara. 

Lokasi Penelitian termasuk pada Daerah Kototuo, 

Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi 
Sumatera Barat (Gambar 1). Menurut Barber, dkk. 

(2005), Formasi Ombilin terendapkan pada lingkungan 

laut, dengan litologi yang terdiri dari batupasir halus, 

batulanau dan batulempung yang sering kali 

karbonatandengan batugamping secara setempat 

memiliki ketebalan 50 meter sampai 100 meter yang 

termasuk ke dalam lentikuler koral dan batugamping 

alga. Batupasir halus dengan fragmen dari batubara dan 

amber diperkirakan merepresentasikan pasir pantai 

Termasuk kedalam sekuen ini adalah lapisan-lapisan 

batupasir yang mengandung glaukonit, berbutir halus, 

berwarna kelabu kehijauan, secara umum terdapat sisa- 

sisa tumbuhan dan fosil moluska dengan  ketebalan 

antara 1.442 meter (Koesoemadinata dan Matasak, 

1981), sedangkan Yeni (2011) mengemukakan bahwa 
secara megaskopis batuan sedimen memiliki warna segar 
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abu-abu-kuning dan warna lapuk abu-abu kecoklatan- 

kuning kecoklatan, 

berlapis baik, ukuran butir berkisar dari pasir sedang- 

pasir sangat halus, dengan pemilahan sedang, terdapat 
struktur sedimen paralel laminasi, cross laminasi, 

nodule dan menurut Koning (1985), berdasarkan data 

seismik, tebal formasi ini 2.740 meter. 

Penelitian mengenai Formasi yang ada pada 

Cekungan Ombilin telah banyak dilakukan oleh peneliti 

terdahulu namun, penelitian lebih khusus mengenai 

Formasi Ombilin sangat minim didapati. Hal tersebut 

yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan studi 
lebih mendetil mengenai Formasi Ombilin. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi -up 

succesion berdasarkan litofasies dan perubahan sea level 

pada Formasi Ombilin pada Daerah Kototuo dan 

Sekitarnya. 
 

 

Gambar. 1. Penelitian dilakukan pada lintasan A-A’ dari 

sebaran Fornasi Ombilin 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Metode penelitian dilakukan dalam tiga tahap yaitu, 

pengambilan data lapangan, analisis laboratorium dan 

interpretasi data. Metode pengambilan data lapangan 

adalah measuring section (MS) yaitu membuat 

penampang terukur dan pengambilan data- data profil 

singkapan dengan mengadakan pengukuran ketebalan 

segmen lapisan dan pendeskripsian batuan secara detail 

setiap lapisan pada suatu lintasan. Analisis laboratorium 

meliputi analisis mikropaleontologi untuk mengetahui 
kandungan dan kemelimpahan fosil foraminifera 

bentonik untuk mengidentifikasi batimetri atau zona 

kedalam pada lokasi penelitian. Analisis 
mikropaleontologi menentukan nama spesies bentonik 

yang ada pada setiap litologi didasarkan (Barker, 1960). 

Data hasil analisis kemudian diolah berdasarkan 

Interpretasi zona kedalaman atau batimetri berdasarkan 

Bandy (1967), sedangkan interpretasi lingkungan 

pengendapan berdasarkan Nicols (1999). 

 
GEOLOGI REGIONAL 

 
Stratigrafi Cekungan ombilin terdiri atas batuan pra- 

tersier dan batuan tersier. Batuan pra-tersier yaitu, 

Formasi Silungkang dan Formasi Tuhur di bagian barat 

dan Formasi Kuantan dan Granit Lassi di bagian timur 

cekungan. Selama Paleosen terendapkan batuan tersier 

berupa batuan sedimen dengan material konglomerat 
alluvial Formasi Brani dan berbutir halus lakustrin 

Formasi Sangkarewang, kemudian pada Eosen ke 

Oligosen, cekungan tersebut terangkat dan mulai 

terendapkan pasir halus ke pasir kasar sistem fluvial 

yaitu Formasi Sawahlunto dan Formasi Sawahtambang, 

selanjutnya di Miosen Awal, terjadi transgresi secara 

global yang membawa sedimen laut berupa Ombilin 

Formasi (Koesoemadinata dan Matasak, 1981). (Gambar 

. 2) 
 

 
Gambar 2. Stratigrafi regional Cekungan Ombilin 
(Koesoemadinata dan Matasak, 1981) 

 

Fase tektonik pertama berlangsung saat Tersier Awal, 

berupa fase tektonik ekstensif bersamaan dengan 
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terbentuknya sistem tarik pisah berarah baratlaut- 

tenggara yang merupakan fase awal terbentuknya 

Cekungan Ombilin. Fase ke dua berlangsung sejak  

Eosen Awal, berupa fase kompresif dengan terbentuknya 

sesar-sesar berarah utara-selatan. Selain fase kompresif, 

di beberapa tempat terjadi fase ekstensif yang 

menyebabkan penurunan cekungan sehingga terbentuk 
luncuran – luncuran material sedimen kasar sehingga 

terbentuk Formasi Brani dan suspensi andapan danau 

Formasi Sangkarewang. 

Fase ke tiga berupa fase kompresif pada Oligosen 

Awal. Fase ini mengakibatkan proses pengangkatan 

dengan terbentuknya endapan sungai berkelok Formasi 

Sawahlunto. Fase ke empat berupa fase kompresif pada 

Oligosen Akhir yang berarah relatif utara-selatan diikuti 

dengen pembentukan Formasi Sawahtambang. Fase 

kompresif ini mengakibatkan sesar-sesar berarah utara- 

selatan dan baratlaut-tenggara yang terbentuk 

sebelumnya mengalami reaktivasi menjadi sesar  naik 
dan sesar mendatar. 

Fase ke lima berupa fase ekstensif berarah relatif 

utara-selatan berlangsung sejak Miosen Awal. Fase ini 

mengakibatkan terbentuknya sesar-sesar berarah barat- 

timur dan Sesar Tanjung Ampalu yang berarah utara- 

selatan. Kemudian diikuti dengan fase transgresi hingga 

terbentuk Fomasi Ombilin. 

Menurut Mulyana, (2015) Terjadi evolusi Cekungan 

Ombilin pada Tersier yang terbagi atas empat kejadian . 

Diawali pada Awal Eosen-Awal Oligosen, Oligosen 

Akhir- Awal Miosen, Awal Miosen- Miosen Tengah dan 

Miosen Tengah bagian Akhir-Resen. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil dan interpretasi pada penelitian ini didapatkan dari 

mengidentifikasi lithofacies berdasarkan analisa 

karakteristik litologi dilapangan dan paleobatimetri 
berdasarkan keterdapatan fosil bentonik. Dari kedua data 

tersebut maka akan diinterpretasi perubahan sea level 

pada lokasi penelitian. 

 

Litofasies 

 

Hasil pengamatan singkapan dilapangan yang terdiri 

atas pengamatan litologi, ukur butir dan struktur sedimen 

yang membantu dalam interpretasi proses hingga 

penentuan lingkungan pengendapan dilakukan pada 
setiap segmen (Gambar 3). 

Pada segmen pertama didapatkan karakteristik 

litologi yang didominasi oleh batupasir kasar dengan 

ukuran butir very coarse - coarse sand dengan struktur 

sedimen paralel cross lamination dan didapati juga 
lapisan batuserpih . Interpretasi proses pengendapan 

berupa pengaruh gelombang pantai dan suplai sedimen 

dari darat lebih berperan tetapi juga suplai sedimen dari 

laut berperan yang tercermin dari adanya fraksi halus 

batuserpih karbonat. Diinteroretasi bahwa lingkungan 

pengendapan segmen ini termasuk pada bagian 

foreshore. 

Berbeda karakteristik dengan segmen sebelumnya, 

pada segmen kedua didominasi oleh fraksi halus berupa 

batusepih karbonat dengan ukuran butir silt – clay. 

Selain itu, pada segmen ini didapati sisipan batupasir 

dengan struktur sedimen crossbedding dan paralel 

laminasi, sisipan batugamping dengan tebal 50 -100cm, 

nodul gamping yang menunjukkan bahwa pada fase ini 
keadaan lingkungan stabil, sehingga memungkinkan 

terbentuknya litologi tersebut. Hal ini serupa pada 

segmen ketiga, hanya saja pada segmen ini ditandai 

dengan tidak berkembangnya keterdapatan sisipan 

batupasir, makrofosil dan nodul gamping. Sedangkan 

ketebalan dari sisipana batugamping semakin menipis 

menjadi 30 -50 cm. Sehingga perubahan muka air laut 

terjadi dan mengakibatkan transgresi yang membuat 

garis pantai lebih mendekati darat, hal ini ditandai oleh 

keterdapatan dominasi sedimen frasi halus. 

Diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapan pada 

segmen 2 yaitu shoreface dan pada segmen 2 yaitu 
offshore transision. 

Segmen keempat memiliki karakteristik  yang 

berbeda dengan ketiga segmenya, yakni didapati satuan 

batuserpih karbonatan yang dominan namun didapati 

pula kehadiran batupasir dengan ukuran butir fine – very 

fine sand yang menyisip pada batuserpih. Perselingan 

tersebut menunjukkan bahwa adanya energi yang cukup 

kuat yang dikontrol oleh kemiringan pada segmen ini. 

ditinjau dari karakteristik litologi dan struktur 

sedimennya maka berada pada bagian upper slope. 
 

 

Gambar. 3. Struktur sedimen yang berkembang pada 

setiap unit pengamatan; (a) cross lamination sandstone, 

(b) crossbedded sanstone, (c) paralel lamination 

sandstone (d) Pelecypodha Macrofossils, (e) Interbeded 
limestone and limestone nodules, (f) Hummocky Cross 

Stratification Sandstone. 

 

Bagian paling atas dari yaitu, segmen memiliki 

karakteristik yang juga berbeda dari segmen – segmen 
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sebelumnya. Litologi yang mendominasi yaitu 

batuserpih yang masif. Dominasi sedimen fraksi halus 
yang masif menunjukkan lingkungan yang tenang dan 

energi yang kecil. lingkungan pengendapan pada segmen 

ini diinterpretasikan sebagai daerah lower slope. 

 

Hasil pengamatan lapangan melalui MS (Measuring 

Section) berupa kolom stratigrafi pada daerah penelitian 

dengan tebal teurkur 416 m ( Gambar 4). 
 

 

Gambar. 4. Kolom stratigrafi yang menunjukkan proses 

dan lingkungan pengendapan Formasi Ombilin. 

 
 

Paleobatimetri 

 

Hasil analisa paleontologi menunjukkan pada kelima 

segmen dijumpai kesamaan jenis fosil bentonik, hanya 

saja perbedaan dari setiap kemelimpahannya yang 

membedakan pada setiap segmen. Jenis spesies 

mikrofosil bentonik yang dijumpai yakni Streblus 

beccarri (8 fattom), Textularia indenta(16-25 fattom), 

Hyperammina elongata (390 fattom), Textularia 

pseudogramen (38-40 fattom), Rectoglandulina 

rolundata (725 fattom), Fissurinna quadrata (64-75 
fattom), Sliistomella fisluca (129 fattom), Cyclamina 

cancellata (390 fattom), Cyclamina trullissata (390 

fattom) dan Lagena aspera (725 fattom) (Gambar 5). 
 

 

Gambar 5. Jenis spesies foraminifera bentonik (a) 

Hyperammina elongata, (b) Cyclamina cancellata, (c) 

Streblus beccarri, (d) Textularia pseudogramen, (e) 

Fissurinna quadrata, (f) Sliistomella fisluca, (g) 

Textularia indenta, (h) Rectoglandulina rolundata, (i) 
Cyclamina cancellata dan (j) Lagena aspera. 

 

Pada segmen satu dijumpai mikrofosil bentonik 

berupa Streblus beccarri (8 fattom), Textularia indenta 

dan Hyperammina elongata. Dominasi kemelimpahan 

pada spesies Streblus beccarri dan Textularia indenta 

Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa zona 
kedalamannya berada pada zona Neritik tepi–Neritik 

tengah ( 14,64 – 45,75m) 

Hasil analisa paleontologi menunjukkan  pada 

segmen 2 (dua) dijumpai kemelimpahan mikrofosil 

bentos berupa Streblus beccarri, Textularia 

pseudogramen, Rectoglandulina rolundata. 

Kemelimpahan spesies Streblus beccarri dan Textularia 

pseudogramen sehingga didapatkan kesimpulan bahwa 

zona kedalamannya berada pada zona Neritik tepi– 

Neritik tengah ( 14,64 – 73 m). 

Pada segmen 3 (tiga) dijumpai kemelimpahan 

mikrofosil bentos berupa Streblus beccarri, Fissurinna 
quadrata dan Sliistomella fisluca. Kemelimpahan 

didominasi oleh spesies Fissurinna quadrata dan 

Sliistomella fisluca sehingga didapatkan kesimpulan 

bahwa zona kedalamannya berada pada zona Neritik 

tepi–Neritik tengah ( 117,12 – 236,07 m) 
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Segmen 4 (empat) dijumpai kemelimpahan 

mikrofosil bentos berupa Hyperammina elongata, 

Rectoglandulina rolundata, Cyclamina cancellata dan 

Cyclamina trullissata (390 fattom). Dominasi spesies 

yang melimpah yaitu Cyclamina cancellata dan 

Hyperammina elongata , sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa zona kedalamannya berada pada zona 
Batial tengah–Batial bawah ( 713,7 –1.134,6 m). 

Hasil analisa segmen 5 (lima) dijumpai 

kemelimpahan mikrofosil bentos berupa Cyclamina 

cancellata, Hyperammina elongata, Lagena aspera dan 

Rectoglandulina rolundata. Kemelimoahan fosil 

dimoninasi oleh spesies Lagena aspera dan 

Rectoglandulina rolundata, sehingga didapatkan 

kesimpulan bahwa zona kedalamannya berada pada zona 

Batial tengah–Batial bawah ( 713,7 –1.134,6 m). 

 
Perubahan Sea Level 

 
Didapati hasil analisis lingkungan pengendapan 

dengan metode pengamatan lapangan karakteristik 

litologi dan struktur sedimen yang berkembang maka 

diketahui bahwa pada Formasi Ombilin daerah Kototuo 

dan Sekitarnya termasuk pada lingkungan pengendapan 

foreshore hingga lower slope. berada pada zona transisi 

hingga laut dalam. Hal ini juga didukung dari Perubahan 

sea level pada menunjukkan trangresi atau pergerakan 

garis pantai condong ke darat (Gambar 6). 
 

 

Gambar 6. Perubahan sea level mempengaruhi 
pengendapan sedimen Formasi Ombilin yang semakin 

mendalam 

 
Hasil dari penelitian ini mmenunjukkan bahwa 

pengendapan pada daerah penelitian deepning up 

succeion. Hal ini mengakibatkan naiknya muka ir laut 

atau terjadinya transgresi dan semakin besarnya ruang 

akomodasi yang tersebia untuk suplai sedimen. 

Hasil Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian 

(Koesoemadinata dan Matasak, 1981) yang menyatakan 

bahwa menjelang akhir Oligosen terajadi pengangkatan 

lokal sehingga mengakibatkan adanya erosi. Pada awal 

miosen seluruh wilayah mengalami transgresi sehingga 

menyebabkan pengendapan sistem marine dari neritik 

hingga batial pada Formasi Ombilin. 

Wilson, 2002 melakukan penelitian mengenai batuan 

karbonat pada sebagian daerah di Asia Tenggara. Beliau 
mengemukakan bahwa pada kala miosen terjadi 

transgresi atau kenaikan muka air laut secara global 

sehingga pada beberapa wilayah mengalami sea level  

rise seperti pada Wilayah Tablas Island, Visayas, 

Philippines, mengalami deepening up succession. 

 
KESIMPULAN 

 
Lingkungan pengendapan pada Formasi Ombilin 

daerah Kototuo dan Sekitarnya berada pada zona 

foreshore hingga lower slope dengan perubahan  sea 

level yang semakin mendalam dari neritik tepi hingga 

batial bawah yang menunjukkan adanya transgresi 

sehingga ketersediaan ruang akomodasi yang besar dan 

menunjukkan zona penumpukan sedimen yang semakin 

dalam atau deepening-up succesion. 
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ABSTRAK: Pulau Muna merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi geowisata di Indonesia. Secara geologi, 

Pulau Muna termasuk dalam salah satu kawasan karst di Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh daratannya 

tersusun oleh batugamping yang berasal dari Formasi Wapulaka dengan umur Pleistosen (sekitar 1,8 juta tahun yang 

lalu). Batugamping ini merupakan terumbu karang yang terangkat dan sekarang membentuk kawasan karst yang luas 

dan terlihat jelas disepanjang tebing-tebing pantai. Melalui proses tersebut sehingga banyak ditemukan tempat wisata 

yang cocok untuk dijadikan kawasan geosite. Fokus penelitian mencakup tiga desa yaitu: Desa Lakarinta, Desa Lohia 

dan Desa Kondongia. Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan studi literatur tentang daerah penelitan, 

melakukan pemetaan lapangan untuk menginventarisasi warisan geologi yang ada di daerah penelitian dan membuat 

peta kawasan geowisata. Berdasarkan hasil observasi lapangan didapatkan lima geosite yaitu: Danau Naphabale, Danau 

Ubur-Ubur, Pantai Meleura, Danau Motonuno dan Gua Liangkabori. Kelima destinasi tersebut dapat dijadikan sebagai 

destinasi wisata geologi atau dikembangkan menjadi kawasan geowisata. 

 

Kata Kunci: Inventarisasi, Geosite/Geowisata, Lohia. 

 

ABSTRACT: Muna Island is one of the areas that has geotourism potential in Indonesia. Geologically, Muna Island is 

included in one of the karst areas in Indonesia. It’s because almost all of the land is composed by limestones from 

Wapulaka Formation with Pleistocene age (around 1.8 million years ago). This limestone is a raised coral reef and 

now forms a vast karst area and clearly visible along the coastal cliffs. Through this process, there are many suitable 

tourist attractions that found to be used as geosite areas. There were three villages as the focus of the study: Lakarinta 

Village, Lohia Village and Kondongia Village. The method of this study was conducting by a literature study on the 

research area, conducting a field mapping to inventory the geological inheritance in the research area and create a 

geotourism map. Based on the results of field observations, there were five geosites: Naphabale Lake, Ubur-Ubur Lake, 

Meleura Beach, Motonuno Lake and Liangkabori cave. All of the destinations can be used as the geological tourism 

destinations or can be developed into geotourism areas. 

 

Keywords: Inventory, Geosite/Geotourism, Lohia District. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Geowisata (geotourism) merupakan istilah yang 

bersal dari dua gabungan kata yaitu geologi dan 

pariwisata atau geologi dan tourism. Geologi dapat 

diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan bumi, 

meneliti sejarahnya dengan kehidupan yang ada, susunan 

keraknya, bangun dalamnya, berbagai gaya yang bekerja 

padanya dan evolusi yang didalamnya. Sedangkan 

pariwisata secara umum dapat dimaknai sebagai kegiatan 

perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari satu 

tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk memperoleh 

kesenangan dan wawasan baru dari destinasi yang 

dikunjungi (Purbohadiwijoyo, 1967). Geowisata adalah 

suatu kegiatan wisata alam yang berkelanjutan dengan 

fokus utama pada kenampakan geologis permukaan 

bumi dalam rangka mendrong pemahaman akan 

lingkungan hidup dan budaya, apresiasi dan konservasi 

343



W.Astuti, Harnani 

serta kearifan lokal. Geowisata menawarkan konsep 

wisata alam yang menonjolkan keindahan, keunikan, 

kelangkaan dan keajaiban suatu fenomena alam yang 

berkaitan erat dengan gejala-gejala geologi yang 

dijabarkan dalam bahasa populer atau sederhana 

(Kusumahbrata, 1999 dalam Hidayat, 2002).  

Pengembangan geowisata di Indonesia  dimulai sejak 

tahun 1997 oleh The Geological Research and 

Development Center (GRDC) melalui Geotourism 

Development Project yang dibentuk dengan tujuan 

mensosialisasikan informasi geologi untuk mendukung 

industri pariwisata nasional. Geowisata merupakan 

bagian dari wisata alam atau ekowisata, tetapi juga 

memiliki bentuk wisata khusus yang terfokus pada 

geosite. Geosite dapat berupa kenampakan bentuk lahan, 

bentang alam, keberadaan fosil, singkapan batuan dan 

hal lainnya yang berhubungan dengan fenomena geologi. 

Indonesia memiliki banyak potensi geowisata baik yang 

sudah dikenal masyarkat maupun yang belum dikenal 

masyarakat luas.    

Pulau Muna merupakan salah satu daerah yang 

memiliki potensi geowisata. Secara geologi, Pulau Muna 

merupakan  termasuk dalam salah satu kawasan karst di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan hampir seluruh 

daratannya tersusun oleh batugamping yang berasal dari 

Formasi Wapulaka dengan umur Pleistosen (sekitar 1,8 

juta tahun yang lalu). Batugamping ini merupakan 

terumbu karang yang terangkat dan sekarang membentuk 

kawasan karst yang luas dan terlihat jelas disepanjang 

tebing-tebing pantai. Melalui proses tersebut sehingga 

banyak ditemukan tempat wisata yang cocok untuk 

dijadikan kawasan geosite. Lokasi yang ditemui yaitu 

Danau Naphabale, Danau Ubur-Ubur, Pantai Meleura, 

Danau Motonuno dan Gua Liangkabori. Tempat tersebut 

telah menjadi fokus dalam pengembangan destinasi 

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Muna. Selain 

menjadi fokus pariwisata secara umum, destinasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai destinasi wisata geologi 

atau dikembangkan menjadi kawasan geowisata. 

 

Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

Maksud dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk 

melakukan kajian mengenai inventarisasi potensi situs-

situs warisan geologi (geological heritage) di Kecamatan 

Lohia. Penelitian mencakup tiga desa yaitu: Desa 

Lakarinta, Desa Lohia dan Desa Kondongia. Agar dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan secara maksimal 

sebagai daerah geowisata.  

Tujuan dilaksankannya penelitian ini adalah: 

- Menginventarisasi situs-situs geologi (geosite) di 

daerah penelitan yang akan diajukan menjadi 

geodiversity pada geowisata. 

- Membuat peta kawasan geowisata di Kecamatan 

Lohia. 

 

 

LOKASI PENELITIAN  

Kecamatan Lohia merupakan salah satu kecamtan 

yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten 

Muna yaitu Kota Raha. Secara geografis Kecamatan 

Lohia terletak pada koordinat 4o54’15”S-122o42’45’E. 

Berjarak sekitar 20km dari pusat kota dengan waktu 

tempuh selama 30 menit dan dapat menggunakan 

berbagai jenis kendaraan (Gambar 1).  

 
Gambar 1. Peta Geologi Daerah Muna-Buton, Sulawesi 

Tenggara (N. Sikumbang, 1995). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan studi literatur tentang daerah 

penelitan, melakukan pemetaan lapangan untuk 

menginventarisasi warisan geologi yang ada di daerah 

penelitian dan membuat peta kawasan geowisata. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan didapatkan data 

informatif berupa informasi geologi, edukasi lingkungan 

untuk basis data pengembangan geowisata.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil dari pemetaan yang telah 

dilakukan di kawasan karst Kecamatan Lohia ditemukan 

5 situs geologi (geosite) yang dapat dijadikan kawasan 

geowisata baru dalam peluang pengembangan geowisata 

di Indonesia khususnya pada Pulau Muna (Lampiran 1). 

Geosite yang ditemukan memiliki keunikan masing-

masing dari morfologinya yang khas sebagai ciri 

kawasan karst dan bentuklahan lain yang berasosiasi 

dengan kawasan karst. Litologi yang ditemui pada 
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wilayah penelitian tidak beragam  karena pada wilayah 

penelitian hanya terdiri dari satu formasi yaitu Formasi 

Wapulaka. Berikut merupakan hasil identifikasi dan 

karakterisasi berdasarkan inventarisasi situs-situs geologi 

yang ditemukan. 

 

Danau Naphabale 

  

Danau Naphabale merupakan salah satu destinasi 

wisata unggulan yang sudah dikenal oleh wisatawan 

lokal maupun wisatawan mancanegara. Danau ini 

terletak di Desa Lohia, Kecamatan Lohia dengan 

koordinat 4o54’17”S-122o45’11”E (Gambar 2). Berjarak 

15km dari pusat Kota Raha dengan waktu tempuh 

selama 30 menit. Akses jalan menuju lokasi ini sangat 

baik sehingga dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan. 

Berdasarkan kondisi morfologi di sekitar Naphabale 

terdapat bukit-bukit karst dan tebing-tebing karst yang 

memiliki karakteristik lereng menengah-curam, 

bergelombang kuat-berbukit dengan permukaan tidak 

teratur dan terdapat beberapa  depresi hasil pelarutan 

yang tergolong ke dalam unit morfologi karst/ 

denudation slope and hills (van Zuidam, 1983).  

 
Gambar 2. Danau Naphabale. 

 

Danau Naphabale merupakan danau yang terbentuk 

karena depresi akibat aliran air bawah permukaan 

dengan kondisi air yang jernih. Ditengah danau masih 

dijumpai morfologi berupa kerucut-kerucut karst 

sedangkan di pinggiran danau terdapat bongkahan-

bongkahan batuan berukuran besar yang dulunya bagian 

dari permukaan penutup yang ambles akibat batuan di 

bawahnya mengalami pelarutan oleh air bawah 

permukaan. Aktivitas aliran air bawah permukaan dapat 

di buktikan oleh adanya gua atau terowongan. 

Terowongan tersebut langsung menghubungkan danau 

ini dengan laut yang berada diluar danau sehingga 

mengakibatkan air Danau Naphabale berasa asin karena 

berasal dari laut (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Terowongan penghubung Danau Naphabale 

dan laut. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diinterpretasikan 

bahwa akibat pengangkatan yang dipengaruhi oleh 

keberadaan lempeng tektonik di Pulau Buton, sehingga 

membuat batuan yang awalnya berada di laut tersingkap 

naik kepermukaan. Kemudian karena sifat batuannya 

mudah larut dan juga memiliki ruang dibawah 

permukaan yang menjadi jalur mengalirnya air bawah 

tanah sehingga dataran diatasnya ambles membentuk 

danau dengan menyisakan beberapa bagian sebagai 

kerucut karst. Proses karstifikasi masih terus 

berlangsung hingga saat ini dan dapat dilihat dari 

banyaknya keberadaan gua-gua kecil disekitar 

Naphabale yang mengalirkan air tanah hingga menuju 

laut dan mengubah rasa air tanah yang tawar menjadi 

payau atau asin karena telah mengalami pencampuran 

dengan air laut.  

Danau Ubur-Ubur 

 

Danau ubur-ubur merupakan tempat wisata yang 

tergolong baru yang berada di Desa Lohia, Kabupaten 

Muna dengan koordinat 4o53’55”S-122o45’40”E. Jarak 

lokasi ini dari Kota Raha adalah dengan 15 km dengan 

waktu tempuh sekitar 30 menit dengan menggunakan 

berbagai jenis transportasi darat dan juga letaknya tidak 

jauh dari Danau Naphabale (Gambar 4). Dari Naphabale 

ke tempat ini dapat menggunakan jalur laut dengan 

menggunakan perahu tradisional masyarakat setempat 

dengan waktu tempuh 30 menit. Setelah menggunakan 

perahu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki 

dengan waktu tempuh 30 menit melewati hutan karst 

dengan kondisi vegetasi yang lebat dan melewati 

bebatuan karst yang tajam karena akses menuju tempat 

ini belum dibuka. Di Indonesia hanya terdapat empat 

danau yang memiliki ubur-ubur tanpa menyengat. 

Keempat tempat itu berada di Missol (Papua), Pulau 

Kakaban (Kalimantan Timur), Pulau Sembilan (Labuan 

Bajo) dan Pulau Mariona (Kepulauan Togean). Adanya 

ubur-ubur jenis stingless jellyfish di danau ini, maka 

menambah daftar tempat wisata yang terbilang langka di 
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Indonesia. Tempat ini masih belum dikelola dengan baik 

oleh pemerintah maupun oleh masyarakat setempat 

karena tempat ini belum lama ditemukan. 

 
Gambar 4. Danau Ubur-Ubur. 

 

Berdasarkan kondisi morfologi yang ada disekitar 

danau ubur-ubur sama dengan kondisi di Naphabale 

yaitu bukit-bukit karst dan tebing-tebing karst yang 

secara keseluruhan memiliki karakteristik lereng 

menengah-curam, bergelombang kuat-berbukit, 

permukaan tidak teratur ditandai dengan adanya 

beberapa depresi hasil pelarutan yang tergolong ke 

dalam unit morfologi karst/denudation slope and hills 

(van Zuidam, 1983). Litologi yang ditemukan lebih 

didominasi oleh keberadaan batugamping terumbu yang 

merupakan litologi penyusun Formasi Wapulaka. Air 

danau ini berasa asin karena letaknya yang dekat dengan 

laut. 

Dapat diinterpretasikan masih terdapat lubang-lubang 

dibawah permukaan yang mengalirkan air laut menuju 

tempat ini menjadi jalur masuknya organisme ubur-ubur 

(Gambar 5). Dapat diinterpretasikan proses pembentukan 

daerah ini diawali oleh proses pengangkatan sehingga 

batuan yang terbentuk di lingkungan laut menjadi 

daratan. Batugamping yang memiliki sifat mudah larut, 

melarutkan batuan yang berada dibawahnya. Sehingga 

membentuk amblesan permukaan menjadi dolina yang di 

ikuti oleh pembentukan tebing-tebing yang curam 

disekitar danau. Kemudian karena masih adanya aliran 

air dari laut yang masuk ke tempat ini, sehingga 

membentuk genangan yang menghasilkan bentukan 

danau. 

 
Gambar 5. Kenampakan Stingless Jellyfish. 

Pantai Meleura 

 

Pantai Meleura terletak di Desa Lakarinta, 

Kecamatan Lohia dengan koordinat 4o55’45”S-

122o45’22”E. Berjarak 15 km dari Kota Raha dengan 

waktu tempuh selama 30 menit yang dapat dilalui 

menggunakan berbagai jenis kendaraan darat. Pantai 

Meleura memliki pasir berwarna putih yang merupakan 

hasil rombakan dari terumbu yang memperlihatkan 

bentukan topografi karst dengan relief tinggi, 

membentuk tebing-tebing curam, garis pantai berkelok 

membentuk teluk (embayment beach) dan tanjung kecil 

(Gambar 6). Pantai ini merupakan jenis pantai terumbu 

karang yang terbentuk oleh aktivitas organisme laut yang 

hidup dalam kondisi air jernih. Gelombang di pantai ini 

tidak terlalu kuat, disekitar pantai ditemui endapan 

sedimen pantai yang berukuran pasir halus-kerikil 

dengan campuran material berupa cangkang dari 

organisme laut. 

 
Gambar 6. Pantai Meleura. 

 

Litologi yang ditemukan berupa batuan sedimen 

karbonat yaitu batugamping yang hampir ada diseluruh 

bagian-bagian tebing pantai. Sebagain besar dari 

batuannya telah mengalami rekristalisasi menjadi 

mineral kalsit ysng keras dengan warna bening hingga 

kekuningan. Selain batugamping terumbu, ditemukan 

keberadaan batugamping klastik dengan fragmen berupa 

pecahan cangkang dan pecahan terumbu. Proses 

pembentukan batuan ini hampir sama dengan 

pembentukan batuan sedimen pada umumnya. Proses 

pembentukannya berada pada lingkungan laut tempat 

foraminifera dan biota laut hidup. Ketika organisme 

tersebut mati, akan terkubur oleh material sedimen. 

Proses ini berlangsung cukup lama yang mana material 

sedimen yang mengubur  sisa organisme tersebut akan 

terakumulasi, terendapkan dan mengalami diagenesis 

sehingga berubah menjadi batuan yang ada saat ini. 

Adanya aktivitas tektonisme dibagian timur Pulau Muna 
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pada zaman dulu menyebabkan terjadinya pengangkatan 

(uplift) sehingga menjadi daratan permukaan.  

 

Danau Motonuno 

  

Danau Motonuno terletak di Desa Lakarinta, 

Kecamatan Lohia dengan koordinat 4o55’31”S-

122o45’01”E (Gambar 7). Berjarak 15 km dari Kota 

Raha dengan waktu tempuh selama 30 menit dan dapat 

diakses menggunakan berbagai jenis kendaraan darat. 

Danau Motonuno merupakan salah satu danau dengan 

air jernih dan berwarna biru sehingga pemandangan di 

dasar danau terlihat jelas.  

 
Gambar 7. Danau Motonuno. 

 

Kondisi morfologi disekitar lokasi ini memiliki 

topografi bergelombang-bergelombang kuat dengan 

sedikit depresi hasil dari pelarutan yang merupakan unit 

karst plateaus (van Zuidam, 1983). Air yang berada 

didanau ini berasa tawar karena berasal dari beberapa 

mata air yang ada disekitarnya. Motonuno menyimpang 

cadangan air yang melimpah. Termasuk karakteristik 

dari komponen aliran karst jenis diffuse yang sifatnya 

menyebar dan memliki respon lambat terhadap hujan.   

 

Gua Liangkobori 

 

Gua Liangkobori terletak di Desa Liangkobori, 

Kecamatan Lohia dengan koordinat 4o53’56”S-

122o39’34”E. Berjarak sekitar 15 km dengan waktu 

tempuh selama 45 menit dari pusat Kota Raha. Askes 

jalan menuju dapat dilalui menggunakan berbagai jenis 

kendaraan darat dengan melalui jalan setapak dan 

berbatu. Kata Liangkobori berasal dari bahasa daerah 

Muna yang terdiri dari dua kata yaitu “liang” yang 

berarti gua dan “kobori” yang berarti coretan atau tulisan 

(Gambar 8).  

 
Gambar 8. Gua Liangkobori. 

 

Lokasi ini merupakan kawasan cagar budaya yang 

dikelolah dan dikembangkan oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Dikrektorat Jenderal 

Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi 

Selatan. Kawasan ini telah menjadi lokasi penelitian 

dibidang arkeologi karena ditemukan jejak kehidupan 

leluhur masyarakat Muna yang tergambar jelas di 

dinding gua. Lukisan tersebut menggambarkan kegiatan 

sehari-hari leluhur masyarakat Muna seperti bercocok 

tanam, kegiatan berkuda dan bermain layang-layang 

(Gambar 9). Melalui lukisan layang-layang inilah 

sehingga diketahui bahwa layang-layang tertua di dunia 

berada di Indonesia tepatnya Pulau Muna. Umur layang-

layang ini sekitar 4000 tahun lebih tua dibandingkan 

umur layang-layang yang ditemukan di China.   

 
Gambar 9. Lukisan didinding gua. 

 

Kondisi morfologi disekitar daerah ini memiliki 

karakteristik berupa perbukitan yang terisolir dengan 

lereng sangat curam. Tergolong sebagai unit tower karst 

hills or hills zone/isolated limestone remnat dengan 

morfologi penyusun berupa gua-gua berukuran besar, 

kecil serta adanya menara karst (Gambar 10). 
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Gambar 10. Menara Karst. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Hasil dari pemetaan ditemukan 5 situs geologi 

berupa pantai, danau dan gua yang tersebar di Desa 

Lohia, Desa Lakarinta dan Desa Kondongia 

Kecamatan Lohia, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Litologi yang ditemui dilokasi penelitian 

merupakan litologi penyusun Formasi Wapulaka. 

3. Berdasarkan keunikannya situs geologi berupa 

Danau Napabhale, Danau Ubur-Ubur, Pantai 

Meleura, Danau Motonuno dan Gua Liangkobori 

layak diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi 

kawasan geowista. 
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ABSTRAK: Dengan seiring pertambahannya penduduk maka kebutuhan pada pembangunan infrastruktur semakin 

meningkat sehingga dalam  memproduksi bahan bangunan dibutuhkan batugamping sebagai bahan baku pembuatan 

semen. Salah satu daerah yang memiliki potensi batugamping melimpah yakni Daerah Bungin Campang, Kecamatan 

Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kualitas batugamping dengan mengkaji komposisi kimia batugamping di daerah Bungin Campang. Metode yang 

digunakan untuk mengentahui kualitas batugamping dilakukan analisis laboratorium berupa  X-ray Fluorescence, 

petrogrfi, dan analisis paleontologi untuk mengetahui umur dan pengendapan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 

bahwa  batugamping pada daerah Bungin Campang memiliki unsur CaO yang cukup besar, serta terlihat hadirnya 

mineral kalsit, kuarsa, dan glauconit. Sedangkan  hasil analisis paleontologi ditemukan fosil yang menunjukkan Formasi 

Baturaja di daerah telitian berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan lingkungan pengendapannya berada Bathyal 

Atas – Neritik. Perbandingan terhadap komposisi kimia dengan standar bahan baku semen menunjukkan bahwa 

batugamping di daerah penelitian telah memenuhi kriteria sebagai bahan baku semen. 

 

Kata Kunci: Batugamping, Formasi Baturaja, Geokimia, Semen 

 

ABSTRACT: Due to the increasing population, the demands for infrastructure development are as well increasing. In 

order to produce building materials, limestone is needed as the raw material for making cement. One area that 

provides an abundant limestone potential is Bungin Campang area, Simpang Districts, Ogan Komering Ulu Regency, 

South Sumatra. The purpose of this research is to the quality of limestone by analysing the chemical composition of 

limestone in the Bungin Campang area. The method used to determine the quality of limestone was carried out by 

laboratory analysis in the form of X-ray fluorescence, petrography, and paleontology analysis to determine age and 

process of sedimentation. Based on the results, the study showed that limestone in the Bungin Campang area contained 

a rich element of CaO, and revealed the presence of calcite, quartz and glauconite minerals. Meanwhile the results of 

paleontology analysis that found the fossils of Baturaja Formation indicate that the fossil is Middle Miocene - Late 

Miocene and its depositional environment were Upper Bathyal - Neritik. The comparison of chemical composition 

between standard raw materials for cement showed that limestone in the study area had met the required criteria as 

raw material for cement. 

 

Keywords: Limestones, Baturaja Formation, Geochemistry, Cement 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan jumlah penduduk yang terus 

meningkat hal ini menyebabkan semakin besarnya 

kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga 

dalam memproduksi bahan bangunan dibutuhkan 

batugamping sebagai bahan baku utama pembuatan 

semen. Salah satu daerah yang memiliki potensi 

batugamping melimpah yakni Daerah Bungin Campang, 

Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan, Sumatera Selatan. 

Batugamping adalah salah satu bahan baku utuk 

pembuatan semen, selain batulempung, gypsum serta 

pasir silika dan pasir besi sebagai bahan tambahan. 

Dalam era pembangunan sekarang ini, kebutuhan akan 

semen selalu meningkat sesuai sengan laju pembangunan 

diseluruh wilayah Indonesia (Sukandarrumidi, 1999). 
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Batugamping merupakan batuan sedimen karbonat 

yang tersusun oleh kalsium karbonat (CaCO3) serta 

mengandung unsur lain diantaranya magnesium. 

Kandungan kalsium karbonat pada batugamping 

sebagian besar berasal dari organisme laut, berupa hasil 

sekresi maupun bekas-bekas cangkang yang dibuat oleh 

organisme-organisme tersebut, atau juga dapat berasal 

dari hasil presipitasi kandungan kalsium dari air tanah 

yang masuk ke laut. Menurut Mayanto (2005) bahwa 

batuan karbonat yang terdapat di Cekungan Sumatera 

Selatan tepatnya pada Formasi Baturaja terbentuk dan 

terendapkan  di lingkungan yang berbeda-beda terutama 

pada wilayah terumbu belakang hingga wilayah pasang 

surut.  

Proses sedimentasi yang berlangsung pada Cekungan 

Sumatera Selatan sendiri sangat dipengaruhi oleh 

aktivitas tektonik dan perubahan muka air laut yang 

terjadi, sehingga karekteristik proses sedimentasi batuan 

dan komposisinya sangat sangat menarik untuk dikaji 

lebih mendalam. Secara administrasi daerah penelitian 

berada pada titik kordinat S 4°22'30.6" dan E 104° 07' 

23.6" sampai  S 4°25'13.7" dan E 104° 10'05.8 (Gambar 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi penelitian di daerah Bungin Campang 

Kec. Simpang, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, 

Sumatera Selatan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang  dilakukan menggunakan metode 

pemetaan geologi permukaan (surface) dan analisis 

laoratorium. Metode pemetaan geologi dilakukan dengan 

observasi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui 

sebaran litologi,  kedudukan singkapan batuan, 

mengetahui karakteristik batugamping secara 

megaskopis, serta pengambilan sampel untuk kebutuhan 

analisis. Analisis laboratorium berupa analisis unsur 

kimia pada batuan menggunakan X-Ray Fluorescence 

(XRF) untuk mengetahui komposisi kimia batugamping, 

analisis petrografi yang bertujuan untuk mengetahui 

jenis batuan dan mineral yang terdapat pada batuan. 

Selain itu untuk mengetahui umur dan lingkungan 

pengendapan pada batugamping Formasi Baturaja 

menggunakan analisis paleontologi. Berdasarkan dari 

analisis tersebut dapat menjadi dasar dalam mengetahui 

kualitas batugamping sebagai bahan industri semen. 

 

 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

 

Cekungan Sumatera Selatan terletak di sebelah timur 

dari Pegunungan Barisan dan menyebar ke bagian timur 

laut hingga offshore area dan merupakan cekungan 

belakang busur (back-arc basin) dibatasi oleh 

Pegunungan Barisan di sebelah barat daya, dan Paparan 

Sunda pra-tersier disebelah timur laut (De Coster, 1974). 

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

belakang busur berumur Tersier, serta memperlihatkan 

arah baratlaut – tenggara. 

Secara tektonis Cekungan Sumatera Selatan 

terbentuk akibat adanya kompresi antara Lempeng 

Eurasia dan Lempeng India pada umur Mesozoic Tengah 

dan selanjutnya selama masa Paleosen hingga Miosen 

Awal terjadi fase ekstensi yang diikuti proses inversi, 

sehingga terjadi pengangkatan basement yang 

mempunyai implikasi terhadap proses sedimentasi dan 

stratigrafi (Setiadi et al,2010). 

Stratigrafi daerah penelitian terdiri dari empat 

Formasi diawali dari tua ke muda yakni Formasi Kikim, 

Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, dan Formasi 

Gumai. Pada Formasi Kikim yang diperkirakan berumur 

Paleosen-Oligosen dimana batuan yang dijumpai berupa 

andesit yang merupakan hasil dari kegiatan gunungapi 

berupa aliran lava yang mengalir ketempat yang lebih 

rendah sehingga mengalami proses pendinginan dengan 

sangat cepat. Selanjutnya terendapkan  Formasi Talang 

Akar terendap secara tidak selaras diatas Formasi Kikim. 

Dimana litologi yang ditemukan berupa batupasir dan 

lanau, secara megaskopis berwarna coklat terang, 

berbutir halus hingga kasar batuan formasi ini   

diindikasikan berumur Oligosen-Miosen Awal. 

Kemudian terendapkan Formasi Baturaja meliputi 

Batugamping terumbu, kakarenit dengan sisipan serpih 

gampingan, dan dibeberapa lokasi ditemukan gamping 

kristlin, secara fisik batugamping memiliki beberapa 

variasi warna dilihat dari warna lapuk dan segar dari 

batuan tersebut. Batgamping pada daerah penelitian 

relatif memiliki warna lapuk abu kehitaman dan warna 

segar putih keabu-abuan, ukuran butir dari sedang-kasar, 

beberapa batugamping terlihat adanya cetakan fosil dan 

ada yang telah terkristalisasi, memiliki tingkat karbonat 

tinggi, dan tingkat kekerasan yang berbeda-beda mulai 

dari yang lunak hingga cukup keras. Formasi Baturaja 

didaerah penelitian memiliki umur telitian berumur 
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Miosen Tengah – Miosen Akhir dan lingkungan 

pengendapannya terletak pada Zona Bathyial Atas-

Neritik dimana dalam proses pengendapan Formasi 

Baturaja terendapkan secara selaras dengan formasi yang 

berada dibawahnya yakni Formasi Talang Akar. 

Pengendapan selanjutnya adalah Formasi Gumai pada 

formasi ini terdiri dari dominasi satuan batupasir dengan 

sisipan lempung karbonatan dan batulanau karbonatan.  

Secara megaskopis memiliki ciri-ciri warna lapuk coklat 

keabu-abuan, warna segar abu-abu gelap, kebundaran 

sub angular, ukuran butir halus hingga kasar, pemilahan 

well sorted, memiliki tingkat kerbonat yang rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Stratigrafi daerah Bungin Campang Bungin 

Campang Kec. Simpang, Kab. Ogan Komering Ulu 

Selatan, Sumatera Selatan, berdasarkan Gafoer dkk, 

(1991) modifikasi. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil pengamatan petrografi pada beberapa sampel 

batugamping untuk penentuan jenis batugamping pada 

daerah penelitian mengacu pada klasifikasi dunham 

(1962).  Dari analisis yang dilakukan menunjukan bahwa 

jenis batugamping pada daerah penelitian berupa 

mudstone, packstone, wackestone, dan grainstone. 

Pada jenis batugamping mudstone dimana secara 

mikroskopis batugamping yang bersifat non klastik ini 

tersusun dari mineral kalsit (18%), dengan dominasi 

micrite (77%) dan porositas (5%). Untuk batugamping 

jenis packstone memiliki karateristik berwarna abu abu 

hingga kecoklatan, yang terdiri dari mineral kalsit 

(29%), micrit (58%) dan fosil (11%). Selanjutnya jenis 

wackstone  yang berwarna abu-abu sampai coklat 

kekuningan yang sebagian didomisi oleh mineral kuarsa 

(33%), gloconit (13%), lithik (9%), micrit (25%) serta 

fosil (10%). Dan untuk jenis grainstone memiliki 

kenampakan warna berwarna putih sampai abu – abu 

kehijauan dengan fragmen fosil (23%), dan memiliki 

matriks berupa kalsit (52%), semen berupa micrite (7%), 

serta juga memiliki porositas (18%) (Gambar 3). 
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Gambar 3. Sayatan petrografi dari batugamping jenis 

mudstone, packstone, wackestone, dan grainstone pada 

daerah penelitian. 

Analisis Kimia Batugamping Formasi Baturaja 

 

 Salah satu cara unutuk mengetahui kualitas batuan 

karbonat khususnya batugamping untuk digunakan 

sebagai bahan baku semen adalah dengan menggunakan 

data analisis kimia. Batugamping yang dianalisis 

meliputi daerah Bungin Campang dimana memiliki 
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kandung unsur CaO yang cukup besar sedangkan unsur 

Mg didaerah tersebut relatif rendah. Hasil ini 

diperbandingkan dengan persyatan yang telah diatur oleh 

beberapa perusahaan semen tersendiri dengan mengacu 

pada Standar Industri Indonesia (SNI) untuk mengetahui 

kelayakan batugamping, umumnya pabrik semen di 

Indonesia seperti pada pabrik semen Baturaja, pabrik 

semen Gresik dan pabrik semen Padang mempunyai 

ketentuan kadar CaO adalah 48% - 55% (Tabel 1 dan 2). 

Komposisi kimia pada batugamping ini dipengaruhi oleh 

mineral dan komposisi organisme. Adapun sampel yang 

dianalisis meliputi unsur kimia silika oksida (SiO2), 

alumunium oksida (Al2O3), besi oksida (Fe2O3), kalsium 

oksida (CaO), magnesium oksida (MgO), sulfur oksida 

(SO3), natrium oksida (NaO), kalium oksida (K2O), 

titanium oksida (TiO2), mangan oksida (Mn2O3), dan 

Loss Of Ignition (LOI).   

 

Tabel 1. Komposisi Senyawa Batugamping Pembentuk 

Bahan Baku Semen (Duda, 1976) 

 

Komponen Komposisi Ideal (%) Kisaran(%) 

SiO2 0,95 0,76 - 4,75 

Al2O3 0,92 0,71 - 2,00 

Fe2O3 0,38 0,36 - 1,47 

MgO 0,95 0,30 – 1,48 

Cao 54,6 49,8 – 55,6 

LOI 42,03 39,65 - 44,03 

 

Tabel 2. Persyaratan Kualitas Bahan Baku Semen PT. 

Semen Padang (Prabowo,2007) 

 

Bahan 

Baku 

Komposisi Standar Kualitas PT. Semen 

Padang 

SiO2 Al2O3 Cao H2O 

Batu 

Kapur 
Maks, 5 

 

Min. 48 Maks. 6 

Batu 

Silika 
Min. 65 

 

 

Maks. 10 

Tanah 
Liat 

 

Min. 27 
 

Maks. 37 

 

Semen itu sendiri merupakan campuran dari 

beberapa senyawa kimia yang bersifat hidrolis. Hidrolis 

artinya apabila suatu bahan dicampurkan dengan air 

dalam jumlah tertentu akan mengikat bahan-bahan lain 

menjadi satu kesatuan massa yang dapat memadat dan 

mengeras serta tidak larut.  

Semen portland merupakan semen  yang dihasilkan 

dengan cara mengahaluskan klinker yang terdiri dari 

silikat kalsium yang bersifat hidrolis dengan bahan 

tambahan berupa gipsum. Bahan baku yang dibutuhkan 

dalam pembuatan semen di setiap pabrik tidak selalu 

sama, tergantung dari macam semen portland yang 

dihasilkan. Terdapat jenis yang terdiri dari 2 macam 

bahan baku saja, yaitu batugamping dan lempung saja. 

Serta ada juga yang terdiri dari 3 macam bahan baku, 

yaitu batugamping, lempung dan pasir silica. Selain itu 

ada juga yang terdiri dari 4 macam bahan baku, antara 

lain batugamping, lempung, pasir silica dan pasir besi 

seperti pada pabrik semen Gresik (Sosrokusumo, 1966, 

dalam Misnandar 1981).  

Komposisi kimia batugamping Formasi Baturaja di 

daerah Bungin Campang dapat dilihat dari hasil analisis 

yang ditunjukkan pada Tabel 3 hingga Tabel 5.  

 

1. Hasil analisis komposisi kimia pada lokasi W16 

 Berdasarkan dari tabel 3 diperoleh nilai kandungan 

kadar CaO berkisar 51% hingga 53% dengan kadar MgO 

0,6 % hingga 0,9% untuk nilai SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, 

NaO, K2O, TiO2, Mn2O3, dan LOI dari 6 sampel telah 

memenuhi standar  sebagai bahan baku pembuatan 

semen dan dapat dimanfaatkan karena telah lolos dalam 

uji kualitas. 

 

2. Hasil analisis komposisi kimia pada lokasi W17 

 Dari hasil analisis pada tabel 4 dapat dilihat bahwa 

lokasi W17 memiliki unsur CaO yang relatif cukup besar 

dengan nilai terbesar 55,28% dengan nilai unsur MgO 

0,51% hingga 0,88% begitu juga pada nilai unsur SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, SO3, NaO, K2O, TiO2, Mn2O3, dan LOI 

unsur tersebut sudah memenuhi syarat dalam kisaran 

yang telah telah ditentukan sehingga selanjutnya dapat 

dimanfaatkan  sebagai bahan baku semen. 

 

3. Hasil analisis komposisi kimia pada lokasi W20 

 Berdasarkan hasil analisis yang di dapatkan bahwa  

pada salah satu sampel memiliki nilai unsur CaO yang 

rendah yakni 38,27% dengan nilai unsur MgO 1,12% 

namun batugamping pada daerah ini masih bisa 

dimanfaatkan sebagai bahan baku semen. Dengan cara 

mencampurkan dengan batu gamping yang memiliki 

kulitas karbonat lebih tinggi sehingga mencapai standar 

total karbonat yang telah ditentukan. Untuk hasil sampel 

lainnya menunjukkan bahwa sesuai dengan syarat yang 

telah ditentukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

baku pembuatan semen.  
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Tabel 3. Hasil Analisis Batugamping Lokasi W-16 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Batugamping Lokasi W-17 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Batugamping Lokasi W-20 

 

KESIMPULAN 

 

 Stratigrafi daerah penelitian terdiri 4 satuan batuan 

yakni satuan andesit Formasi Kikim, satuan batupasir 

Formasi Talang Akar, satuan batugamping Formasi 

Baturaja, satuan batupasir Formasi Gumai. 

 Berdasarkan hasil komposisi kimia dan analisis 

petrografi menunjukkan bahwa batugamping pada 

daerah Bungin Campang memiliki kadar CaO  dan 

MgO yang  telah memenuhi kriteria batugamping 

sebagai bahan baku semen, serta terlihat hadirnya 

mineral kalsit, kuarsa dan glukonit dengan jenis 

batugamping mudstone, packstone, wackestone dan 

grainstone. 
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Sampel 
Komposisi Kimia 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 Mn2O3 LOI 

W16.1 6,35 0,72 0,51 50,88 0,93 0,45 0,02 0,1 0,028 0,032 40,1 

W16.2 2,07 0,57 0,34 53,87 0,68 0,32 0,00 0,05 0,028 0,013 42,00 

W16.3 2,9 0,76 0,51 52,77 0,81 0,77 0,01 0,1 0,029 0,01 41,15 

W16.4 3,86 1,06 0,63 51,59 0,79 1,07 0,04 0,15 0,041 0,012 40,66 

W16.5 3,15 0,92 0,33 52,25 0,91 0,57 0,05 0,11 0,036 0,008 41,28 

W16.6 3,58 0,99 0,34 51,63 0,84 0,57 0,06 0,17 0,04 0,01 41,20 

Sampel 
Komposisi Kimia 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 Mn2O3 LOI 

W17.1 3,17 0,73 0,47 52,81 0,69 0,48 0,1 0,01 0,027 0,024 41,36 

W17.2 2,74 0,46 0,34 53,97 0,51 0,1 0,1 0,00 0,021 0,022 41,98 

W17.3 0,78 0,27 0,19 55,19 0,66 0,12 0,05 0,03 0,016 0,017 42,72 

W17.4 2,18 0,59 0,42 53,47 0,79 0,42 0,08 0,00 0,028 0,014 41,7 

W17.5 0,73 0,22 0,28 55,28 0,77 0,24 0,00 0,03 0,015 0,014 42,87 

W17.6 5,06 1,11 0,58 51,12 0,88 0,83 0,02 0,16 0,058 0,014 40,43 

Sampel 
Komposisi Kimia 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 Mn2O3 LOI 

W20.1 19,41 4,32 1,81 38,27 1,12 0,46 0,02 0,34 0,19 0,03 34,11 

W20.2 4,40 1,10 0,50 51,45 0,88 0,53 0,01 0,12 0,05 0,02 40,75 

W20.3 3,57 0,74 0,41 52,25 0,85 0,15 0,00 0,10 0,04 0,02 41,59 

W20.4 11,59 1,80 0,90 45,94 0,97 1,18 0,06 0,24 0,10 0,02 36,95 
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ABSTRAK: Studi Penelitian berada pada Sub Cekungan Jambi secara administratif terletak di Desa Air Batu 

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Studi ini menerapkan konsep korelasi atas tiga kriteria yaitu : (1) Identifikasi 

fasies batuan menggunakan data pengukuran stratigrafi, (2) Analisis fisik batuan seta dan (3) Anlisis palenotologi 

makro. Interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan litofasies, sehingga hasil pengukuran stratigrafi diketahui 

Formasi Mengkarang memiliki asosiasi fasises terestrial ditandai kelimpahan fosil histometabasis pada daerah 

penelitian. Hasil analisis fisik batuan batupasir tersusun atas komposisi mineral kuarsa, lempung, feldspar dan oksidasi 

fe. Hasil analisis paeontologi terdapat fosil makro berupa mold dan cast yaitu Calmites sp Ueno  (2015) yang terfosilkan 

pada batupasir sedangkan Batubara di daerah penelitian terendapkan pada lingkungan terestrial dengan suplai air yang 

sedikit kemudian proses sedimentasi batubara terganggu yang menyebabkan lapisan batubara relatif tipis. Sehingga 

dapat disumpulkan keterdapatan fosil makro dan batubara pada daerah penelitian sebagai indikasi awal dan akhir 

pengendapan pada zaman permian. 

 

Kata Kunci: Formasi Mengkarang, Calcamites sp, Batubara 

 

ABSTRAK : The study was located in the Jambi Sub Basin administratively located in the Air Batu Village, Merangin 

Regency, Jambi Province. This study applies the concept of correlation over three criteria, namely: (1) Identification of 

rock facies using stratigraphic measurement data, (2) physical analysis of rock sets and (3) analysis of macro 

palatotology. Interpretation of depositional environment based on lithofacies, so that the results of stratigraphic 

measurements are known Mengarang Formation has a terrestrial fascist association characterized by abundance of 

histometabasis fossils in the study area. The results of physical analysis of sandstone rocks are composed of the mineral 

composition of quartz, clay, feldspar and Fe oxidation. The results of the pontontological analysis contained macro 

fossils in the form of molds and casts, namely Calmites sp Ueno (2015) which was fossilized on sandstones while coal in 

the study area was deposited in a terrestrial environment with little water supply then coal sedimentation processes 

were disrupted which caused the coal layer to be relatively thin. So that it can be blamed on the presence of macro and 

coal fossils in the study area as an indication of the beginning and the end of deposition in the permian era 

 

Keyword : Mengkarang Formation, calcamites sp, Coal 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Formasi mengkarang merupakan salah satu salah satu 

batuan yang sudah cukup tua, dimana batuan ini tersusun 

oleh batupasir, batulanau, batulempung, sisipan 

batugamping , batubara. Selain tersusun atas batuan 

batuan tersebut, formasi ini juga mengandung fosil 

tumbuhan dan fosil hewan. Salah satunya yaitu fosil 

calcamites sp. 

Lokasi penelitan berada di Desa Air Batu kabupaten 

merangin provinsi jambi dengan luasan daerah sebesar 

25 Km2 

Tujuan  dari penelitian ini diharapkan menjadi salah 

satu tempat pengembangan ilmu geologi, dimana 

nantinya dapat  mengetahui hubungan antara lingkungan 

pengendapan, fosil yang terkandung dan lapisan 

batubara yang dihasilkan melalui metode metode yang 

telah ditentukan. 
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GEOLOGI REGIONAL 

 

Subcekungan Jambi merupakan bagian dari Mega 

Cekungan Sumatera Selatan yang termasuk kedalam 

cekungan belakang busur yang dibatasi oleh Bukit 

Barisan di sebelah Barat dan Paparan Sunda di sebelah 

Timur. Cekungan Sumatera Selatan terbentuk pada 

periode tektonik ektensional Pra-Tersier sampai Tersier 

Awal yang berarah relatif Barat-Timur.  

Cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan 

yang luas. Perbedaan relief pada batuan dasar 

disebabkan oleh pematahan batuan dasar dalam 

bongkah-bongkah sehingga menghasilkan bentukan 

peninggian dan depresi batuan dasar. Relief yang tidak 

rata serta reaktifasi dari sesar bongkah tersebut 

mengontrol sedimentasi dan perlipatan lapisan Tersier 

yang ada pada cekungan ini. Menurut Pulunggono dkk. 

(1992). Cekungan Sumatera Selatan terdiri atas dua 

subcekungan, yaitu Subcekungan Jambi dan 

Subcekungan Palembang. Subcekungan Jambi berarah 

NE-SW sedangkan Subcekungan Palembang berarah 

NNW-SSE, dan diantara keduanya dipisahkan oleh sesar 

normal NE-SW.. 

Stratigrafi Stratigrafi Pra-Tersier Pulau Sumatera 

secara regional terbagi menjadi 2 satuan grup, berurutan 

dari batuan berumur tua ke muda yaitu Grup Peusangan 

dan Grup Woyla (Gambar 2.2). Hubungan antara 

formasi pada sikuen stratigrafi Pra-Tersier ini masih 

diperkirakan karena persebaran dan korelasi outcrop 

yang tidak pasti (Barber et al., 2005) serta minimnya 

data dari peneliti terdahulu. Grup Peusangan tersusun 

atas formasi batuan yang memiliki rentang umur dari 

Zaman Perem hingga Zaman Trias, sedangkan Grup 

Woyla tersusun atas formasi batuan dengan rentang 

umur dari Zaman Jura hingga Zaman Kapur (Cameron et 

al., 1980 dalam Barber et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kolom Stratigrafi Pra-Tersier Pulau Sumatera 

Modifikasi (Cameron et al., 1980 dalam Barber et al., 

2005). 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian kali ini digunakan beberapa tahap 

metode antara lain : (1) Survey Geologi, (2) Fisik batuan 

Survey geologi daerah telitian berada pada Desa Air 

Batu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan luasan 

daerah 25 Km2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta geologi daerah telitian 

 

Hasil survei geologi didapatkan 71 lokasi 

pengamatan yang terdiri atas 4 Formasi yaitu : Formasi 

Mengkarang (Pm), Granit tantan (Jgr) Formasi Peneta 

(Kjv) dan Formasi Kasai (QTk). Pengambilan sampel 

dilakukan untuk proses analisa lanjut dilaboratorium 

dengan 10 sampel Granit, 4 sampel Granidiorit , 3  

sampel batusabak dan 5 sampel batupasir. 

Analisa fisik batuan dan petrografi dilakukan untuk 

mengidentifikasi dan menganalisa mineral yang 

terkandung dalam  sampel batuan yang telah diambil 

pada saaat survey geoogi. Analisa ini dilakukan pada 

sampel batuan dengan jenis batuan berupa batugranit, 

batugranidiorit, batupasir dan batu sabak. Mineral yang 

ditemukan antara lain kuarsa, mineral felsik, mineral 

feldspar dan plagioklas. 

Analisa Paleontologi merupukan analisa yang 

dilakukan untuk mengetahui kandungan fosil yang 

terkandung pada suatu batuan. Analisa ini dilakukan 

pada sampel dengan jenis batuan batupasir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil interpretasi pada Formasi Peneta tersusun atas 

batuan batuan batusabak, batulanau, batuserpih, 

batupasir dan sisipan batugamping. Pada Formasi Kasai 

terendapkan ketika awal periode pengangkatan dan erosi 

dari pegunungan Barisan terjadi pada Pliosen Akhir dan 

diikuti dengan intensifnya kegiatan vulkanisme. Formasi 

Kasai diendapakan pada masa ini, sebagian besar 

merupakan produk erosi dari pengangkatan Bukit 

Barisan dan Pegunungan Tigapuluh, serta akibat 

pengangkatan perlipatan yang terjadi di cekungan selama 
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orogenesa tersebut. Formasi ini terdiri dari batupasir 

tufan, lempung gravel, serta terdapat perlapisan tipis 

batubara (Gambar 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil pengukuran stratigrafi pada lokasi 

pengamatan  dengan ketebalan 89 meter dan 

diinterpetasiakan termasuk kedalam lingkungan 

pengendapan teresterial. 

 

Analisis fisik bataun dianalisis  dengan cara 

interpretasi batuan di lapangan meliputi komposisi 

mineralogi/materi penyusun batuan dengan bantuan 

komparator bataun dengan tujuan mengklasifikasikan 

batuan dan membantu interpretasi petrogenesa batuan 

serta membantu melakukan interpretasi pada batuan itu 

sendiri. Tahapan ini diawali dengan pemilihan sample 

yang akan dianalisa, pemilihan ini melingkupi 

persebaran batuan dari daerah penelitian dengan 

mewakili dari satuan batuan yang telah di tentukan, 

kemudian sample dikirim ke salah satu laboratorium 

untuk disayat yang kemudian disajikan dalam plate 

sayatan tipis batuan. Dari analisa petrografi yang 

dilakukan didapatkan mineral kuarsa, mineral felsik 

seperti feldspar dan plagioklas yang dicirikan dengan 

batuan Granit dan Granidiorit. Batuan ini merupakan 

batuan beku dalam (Intrusif rock) yang dimana 

ditemukan singakapannya di permukaaan (Gambar 4) 

yang menandakan adanya erosi yang cukup kuat pada 

daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kenampakan singkapan batugranit di 

permukaan azimuth foto N 3000E 

 

Analisa paleontologi ini meliputi pengamatan fosil 

yang ada pada beberapa daerah telitian yang bereaksi 

terhadap HCl karena memungkinkan adanya fosil – fosil 

yang ada. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui 

kandungan fosil, menentukan jenis fosil, dan nama fosil, 

sehingga dapat dipakai untuk menentukan umur dan 

lingkungan pengendapan dari masing-masing satuan 

batuan dari daerah telitian. Tahap analisis 

mikropaleontologi dilakukan preparasi sampel yaitu 

menumbuk batu karbonat/gamping hingga halus lalu di 

rendam dengan air deterjen selama 20 jam, selajutnya 

dilakukan proses pengeringan setelah kering kemudian 

di saring mengunakan saringan mengunakan ayakan 

dengan mesh 30,50,100,200 dan pan lalu di rendam 

mengunakan peroksida hingga batuan tidak mengalami 

reaksi. Selanjutnya dilakukan analisa mengunakan 

mikroskop yang telah di tentukan, lalu akan mendapati 

hasil fosil yang dapat diketahui lingkungan pengendapan 

daerah telitian. 

Dari Analisa fosil yang dilakukan tidak 

ditemukannya adanya kertedapatan fosil (barren) 
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Akan tetapi pada analisa fosil makro ditemukkannya 

fosil cast ataupun mold filum mollusca dan filum 

Brachiopoda (Gambar 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Fosil kerang filum brachiopoda azimuth 

foto N 1250E 

 

Fosil diatas adalah jenis fosil makro diamana 

ditemukan pada formasi mengkarang. Fosil diatas berupa 

fosil kerang dimana masih termasuk kedalam filum 

brachiopoda. Brachiopoda adalah Bivalvia yang 

berevolusi pada zaman awal periode Cambrian yang 

masih hidup hingga sekarang yang merupakan 

komponen penting organisme benthos pada zaman 

Paleozoikum.  

Selain Fosil makro Brachiopoda juga terdapat fosil 

lain yang tak kalah menariknya yaitu fosil tumbuhan, 

yang terekam pada batupasi (Gambar 6) 

Fosil diatas adalah jenis fosil makro diamana 

ditemukan pada formasi mengkarang. Fosil diatas berupa 

fosil seperti tumbuhan atau dapat dikatakan fosil 

calcamites. Fosil ini diperkirakan hidup pada zaman 

permnian. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Fosil calcamites sp azimuth foto N 2300E 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjkan bahwa lingkungan 

pengendapan daera desa air batu kecamatan merangin 

provinsi jambi yang telah ditunjukan melalui analisa 

petrologi dan analaisa paleontologi serta didukung oleh 

adanya bukti fosil yang ditemukan menandakan bahwa 

lingkungan pengendapan pada daerah ini berupa darat – 

laut dangkal atau bisa dibilang sebagai terestrial 

 

KESIMPULAN 

 

Hasil analisa makro fosil menunjukan bahwa pada 

formasi mengkaang terdapat fosil calcamites sp  dan 

fosil kerang yang dijadikan sebagai acuan fosil index 

untuk menjelaskan umur pada suatu batuan. Fosil 

tersebut juga menunjukan lingkungan pengendapan 

berupa terestrial hal inilah yang membuat batubara pada 

daerah ini relatif tipis dengan peringkat bituminus.  
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ABSTRAK: Longsor merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat gerakan massa tanah jatuh atau terlepas 

dari lereng dikarenakan adanya gangguan pada kestabilan lereng tersebut. Kondisi geologi merupakan faktor utama 
yang harus diperhatikan dalam menentukan kerentanan lonsor yang mungkin terjadi. Daerah telitian mencakupi desa 

Lubuk Goting kecamatan Sihapas Barumun, kabupaten Padang Lawas yang secara geologi terletak pada Cekungan 

SumateraTengah. Formasi yang menyusun daerah telitian ini adalah Formasi Sihapas dan Formasi Telisa dengan 

litologi yang didominasi batupasir, batulanau, batupasir karbonat, dan batuserpih karbonat. Adapun tujuan dari 

penelitian ini untuk menetukan potensi beserta sebaran daerah rawan lonsor sekitar desa Lubuk Goting. Metode yang 

digunakan antara lain observasi lapangan dan Sistem Informasi Geografis yaitu pembuatan peta geologi, peta 

kemiringan lereng, peta curah hujan, peta elevasi DEM, peta jenis tanah dan peta pola pengaliran. Kemudian data yang 

ada diolah dengan menggunakan teknik perhitungan scoring untuk menentukan tingkat kerentanan longsor. 

 

Kata Kunci: Landslide, scoring, sig, 

 
ABSTRAK: Landslide is one of the harmful disaster that could be happened because of mass movement or unstability of 

slope. The geological setting is the main factor to be considered in determining the harm of landslide. The research 

area including Lubuk Goting Area, Sihapas Barumun District, Padang Lawas Regency geologically located in Central 

Sumatera Basin. Formation in this area includes Sihapas Formation and Telisa Formation with the lithology of 

sandstone, siltstone, carbonates sandstone, and carbonates shale. The aim of this research is to determine landslide 

potential and its spreading in Lubuk Goting and its surrounding area. The methods that are used in this research 

include field observation and Geographic Information System; geological map, slope map, rain intensity map, DEM 

elevation map, soil map, and drain pattern map. Then the data is processed by doing a scoring technique to determine 

the range level of landslide. 

 

Keyword: Landslide, scoring, sig, 

 
 
 

PENDAHULUAN 

 
Longsor merupakan bencana alam yang rentan sekali 

dapat terjadi yang disebabkan oleh pergerakan massa 

tanah. Hal tersebut dapat merugikan kerugian material 

dan nonmaterial untuk masyarakat. Indonesia dengan 

iklim tropis tergolong cukup rawan terhadap bencana 

longsor. Menurut Susilo (2008) Indonesia dengan 

intensitas hujan yang tinggi sangat rentan terhadap 

longsor, karena sekitar 45% luas lahan di Indonesia 

adalah lahan pegunungan berlereng yang peka terhadap 

longsor dan erosi. 

Bencana longsor terutama disebabkan oleh 

ketidakstabilan lahan seperti hilangnya tumbuhan atau 

pohon – pohon di dataran tinggi yang memiliki fungsi 
mengikat butir – butir tanah sekaligus menjaga pori – 

pori tanah yang ada dibawahnya sehingga pergerakan 

tanah dapat terjaga. Longsor juga dapat terjadi 

diakibatkan oleh eksploitasi lahan miring yang tidak 

tepat misalnya pembangunan infrastruktur, yaitu dengan 

memotong tebing tanpa dilakukan perhitungan 

kestabilannya terlebih dahulu. Anwar (2012) 

menyebutkan bahwa intensitas hujan yang tinggi dapat 

membuat ketidaktahanan tanah yang seharusnya mampu 

menahan hantaman air hujan dan tidak tergelincir ke 

bawah. 

Faktor utama penyebab longsor antara lain iklim 

(curah hujan), topografi (kemiringan lereng), vegetasi 

(penggunaan lahan), jenis tanah, dan faktor lain seperti 

geomorfologi, tekstur & kelembapan tanah, dan geologi 

seperti struktur geologi (Nugroho, J.A., dkk., 2006). 

Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini 

merupakan daerah yang rawan longsor terutama pada 

saat intensitas hujan tinggi, hal tersebut karena dikontrol 
oleh litologi batuan yang berjenis batuserpih. Sehingga 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa 

terhadap daerah – daerah yang rawan longsor pada 

daerah penelitian dengan melakukan observasi lapangan 

sebelumnya dan kemudian diolah dengan menggunakan 

Sistem Informasi Geografis (SIG). 

 
DATA DAN METODE 

 

Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

mencakup pemetaan geologi umum pada daerah desa 
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Lubuk Goting yang luasnya mencapai 7*7 km, betujuan 

mendapatkan data jenis litologi, struktur, dan kondisi 

geomorfologi kemudian nantinya dapat melakukan 

penarikan sebaran satuan batuannya. Hasil data yang 

didapatkan berfungsi sebagai faktor penyebab terjadinya 

lonsor. Selain pemetaan geologi yang harus di perhatikan 

lebih dalam adalah area perbukitan atau lereng  yang 

telah mengalami lonsor, dilakukan pengabilan data 

seperti jenis litologi, arah atau azimuth dari lonsor 

tersebut dan disertai bukti fotonya. Hal ini dilakukan 
untuk membantu dalam penarikan hasil area sebaran 

rawan longsor. 

 

Pengumpulan Data 
Pengamatan kondisi curah hujan dilakukan dari data 

BMKG berupa analisis hidrologi data curah hujan yang 

dekat dengan lokasi penelitian pada tahun 2007. 

Kemudian data pendukung lainnya ialah dari data 

(RTRW) Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2011- 

2031. 

 

Analisis dan Pembahasan 
Dalam melakukan analisis terdapat 2 jenis analisis 

yaitu analisa laboratorium dan analisa scoring. 

 

Analisa Laboratorium 
Analisis penginderaan jarak jauh berupa software 

Arcgis, Global Mapper, dan Map source serta Corel 

Draw sebagai pendukung pembuatan peta dan 

pengamatan lokasi secara jarak jauh. Adapun hasil yang 

didapat dari analisi ini seperti peta geologi yang 

menampilkan tarikan satuan batuan lokasi. Peta curah 

hujan memperlihatkan kondisi curah hujan pada daerah 

telitian, peta kemiringan lereng menujukkan persentase 

kemiringan setiap lereng, peta elevasi yang 

menampakkan ketinggian perbukitan di desa Lubuk 

Goting, dan peta jenis tanah telihat tipe tanah di area 
tersebut. 

 

Analisa Perhitungan Scoring 
Teknik scoring ini dilakukan guna memberikan niali 

pada parameter yang telah ditetapkan. Pada tahap ini 

mencakup 5 parameter yang sebagai acuan antara lain 

jenis batuan, curah hujan, kemiringan, elevasi, dan jenis 

tanah. Dari parameter yang ada kemudian dilakukan 

perhitungan nilai potensial dari nilai terendah hingga 

nilai tertinggi yang nantinya akan didapatkan dari hasil 

scoring seperti tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Parameter Scoring 
 

 

 

Hasil dari tabel 1 mendapatkan nilai maksimal dan 

nilai minimum kemudian kedua nilai tersebut dilakukan 

perhitungan lanjutan dengan rumus : 

X = dengan : X = Interval Score, 
  

MaxV = Maximum Value, 

MinV = Minimum Value 

X = (Hasil Penggenapan) 
  

Interval yang didapat 9,6 maka di lakukan 
pembulatan menjadi 10 untuk dijadikan nilai interval 

jarak angka yang menunjukkan potensi daerah longsor 

desa Lubuk Goting. Hasil dari perhitungan diatas 
kemudian di aplikasikan ke dalam tabel klasifikasi 

tingkat bahaya longsor seperti pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Bahaya Longsor 

Klasifikasi Tingkat Bahaya Longsor 

Tidak 

Rawan 

 

Potensial 

Rawan 

Cukup 

Rawan 

Lebih 

Rawan 

Sangat 

Rawan 

19 - 
28 

29 - 36 
37 - 46 47- 56 57 - 67 

 

Langkah selanjutnya mencakup proses tumpang 

tindih (overlay) dari beberapa parameter peta seperti peta 

kemiringan lereng, peta jenis litologi, peta curah hujan 

dan peta jenis tenah. Setelahnya diberikan nilai dan 

tentukan area yang berpotensi rawan longsor dari data 

dan hasil overlay yang telah disatukan dengan nilai 

parameternya. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Pemetaan area rawan longsor pada daerah telitian 

mencakupi seperti adanya bukti spot are longsor yang 

terjadi di lapangan. Pada penelitian ini ada 4 gambar 

utama yang menampilkan adanya kejadian lonsor di 

lokasi. Pada gambar 1 terlihat foto longsor yang 

berlitologikan serpih karbonatan pada ketinggian 200- 

350 mdpl di utara dengan slope 28% dan di bagian 

selatan berlitologikan pasir dengan slope 40 pada 
ketinggian 30-400 mdpl. 

 

a b 
 

c d 
Gambar 1. (a)batuserpih karbonat, (b,c,d)batupasir 

 

Nugroho dkk, (2010) menyatakan variabel-variabel 

yang menjadi penyebab bencana longsor, pernyataan ini 

361



ANALISIS DAERAH RAWAN LONGSOR MENGGUNAKAN SIG (SITEM INFORMASI GEOGRAFIS) DAN PERHITUNGAN SCORING DAERAH 
LUBUK GOTING DAN SEKITARNYA  

 
 

menjadi acuan kami dalam perhitungan teknik scoring. 

Data yang tak kami masukkan adalah variabel 
penggunaan lahan tanah dikarenakan lahan tanah pada 

lokasi hanya lah hutan tidak dibangun untuk lahan 

lainnya. 

 

Geologi 

Geologi daerah telitian memiliki 4 jenis litologi 

antaralain batupasir, batulanau, batuserpih dan batupasir 

karbonatan. Dicakupi dengan 2 formasi yaitu formasi 

sihapas dan formasi telisa. Dari sisi bagian  timur 

terdapat serpih dan pasir karbonatan litologi dari formasi 

telisa sedangkan dari sisi bagian barat terdapat pasir dan 

lanau pengisi formasi sihapas. Jenis litologi juga 

berfungsi guna untuk melihat resistensi , porositas serta 

kekompakkan batuannya yang nantinya akan membantu 

melihat ketahanan yang dimiliki dari lereng tersebut. 

Keempat jenis litologi tersebut dimasukkan ke dalam 
perhitungan scoring seperti pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Jenis Litologi 

No. Jenis Litologi Nilai 

1. Batulanau 1 

2. 
Batuserpih 
Karbonatan 

2 

 

3. 
Batupasir 

Karbonatan 

 

3 

4 
Batupasir 

4 

 
 

Gambar 2. Peta Geologi 

 

Curah Hujan 
Penentuan klasifikasi curah hujan berdasarkan 

pendapat Nugroho dkk, 2010 membagi klasifikasi 

menjadi 5 kelas akan tetapi saya melakukan modifikasi 

 

menjadi 2 kelas dikarenakan untuk menyesuaikan 

kondisi curah hujan di daerah telitian. Data curah hujan 
yang didapatkan dari BMKG Sumatera Utara pada tahun 

2007 (gambarl 3). 

 

Tabel 4. Jenis Litologi 

No. Curah Hujan Nilai 

1. 
(104-137) 
Rendah 

1 

2. 
(155-167) 
Sedang 

2 

 

Gambar 3. Peta Curah hujan 
 

Lereng 

Pada penentuan lereng juga mengacu pada Nugroho 

dkk, 2010, namun tetap dilakukan beberapa modifikasi 

yang mencocokkan tingkat derajat ketinggian lereng 
sesuai dengan keadaan lapangannya. Jika kemiringan 

variabel makin besar maka akan lebih banyak terjadi 

bencana longsor demikian sebaliknya. Slope dalam 

perhitungan ini terbagi kedalam 5 kelas dari 0-40% ( 

gambar 4). 

 

Tabel 5. Kemiringan Lereng 
No. Kemiringan Lereng Nilai 

1. 0% – 2% 1 

2. 2% – 5% 2 

3. 5% – 15% 3 

4. 15% – 40% 4 

5. > 40 5 
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Gambar 4. Kemiringan Lereng 

 

DEM 
Lokasi telitian ini memiliki 4 poin klasifikasi sebagai 

parameter untuk melihat daerah ketinggian seperti 

perbukitan dan dimulai dari 150 mdpl- 500 mdpl. Data 
ini juga sebagai pendukung adanya keterdapatan daerah 

rawan longsor (gambar 5). 

 

Tabel 6. Elevasi (DEM) 

No. 
Ketinggian 
(meter) 

Nilai 

1. 100-200 1 

2 200-300 2 

3. 300-400 3 

4. 400-500 4 

 
 

Gambar 5. Peta DEM 

 

Tanah 

Klasifikasi ini terbagi menjadi 2 kelas sesuai dengan 

keadaan yang dilihat dari karakteristik tanahnya yaitu 

tanah aluvial yang terbentuk karena proses pengendapan 

didaerah dataran rendah dan tanah litosol dari proses 
pelapukan batuan sedimen yang bentukannya terlihat 

lebih kasar. Persenan tanah aluvial jauh lebih luas 

sebarannya dibanding tanah aluvial bisa dikarenakan 

sebab adanya beda ketinggian dan proses geologi 

lainnya, seperti pada gambar 6. 

 

Tabel 7. Jenis Tanah 

No. Jenis Tanah Score 

1. Tanah Aluvial 1 

2. Tanah Litosol 2 

 

Gambar 6. Peta Jenis Tanah 

 
 

DISKUSI 

Berdasarkan perhitungan data scoring ditemukan 

hasil bahwa ada 5 jenis kalsifikasi lahan yang menjadi 

acuan penentu area rawan longsor antara lain tidak 

rawan, potensial rawan, cukup rawan, lebih rawan, dan 

sangat rawan (gambar 7) 
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Gambar 7. Peta Area Rawan Longsor 

 

Tidak rawan 
Suatu daerah dikatakan tidak rawan sebab nilai 

keamanan dari tanah longsor pada area tersebut sangat 

baik. Sekitar 10% wilayah di desa Lubuk Goting 

merupakan area tidak rawan longsor. Letak sebarannya 

mengarah ke timur laut dengan simbol warna hijau pada 

peta rawan longsor. 

 

Potensial Rawan 
Dikatakan berpotensi artinya ada beberapa 

kemungkinan dapat terjadi bencana longsor dilihat dari 

beberapa aspek pendukung dan nilai kerentanannya. 

Keadan lerengnya dengan curam yang mencapai 2-5% 

sesuai kelas pada klasifikai kemiringan (slope). 

Sebarannya dimulai dari arah tenggara mencapai 22% 

dan litologi banyak didominasi oleh batupasir . 

 

Cukup Rawan 

Cukup rawan persentasenya sekitar 47% tersebar luas 

mulai dari bagian timur hingga ke bagian barat dengan 

litologi yang bermacam seperti batulanau,batupasir, 

batuserpih karbonat dan batupasir karbonat. Lerengnya 

di mulai dari 2-40% karena itulah merupakan area cukup 

rawan karena nilai kerentanan dan jenis litologi serta 

lereng menujukkan suatu waktu dapat terjadinya longsor. 

 

Lebih Rawan 
Pada peta rawan longsor diberikan klasifikasi ini 

diberikan simbol berwarna orange. Curah hujan yang 

terjadi pada area lebih retan ini dari rendah hingga 

menengah namun tidak lepas dari jenis litologi 

batuserpih dan batupasir. Memiliki persentase sekitar 

18% dan sebarannya yang mengacak di beberapa bagian 

seperti bagian utara, tenggara dan baratdaya. 

Sangat Rawan 

 

Daerah yang merupakan wilayah sangat rentan pada 

desa Lubuk Goting sebesar 3% di peta diberikan simbol 

berwarna merah untuk jenis litologinya  adalah 

batuserpih karbonat, batu lanau dan batupasir. Satuan 

sangat rawan ini paling besar terjadi di area spot bagian 

timurlaut tapi terdapat pada 2 spot satuan sangat rentan 

lainnya. Untuk slopenya berbeda-beda nilainya dimulai 

15-40% namun pendukung lainnya jenis litologinya dan 
curah hujannya serta kekompakan dari tanah tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, semua parameter 

dianalisis dengan penentuan skoring untuk menentukan 

daerah rawan longsor di desa Lubuk Goting, Kabupaten 

Padang Lawas. Parameter yang digunakan ada 5 yaitu, 

jenis litologi, curah hujan, kemiringan, jenis tanah, dan 

ketingian atau elevasi. Kemudian kelima parameter 

dilkaukan perhitungan lebih lanjut untuk mendapatkan 

nilai intervalnya yang setelah itu melakukan klasifikasi 

sehingga hasilnya didapakan seperti tidak rawan 10%, 

potensial rawan 22%, cukup rawan 47%, lebih rawan 

18% dan sangat rawan mencapai 3%. Hasil ini dapat 

menjadi acuan untuk masyarakat agar dapat melakukan 

mitigasi guna mengurangi kerugian yang dapat 
disebabkan oleh longsor. 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian berada pada daerah bukaan tambang yang terletak di Tanahbadantung. Pada lokasi 

ini sebelumnya belum ada yang pernah melakukan penelitian. Hanya saja ada beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas mengenai karakteristik lingkungan pasang surut. Namun belum ada yang membahas dari segi aspek 

prosesnya. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian. Di samping itu juga litologi batuan 

yang tersingkap dengan baik dan berada pada satu area yang luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan lalu mengamati litofasies serta mengukur 

ketebalannya masing-masing. Selanjutnya di lihat perubahan posisi stratigrafi dari berbagai fasies di lapangan 

dengan mengkorelasikannya. Korelasi ini dilakukan untuk menyetarakan posisi stratigrafi dari tiga segmen. Hasil 

dari penelitian adalah setiap lapisan batuan memiliki fasies yang berbeda. Fasies tersebut dikelompokkan peneliti 

berdasarkan ciri litologi dan struktur sedimennya. Terdapat tujuh fasies yang ditemukan yaitu, batuserpih 

lentikuler (Sl), batuserpih masif (Sm), batuserpih  wavy (Sw), batupasir flaser (Pf), batupasir cross bedding 

(Pcb), batupasir masif (Pm) dan batupasir herringbond (Ph). Berdasarkan hasil korelasi didapatkan bahwa terjadi 
dua zona pasang surut secara berulangan yaitu subtidal dan intertidal. Semakin ke timur lebih dekat ke darat dan 

semakin ke barat lebih dekat ke laut dimana pada saat pengendapan muka laut semakin naik. 

 
Kata Kunci: pasang surut, korelasi, struktur sedimen, litofasies. 

 
ABSTRACT: The research area is in the mine site which is located in Tanahbadantung. On the previous site, no 

one has ever conducted a research. Just some researchers who discussed abouth the characteristics of the tidal 

environments, but no one discussed about the aspects of the process. Because of that, the writer wants to condust 

this research. Beside that, the lithology of rocks is exposed well and located in a wide area. The research method 

was direct observation then observed the lithofacies and measured their thickness. After that, saw the changes in 

the stratigraphic position of various facies in the field by correlating them.This correlation was used to balance 

the stratigraphic position of three segments. The result was each layer of the rocks had different facies. Those 

facies were grouped by the researcher based on the lithology’s characteristics and sedimentary structure. There 
were seven facies found, such as lenticular bedding shalestone (Sl), massive shalestone (Sm), wavy bedding 

shalestone (Sw), flaser bedding sandstoned (Pf), cross bedding sand stone (Pcb), massive sandstone (Sm) and 

herringbound bedding sandstone (Sh). From the result of the correlation, there were two recurrent tidal zones, 

namely subtidal and intertidal. The more it went to the east, the more it got closer to the land and the more it 

went to the west, the more it got closer to the sea where the sea level rising. 

 

Keywords : tidal flats, correlation, sedimentary structures, lithofacies. 
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PENDAHULUAN 

 

Cekungan Ombilin memiliki enam 

formasi yang tersusun atas batuan pra-tersier 

dan tersier dan berasal dari empat periode 

pengendapan (Mulyana dan Gani, 2015). 

Formasi tersebut terendapkan pada 

lingkungan yang berbeda-beda. Formasi 

Ombilin merupakan salah satu contoh 

batuan tersier yang terendapkan pada 

lingkungan marine (Fatimah dan Ward, 

2009) Lingkungan pengendapan marine 

terbagi menjadi sistem delta, sistem pantai 

dan barrier island, sistem estuarine, sistem 

lagoon dan sistem pasang surut (Boggs, 

2006). Maka dari itu penulis melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

lingkungan marine dalam sistem seperti apa 

yang mempengaruhi daerah penelitian. 

Selain itu juga untuk mengetahui urut- 

urutan pengendapan lapisan batuan pada 

Formasi Ombilin lebih detail melalui 

korelasi litofasies. Lokasi penelitian terletak 

di daerah Tanahbadantung provinsi 

Sumatera Barat (Gambar 1). 
 

Gambar 1. Peta administrasi daerah 

penelitian 

Lokasi penelitian memiliki luasan 

300x300m dimana didalamnya terdapat 

tujuh lokasi pengamatan (Gambar 2). 

Singkapan yang di temukan tersebar merata 

pada daerah penelitian. Lokasi pengamatan 

berada pada elevesi yang berbeda dimana 

sisi utara lebih tinggi dari sisi selatan. 

Sehingga peneliti dapat menginterpretasikan 

urut-urutan pengendapan lapisan batuan 

berdasarkan hukum superposisi yakni 

batuan yang lebih dulu terendapkan 

umurnya lebih tua dibandingkan batuan di 

bagian atasnya. Kemudian ditemukan pula 

paleocurrent (arus purba) pada beberapa 

singkapan. Paleocurrent ini berfungsi untuk 

mengetahui arah pengendapan arus 

terdahulu. Hal ini dapat membantu peneliti 

dalam interpretasi pengendapan lapisan 

batuan pada daerah penelitian. 
 

Gambar 2. Sebaran singkapan Formasi 

Ombilin 

 

Pada lokasi penelitian tersebut peneliti 

mendapatkkan tiga kolom stratigrafi yang 

berasal dari tiga lintasan. Lintasan pertama 

adalah pada bagian barat yaitu pada 

singkapan 1, 4 dan 6. Lintasan kedua berada 
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pada bagian tengah yakni singkapan 2 dan 7. 

Lalu lintasan ketiga berada pada bagian 

timur yaitu singkapan 3 dan 5. Kolom 

stratigrafi pada setiap lintasan 

mengekspresikan adanya pola penumpukan 

sedimen dari tua ke muda. 

Karakteristik batuan sedimen di hasilkan 

dari proses fisika, kimia dan biologi seperti 

pelapukan, erosi, transportasi sedimen, 

pengendapan maupun diagenesis (Boggs, 

2006). Proses sedimentasi dan gabungan 

kondisi tersebut merupakan lingkungan 

pengendapannya dalam menentukan tekstur, 

struktur, bidang dan karakteristik stratigrafi 

dari batuan sedimen. Menurut Boggs (2006) 

lingkungan pengendapan terbagi menjadi 

tiga kelompok yaitu kontinental, marginal- 

marine dan marine. Ketiga kelompok 

tersebut kemudian memiliki pembagiannya 

lagi masing-masing. Lingkungan pasang 

surut termasuk ke dalam kelompok 

marginal-marine. Lingkungan ini terletak 

pada zona transisi antara daratan dan laut 

dimana terbentuk akibat energi gelombang 

laut yang yang rendah (Boggs, 1995). 

Ketika energi gelombang laut besar air laut 

akan menggerus permukan material sedimen 

sehingga tidak akan terjadi pengendapan. 

Berdasarkan elevasi terhadap tinggi 

rendahnya pasang surut, lingkungan 

pengendapan pasang surut terbagi menjadi 

tiga zona yakni subtidal, intertidal dan 

supratidal. 

Perkembangan tektonik Cekungan 

Ombilin tidak lepas dari kejadian tektonik 

regional Southeast Asia, seperti salah 

satunya pergerakan India block kearah utara 

kemudian bertabrakan dengan Benua 

Eurasia sehingga membentuk Pegunungan 

Himalaya. Cekungan yang terkenal dengan 

sebutan cekungan intramountane dalam 

sistem island arc ini memiliki dimensi 

geometri ukuran yang relative kecil sebagai 

cekungan yang unik dengan tektonik yang 

kompleks. Kegiatan tektonik sangat 

berperan penting dalam perkembangan 

Cekungan Ombilin dan juga mengontrol 

proses sedimentasi yang terjadi. Bentuk 

 

fisiografi Cekungan ombilin 

memperlihatkan          perbukitan  yang 

memanjang pada bagian tepi barat-timur 

sampai ke utara dengan morfologi terjal dan 

daratan yang datar (Mulyana, 2005). 

Zaim, dkk. (2012) mengatakan bahwa 

proses sedimentasi terjadi disepanjang 

tepian kaki bukit dari batas Cekungan 

Ombilin dan membentuk kipas alluvial yang 

mengandung sedimen dengan ukuran butir 

sangat kasar. Contohnya fanglomerat, 

breksi, konglomerat dan batupasir sangat 

kasar dari Formasi Brani. Sementara itu 

bagian tengah cekungan terbentuk endapan 

sedimen dengan ukuran butir halus seperti 

batupasir dan batuserpih yang sangat halus 

dari Formasi Sangkarewang. Sedimentasi 

pada cekungan ini bersamaan dengan 

perkembangan penurunan rifted graben 

yang terjadi selama tektonik Paleogen. Ini 

dikenal sebagai tahap awal sedimentasi rift 

basin. Kemudian proses sedimentasi 

berlangsung pada kala Oligosen yakni 

dengan terendapkannya Formasi 

Sawahlunto. Cekungan Ombilin menjadi 

lebih dangkal dan berubah dari danau 

menjadi cekungan fluvial. Proses 

sedimentasi terjadi disungai meandering, 

dataran banjir dan rawa-rawa. Hal ini 

bersamaan juga dengan adanya laut yang 

ter-ingression menjadi Cekungan Omblin 

yang ditandai dengan kenaikan muka air laut 

dan membentuk delta pada river mouth. 

Selanjutnya proses sedimentasi pada 

Oligosen Akhir membentuk sistem sungai 

teranyam (braided river). Ini dikarenakan 

terangkatnya Cekungan Ombilin akibat dari 

kegiatan tektonik regional Sumatera Barat 

sehingga menjadi lebih dangkal. 

Sedimentasi pada periode ini di kenal 

dengan sedimentasi syn-rift akhir. Setelah 

itu terjadi kenaikan muka air laut yang 

mengakibatkan terjadinya proses transgresi 

sebagai akibat dari tektonik regional dan 

terjadi pada akhir Oligosen. Pada kala itu, 

Cekungan Ombilin sepenuhnya tertutupi 

oleh laut sehingga berubah menjadi 

lingkungan pengendapan laut dari 
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sebelumya lingkungan meander dan braided 

river. Lalu terendapakan Formasi Ombilin 

pada Miosen Awal secara tidak selaras 

diatas Formasi Sawah Tambang. 

Sedimentasi pada periode ini dikenal dengan 

sedimentasi post-rift. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitian yakni dengan 

pengamatan langsung di lapangan. 

Selanjutnya peneliti mengukur ketebalan 

setiap perubahan litologi beserta fasies yang 

terjadi pada singkapan-singkapan yang 

ditemukan dalam bentuk kolom stratigrafi. 

Setelah itu peneliti mengelompokkan fasies 

dimana berasal dari karakteritik litologi dan 

struktur sedimennya. Berdasarkan ciri fasies 

yang ditemukan dapat diinterpretasikan 

lingkungan pengendapannya  melalui 

peneliti terdahulu. Kemudian hasil kolom 

stratigrafi dikorelasikan pada setiap 

singkapan secara vertikal. Korelasi yang 

digunakan berdasarkan kesamaan litofasies. 

Sehingga hasil yang didapatkan peneliti 

adalah urut-urutan detail pengendapan setiap 

lapisan pada Formasi Ombilin. Urut-urutan 

pengendapan didasarkan pada hukum 

superposisi karena setiap lokasi pengamatan 

berada pada elevasi yang berbeda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Daerah penelitian memiliki tujuh lokasi 

pengamatan dengan masing-masing fasies 

yang berbeda. Letak posisi singkapan pada 

lokasi pengamatan dapat di lihat pada peta 

skematik sebaran singkapan (Gambar 3). 

Selanjutnya peneliti membuat rekrontruksi 

penampang pada masing-masing lintasan 

sehingga mendapatkan kolom 

stratigrafinya. 

Urut-urutan stratigrafi yang paling 

lengkap terdapat pada kolom stratigrafi 

yang pertama. Terdapat tujuh fasies 

sedimen yang ditemukan yakni batuserpih 

lentikuler (Sl), batuserpih masif (Sm), 

 

batuserpih wavy (Sw), batupasir flaser  

(Pf), batupasir cross bedding (Pcb), 

batupasir masif (Pm) dan batupasir 

herringbond (Ph) (Gambar 2). Sedangkan 

pada kolom stratigrafi yang kedua hanya 

ditemukan empat fasies yakni batupasir 

cross bedding (Pcb), batuserpih lentikuler 

(Sl), batuserpih masif (Sm) dan batuserpih 

wavy (Sw). Lalu kolom stratigrafi yang 

ketiga ditemukan juga empat fasies yaitu 

batupasir flaser (Pf), batupasir masif (Pm), 

batuserpih lentikuler (Sl) dan batuserpih 

masif (Sm). Pada kolom stratigrafi yang 

kedua dan ketiga hanya ditemukan litologi 

pada bagian bawah dan atasnya saja. Hal 

ini dikarenakan pada bagian tengahnya 

belum tersingkap. 

 

 

 

 

 
a. b. 

 

 

 
c. d. e. 

 

 

 

 

f. g. 

Gambar 3. Fasies yang ditemukan pada 

daerah penelitian; a. batuserpih lentikuler 

(Sl); b. batuserpih masif (Sm); c. batuserpih 

wavy (Sw); d. batupasir flaser (Pf); e. 

batupasir cross bedding (Pcb); f. batupasir 

masif (Pm); batupasir herringbond (Ph) 

 

Karakteristik litologi batupasir dan 

batuserpih pada daerah penelitian cenderung 

sama. Hal ini dikarenakan adanya hukum 

Walter yang berlaku yakni urutan vertikal 

dalam sedimentasi mencerminkan urutan 

lateral     ini. Sehingga lingkungan 

pengendapan pada suatu waktu 
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berdampingan, di waktu yang berikutnya 

dapat terletak diatasnya. Batupasir pada 

daerah penelitian memiliki karakteristik 

ukuran butir yang bervariasi dari halus – 

granule dan beberapa lapisan memiliki 

struktur sedimen cross bedding, flaser dan 

masif. Kemudian karakteristik dari 

batuserpihnya adalah memiliki warna abu- 

abu tua dan abu-abu muda dengan struktur 

sedimen yang berbeda seperti masif, 

lentikuler dan wavy. 

Pada penampang vertikal pertama, letak 

lintasan 1 berada di elevasi terendah dan 

lintasan 6 pada elevasi tertinggi (Gambar 4). 

Berdasarkan hukum superposisi yakni 

batuan yang berada di bawah adalah batuan 

yang paling tua. Sehingga dapat 

diinterpretasikan bahwa lintasan 6 

merupakan batuan yang pertama 

terendapkan. 
 

Gambar 4. Penampang utara – selatan yang 

menggambarkan sebaran singkapan pada 

lintasan 1, 4 dan 6 menunjukkan adanya 

perubahan fasies 

 

Hasil penampang yang pertama mulanya 

terendapkan batupasir. Batupasir dapat 

 

terendapkan pada level surut terendah 

dimana daerah tersebut merupakan daerah 

yang paling sering terendam oleh air laut 

dan berada paling dekat dengan laut. Energi 

transportasi yang tinggi menyebabkan 

terendapnya batupasir (Irfansyah, dkk., 

2012). Zona pengendapan dari batupasir 

adalah subtidal. Selanjutnya ketika muka air 

laut naik, zona pengendapan berubah 

semakin ke darat yakni zona intertidal. 

Sehingga terendapkan fasies-fasies dari 

batuserpih. Fasies tersebut dipengaruhi oleh 

sedimentasi arus sungai dan arus pasang 

surut (Ansori dan Amijaya, 2014). Ketika 

arus sungai yang mendominasi maka akan 

terendapkan ukuran butir pasir. Akan tetapi 

ketika arus pasang surut yang dominan 

maka akan mengendapkan ukuran butir 

mud. Hal ini berlangsung terus menerus dan 

berulang. 

Penampang vertikal yang kedua 

merupakan penggabungan dari singkapan 2 

dan 7. Singkapan 7 berada di atas 

singkapan 2 dimana antara singkapan 

tersebut terpotong oleh lapangan yang luas. 

Maka dari itu berdasarkan hukum 

superposisi, singkapan 2 lebih tua umurnya 

daripada singkapan 7. Kolom stratigrafi 

kedua hanya ada pada bagian paling bawah 

dan paling atas. Hal ini dikarenakan masih 

adanya batuan yang belum tersingkap 

diantaranya sehingga pada daerah  

penelitian hanya terlihat seperti lapangan 

yang luas. Adanya singkapan yang masih 

belum tersingkap mengakibatkan 

perulangan proses sedimentasi tidak begitu 

jelas. 

Pada kolom stratigrafi kedua didapatkan 

bahwa batuserpih lebih mendominasi 

daripada batupasir (Gambar 5). Batuserpih 

dengan struktur lentikuler adalah keadaan 

ketika batupasir yang tidak menerus 

berbentuk lensa dan nodul yang relatif 

terisolasi oleh massa dasar serpih 

(Mamengko dkk., 2014).  Sedangkan 

struktur wavy terbentuk dari perselingan 

serpih dan batupasir halus yang relatif 

bergelombang dan sejajar dengan komposisi 
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antara serpih dan batupasir sama banyaknya 

(Nichols, 2009). Kemudian batupasir pada 

korelasi ini memiliki sruktur sedimen cross 

bedding. Berdasarkan hasil pengukuran di 

lapangan didapatkan bahwa arah arus 

purbanya berarah relatif ke selatan. 

Batupasir terendapkan dilapisan bawah dan 

batuserpih diatasnya. Maka dapat 

diinterpretasikan bahwa dahulunya muka air 

laut semakin dekat ke arah darat. 
 

Gambar 5. Penampang utara – selatan yang 

menggambarkan sebaran singkapan pada 

lintasan 2 dan 7 menunjukkan adanya 

perubahan fasies 

 

Penampang vertikal ketiga adalah 

penggabungan dari singkapan 3 dan 5. 

Singkapan 5 berada di atas singkapan 3. 

Sehingga berdasarkan hukum superposisi 

singkapan 3 lebih tua dibandingkan 

singkapan 5. Kolom stratigrafi ketiga hanya 

ada pada bagian paling bawah dan paling 

atas. Hal ini dikarenkan posisi singkapan 

antara lintasan 3 dan 5 dibatasi oleh jalan. 

Sama hal nya seperti kolom stratigrafi 

kedua, perulangan proses sedimentasi juga 

tidak begitu jelas pada kolom stratigrafi 

yang ketiga. Pada kolom stratigrafi ini 

ditemukan litologi batupasir dan batuserpih 

 

yang terendapkan secara bergantian 

(Gambar 6). Batupasir memiliki struktur 

sedimen flaser dan masif. Struktur flaser 

ditandai dengan adanya lapisan mud tipis 

yang terjebak diantara batupasir (Nichols, 

2009). Sedangkan batuserpih memiliki 

struktur sedimen lentikuler. Pengendapan 

batupasir dan batuserpih yang bergantian 

diinterpretasikan bahwa muka air laut 

semakin naik dan lebih dekat ke arah laut. 
 

Gambar 6. Penampang utara – selatan yang 

menggambarkan sebaran singkapan pada 

lintasan 3 dan 5 menunjukkan adanya 

perubahan fasies 

 
Setelah merekrontruksi penampang 

masing-masing singkapan secara vertikal 

pada setiap sisi peneliti mendapatkan tiga 

kolom stratigrafi. Selanjutnya ketiga kolom 

stratigrafi ada bagian barat, tengah dan 

timur tersebut dikorelasikan (Gambar 7). 

Pengkorelasian didasarkan atas kesamaan 

litofasiesnya. Sehingga didapatkan 

perubahan proses-proses yang terjadi pada 
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daerah penelitian dari sisi barat ke sisi 

timur. 

 

Gambar 6. Hasil korelasi stratigrafi 

berdasarkan kesamaan litofasies yang 

menunjukkan perubahan zona pengendapan 

dan air laut 

 
Berdasarkan hasil korelasi terdapat tiga 

siklus pengendapan dari subtidal ke 

intertidal dimana mengalami deepening up 

succession. Mulanya terendapkan batupasir 

dengan struktur herringbond dan cross 

bedding. Pengendapan ini mencirikan 

bahwa arus pada saat itu sedang deras dan 

energi transportasi juga meningkat. 

Berdasarkan hasil pengukuran paleocurrent 

didapatkan arah arus purba relatif ke 

selatan. Fasies batupasir herringbond (Ph) 

dan batupasir cross bedding (Pcb) 

terendapkan pada zona subtidal. Zona ini 

merupakan daerah yang selalu  digenangi 

air dan berada paling dekat dengan laut. 

Kedua fasies tersebut hanya ditemukan 

pada sisi barat dan pada sisi timur belum 

tersingkap. Selanjutnya muka air laut 

berangsur naik kembali dengan 

mengendapkan litologi yang bercampur 

antara batupasir dan batuserpih. 

 

Pencampuran litologi ini mengindikasikan 

bahwa berada pada zona intertidal. Hal ini 

dikarenakan zona intertidal adalah batas 

antara level pasang surut tinggi dan rendah. 

Batas level pasang surut tinggi dicirikan 

oleh batuserpih masif (Sm) dan batuserpih 

lentikuler (Sl). Pada lapisan ini menipis dan 

menebal dari barat ke timur. Lalu 

singkapan terpotong oleh jalan sehingga 

tidak menerus. 

Muka air laut kemudian turun kembali 

dan berada pada zona subtidal. Arus yang 

berubah semakin deras mengendapkan 

batupasir cross bedding (Pcb) dan batupasir 

masif (Pm). Arah arus purba (paleocurrent) 

masih sama seperti lapisan sebelumnya 

yakni relatif ke selatan. Penurunan  muka 

air laut tersebut tidak berlangsung lama 

sehingga pengendapan batupasir cross 

bedding (Pcb) tidak tebal. Lalu muka air 

laut naik kembali dan berada pada batas 

level pasang surut tinggi dan rendah. Hal 

ini dikarenakan material yang diendapkan 

berupa batupasir flaser (Pf) dan batuserpih 

lentikuler (Pl). Pencampuran antara 

batupasir dan batuserpih merupakan ciri 

dari zona intertidal. Singkapan pada lapisan 

ini hanya berada pada sisi barat karena  

pada sisi timur belum tersingkap dan masih 

berada dibawah permukaan. Kemudian 

pada sisi utara singkapan ini juga terpotong 

oleh jalan sehingga tidak tersingkap lagi. 

Selanjutnya muka air laut mengalami 

penurunan kembali dalam waktu yang 

cukup lama. Hal ini dikarenakan 

ditemukannya singkapan batupasir masif 

(Pm) dan batupasir cross bedding (Pcb) 

yang tebal. Berdasarkan hasil pengukuran 

paleocurrent didapatkan bahwa arah arus 

purba masih sama seperti lapisan 

dibawahnya yakni relatif ke selatan. Kedua 

fasies ini terendapkan pada zona subtidal 

dan hanya ditemukan pada sisi barat 

sedangkan pada sisi timur belum 

tersingkap. Lalu muka air laut berangsur 

naik kembali dan berada pada zona 

intertidal. Hal ini diindikasikan dengan 

terendapkannya fasies batupasir flaser (Pf), 
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batuserpih masif (Sm), batuserpih wavy 

(Sw) dan batuserpih lentikuler (Sl). 

Batupasir flaser (Pf) terlihat semakin 

menebal ke arah timur . Akan tetapi pada 

fasies batuserpih kebalikannya yakni 

semakin ke arah timur semakin menipis 

bahkan batuserpih wavy tidak menerus 

hingga sisi timur. 

Pada daerah penelitian terdapat tiga 

siklus pengendapan dimana semuanya 

memiliki pola deepening up succession. Hal 

ini dikarenakan fasies yang ditemukan 

merupakan fasies pada zona subtidal lalu 

berubah ke zona intertidal. Namun terdapat 

siklus perulangan secara lokal dimana fasies 

subtidal dan intertidal saling menumpuk. 

Sehingga menunjukkan adanya perubahan 

lingkungan secara vertikal. Berdasarkan 

hukum Walter, karaktertistik litologi secara 

vertikal sama seperti lateralnya. Maka dari 

itu pada daerah penelitian terlihat seperti 

adanya perulangan pengendapan. 

Selanjutnya hasil korelasi juga dapat 

menginterpretasikan bahwa muka laut pada 

daerah penelitian dulunya semakin meninggi 

dan lebih dekat ke darat. Pada sisi timur 

adalah daerah yang dekat dengan darat dan 

semakin ke barat akan semakin dekat 

dengan laut. 

Menurut Koesoemadinata dan Matasak 

(1981) Formasi Ombilin diendapkan pada 

lingkungan marine. Hal ini didasarkan atas 

analisis mikropaleontologi dimana 

mendapatkan fosil bentonik. Fosil bentonik 

tersebut diendapkan pada lingkungan neritik 

– batial bagian atas. Mulyana dan Gani 

(2015) juga melakukan penelitian mengenai 

Formasi Ombilin dimana pengendapannya 

berasal dari lingkungan marine. 

Ansori dan Amijaya (2014) melakukan 

penelitian di Cekungan Jawa Tengah 

Selatan tepatnya Formasi Nanggulan. Hasil 

dari penelitian tersebut didapatkan bahwa 

lingkungan pengendapannya sungai hingga 

laut dalam. Terdapat tiga suksesi 

pengendapan pasang surut. Litologi yang 

mendominasi adalah batupasir yang mana 

semakin ke atas semakin ke atas 

 

presentasenya berkurang dan berubah 

menjadi pengendapan mudstone. Ansori 

dan Amijaya (2014) berpendapat bahwa 

daerah penelitiannya berada pada zona 

intertidal. Fasies yang mendominasi adalah 

massive sandstone facies dan wavy-flaser 

sandstone facies pada bagian bawah. 

Semakin ke atas semakin berkembang 

massive mudstone facies, claystone dan 

sandstoneinterbedded facies dan massive 

claystone facies. 

Selanjutnya Irfansyah, dkk. (2014) 

melakukan penelitian di Formasi Meluhu 

Cekungan Kendari. Terdapat tiga 

pengukuran penampang stratigrafi yang 

berada pada lingkungan pengendapan 

pasang surut dan fluvial. Lingkungan pasang 

surut berada pada lapisan paling bawah 

dimana fasies yang ditemukan berasal dari 

zona intertidal. Fasies tersebut adalah 

batuserpih lentikuler, batuserpih perlapisan, 

batulanau masif, batupasir sedang ripple, 

batupasir halus flaser, laminasi dan graded 

bedding. Fasies tersebut terendapkan secara 

berulangan dimana terjadi enam kali siklus 

pengendapan pada tidal flat. Menurut 

Irfansyah, dkk. (2014) telah terjadi 

penurunan muka air laut sehingga 

menyebabkan lingkungan pengendapan 

berubah dari pasang surut ke fluvial. 

Mamengko, dkk. (2014) melakukan 

penelitian di Cekungan Papua Utara, Fomasi 

Mamberamo Anggota B. Pola pengendapan 

pada daerah penelitian menghalus ke atas 

yang di mulai dari zona subtidal, intertidal 

lalu supratidal. Perulangan litofasies 

menimbulkan lapisan yang tebal. Menurut 

Mamengko, dkk. (2014) hal tersebut di 

kontrol oleh kecepatan penurunan cekungan 

diikuti dengan pengendapan yang besar. 

Pengaruh pasang surut dapat di lihat dari 

pola suksesi cenderung menghasilkan fining 

upward sequence yang mencerminkan 

transisi dari low tidal level sand flat dan 

semakin ke atas akan menjadi high tidal 

level mudflats dan akhirnya menjadi 

supratidal. 
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KESIMPULAN 

 
Pada daerah penelitian dilakukan 

pengkorelasian antara tiga lintasan dimana 

mendapatkan tiga segmen pengendapan. 

Lintasan pertama yakni pada singkapan 1, 4 

dan 6 adalah lintasan yang paling lengkap 

urut-urutan stratigrafinya. Pada lintasan 

tersebut ditemukan tujuh fasies hasil 

endapan material pada lingkungan pasang 

surut yaitu batuserpih masif (Sm), 

batuserpih lentikuler (Sl), batuserpih wavy 

(Sw), batupasir flaser (Pf), batupasir cross 

bedding (Pcb), batupasir masif (Pm) dan 

batupasir herringbond (Ph).. Sedangkan 

pada lintasan dua dan tiga hanya ditemukan 

masing-masing empat fasies. Berdasarkan 

hasil korelasi terdapat dua zona pasang 

surut yang mempengaruhi yaitu zona 

subtidal dan zona intertidal yang mana 

terjadi dalam tiga segmen pengedapan. Hal 

ini menunjukkan adanya perubahan 

lingkungan secara vertikal. Sedangkan 

secara lateral nya dapat diinterpretasikan 

bahwa air laut semakin dekat ke darat. 

Bagian darat pada daerah penelitian adalah 

ke arah timur dan bagian laut ke arah barat. 
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ABSTRAK: Tuff yang terdapat di daerah Batanghari, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, 

khususnya pada daerah penelitian, menurut Gafoer, S dkk, 2013 berasal dari Formasi Qhv 

(Quarter Holocene volcanic) yang terbentuk pada Plistosen – Holosen dan merupakan satuan 

batuan gunung api muda. Terdapat dua metode yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu 

kegiatan observasi lapangan yang mencakup pemetaan geologi, pengamatan singkapan 

permukaan dan pengambilan sampel serta dilakukan juga analisa laboratorium yang 

mencakup penginderaan jarak jauh dan analisa petrografi. Pada kegiatan observasi lapangan 

menunjukkan adanya perbedaan ciri fisik, yaitu batuan tuff yang berada dibagian barat peta 

memiliki kenampakan batuan tuff lebih lapuk dan tererosi dengan warna segar coklat muda 

hingga coklat tua, serta terdiri dari mineral feldspar, kuarsa, biotit, dan hornblende, sedangkan 

batuan tuff yang berada pada bagian timur peta memiliki fisik batuan tuff lebih resisten 

dengan warna segar abu-abu hingga coklat muda, serta terdiri dari mineral felsik seperti 

feldspar, kuarsa, dan sedikit biotit. Kemudian pada analisa petrografi secara umum 

menunjukkan bahwa pada bagian barat peta terdapat tekstur embayment, hal ini ditunjukkan 

oleh adanya perubahan bentuk dari kristal itu sendiri serta kenampakan kristal yang lebih tua 

diinklusi kristal yang lebih muda dan menurut Schmid (1981), batuan tuff ini termasuk 

kedalam tipe kristal tuff. Sedangkan pada bagian timur peta, terdapat kenampakan gelas yang 

mulai mengalami ubahan atau terkristalisasi yang menunjukkan bahwa batuan tersebut telah 

mengalami proses devitrifikasi lemah sampai sedang dan menurut Schmid (1981), batuan tuff 

ini termasuk kedalam tipe vitrik tuff. 
 

Kata Kunci: Batuan vulkanik, Qhv, Tuff Kristal, Tuff Vitrik, Devitrifikasi 

ABSTRACT: Tuff which located in the Batanghari, Ogan Komering Ulu District, South 

Sumatera especially in the research area, based on Gafoer, S et al, 2013 comes from Quarter 

Holocene volcanic Formation which formed in Pleistocene – Holocene and it is a younger 

volcanic rock unit. There are 2 methods which build up this research, which are field 

observation which covers the geological mapping, the surface outcrop observation and the 

sample picking. There also done the laboratory analysis which covering the remote sensing 

and petrography analysis. On the field observation shows that there is some kind of 

differences between the tuff rock which located on the western side of map, showing the 

appearance of more weathered and eroded with the fresh colour of light chocolate also 

consists of felsic minerals such as feldspar, quartz, biotite and hornblende, while the tuff rock 

on the eastern side of map shows the more resistant rock with the fresh colour of grey to light 

chocolate, also consists of some felsic minerals such as feldspar, quartz, and a bit of biotite. 

Petrography analysis generally shows that the sample on western side of map is having 

embayment texture, it is shown by the change of shape from the crystal itself also the 

appearance of older crystal which getting inclusion by the younger crystal and based on 

Schmid (1981), this tuff rock is included into the type of crystal tuff, while the eastern side of 

map, there is an appearance of glass which began to experience the alteration or 

crystallization which indicating that the rock has undergone the low – medium devitrification 

process and based on Schmid (1981) this tuff is included into the type of vitric tuff.
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LATAR BELAKANG 

 
Daerah penelitian terletak di Desa 

Batanghari, Kabupaten Ogan Komering Ulu, 
Provinsi Sumatera Selatan, secara geografis 

daerah telitian terletak pada 103o 54’ 33’’ BT – 

103o 58’ 19’’ BT dan 04o 00’ 38,3” LS – 04o
 

04’ 24.3” LS (Gambar 1). Daerah ini dapat 

ditempuh dengan menggunakan mobil selama  

6 jam dari Kota Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lokasi Daerah Penelitian 

Daerah penelitian ini termasuk kedalam 

Cekungan Sumatera Selatan yang merupakan 

salah satu cekungan sedimenter di pulau 

Sumatera. Menurut Blake (1989), cekungan ini 

adalah cekungan busur belakang berumur 

Tersier yang terbentuk akibat adanya interaksi 

antara Paparan Sunda dan Lempeng Samudera 

India. 

Berdasarkan peta geologi lembar Baturaja 

dengan nomor seri 40-1011 oleh Gafoer, S dkk, 

2013 merupakan daerah yang termasuk 

kedalam Formasi Qhv yang terdiri dari batuan 

vulkanik, yaitu breksi gunung api, lava dan tuff 

bersusunan andesit basal, kemudian formasi 

Baturaja dengan litologi yang didapatkan 

berupa Batugamping kristalin, Formasi Gumai 

dengan litologi yang didapatkan berupa 

batupasir dan batuserpih, Formasi Air Benakat 

yang terdiri dari litologi batupasir, dan Formasi 

Kasai yang terdiri dari batulanau, keseluruhan 

litologi yang disebutkan tersebut merupakan 

hasil pemetaan geologi lapangan. Daerah 

penelitian ini juga didominasi oleh Formasi 

Qhv dengan penyebaran endapan 

diinterpretasikan berasal dari arah barat laut 

menuju tenggara peta dan termasuk kedalam 

tipe endapan aliran. Hal ini ditunjukkan dengan 

kenampakan sortasi buruk dengan ketebalan 

yang tidak teratur, seperti menipis pada 

tinggian, serta tidak memiliki struktur lapisan 

atau massif. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi secara khusus mengenai 

karakteristik batuan vulkanik yang terdapat di 

daerah penelitian seperti adanya kenampakan 

tekstur pada sayatan tipis yang memperlihatkan 

adanya proses devitrifikasi, yang menurut 

Barker (2009) merupakan suatu proses yang 

menyebabkan perubahan pada gelas menjadi 

kristal yang disebabkan oleh waktu, cairan 

yang larut didalam gelas, ataupun penurunan 

maupun kenaikan temperature dan kehadiran 

rekahanpada gelas., perubahan orientasi kristal 

penyusun batuan tuff tersebut, serta  

mengetahui tipe batuan yang terbagi kedalam 

tiga jenis yaitu tuff vitrik, tuff kristal, dan tuff 

lithik. Menurut Schmid (1981), tuff vitrik 

adalah batuan tuff dengan penyusun utama 

yang terdiri dari gelas, tuff kristal adalah 

batuan tuff dengan penyusun utama  yang 

terdiri dari kristal dan pecahan-pecahan kristal, 

dan tuff lithik adalah batuan tuff dengan 

penyusun utama yang terdiri dari pecahan 

batuan. Penulis berharap hasil dari penelitian 

dapat digunakan sebagaimana mestinya dan 

dapat menjadi acuan oleh berbagai pihak yang 
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berkeinginan untuk mendalami studi mengenai 

karakteristik batuan vulkanik, terutama batuan 

tuff. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu observasi lapangan dan analisa 

laboratorium. Observasi lapangan mencakup 

pengamatan singkapan permukaan dan 

pengambilan sampel yang kemudian 

menghasilkan peta geologi daerah penelitian. 

Sedangkan analisa laboratorium mencakup 

analisa penginderaan jauh untuk mendapatkan 

peta DEM (Digital Elevation Model) (Gambar 

2) yang didapatkan dari data SRTM dan diolah 

dengan menggunakan software Global Mapper 

untuk mengamati perbedaan elevasi pada 

daerah telitian, sehingga dapat 

menginterpretasikan pola aliran batuan tuff dan 

analisa petrografi yang dilakukan pada sayatan 

tipis sampel batuan dengan ketebalan 0,03 mm 

yang diambil secara random, dilakukan untuk 

mengamati dan mendeskripsikan susunan 

mineral serta ciri khusus yang terlihat dibawah 

mikroskop polarisasi. 
 
 

Gambar 2. Peta Geologi Lokasi Daerah 

Penelitian 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil observasi lapangan dengan total 

35 lokasi pengamatan pada Formasi Qhv dan 

total 8 sampel (Gambar 3) untuk dilakukan 

analisa petrografi, dapat ditentukan terdapat 

dua karakteristik tuff pada daerah telitian. Tuff 

tersebut diantaranya tuff kristal dan tuff vitrik. 

Berdasarkan Schmid (1981) pembeda tuff 

tersebut dibedakan atas material penyusun yang 

mendominasinya, yaitu tuff kristal, tuff gelas, 

dan tuff litik. Daerah telitian yang terdiri atas 

tuff kristal dan tuff gelas masing-masing 

memiliki karakteristik secara fisik dan 

petrografinya. 
 

Gambar 3. Peta Geologi dan Pengambilan 

Sampel Daerah Penelitian 

 

Tuff Kristal 

 

Batuan vulkanik yang berasal dari Formasi 

Qhv pada bagian barat daerah telitian ini, 

memiliki ciri fisik batuan yang  kurang 

kompak, dengan warna segar coklat muda – 

coklat tua (Gambar 4). Ukuran butir  

didominasi dengan ukuran debu ( 0 – 2mm) 

dan tidak kompak. Pada kedua kenampakan 

fisik singkapan tersebut dengan fisik yang tidak 

segar sangat sulit menemukan kenampakan 

struktur sedimen pada singkapan. 
 

Gambar 4. a. Singkapan Batuan Tuff LP 41, b. 

Singkapan Batuan Tuff LP 46 

 

Secara petrografi, menurut Schmid (1981), 

sayatan ini (Gambar 5) termasuk kedalam tipe 

Kristal tuff karena tuff ini didominasi oleh 

kristal seperti biotit, hornblede, kuarsa, dan 

plagioklas. Biotit dengan bentuk tabular hadir 

sebagai fenokris dan menyebar tidak merata. 
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Hornblede hadir telah mengalami ubahan dan 

bentuk batas kristal yang mengalami erosi yang 

cukup intens. Plagioklas hadir sebagai fenokris 

dan beberapa terdapat mikrolit plagioklas 

dengan kembaran kalsbad & albit. Kuarsa hadir 

tidak merata dengan ukuran debu-lapili dan 

mikrolit tersebar tidak merata pada sayatan. 

Litik pada sayatan berupa fragmen pumis 

yang terdiri dari gelas dan debu. Beberapa 

kenampakan menunjukkan kenampakan pumis 

yang merupakan fragmen banyak vesikuler dan 

mineral yang telah mengalami ubahan berupa 

mineral lempung yang diinterpretasikan berupa 

siderit dan kenampakan pumis sudah 

mengalami penghabluran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mikrografi LP 61 

Kemudian pada sayatan tipis LP 46 

(Gambar 6) kristal terdiri dari kuarsa, feldspar, 

biotit, piroksen. Kuarsa dengan ukuran butir 

lapili – debu memiliki tekstur embayment 

dengan orde warna I, menyebar tidak merata 

pada sayatan. Tepi ujung kristal memiliki 

bentuk yang meruncing yang berarti 

mengalami erosi yang cukup kuat pada batuan. 

Feldspar berupa plagioklas dengan kembaran 

kalsbad dan bentuk tabular. Biotit dengan 

ukuran debu hadir tidak merata pada sayatan 

dan beberapa kenampakan telah mengalami 

ubahan menjadi mineral lempung. Piroksen 

hadir menginklusi litik (fragmen batuan) yang 

diinterperetasikan berupa andesit. Piroksen 

memiliki warna kuning keemasan dengan 

belahan dua arah. Litik terdiri dari fragmen 

batuan seperti andesit dan pumis. Tuff dengan 

komposisi gelas juga hadir pada sayatan 

dengan memiliki bagian batas litik yang sudah 

mengalami erosi dengan adanya embayment 

texture. Batuan merupakan tuff dengan tekstur 

klastik dan belum mengalami ubahan & 

devitrifikasi secara intens. Erosi dan 

sedimentasi proses yang dominan terjadi di 

batuan ini. Menurut Mcphie. S, Et all (1993), 

terdapat pula tekstur khusus pada batuan ini 

yaitu berupa axiolitic texture yang merupakan 

indikasi terjadinya proses devitrifikasi pada 

batuan namun masih lemah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Mikrografi LP 46 

Tuff Gelas 

 

Batuan vulkanik yang berasal dari Formasi 

Qhv pada bagian timur daerah telitian ini 

memiliki ciri fisik yang cukup kompak, 

resisten, dan memiliki ukuran butir debu 

dengan kenampakan batuan yang segar yaitu 

berwarna abu-abu dan beberapa lokasi 

pengamatan memiliki warna abu-abu – coklat 

muda (Gambar 7). Terdapat struktur pada 

singkapan yaitu perlapisan dan erosi pada 

singkapan namun tidak begitu signifikan. 
 

Gambar 7. a. Singkapan Batuan Tuff LP 33 , b. 

Singkapan Batuan Tuff LP 57 

 

Kenapampakan hasil sayatan petrografi 

(Gambar 8) memiliki komposisi feldspar, 

kuarsa, dan biotit. Kuarsa mengalami 

penghabluran dan menyebar merata pada 

sayatan dengan ukuran debu. Terdapat rongga 
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seperti urat pada sayatan, diisii oleh mineral 

lempung. Feldspar berupa plagioklas dengan 

kembaran albit terdapat sangat sedikit. Biotit 

pada sayatan telah mengalami sedikit ubahan, 

dan tidak merata menyebar pada sayatan. Litik 

berupa fragmen pumis dan tuff dengan ukuran 

debu, beberapa kenampakan pumis mengalami 

penghabluran namun tidak masif. Rongga- 

rongga vesikuler juga terdapat pada sayatan. 

Pipa gas minor pada sayatan (4 kiri atas) 

membentuk lentikuler namun tidak banyak 

terdapat pada sayatan. Pada beberapa 

kenampakan menunjukkan pumis yang telah 

mengalami ubahan secara teksturnya, yaitu 

telah mengalami penghabluran yang 

menandakan terjadinya devitrifikasi namun 

dalam tahap lemah. Terlihat juga pada ujung- 

ujung pumis yang pada batas tepinya telah 

mengalami pertumbuhan kristal lain. 
 

Gambar 8. Mikrografi Lp 33 

 

Menurut Schmid (1981), sayatan   ini  (Gambar 

9) termasuk kedalam tipe tuff gelas karena 

secara umum didominasi oleh gelas (glass 

shards) dengan bentukan cuspate & platy 

menyebar merata pada sayatan. Terdapat kristal 

dengan ukuran lapili yaitu feldspar dan kuarsa 

sebagai fenokris (5 kanan atas). Plagioklas 

dengan kembaran albit dan kuarsa serta 

mikrolit kuarsa yang menyebar tidak merata 

pada sayatan. Fragmen pumis juga terdapat 

pada sayatan (5 kanan bawah). Ada tekstur 

khusus kemungkinan berupa axiolitic texture. 

Menurut Mcphie. S. Et all (1993), secara 

keseluruhan tuff belum mengalami ubahan & 

devitrifikasi terlihat pada kenampakan tuff 

yang telah mengalami perbedaan tekstur pumis. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Mikrografi Lp 28 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, batuan 

Vulkanik Daerah Batanghari, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu, Sumatera Selatan, khususnya di 

lokasi penelitian memiliki perbedaan pada 

bagian barat dan timur peta, khususnya 

memiliki dua tipe batuan tuff yang berbeda. 

Pada bagian barat, batuan vulkanik termasuk 

kedalam jenis tuff kristal yang memiliki warna 

segar coklat muda – coklat tua dengan tingkat 

resistensi yang buruk, serta termasuk kedalam 

tipe endapan aliran, yang ditunjukkan oleh 

adanya komposisi kristal yang dominan, 

memiliki sortasi buruk, dan ketebalan lapisan 

yang tidak teratur. Batuan tuff ini juga 

memiliki tekstur embayment, dimana adanya 

inklusi kristal yang lebih muda dan perubahan 

orientasi atau bentukan asli kristal. Sedangkan 

Batuan vulkanik pada bagian timur termasuk 

kedalam jenis tuff gelas yang memiliki warna 

segar abu-abu – coklat muda dengan tingkat 

resistensi yang baik. Batuan tuff juga telah 

mengalami proses devitrifikasi lemah – sedang, 

dimana gelas sebagai penyusun utama 

mengalami kristalisasi. 
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ABSTRAK: Secara administratif,daerah penyelidikan berada di Daerah Tengahilir Desa Tengah Ilir ,Kabupaten 

Muaratebo,Provinsi Jambi.Penelitian ini dilakukan pada analisa batupasir Formasi Lahat dan Talangakar untuk 

mengetahui sumber sedimen pembentuk kedua formasi tersebut, dengan melakukan observasi lapangan dan analisa 

petrografi.Batupasir Formasi Lahat   termasuk jenis Arkosic Arenite dan batupasir Formasi Talangakar termasuk 

jenis Subfeldspathic-Lithic Arenite.Formasi Lahat berasal dari batuan sedimen klastika yang ditunjukkan dengan 

kehadiran butiran kuarsa yang lebih dominan,dan tersusun oleh butiran monokristalin dengan sudut pemadaman 

berbanding lurus.Jumlah kandungan feldspar didominasi oleh K-feldspar dengan kembaran albit dan tersusun oleh 

fragmen   litik,muskovit   yang   berperan   sebagai   matriks   dan   mineral   lempung   yang   berperan   sebagai 

semen.Sedangkan batupasir Fomasi Talangakar termasuk kedalam batuan sedimen vulkanik,terlihat dari jumlah 

jumlah fragmen batuan yang lebih halus dengan kandungan feldspar yang memiliki kembaran carlsbad albit.Jumlah 

butir kuarsa ditemukan sangat sedikit dan cenderung  berupa kuarsa monokristalin dengan sudut pemadaman relatif 

lebih lurus. dibandingkan matriks opak dan semen lempung. 

 
Kata Kunci: Batupasir,Karakteristik,Petrografi ,Formasi Lahat ,Formasi Talangakar. 
 
ABSTRACT: Administratively, the Sandstone investigation area is located in Tengahilir District, Muaratebo 

Regency, Jambi Province. The purpose of this research is to analyze sandstone in the Lahat and Talangakar 

Formations to determine the sedimentary sources of the two formations. This research will be conducted by using 

field survey method. and observation, and continued with petrography laboratory research.Sandstone of Lahat 

Formation includes the type of Arkosic Arenite and Sandstone Talangakar of Formation includes the 

Subfeldspathic-Lithic Arenite.Based on the sedimentary composition observed through petrography analysis,  the  

Lahat  Formation originates  from clastic sedimentary rocks that indicated by the presence of quartz granules 

whic h’s more dominant by monocrystalline granules with blackout angles are directly proportional. The number of 

feldspar content is dominated by K -feldspar with albit twin and is composed of lytic fragments, muscovite as matrix 

and clay minerals that act as ce ment. While Talangakar Formation sandstones are included in volcanic sedimentary 

rocks, known from the number of finer rock fragments with feldspar content with relatively more albit carlsbad twins. 

The number of quartz grains was found to be very little in the form of moncrystalline quartz with a relatively 

straighter blackout. compared to opaque matrix and clay cement. 

 
Keywords: Sandstone, Characteristics, Petrography ,Lahat Formation,Talangakar Formation
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PENDAHULUAN 
Daerah  Tengahilir  secara  administrasi  berada  pada 

Kabupaten   Muara   Tebo   ,Provinsi   Jambi   (Gambar 
1).Darah penelitian ini mempunyai kondisi geologi yang 

relatif   lebih   komplek   dan   lebih   menarik   untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut lagi.Lokasi penelitian 

ini terdiri atas 2 Formasi yaitu Formasi Lahat,Talangakar 

yang termasuk kedalam fase Tersier pada Sub Cekungan 

Jambi yang terbentuk pada Mesozoikum tengah-Plio 

Plistosen (Dede,I.S dkk.,2015). 

Berdasarkan referensi Peta Geologi Lembar Muara 

Bungo    yang   dikembangkan   menurut   Simanjuntak 

.dkk(1991) didalamnya terdapat dua formasi yaitu 

Formasi Lahat dan Talangakar .Tersusun oleh dua jenis 

batupasir yaitu batupasir berukuran sedang-kasar untuk 

Formasi Lahat dan batupasir berukuran halus-sedang 

untuk Formasi Talangakar. 

 
LOKASI PENELITIAN 

Lokasi   Pengamatan   berada   di   Daerah   Tengah 
ilir,Desa     Lubukmadsyah,     Kabupaten     MuaraTebo 
,Provinsi Jambi.Secara geografis daerah studi terletak di 
koordinat 101º 27’ sampai dengan 102º 30’ Bujur Timur 
dan antara 1º 08’ hingga 1º 55’ Lintang Selatan 
(Simanjuntak.dkk.,1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.Peta Daerah Penelitian 
 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan 4 tahapan antara 

lain:Tahap pertama melakukan studi pustaka geologi 

regional,tahap  kedua  survei  lapangan  dan  observasi 

,tahap   ketiga   analisa   laboratorium   petrografi   dan 

 

 
mengindikasi karakteristik batupasir,tahap keempat 

merupakan tahap interpretasi. 

 
GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Sub Cekungan Jambi merupakan seri half graben 
berarah  Timurlaut  –  Baratdaya  sebagai  produk  rezim 
tektonik Ekstensional yang dimulai pada Eosen Akhir 
(Barber,2005).Formasi Talangakar  dan  Formasi  Lahat 
termasuk kedalam fase Tersier pada Sub Cekungan 
Jambi, yang terbentuk pada Mesozoikum tengah – Plio 
Plistosen (Dede,I.S dkk.,2015). 

Stratigrafi  daerah  penelitian  tersusun  atas  empat 
formasi yaitu Formasi Lahat, Talangakar,Gumai dan Air 

benakat. Keempat formasi ini termasuk kedalam 

kelompok Tersier.Formasi Lahat memiliki umur Eosen – 

Oligosen   yang   tersusun   atas   konglomeratan   dan 

batupasir dan sisipan batulempung dan lignit yang relatif 

lebih tipis. Formasi Talangakar tersusun oleh tufan, 

batupasir ,pasirtufan dan tuf pasiran dengan umur 

pengendapan Oligosen  Akhir  -  Miosen  Awal.Formasi 

Gumai  tersusun atas  batuserpih dan  batupasir dengan 

umur pengendapan Miosen Awal – Tengah .Formasi 

Airbenakat tersusun oleh batu lempung yang lebih 

dominan dan batupasir dengan umur pengendapan 

Miosen Tengah-Akhir (Truman wijaya dkk .,2015). 

Struktur geologi yang berkembang di daerah 

penelitian   termasuk   kedalam   dua   periode   tatanan 

tektonik yaitu periode pertama tebentuknya subduksi 

antar   dua   lempeng   Hindia   dan   Australia   dengan 

Lempeng Mikro Sunda.Akibat pertemuanan kedua 

lempeng ini menyebabkan terbentuknya Sesar Semangko 

pada Oligosen Awal. Proses ini juga terbentuknya Horst 

dan Graben.Pada bagian Graben terendapkan Formasi 

Lahat.Periode kedua ini   terjadi rotasi lempeng Mikro 

Sunda berlawanan dengan arah jarum jam sehingga 

terjadi pengangkatan dan penurunan.Serta terjadi proses 

erosi dan pengendapan dalam waktu cepat tatanan 

tektonik pembentuk Sub-Cekungan Jambi (Ginger dan 

Fielding,2005 dalam Hardiansyah, 2015).Dari kedua 

periode pembentuk   Struktur Geologi   ini   daerah 

penelitian memiliki dua struktur geologi yang ber 

kembang yaitu  berupa struktu  patahan yang terdiri atas 

sesar naik yang berarah Baratlaut-Tenggara dan struktur 

lipatan berarah Barat-Timur dan Baratlaut-Tenggara 

(Truman wijaya dkk.,2015). 

 
HASIL DAN INTERPRETASI 

Pengamatan yang dilakukan di Formasi Lahat ini 
terjadi di 4 Lokasi Pengamatan yang dapat dilihat pada 
no   sampel   110,17,13,15.Formasi   ini   menempatkan 
sekitar 30% dari keseluruhan lokasi pengamatan batuan 
yang tersusun atas batupasir berbutir sedang sampai 
berbutir   kasar   dengan   ciri-ciri   secara   keseluruhan 
memiliki  dengan  kenampakan  fisik  berwarna  hitam 
kecoklatan untuk kondisi lapukan dan berwarna kuning 

kecoklatan untuk kondisi segar,memiliki tinggi sekitar 

10-15 m dan lebar 20-25 m,terdapat sisipan batulempung 

dan lignit dengan ukuran yang relatif lebih tipis dengan 

tinggi 1 m dan lebar 5 m-8 m.Dibeberapa lokasi 

pengamatan batupasir formasi ini banyak terdapat kekar-
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kekar  dibagian  dinding  batuan  dan dapat  diindikasi
sebagai bukti dari sesar naik yang berarah Timurlaut-
Barat   daya   sesuai   dengan   arah kelurusan   pulau
Sumatera.Dilokasi yang berbeda terdapat juga proses 

penambangan batupasir ini yang digunakan sebagai 

proses penambangan yang digunakan untuk bahan 

bangunan oleh masyarakat sekitar.Kondisi singkapan di 

Formasi Lahat dapat dilihat dan diamati (Gambar 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.Singkapan Formasi Talangakar.

 
Gambar 2.Singkapan Formasi Lahat. 

 

Pengamatan yang dilakukan di Formasi Talangakar 

ini  dilakukan di  6  lokasi  pengamatan batupasir  yaitu 

berada  pada  Lp4,Lp5,  Lp10,  Lp11,Lp12  dan  Lp114 

Forma si pengamatan ini menempatkan sekitar 35% dari 

keseluruhan lokasi pengamatan.Formasi ini memiliki 

beragai macam litologi penyusun antara lain: Batupasir 

,Batupasir  tufan  dan  Tuff  pasiran.Pada  formasi  ini 

batuan pasir berasosiasi dengan litologi yang lain seperti 

tuff ,batulempung ,lignit (HermiyantoM.H.,2010).Secara 

Analisa petrografi batupasir Formasi Lahat berguna 

untuk menentukan     nama batuan,macam-macam 

kandungan  mineral,dan karakteristik  khusus  dari  batu 

pasir ini (Tabel 1). 

 
Tabel 1.Lokasi Pengamatan Analisa Petrografi 

Formasi Lahat

umum batupasir formasi ini memiliki ciri-ciri:memiliki
warna lapukan coklat tua keorangan dan berwarna putih 
keabu-abuan   untuk   kondisi   segar,memiliki   panjang

sekitar  20-25  m  dan  lebar  sekitar 20-30m,memiliki
sisipan berupa batulempung, Lokasi ini merupakan salah
satu  indikasi  dari  sesar  naik  yang ditandain  dengan
ditemukanya data kekar dan bidang sesar (Gambar 3). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Pada thin section  lokasi pengamatan 110 didapatkan
hasil   yaitu:Memiliki   nama 

Arenite   menurut   klasifikasi 
batuan   berupa   Arkosic 

Gilbert   1954   termasuk
kedalam   Formasi   Lahat   ,berupa   litologi   batupasir 

.Kenampakan petrografi   sample ini dapat dilihat pada 

(Gambar 4). Sayatan tipis ini terdapat mineral-mineral 

penyusun berupa Matrik ,fragmen dan semen.Penyusun 

matrik ini tersusun atas mineral kuarsa dan feldspar,serta 

fragmen penyusun berupa mineral litik, dengan sedikit 

mika (muskovit) serta terdapat kandungan semen berupa 

mineal lempung,silika,porositas. 
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Sayataan Tipis LP 110 Sayataan Tipis LP 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:Por = Porositas,Qz=Kuarsa,Mo=Muscovit 

Sil=Silika,Lith=Lithik,Lem=lempung,fd=feldspar 

 
 

Gambar 4. Sayatan Tipis Lokasi Pengamatan 110 
Batupasir Arkosic Arenite 

 
Pada thin section  lokasi pengamatan 15 didapatkan 

hasil berupa batuan   jenis Arkosic Arenite berdasarkan 

klasifikasi penamaan batuan menurut Gilbert,1954 dan 

Pettijhon ,1975  dapat dilihat pada (Gambar 5). Sayatan 

tipis ini memiliki ciri-ciri Termasuk kedalam Formasi 

Lahat ,yang dilakukan pada batupasir,terdapat mineral 

penyusun berupa matriks ,fragmen dan seman.Mineral 

penyusun matrik terdiri atas mineral kuarsa dan mineral 

fragmen terdiri atas fragmen felspar dan fragmen 

litik,Material karbon /oksida besi dan mineral penyusun 

Keterangan:Por = Porositas,Qz=Kuarsa,Mo=Muscovit 

Sil=Silika,Lith=Lithik,Lem=lempung,fd=feldspar 

 
 

Gambar 6.Sayatan Tipis Lokasi Lp 13 Subfeldspathic- 

Lithic Arenit 

 
Pada thin section    lokasi pengamatan 17 Sub- 

feldspathic Lithic Arenite penamaan ini    menurut 

klasifikasi     Pettijhon ,1975.Sayatan batupasir ini 

termasuk kedalam Fomasi Lahat yang terdiri dari 3 

komponen yaitu matrik,fragmen dan semen.kuarsa 

berperan sebagai matrik.Fragmen batuan termasuk 

kedalam mineral   litik ,feldspar,Lignit,porositas.Seman 

batuan termasuk kedalam mineral Lempung dan opak 

(Gambar 7). 
 

 

Sayataan Tipis LP 17
 

Sayataan Tipis LP 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:Opk = Opaque,Qz=Kuarsa, 
Lith=Lithik,Lem=lempung,fd=feldspar 

 
Gambar 5. Sayatan Tipis Lokasi Pengamatan 15 

Batupasir Arkosic Arenite 

 
Pada thin section  lokasi pengamatan 13,berdasarkan 

klasifikasi  penentuan  nama  batuan  menurut  Pettijhon 

,1975 didapatkan nama batuan yaitu Subfeldspathic- 

Lithic Arenite yang termasuk kedalam Formasi 

Lahat,batuan  silisiklastik  berukuran  pasir.  Komposisi 

dari sampel ini terdiri dari kuarsa, feldspar   berperan 

sebagai Matrik dan fragmen litik tertanam di dalam 

semen oksida besi (Gambar 6). 

Keterangan:Por = Porositas,Qz=Kuarsa,Mo=Muscovit 

Sil=Silika,Lith=Lithik,Lem=lempung,fd=feldspar 

 
Gambar 7.Sayatan Tipis Lokasi Lp 17 

Subfeldspathic-Lithic Arenite 

 
Analisa hasil pengamatan petrografi Formasi Talang 

akar ini terdiri atas 5 lokasi pengamat an yang dapat 

dilihat pada (Tabel 2),dari hasil pengamatan ini 

didapatkan hasil berupa nama batuan,mineral apa yang 

terkandung,proses pembentukannya dan karakteristik 

khusus yang ada disetiap analisa pengamatan petrografi .
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Tabel 2.Lokasi Pengamatan Analisa Petrografi 

Formasi Talangakar. 
atas mud supported fabric,pada batuan ini termasuk 

kedalam Formasi Talangakar yang dilakukan pada 

singkapan dengan litologi batupasir tufan. 

 

Sayataan Tipis LP 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klasifikasi    penamaan    menurut 

 
 

 
Pettijohn    1975. 

Keterangan:Por = Porositas,Qz=Kuarsa,Mo=Muscovit 

Sil=Silika,Lith=Lithik,Lem=lempung,fd=feldspar 

 
Gambar 9.Sayatan Tipis Lokasi 106 Batupasir Tuff

Sayatan   tipis   batuan   sedimen   bertestur   klastik   ini 
,memiliki bentuk butiran rounded (Boggs ,2009),Kemas 
terbuka dengan sortasi buruk,berwarna hijau kecoklatan 

 
Pada    thin    section 

Gelas 

lokasi    pengamatan    106

sampai putih keabu-abuan, berukuran sangat halus – 0,3 
mm, memiliki tekstur klastik; tersusun atas grain 
supported fabric; tersusun dari mineral fragmen lithik 

berdasarkan  klasifikasi Fisher,1966 menyatakan bahwa 

batuan  dilokasi  ini  termasuk  batuan  Tuf     Pasiran. 

Sayatan   ini   termasuk   kedalam   batuan   piroklastik

(18%) dengan matriks yang terdiri dari lempung (15%), berukuran  debu,  terdiri  dari material  juvenile  (hasil

plagioklas   (2%),   kuarsa   (32%)   , opak   (5%)   dan letusan  gunung  api)     termasuk  pumis  serta  kristal.
memiliki   semen   berupa   silika   (20%).   Batuan   ini 
memiliki  porositas  sebesar  8%.Pengamatan  ini  dapat 

Batuan telah mengalami ubahan/ devitrifikasi menjadi 

serabut-serabut   mineral   lempung.   Material   juvenile
dilihat pada (Gambar 8). 

terdiri  dari  pecahan  pecahan gelas  (termasuk  pumis),

Sayataan Tipis LP 6 
 

umumnya telah terubah/ devitrifikasi menjadi serabut- 

serabut  mineral  lempung.  Selain  pecahan  gelas,  juga 

hadir kristal-kristal kuarsa /feldspar dan mineral opak 

berwarna hitam.Fragmen litik juga hadir dalam jumlah 

relative lebih sedikit; umumnya ditempati oleh mineral 

berserabut mineral lempung (Gambar 10).
 

Sayataan Tipis LP 106 
 
 
 
 

Keterangan:Por = Porositas,Qz=Kuarsa,Op=Opak 

Sil=Silika,Lith=Lithik,Lem=lempung,fd=feldspar 

 
Gambar 8.Sayatan Tipis Lokasi Pengamatan 5 

Batupasir  Tuff  Gelas  didapatkan dari  penamaan

menurut  klasifikasi  Pettijohn,1975  yang  dapat  dilihat 

 
bahwa  kandungan  mineral  terdiri  dari  lithik  (10%)  , 

 

 
Keterangan:Pums = Pumis,Qz=Kuarsa,Op=Opak

kuarsa  (5%),  mikrolit  feldspar  (1%) dan  gelas(84%). 
Sil=Silika,Lith=Lithik,Lem=lempung.

Sayatan   tipis   batuan   sedimen   berwarna   coklat 

sampai putih kehijauan, berukuran sangat halus 

sampai 0.8 mm, memiliki tekstur klastik; tersusun 

 

Gambar 10. Sayatan Tipis Lokasi 106 Berupa Batupasir 
Tuff Gelas

384



Y. A.W. Ningrum 

 
 

Pada thin section   lokasi pengamatan 6 

termasuk kedalam jenis Batupasir Lempungan yang 

berada pada Formasi Talangakar.Penamaan ini 

berdasarkan      klasifikasi      menurut      Pettijohn,1975 
Fragmen-fragmen berukuran lanau terdiri dari 
kuarsa,felspar, fragmen batuan, dan mika.Karbonat yang 
hadir kemungkinan adalah siderit. Sayatan ini juga 
memperlihatkan adanya jalur-jalur mineral opak  warna 
coklat gelap.Mineral lempung hadir bersama-sama 
dengan    mineral    karbonat    yang    berwarna    coklat 
kekuningan.   siderite   dicirikan   oleh   bentuk   radial, 
berwarna coklat kekuningan / orange. Fragmen-fragmen 

kristal yang hadir terdiri dari kuarsa dan felspar, mika 

(memanjang, halus,fragmen batuan.Mineral opak warna 

coklat –  coklat gelap nampak berupa jalur-jalur tidak 

menerus dan juga urat-urat halus 

 
Sayataan Tipis LP 10 

faldspar  merupakan  hasil  ubahan  menjadi  holloysite 

yang nantinya akan berubah menjadi kaolinite (Götze, J., 

2012).Fragemen batuan Formasi lahat ini tersusun oleh 

mineral-mineral halus ,berwarna abu-abu,coklat 

keorangan dan fragmen litik serta muskovit sebagai 

penciri dari formasi lahat ini. Kandungan semen yang 

ada didalam formasi ini berupa mineral lempung dan 

opak yang memenuhi kenampakan Formasi Lahat. 

Arkosic Arenite merupakan jenis batuan yang dapat 

diamatin   dengan   menggunakan   klasifikasi   Pettijhon 

,1975.Dari hasil pemgamatan ini didapatkan hasil bahwa 

persentasi kandungan kuarsa sekitar   60 % ,kandungan 

felspar 20% dan kandungan litik 10 % ,kandungan 

muskovit  sekitar  5%,dan  kandungan  lempung  sekitar 

5%. Setelah melakukan proses pengplottingan kedalam 

 
Arenite.Jadi dapat disimpukan bahwa batupasir fomasi 

ini besifat genetik karena kandungan silika (SiO2) yang 

lebih  dominan  dan  tidak  dijumpai  material  karbonat 

.Batupasir ini mempunyai potensi pemanfaatan yang luas 

,digunakan sebagai bahan baku industri keamik, 

cat,semen,refraktori,gelas,elektronik,foundry (non direct 

use) maupun untuk penggunaan langsung (diract use) 

dapat dilakukan apabila kandungan lumpur dan mineral 

pengotor dengan cara pencucian pasir yang telah 

dihancurkan. 

b.Formasi Talangakar

Keterangan:Gls = Gelas,Qz=Kuarsa,Op=Opak 

,Lith=Lithik,Lem=lempung,Fd=Felspar 

 

 
Gambar 11. Sayatan Tipis Lokasi 6 Berupa Batupasir 

Lempungan 

 
HASIL INTERPRETASI 

a.Formasi Lahat 

Hasil interpretasi ini dilakukan di empat lokasi 

pengamatan.Berdasarkan kenampakan didapatkan hasil 

bahwa batupasir Formasi Lahat memiliki kenampakan 

mikroskopis yaitu   berukuran pasir sedang-pasir kasar 

(1mm-0,25mm) , bentuk mem bundar-menyudut dengan 

kemas tertutup , pemilahan sedang sampai besar. 

Batupasir ini tesusun atas mineral kuarsa (70%) dan 

sisanya berupa mineral lempung sebagai semen dan 

mineral opak dan feldspar sebagai fragmen 

(Pettijhon,1972).Mineral kuarsa dalam batupasir Formasi 

Lahat ini berjenis  kuarsa monokristalin.Kuarsa jenis ini 

memiliki ciri-ciri berupa sudut pemadaman lurus, 

berwarna putih, tidak ditemukan belahan ,tidak terdapat 

rekahan dan kembaran. Butiran feldspar terdiri atas K- 

Feldspar dan plagioklas dengan kembaan casbadalbit 

yang memiliki warna abu-abu sampai putih kekuningan, 

tidak  memiliki  belahan  ,terdapat  rekahan  .Kandungan 

 
 
pasir. Baedasarkan kenampakan petrografi formasi ini 

,batupasir ini memiliki ciri-ciri termasuk kedalam 

batupasir berukuran halus-sedang (0,25mm-0,063 mm) 

dengan bentuk menbundar,memiliki kemas terbuka 

dengan pemilahan sedang.Batupasir formasi ini 

ditemukan sebagai batupasir monokristalin dan kuarsa 

polikristalin.Batupasir formasi ini memiliki sudut 

pemadaman berbanding lurus.Mineral kuarsa ini memilii 

ciri-ciri sifat optik berwarna putih dan tidak terdapat 

belahan dan tidak terdapat rekahan pada batupasir 

tersebut,terdapat kembaran.Mineral feldspar terdiri atas 

beberapa mineral penyusun antar lain K-feldspar dan 

plagioklas.Kandungan K feldspar ini memiliki ciri-ciri 

berwarna abu-abu sampai hitam keputihan tidak terdapat 

belahan  dan  tidak  terdapat  rekahan.Kandungan 

plagiokals memiliki belahan satuarah dan terdapat 

kembaran.Formasi Talangakar ini terdapat mineral 

plagiokas yang memiliki belahan satuarah dan dapat 

terdapat kembarannya.Fragmen batuan formasi ini 

merupakan fragmen lithik yang merupakan pecahan- 

pecahan batuan yang ditunjukkan oleh sekumpulan 

mineral-mineral halus ,berwana abu-abu kepelangi 

an.Terdapat juga fragmen batuan opak dan lempung 

berwarna   coklat.Terdapat   kandung   an   semen   yang
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tersusun oleh batulempung yang memenuhi hampir 

keseluruhan formasi ini.Persentasi batuan formasi ini 

sebagian  besar  tersusun  atas  mineral  lithik  (10%)  , 

kuarsa (5%), mikrolit feldspar (1%) dan gelas(84%). 

Lithik(lit).Sterlah mendapat kan persentasi dan 

melakukan plotting kedalam diagram ternary dan 

didapatkan jenis batuan subfeldspathic-lithic arenite. 

Butiran kuarsa merupakan kandungan terbanyak 

kedua setelah mineral feldspar dan memiliki ukuran 

kuarsa yang memiliki ukuran lebih kecil dari Formasi 

Lahat.Kelima sayatan ini didominasi oleh butiran 

monokristalin dengan  sudut  pemadaman lurus  berasal 

dari batusedimen vulkanik (Datta,2005).Sayatan formasi 

Talangakar ini memiliki kandungan faldspar yang lebih 

dominan dibandingkan kandungan mineral kuarsa. 

Jadi dapat disimpukan bahwa batupasir fomasi ini 

besifat nongenetik karena kandungan silika (sio2) yang 

lebih sedikit dan dijumpai material karbonat dan lignit 

.batupasir ini mempunyai potensi pemanfaatan yang 

terbatas yaitu digunakan sebagai  penggunaan langsung 

(diract use). 

 
KESIMPULAN 
Jadi  dari  kedua  perbadingan petrografi  formasi  Lahat 
dan Talangakar dapat 

disimpulakan bahwa: 

 
1. Perbedaan pertama Batupasir formasi lahat relatif 

memiliki kandungan kuarsa yang lebih dominan dan 

berukuran besar/macroquartz dibandingkan formasi 

talangakar  yang  kandungan  kuarsanya  relatif  lebih 

kecil /microquartz. 
2. Perbedaan kedua Formasi lahat batupasirnya   tidak 

tercampur  oleh  fragmen-fragmen  lainnya.  Fragmen 
batu pasir diformasi lahat berasosiasi.dengan mineral 
feldspar  dan  muskovit,sedangkan Fragmen  batupasir 
formasi  talangakar  berasosiasi  dengan  mineral 
lempung  ,tuff  ,litic  ,mineral  opak  dan  plagioklas. 
Perbedaan fragmen ini membuktikan bahwa batu pasir 
keduanya beda dan berasal dari sumber yang berbeda 

pula. 

3.  Perbedaan ketiga didapatkan bahwa sumber batupasir 

kedua formasi sangat berbeda ,ini dibuktikan dengan 

besar dan kecilnya kuarsa yang terkandung .Formasi 

lahat     sumber batuannya relatif lebih dekat 

dibandingkan dengan formasi Talang akar. 

4. Perbedaan   keempat   proses   transportasi   yang 

menyebabkan keduanya memiliki kandungan mineral 

yang berbeda. 
5. Kelima,Terdapat   kandungan   Silika(SiO2)   lebih 

dominan pada Formasi Lahat dibandingan dengan 
Formasi Talangakar. 
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ABSTRAK: Batubara termasuk batuan sedimen yang tersusun atas material karbon padat berasal dari sisa organik 

tumbuhan yang terakumulasi  dan terkompaksi serta terbentuk dilingkungan anaerob yang dipengaruhi temperature dan 

tekanan tinggi berlangsung dalam waktu skala geologi. Secara geografis lokasi penelitian berada di wilayah konsesi PT. 

Bukit Asam daerah Banko barat termasuk kedalam Formasi Muara Enim dan Cekungan Sumatra Selatan. Penentuan 

lingkungan pengendapan batubara menggunakan data total sulphur dan total moisture sehingga dari data tersebut dapat 

mengontrol pola penyebaran lateral, ketebalan, komposisi, dan kualitas batubara.Data  total sulphur dan total moisture 

yang diperoleh berupa tiga seam yaitu A2 ketebalan 8.6 Meter (TS) 0,27% (TM) 20,30%,  B1 ketebalan 12.8 meter(TS) 

0,28% (TM) 22,30% kemudian B2 ketebalan 4.55 Meter (TS) 1,16% (TM) 25,00% Merujuk pada Diessel (1992)  

Lingkungan pengendapan pada seam A2 dan B1berupa braid plain, karena kandungan sulfur dan ash yang rendah 

(<1%) dan lapisan nya relative tebal di interpretasikan lingkungan pengendapannya berada didaerah tropis serta 

memiliki ph rendah/asam (1-3). Menurut Horne & Ferm (1987), lingkungan pengendapan pada seam B2 berupa Lower 

delta pain hal ini karena endapan sedimen terdiri dari batulanaubatulempung, serpih yang diselingi oleh batupasir 

halushal ini dapat diketauhi berdasarkan kandungan  total sulphur yang tinggi sehingga mengindikasikan bahwa 

lingkungan pengendapannya berada dipengaruhi pasang surut air laut dan memiliki ph yang tinggi/basah (4-8) dan 

lapisannya relatif tipis. 

 

Kata Kunci: Seam Batubara, Ketebalan, Kualitas, Sulfur,Lingkungan Pengendapan 

 

 

ABSTRACT: Coal including sedimentary rocks which are formed of solid carbon material derived from accumulated 

organic matter that is accumulated and compacted and formed in the anaerobic environment which is influenced by 

temperature and high pressure takes place within the geological scale. Geographically the research location is in the 

concession area of PT. Bukit Asam, the western Banko area is included in the Muara Enim Formation and South 

Sumatra Basin. Determination of coal deposition environment using total sulfur and total moisture data so that the data 

can control the pattern of lateral spread, thickness, composition, and quality of coal. The total sulfur and total moisture 

data obtained are in the form of three seams, namely 8.6 Meter (TS) 0, A2 27% (TM) 20.30%, B1 thickness 12.8 meters 

(TS) 0.28% (TM) 22.30% then B2 thickness 4.55 Meter (TS) 1.16% (TM) 25.00% Refer to Diessel (1992) Deposition 

environment in seams A2 and B1 is a braid plain, because the sulfur and ash content is low (<1%) and the layer is 

relatively thick, interpreting the depositional environment in the tropics and having a low pH / acid (1-3). According to 

Horne & Ferm (1987), the depositional environment in seam B2 in the form of Lower delta pain is because sediment 

deposits consist of claystone clay, shale interspersed by halushal sandstones can be observed based on the high total 

sulfur content indicating that the depositional environment is influenced by tides sea water and has a high ph / wet (4-8) 

and the layer is relatively thin. 

 

Key Words: Coal Seam, Thickness, Quality, Sulfur, Precipitation Environment 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu penghasil sumber 

daya alam energy yang melimpah namun seiring 

meningkatnya jumlah penduduk maka tingkat kebutuhan 

jugaakan semakin meningkat, oleh karena itu agar 

ketersedian cadangan energy tercukupi maka batubara 

dapat dijadikan sebagai energy alternative selain 

hidrokarbon dan gas. Cekungan Sumatra Selatran 

merupakan salah satu penghasil batubara terbesar di 

Indonesia, hal ini disebabkan karena pulau Sumatra 

memiliki beberapa cekungan yang berumur tersier  

dimana padaumur tersebut merupakan periode 

pembentukan batubara, akan tetapi umumnya kualitas 

batubaranya masih tingkat Peat hingga Bituminous. 

TingkatKualitas batubara, komposisi, ketebalan dan 

penyebaran lateral dikontrol olehLingkungan 

pengendapan sehingga lingkungan pengendapan 

merupakan salah satu faktor penting dalam batubara, 

untuk pembentukan suatu endapan batubara mula-mula 

terjadi produktifitas organic dan bakteri tinggi serta 

proses penimbunan sisa-sisa tumbuhanberlangsung 

dengan perlahan namun terus menerus terjadi dalam 

kondisireduksi tinggi, dimana terdapat sirkulasi air yang 

cepat, sehingga oksigen tidak ada (Anaerob) dan zat 

organik dapat terawetkan. Kondisi demikian, dapat 

terjadi diantaranya di lingkungan paralik (pantai) dan 

limnik (rawa-rawa). 

Salah satu aspek dalam penentuan lingkungan 

pengendapan batubara memerlukan nilai dari kandungan 

total sulphur (TS), totalmoisture (TM), Sulfurdalam 

batubara terdapat dalam bentuk anorganik dan organic. 

Sulfur anorganik umumnya terdapat dalam bentuk 

senyawa sulfida (Piritik) dan sulfat, sedangkan sulfida 

organik adalah unsuryang terikat dalam 

rantaihidrokarbon material organik.  

Menurut Suitsdan Arthur (2000) dalam Prasongko 

(2006)sulfat umumnya berasal sedimen laut 

dangkal,direduksi senyawa karbon organik 

menjadihidrogen sulfida, kemudian dioksidasi 

olehgeohite (FeOOH) atau hidrogen sulfida, 

danmereduksi ferric iron (Fe3+) menjadi senyawaferrous 

iron (Fe2+). Oksigen sering kalimenembus sedimen 

anaerob dan mengoksidasihidrogen sulfida menjadi 

unsur sulfat (S0).Kandungan sulfur dalam batubara 

terdiri: sulfursulfat, sulfur pirit, sulfur organik. 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Sulfur dan mikroba saling berkaitan dengan pengaruh 

pH pada lingkungan pembentukan batubara. Sulfur 

adalah salah satu komponen dalam batubara, yang 

terdapat sebagai sulfur organik maupun anorganik. 

Umumnya komponen sulfur dalam batubara terdapat 

sebagai sulfur syngenetik yang erat hubungannya dengan 

proses fisika dan kimia selama proses penggambutan 

(Meyers, 1982)Komposisi Sulfur pada batubara secara 

relatif memiliki kandungan yang rendah,namun  

merupakan salah satu elemen penting yang 

mempengaruhi kualitas pada batubara.Pembentukan 

sulfur dalam batubara terbagi menjadi berbagai cara, 

diantaranya adalah berasal dari pengaruh lapisan 

pengapit yang terendapkan dalam lingkungan laut 

(Horne et.al,1978), kemudian pengaruh air laut selama 

proses pengendapan tumbuhan, proses mikrobial dan 

perubahan pH (Casagrandeet.al,1987). 

Secara administrasi daerah penelitian termasuk 

kedalam KabupatenMuara Enim, Cekungan Sumatra 

SelatanSecara geologi terletak di Formasi Muara 

Enimyang berumur tersier berarah barat laut – tenggara 

yang berbatasan dengan sesar semangko dan bukit 

barisan di sebelah barat daya, paparan sunda di sebelah 

timur laut, pegunungan tiga puluh di sebelah barat laut 

serta tinggian lampung di sebelah tenggara yang 

memisahkan antara  cekungan sumatera selatan dan 

Sumatra tengah. 

Kondisi geologi Kabupaten Muara Enim sangat 

kompleks dan  menarik karena daerah ini masuk dalam 

cekungan Sumatera Selatan yang merupakan cekunga 

belakang busur.Menurut Salim dkk (1995) Cekungan 

Sumatra Selatan merupakan cekungan belakang busur 

karena berada di belakang Pegunungan Barisan sebagai 

volcanic-arc-nya. Cekungan ini berumur Tersier yang 

terbentuk sebagai akibat adanya interaksi antara Paparan 

Sunda sebagai bagian dari Lempeng Kontinen Asia dan 

Lempeng Samudera India. 

Peristiwa Tektonik yang berperan dalam 

perkembangan Pulau Sumatra dan Cekungan Sumatra 

Selatan menurut Pulonggono dkk (1992) berawal dari 

fase kompresi yang berlangsung dari Jurasik awal 

sampai Kapur. Tektonik ini menghasilkan sesar geser 

dekstral berarah Barat Barat Laut- Timur 

TenggaraKemudian  Fase tensional pada Kapur Akhir 

sampai Tersier Awal yang menghasilkan sesar normal 

dan sesar tumbuh berarah Utara – Selatan dan Barat 

Barat Laut- Timur Tenggara. Terjadi pengisian awal dari 

cekungan yaitu Formasi Lahat. Fase ketiga yaitu adanya 

aktivitas tektonik Miosen atau Intra Miosen 

menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan dan 

diikuti pengendapan bahan-bahan klastika. Fase keempat 

berupa gerak kompresional pada Plio-Plistosen 

menyebabkan sebagian Formasi Air Benakat dan 

Formasi Muara Enim telah menjadi tinggian tererosi 

(Gambar 1) 
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Gambar 1. Tektonik Cekungan Sumatera Selatan 

(Pulunggono,1992) 

 

 Stratigrafi yang terjadi di Cekungan Sumatera 

Selatan terdiri dari beberapa formasi yaitu Formasi 

Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Baturaja, Formasi 

Gumai, Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim dan 

Formasi Kasai. (Gambar 2). Daerah penelitian termasuk 

kedalam Formasi Muara Enim. Formasi ini terbentuk 

pada fase regresi sehingga proses pengendapan terjadi 

dilingkungan darat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Stratigrafi  Cekungan Sumatera Selatan 

(Ryacudu,2008) 

 

Berdasarkan data regional diketahui bahwa Formasi 

Muara Enim. memiliki karakteristik Stratigrafi yang  

terdiri dari 3 (tiga) satuan batuan tidak resmi dengan 

urutan umur batuan dari tua ke muda antara lain: satuan 

batulempung Muara Enim, satuan batupasir      Menurut 

Spruyt (1956) formasi in terlatak selaras diatas Formasi 

Air Benakat. Terdiri dari batupasir, batulempung , 

batulanau dan batubara. Formasi Muara Enim berumur 

Miosen Akhir – Pliosen Awal, dan diendapkan secara 

selaras di atas Formasi Air Benakat pada lingkungan laut 

dangkal,  dataran delta dan non-marine. 

Lingkungan pengendapan satuan batulempung dan 

satuan batupasir pembawa lapisan batubara muara enim 

pada daerah penelitian adalah transitional lower delta 

plain (mengacu pada model horne, 1978) dengan 

sublingkungan pengendapan crevasse splay dan 

interdistributary bay yang diendapkan pada kala miosen 

tengah – pliosen. 

 

METODOLOGI 

 

Metode yang digunakan adalah observasi lapangan yang 

meliputi observasi hubungan lapisan/seam batubara 

terhadap lapisan batuan di atas maupun di bawahnya dan 

kondisi (pengaruh) lapisan batuan yang mengapit seam 

batubara tersebut. Kemudian dilakukan crosscheck data 

lapangan dengan data hasil pemboran yaitu log bor. 

Hasil crosscheck lapangan dikorelasikan dengan data bor 

untuk mengetahui posisi secara vertikal dari penyebaran 

seam. Data kualitas dan lainnya dari beberapa titik bor 

berasal dari hasil coring. Kemudian data kualitas 

batubara seam dianalisis secara statistik untuk 

mengetahui hubungan penyebaran dan/atau kedalaman 

dengan kualitas, serta faktor geologi yang ada. 

 

PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini menggunakan tiga seam dari 

batubara yaitu mulai dari seam B2, seam B1 dan seam 

A2. Setiap seam memiliki karakteristik masing – masing, 

berdasarkan hasil profil permukaan pada daerah 

penelitian didapatkan bahwa ketebalan dari masing – 

masing seam sebesar A2 (8.6m); B1 (12.8m); B2 

(4.55m) .Satuan batuan pada seam A2adalah: satuan 

batubara, batupasir, batulempung danbatubara kembali 

dengan ketebalan sekitar 8.6 meter,  tidak 

terdapatstruktur sedimen.Batubara dengan ciri fisik: 

warna hitam kilap kusam,gores hitam, mudah pecah, 

pecahan even-bloky,pengotor amber Ketebalan batubara 

3.2 m, kedudukan floor N 110 E/14Total kedalaman 16,8 

m- 25,4 m. (Gambar 3) 
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Gambar 3. Kenampakan Seam A2 

 

      Satuan batuan pada seam B1 adalah: satuan batubara, 

batupasir, batulempung dan batulanau dengan 

perselingan pasir oksida dengan ketebalan sekitar 12,8 

meter,  terdapatstruktur sedimen berupa iron rock dan 

struktur lenses. Batubara dengan ciri fisik: warna hitam 

kilap kusam, gores hitam, sulit pecah, pecahan even-

bloky,Ketebalan batubara 3.6 m, kedudukan floor N 150 

E/25Total kedalaman 37,4 m- 50,2 m (Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kenampakan Seam B1 

Satuan batuan pada seam B2 adalah satuanbatulanau 

,batupasir, batulempung, batupasir dan batubaradengan 

ketebalan sekitar 4.55 meter,  tidak terdapatstruktur 

sedimen. Batubara dengan ciri fisik: warna hitam 

kecoklatan kilapcemerlang, gores hitam, mudah pecah, 

pecahan even-bloky, pengotor amber, segar. Ketebalan 

batubara 3.4 m, kedudukan N 147 E/10.Total kedalaman 

58,6 m- 63,15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kenampakan seam B2 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa kandungan sulfur dari tiga 

seam batubara (Tabel 1) bahwa lingkungan pengendapan 

terjadi didaerah transisi karena ukuran butir batuan yang 

halus. Hal ini didukung oleh data karakteristik lapangan 

yang tidak mengandung unsur karbonatan dan diliat dari 

kadar sulfur yang terbentuk dibatubara rendah. Sulfur 

sendiri terbentuk akibat aktifitas bakteri organik yang 

berasal dari laut.  

 

Tabel 1. Analisis Sulfur Batubara 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kenampakan lapangan ditemukan 

struktur sedimen pada daerah penelitian berupa wavy 

lamination dan lenses. Dari struktur sedimen inilah yang 

menandakan adanya pengaruh transisi yang membentuk 

daerah penelitian. Hal inilah yang membuat adanya 

perubahan litologi yang mempengaruhi daerah penelitian 

mulai dari batuan lempung dengan sisipan batupasir non 

karbonatan.  
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Gambar 6.Struktur Sedimen  
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ABSTRACT: West Banko field occupies the South Sumatra basin as a back arc basin conducted to the tertiary volcanic 

arc. Tectonically, West Banko field located between Sunda Shelf in the eastern part and Barisan Mountain Arc in the 

western part boundary who consequences as provenance to South Sumatra Basin. South Sumatra basin have potential 

energy such as coal, geothermal, oil and gas. Stratigraphically, research area consists of Muara Enim Formation which 

exposed widely in West Banko. This study aim to understand the depositional system of coal in West Banko Field from 

fold structure. The methods of this research are measuring section and logging analysis. Measuring section and logging 

analysis shows variation lithology such as coal and finegrain sandstone. The pattern of log and sedimentology structure 

(lenticular and wavy lamination) was carried out known research area had deposition in swamp and tidal flat. Therefore, 

characteristic of coal should have a straight form and thick. The change of geometri coal is effected by tectonic and 

depositional pressure. Fold system showed by reversal from trending dip of lithology. This area have five fold and 

dominated by plungging fold with orientation hinge surface trending NW – SE. The first compression trending SW-NE, 

This trending formed in Mid Miocene – Recent.  Fold give a effect to geometri of coal, coating pattern of coal have 

trending WNW then turn into SSW. 

 

Keywords:South Sumatra Basin, Muara Enim Formation, West Banko, Fold,  Coal 

 

INTRODUCTION 

 

The location of research area is in west banko, muara 

enim, south sumatra.  West banko area  knows as one of  

biggest coal mining in indonesia besides in kalimantan 

island. This area give many contribution to energy in 

indonesia. Based from regional geology map of lahat (s. 

Gafoer,1986), this field being at south sumatra basin and 

at the south part from antiklinorium pendopo - limau 

with nw - se direction. The utilization of coal nowadays 

in addition to used directly as energy with usilizing 

carbon’s height but coal seam with depth more than 100 

m or 350 ft and the thickness more than 3 m (10 ft) has 

high depth pressure (milici,2010)[1]. This pressure make 

methane in coal can be another unconventional energy 

that usually called coal bed methane (cbm). Based from 

skk migas, 2014 data reveal the reserve of coal bed 

methane in sumatra island consist of 22 area field places 

with the value is 43.601 tcf.  

 

REGIONAL GEOLOGY 

 

Research area is including of Muara Enim Formation 

in South Sumatra Basin and  formed at Last Miosen to 

Pliosen (S. Gafoer, 1986)[2]. South Sumatra Basin have 

potential energy such as coal, geothermal, oil, gas dan 

another unconventional energy are coal bed methane, 

shale gas and there are many more energy.  South 

Sumatra Basin including back arc basin. In sediment 

depositional divided into two fase formed are 

transgression and regression. Formations have form in 

this basin consist of Lemat Formation, Talang Akar 

Formation, Baturaja Formation, Gumai Formation, Air 

Benakat Formation, Muara Enim Formation and Kasai 

Formation (Figure 1).  

Muara Enim Formation has formed on regression 

fase that produce lithology consist of  claystone, 

sandstone with thin layer of tuff and coal. Coal has 

brittle characteristic that easy to be crack or fracture and 

last make a fold. Muara Enim Formation included 

Middle Palembang Group. Depositional environments 

formed this formation such as shallow marine-brackish 

(at the base), paludal, delta plain dan material endapan 

non marine (Barber,1974)[3]. Lower depositional in north 

part of this basin has glauconit sandstone. This indicates 

that formation formed in shallow marine.  

Pulunggono,1992 divided to the history of tectonic from 
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South Sumatra Basin to four are Upper Jurrasic to Upper 

Cretaceous formed compressional phase, in Upper 

Cretaceous to Tertiary formed extensional phase with 

trending N – S. In Middle Miocene to recent formed by 

compressional phase  which is divided into two type are 

back arc region and magmatic arc region. Back arc 

basinal region has trending NE – SW and on magmatic 

arc region has trending NNE – SSW[4]. Coal in South 

Sumatra Basin get many variation of coal rank begin 

lignit in side of to anthracite. Thats cause from intrusion 

of andesite. 

 

 
 

Fig 1. Formation in South Sumatra Basin 

(S.Gafoer,1974) 

 

METHODOLOGY 

 

The method of this research begin from taked field 

data that’s base on geologic mapping with wide of box 7 

km x 7 km. That cover all part of West Banko and few 

part of Air Laya. Observation such as coal outcrop 

analysis in river and wall of open pit mining. The result 

of observation are trending of coal pattern and be 

corelation. In that outcrop do measuring section of 

lithology and characteristic analysis from all of coal 

seam and interburden lithology in research area. That 

correlation with enviroment model by Tucker (1982) for 

known divided of tidal flat to depositional environment 

analysis.  In addition using surface analysis. We do log 

analysis to comparation sub surface and surface data. 

Fold analysis method using hinge surface and hinge line 

data from strike of lithology in limb of fold. using 

classification from Lisle and Leyson,2004.[5] 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Depositional Environment Analysis 

 

Based from measuring section data (Figure 2),  

research area have five seam of coal consist of seam C, 

B2, B1, A2 and A1. Every seam of coal have a different 

interburden. Interburden from coal seam consist of 

carbonaceous clay, coally shale, oxide sandstone, 

carbonaceous shale, sandstone, siltstone and claystone. 

   

 

Fig 2. Logging Data in Research Area (PT.Bukit Asam 

Data, 2012) 

Based from logging data with shallow depth (100 m) 

shows change pattern of log gamma ray begin from 

coarse up and sharp top shows progradation in 125 m to 

115 m depth then be fine up and sharp base pattern 

shows retrograding. Both of log patterns are formed 

interchangeably that it can be concluded that this area is 

formed in tidal areas. The thickness of coal in log data 

reaches 1.6 m - 12 m. The coal seam has a uniform 

thickness and several layers between seams have a 

lenticular pattern of carbon. Based on these 

characteristics it is interpreted that coal  formed by insitu 

teory and it is known that depositional environment 

occurs in the swamp region. 

Besides from gamma ray log analysis and coal 

characteristic, determination of depositional environment 

analysis can using interburden from coal seam B2 dan 

B1 such as lithology siltstone with sedimentary structure 

from bottom to top are graded bedding, change between 

structure wavy lamination and  lenticular, burrow, 

finesand with lenticular, in top outcrop shows siltstone 

with wavy lamination and graded bedding (Figure 3.). 
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That burrow can formed cause there is a sudden change 

of sedimentation patterns so that the organisms in the 

area are shocked and deposited. 

 

Fig 3. Sedimentary Structure in Interburden Seam B2 

and B1. 

Based from development of these sedimentary 

structures, according to Tucker (1982) the pattern shows 

that the settling environment is formed on intertidal that 

divided to mix flat and mud flat (Figure 4). 

 

 

Fig 4. Tidal Flat Model (Tucker,1982) 

Fold Analysis 

 

In research area found five folds consisting of three 

sinklin and two antiklin pattern. The name of fold are 

Keban Agung Fold, Pit 1 Timur Fold, Pit 3 Timur dan 1 

Utara Fold, Air Laya Fold, Tanjung Fold. The 

observation area of fold known from reversal of strike 

data. Four of folds have trending SE – NW and another 

fold has trending SW – NE. From Lisle and Leyson 

classification the name of fold are steepy inclined gentle 

plungging fold and upright gente plungging fold. 

 

Based from stereografis analysis, known trending limb 

of fold, hinge line, hinge surface, trending of a1, a2, a3 

data (Table 1).  

 

Table 1. Stereografis Analysis Data 

Name Pit 1 

Timur 

Pit 3 

dan 1 

Utara 

Keban 

Agung 

Air 

laya 

Tanjung 

Limb 1 N250 

oE/23 o 

N145 

oE/ 

50 o 

N065 

oE/44 o 

N115 

oE/51 

o 

N351 

oE/25 o 

Limb 2 N150 

oE/25 o 

N298 

oE/ 

51 o 

N210 

oE/23 o 

N351 

oE/25 

o 

N130 

oE/55 

Hinge 

Surface 

N115 

oE/83 

N311 

oE/ 

89 o 

N231 

oE/70 o 

N314 

oE/76 

o 

N327 

oE/79 

Hinge 

Line 

16 o/ 

N293 

oE 

16 o/ 

N311 

oE 

11 o/ 

N234 

oE 

17 o/ 

130 

oE 

12 o/ 

N145 oE 

a1 07 o/ 

N025 

oE 

03 o/ 

N220 

oE 

20 o/ 

N141 

oE 

14 o/ 

224 

oE 

11 o/ 

N237 oE 

a2 16 o/  

N293 

oE 

16 o/ 

N311 

oE 

11 o/ 

N234 

oE 

17 o/ 

130 

oE 

12 o/ 

N145 oE 

a3 73 o/ 

N139 

oE 

74 o/ 

N129 

oE 

68 o/ 

N353 

oE 

68 o/ 

N353 

oE 

74 o/ 

N013 oE 

 

Pit 1 Timur Fold Based from field observation 

(Figure 5) shows limb of fold with exustebce of reversal 

strike and make syncline pattern on coal seam A1 with 

interburden form tuffaceous sandstone. Pit 1 Fold give 

effect to trending of coal. Trending of coal be SSE - 

NNW to SW – NE. Position of this coal is southeast in 

research area.  Based from stereografis analysis, the 

name of fold is Upright Gentle Plunging Fold. 

 

 
Fig  5. Fold Pattern in Pit 1  Timur 
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Pit 3 Timur dan Pit 1 Utara has formed in Muara 

Enim Formation. Based from trending of limb can 

knows that this fold is anticline (Figure 6). The position 

is northeast part from research area. Effect of this fold to 

trending from coal be WNW – ESE and whirl to SE – 

NW. The name of coal from Lisle and Leyson 

classification is Upright  Gentle Plunging Fold.  

 

 
Fig 6. Fold Pattern in Pit 3 Timur dan 1 Utara 

 

Air Laya Fold has  formed in Muara Enim 

Formation. Based from trending of limb knows the 

pattern fold is anticline (Figure 7). This position of fold 

is northwest part from research area and give effect to 

trending pattern of coal. That effect made trending of 

coal be SSW – NNW and turn back to SE – NW. The 

name of  fold is steepy inclided gentle plungging fold. 

 

 
Fig 7. Air Laya Fold 

 

Tanjung Fold has formed in Muara Enim Formation. 

This fold has no effect to trending of coal because the 

position of fold in Sandstone Muara Enim Formation. 

Based from depositional pattern of research area, coal 

has form before this fold. Limb of fold show that the 

pattern of fold is anlicline (Figure 8). This fold included 

north part from research area. The pattern of this fold is 

syncline from trending limb of fold. The name is steepy 

inclided gentle plungging fold. 

 

 
Fig 8. Tanjung Fold 

 

Keban Agung Fold has formed in Kasai Formation. 

Based from trending of limb knows form of this fold is 

syncline (Figure 9). Based from stereografis analysis, the 

name of this fold is Steepy Gentle Plunging Fold. This 

fold has no effect to trending coal cause this fold form in 

Pliocene and coal has form in Late Miocene. 

 

 
Fig. 9 Keban Agung Fold 

 

The magnitude of the fold is equal to the area of the 

rock formation so that it can be seen that the crease 

formed occurs after depositonal of sedimentary. Then it 

can be seen that Pit 1 Fold, Pit 3 Timur dan 1 Utara, Air 

Laya and Tanjung have formed in Muara Enim 

Formation so the age of this fold is Late Miocene while 

for Keban Agung Fold formed according to the 

magnitude of Kasai Formation so it can be seen that the 

age of forming is Pliocene. Therefore it can be 

interpreted that the folds having a SW-NE direction are 

formed after the folding with the SE-NW trending. 

 

Trending of Coal 

Depositional of coal with insitu teory should form an 

elongated and thick pattern of formation. However, in 

the research area, the form of coal is folded. Tectonic has 

be first potential to change trending of coal (Figure 10). 

Pressure of tectonic push coal and while coal can’t hold 

back this pressure then coal will folded.  

 

 

 

 

 

Fig 10. Fold in Coal 

Based on the results of geological mapping known 

that the main factor that gives the formation of coal 

geometry is the tectonic. Muara Enim Formation in area 

divided to claystone and sandstone region. This can be 

seen in Figure 11 which explains that in research there 

are two patterns of coal layer spread that is on the east 

and northwest. Coal layer is at contact of claystone and 

sandstone region. In the northwestern part of the reseach 

area, the coal seam is affected Air Laya Fold, which 

produce coal distribution patterns ranging from SSW - 

NNE to SE - NW. In the eastern part of the area the 
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pattern of coal seams is influenced by two folding 

creations, namely Pit 3 Timur ada 1 Utara Fold, Pit 1 

Timur Fold which produces a coal dispersion pattern 

starting from WNW - ESE then rot-ates towards SE - 

NW and turns back towards SSW - NNE . 

 

Fig 11. Coal Pattern in  Research Area  

 

CONCLUSION 

 

Research area included in Muara Enim Formation at 

South Sumatra Basin. In this area have five coal seam 

such as C, B2, B1, A2 and A1 with difference of 

thickness.  

The development of fold in research area such as five 

fold are Keban Agung Fold, Pit 1 Timur Fold, Pit 3 

Timur dan 1 Utara Fold, Air Laya Fold, Tanjung Fold. 

Trending of coal begin N 228o E to N 320o E.  

Depositional environment analysis of the research 

area are tidal divided to mixed flats and mud flats. That 

based to development of sedimentary structure and log 

pattern in research area. 

Fold is the biggest factor to change geometry of coal. 

In the northwestem part of research area affected by two 

fold and produce coal pattern trending from  SSW - NNE 

to SE – NW and in the easetern part of research area, 

coal pattern trending starting from WNW - ESE then 

rotates towards SE - NW and turns back towards SSW – 

NNE. 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian berada di daerah selatan pegunungan tigapuluh, desa Simpang Beringin, Kabupaten Tebo, 

Provinsi Jambi, Indonesia. Secara geologi daerah penelitian termasuk dalam Formasi Talang Akar pada Sub-Cekungan 

Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan uji proximate berbasis kuantifikasi atau pengukuran yang dinyatakan 
dalam angka berbasis kandungan volatile matter dan kadar moisture yang diperlukan dalam pengklasifikasian rank 

batubara. Dengan mengetahui moisture dapat memperkirakan nilai kalori dari batubara dimana semakin tinggi moisture 

akan menghasilkan kalori. Volatile matter juga salah satu pengotor dalam batubara dan dapat menentukan range 

batubara selain nilai kalor. Keberadaan volatile matter yang tinggi dapat menyebabkan batubara terbakar dengan sendiri 

(self burning). Nilai volatile matter batubara berguna dalam klasifikasi batubara berdasarkan rank serta dapat pula 

digunakan sebagai indikasi dengan sifat nyala pada pembakaran batubara. Setelah melewati rangkaian uji, maka 

didapatkan hasil kandungan volatile matter terbesar adalah 38,920 % dan terendah 13,7 % adb dengan menggunakan 

standar ASTM D3175 dan kadar moisture tertinggi adalah 10,8 % dan terendah 5,8 % adb berdasarkan standar ASTM 

D3173. Berdasarkan hasil analisa tersebut, pada daerah telitian didapatkan coal rank dari high volatile bituminous b 

hingga low volatile bituminous. 

 
Kata Kunci: Batubara, Rank, Proksimat, Volatile, Moisture 

 

ABSTRACT: The research location is in the southern region of the Tigapuluh Mountains, Simpang Beringin Village, 

Tebo District, Jambi Province, Indonesia. Geologically the area of research is included in the formation of the Talang 

Akar on Sub-basin of Jambi. This research was conducted using a proximate test approach based on volatile material 

content and moisture content needed to classification of coal rank. Knowing the water content can estimate the calorific 

value of coal where the higher the water content will produce calories. Volatile matters are also one of the impurities in 

coal and can determine the range of coal other than the heat value. . The existence of a high volatile matter can cause 

self-burning coal. Coal volatile matter value is useful in classification of coal based on rank and can also be used as an 

indication of the flame properties in coal combustion. After passing a series of test, the highest content of volatile 

content was 38.920% and the lowest was 13.7% adb using the ASTM D3175 standard and the highest water content 

was 10.8% and the lowest was 5.8% adb based on ASTM D3173 standard. Based on the results of the analysis, in the 
study area obtained the rank of coal from high volatile bituminous b to low volatile bituminous. 

 

Keyword: Coal, Rank, Proximate, Volatile, Moisture 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Batubara adalah bahan bakar hidrokarbon tertambat 

yang terbentuk dari sisa tumbuh-tumbuhan yang 
terendapkan dalam lingkungan bebas oksigen serta 

terkena pengaruh temperatur dan tekanan yang 

berlangsung sangat lama (Sunarijanto, 2008). Batubara 

sebagai salah satu material alam adalah sumber energi 

yang sangat melimpah di Indonesia. Perkembangan 

batubara sebagai energi alternatif disamping minyak 

bumi dan gas terus mengalami peningkatan. Hal ini 

berkaitan dengan isu lingkungan dan pemanfaatan atau 

pemakaian sumber energi batubara seefisien mungkin 

dalam menghadapi krisis energi.  

Secara umum kualitas batubara dipengaruhi oleh 

banyak faktor geologi. Untuk mengetahui peringkat atau 
coal rank maka digunakan pendekatan melalui uji 

proksimat terkhusus pada kadar air atau dikenal dengan 

moisture menggunakan ASTM D3173 Standard Test 

Method for Moisture in the Analysis Sampel for Coal 

and Coke dan kandungan zat terbang atau dikenal 

dengan istilah volatile matter menggunakan ASTM 

D3175 Standard Test Method for Volatile matter in the 

Analysis Sampel for Coal and Coke, lalu untuk 
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pengklasifikasian coal rank menggunakan ASTM D388-

99 Standard Classification of Coal by Rank.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan observasi lapangan dan analisa 

proksimat berdasarkan kandungan moisture dan volatile 

matter menggunakan ASTM D3173 dan ASTM D3175. 
 

Observasi Lapangan 

 

Tahap ini adalah pengamatan batubara secara 

langsung di lapangan yang meliputi pengamatan 

morfologi, singkapan, pemercontohan, dokumentasi, 

dan persebaran litologi. 

 

Analisa Proximate 

 

Analisa proximate dalam batubara merupakan 
analisa awal dalam pengklasifikasian rank batubara, 

didalamnya terdapat parameter analisa salah satunya 

berupa analisa moisture dan analisa volatile matter. 

 

Moisture 

Nilai analisis pada air dried basis ini sebenarnya 

mengalami beberapa fluktuasi sesuai dengan 

kelembaban ruangan laboratorium, yang dipengaruhi 

oleh musim dan faktor cuaca lainnya. Akan tetapi bila 

dilihat secara jangka panjang dalam waktu satu tahun 

misalnya, maka kestabilan nilai tertentu akan didapat. 

Disamping itu, basis uji dan analisi ini sangat praktis 
karena perlakuan pra pengujian terhadap sample adalah 

pengeringan alami sesuai suhu ruangan sehingga 

tidaklah mengherankan bila standar ADB ini banyak 

dipakai diseluruh dunia. 

Pada analisa di laboratorium, sample dipanaskan 

dengan temperatur 110oC selama ± 1 jam, hal tersebut 

dilakukan agar air dapat menguap secara sempurna 

sehingga tidak ada yang tersisa, setelah dipanaskan 

kemudian menimbang sample kembali maka dapat 

diperoleh nilai Moisturenya. 

 

Prosedur kerja untuk menentukan nilai Moisture: 

 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Menimbang masing-masing kosibel/cawan. 

3. Menimbang sample yang akan dihitung nilai 

Moisturenya sebanyak ± 1 gram. 
4. Setelah itu memasukkan kosibel/cawan yang 

telah berisi sample ke dalam furnace pada 

temperatur 110oC selama 1 jam. 

5. Mengeluarkan sample yang telah dipanaskan 

lalu didiamkan ±30 menit pada suhu ruang. 

6. Memasukkan sample yang telah didiamkan 

pada suhu ruang kedalam desikator selam ± 1 

jam. 

7. Setelah 1 jam kemudian menimbang 

masing-masing sample dan catat hasilnya. 

8. Menghitung nilai Moisture dari data-data yang 

telah diperoleh. Perhitungan persentase 

moisture (moisture content) yang terkandung 

di dalam menggunakan standar ASTM D-

3173-03. 

 

 

Volatile matter 

Batubara akan mengeluarkan zat Volatile yang 

menyerupai asap bahkan dapat berupa nyala api jika 
dipanaskan pada temperatur ± 900oC dalam waktu yang 

singkat ± 7 menit (Menurut ASTM D3175). Pada 

temperatur tersebut bukan hanya zat Volatile saja yang 

menguap, karena air juga akan ikut menguap.  

Pada analisis di laboratorium sample dibakar 

menggunakan temperatur 950oC selama 7 menit dengan 

cawan tertutup, hal tersebut dilakukan agar senyawa 

organik batubara seperti methane atau ethane, karbon 

dioksida atau karbon monoksida dapat menguap. Setelah 

itu, menimbang sample kembali maka dapat diperoleh 

nilai Volatile matternya. 
 

Prosedur kerja yang digunakan untuk menentukan 

Volatile matter: 

 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Menimbang masing masing kosibel/cawan petri 

dan tutupnya. 

3. Menimbangkan sample yang akan dihitung nilai 

Volatile matter sebanyak ±1 gram. 

4. Setelah itu memasukkan kosibel/cawan tertutup 

yang telah berisi sample ke dalam furnace pada 

temperature 950oC selama 7 menit. 
5. Mengeluarkan sample yang telah dipanaskan 

lalu didiamkan ± 30 menit pada suhu ruang. 

6. Memasukkan sample yang telah didiamkan 

pada suhu ruang kedalam desikator selama ± 1 

jam. 

7. Setelah 1 jam kemudian menimbang masing 

masing sample dan catat hasilnya. 

8. Menghitung nilai Volatile matter dari data yang 

telah diperoleh. Perhitungan persentase kadar 

zat yang menguap (volatile matter) yang 

terkandung di dalam menggunakan standar 
ASTM D3175. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Moisture 

 

Dari hasil pengujian proksimat dalam analisa 

moisture, didapatkan hasil pada gambar 1 dan tabel 1 

sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1. grafik kadar moisture 

Tabel 1. Data Pengukuran Moisture (ASTM D3173) 

 

 

Dari tabel diatas nilai Moisture (adb) dapat 

dimasukan dalam klasifikasi menurut Kementerian 

ESDM (tabel 2). Pada X72 sebesar 9.10 % termasuk 

dalam kategori Bituminus, X56 sebesar 10.82 % 
dikategorikan Sub Bituminus, X11 sebesar 5.89 % 

termasuk dalam Bituminus, X10 sebesar 8.80 % 

dikategorikan Bituminus, X20 sebesar 6.90 % 

dikategorikan Bituminus, dan X29 sebesar 6.80 % 

termasuk ke dalam peringkat Bituminus. Dari data 

tersebut maka dapat terlihat nilai moisture yang paling 

besar adalah X56 dan yang terkecil adalah X11.  

 

Tabel 2. Klasifikasi batubara Indonesia Sumber: 

Kementrian ESDM  

 

Kategori Moisture Nilai Kalori 

(kcal/kg) 

Antrasit 1%-3% >7100 

Bituminous 5%-10% 6100-7100 

Sub Bituminous 10%-25% 5100-6100 

Lignit  30-45% <5100 

 

Menurut lester, et al. (2004), ketika proses 

pemanasan dalam menentukan tingkat moisture 

batubara, maka saat gelombang mikro yang dipancarkan 

dari microwave menembus batubara, maka yang 

dipanaskan terlebih dahulu adalah moisture sebelum 

material lainnya. Nilai kadar moisture yang tinggi akan 

memengaruhi nilai kalori dimana cenderung kecil,( dapat 

dilihat pada tabel 2) sebagai contoh untuk Lp-X56 

dengan kandungan moisture 10,82 % dikatakan rendah 

kandungan moisturenya dikarenakan tidak melebihi 30% 
dan masih termasuk dalam kelas sub bituminous dengan 

nilai kalori sekitar 5100-6100 kcal/kg, hal ini 

dikarenakan moisture akan berubah dalam bentuk uap 

dan menurut sifatnya fluidanya akan mencari celah atau 

rongga antar partikel sebagai jalan keluarnya menuju 

udara. Apabila apabila rongga antar partikel batubara 

kecil atau dalam kata lain memiliki tumpukan partikel 

yang tinggi maka akan menyebabkan uap semakin sulit 

untuk terlepas ke udara. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Caalban dalam Tahmasebi (2011), dimana batubara 

dengan massa yang besar maka akan memiliki 
kandungan moisture yang besar juga, sehingga dalam 

proses pemanasannya akan lebih banyak memerlukan 

waktu.  

Sampel batubara yang dianalisa memiliki partikel 

yang halus, terbukti dari kandungan moisture yang 

sedikit. Proses pemindahan panas merupakan proses 

dimana moisture dalam matriks batubara berubah 

menjadi uap yang disebabkan oleh suhu batubara lebih 

rendah dari sekelilingnya. Pada partikel batubara yang 

besar maka rongga antar partikel juga membesar, 

sedangkan pada batubara yang lebih halus rongga antar 

partikelnya menyempit dan kecil sehingga menyulitkan 
uap untuk berpindah ke udara. Kandungan moisture yang 

telah berubah menjadi uap tidak dapat keluar dengan 

cepat dari celah antar partikel, dimana rongga-rongga 

pada batubara yang lebih halus sangat sempit, sehingga 

proses keluarnya uap akan melambat dibandingkan 

dengan rongga yang lebih besar. (gambar 2). 

 
(a)                         (b) 

 

Gambar 2. Rongga antar partikel dalam batubara, (a) 

rongga besar, dan (b) rongga kecil 

 
Nilai moisture yang baik diharapkan relatif kecil 

karena nilai moisture mempengaruhi peringkat batubara 

dimana semakin rendah kandungan moisturenya maka 

semakin tinggi peringkatnya. Rongga yang kecil akan 

membuat batubara semakin padat, dengan demikian akan 

semakin kecil kandungan moisture yang dapat diserap 

dalam pori batubara. Secara umum, batubara yang 

dianalisa termasuk dalam batubara dengan rongga yang 

kecil, melihat kecilnya partikel maka akan membuat 
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tinggi surface moisturenya. Oleh karena itu, nilai 

inherent moisturenya akan tetap, namun total 

moisturenya akan naik karena pengaruh surface 

moisture. 

 

Analisa Volatile Matter 

 

Dari hasil pengujian proksimat dalam analisa 

Volatile matter dalam gambar 3 dan table 3, didapatkan 

hasil sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3. grafik kandungan volatile matter 
 

Tabel 3. Data Pengukuran Volatile matter (ASTM 

D3175) 
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X 72 
27,1 28,1 1,00 

27,7 
41,68 9,1 32,58 

X 56 
26,5 27,5 1,00 

27,0 
47,04 

10,

82 
36,22 

X 11 
28,1 29,1 1,00 

28,9 
19,65 

5,8

9 
13,76 

X 10 
28,4 29,4 1,00 

29,1 
29,26 8,8 20,46 

X 20 
30,3 31,3 1,00 

31,0 
29,06 6,9 22,16 

X 29 
26,1 27,1 1,00 

26,6

7 
48,72 9,8 38,92 

 

Dari data (tabel 3) diatas didapatkan nilai volatile 

matter (adb) pada X72 sebesar 32.58 %, X56 sebesar 

36.22 %, X11 sebesar 13.76 %, X10 sebesar 20.46 %, 

X20 sebesar 22.16 %, dan X29 sebesar 38.92 %. Dari 

data tersebut maka dapat terlihat nilai volatile matter 
terbesar adalah X29 dan nilai volatile matter terkecil 

adalah X11. Kandungan volatile matter dalam batubara 

dapat dijadikan indikasi reaktifitas pada saat dibakar. 

Apabila kandungan volatile matter kecil, maka batubara 

menjadi susah dinyalakan selain itu sifat pembakaran 

pun jelek dan nyala api yang dihasilkan menjadi singkat, 

karena kemampuan terbakarnya rendah maka kandungan 

volatile besar maka penyalaan api dan pembakaran 

menjadi mudah dan nyala api yang dihasilkan juga 

panjang karena kemampuan terbakarnya tinggi. Sebagai 

contoh Lp-X72 dengan nilai volatile matter 32, 58% 
termasuk high volatile, hal ini berarti kandungan organik 

dalam batubara tersebut cukup tinggi juga.   

Klasifikasi Rank Batubara 

 

Pada transisi dari Peat ke Lignite dan selanjutnya 

ke sub-bituminous, terjadi penurunan porositas secara 

drastis. Penurunan porositas ini disebabkan oleh 

terjadinya kompresi lapisan batubara tersebut oleh berat 

dari overburden. Penurunan porositas menyebabkan 

penurunan pula pada kandungan moisture, (baik 

moisture holding capacity, Total moisture, maupun air 

dried moisture). Pada Lignite, moisture berkurang 
sampai 4 % untuk setiap kedalaman 100 m.  Sedangkan 

pada transisi dari Lignite ke sub-bituminous terjadi 

penurunan moisture 1 % untuk setiap kedalaman 100-

200 m. Selama transisi dari Lignite ke sub-bituminous 

menghasilakan produk dari reaksi coalification yaitu; 

moisture, karbon dioksida, dan gas methan dalam 

jumlah yang kecil yang merupakan hasil pembusukan 

sisa-sisa lignin. Pada batubara high volatile bituminous 

kelanjutan tahap coalification ditunjukan dengan terus 

berkurangnya oxygen dan moisture yang menghasilkan 

naiknya nilai kalori. Perubahan transisi dari high 
volatile bituminous ke arah low volatile bituminous, 

diikuti dengan menurunnya nilai volatile matter yang 

cukup drastis. Perubahan ini disebabkan oleh terjadinya 

perubahan kimia dalam molekul batubara. 

Berdasarkan ketetapan ASTM D388: Standard 

Classification of Coal by Rank (tabel 4). hasil dari 

perhitungan data rata-rata kadar moisture dan volatile 

matter di ploting dan dapat ditentukan kelas batubara 

yang telah dianalisa. Hasil dari ploting diketahui bahwa 

Lp-X72 dan Lp-X56 berada pada rank High Volatile 

Bituminous A, Lp-X11 dan Lp-X10 berada di Low 

Volatile Bituminous, Lp-X20 termasuk ke dalam 
Medium Volatile Bituminous, dan Lp-X29 berada pada 

High Volatile Bituminous B. 
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Penentuan Rank Batubara Berdasarkan Kuantifikasi Moisture dan Volatile Matter 

Tabel 4. Klasifikasi coal rank (ASTM D388, 1981) 

modifikasi Wood et al., 1983)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian dan perhitungan data statistik 

terkait kandungan moisture dan volatile didapatkan 

kesimpulan:  

1. Kandungan nilai dari hasil uji proksimat terhadap 

kandungan moisture dan volatile matter ditinjau 

dari nilai rata – rata adalah inherent moisture 5,89 

% hingga 10,82 %, sedangkan untuk volatile matter 

adalah 13,76 % hingga 38,92 %. 

2. Nilai dari moisture dan volatile yang digunakan 

sebagai acuan pemberian coal rank yaitu 

didapatkan High Volatile Bituminous A, Low 

Volatile Bituminous, dan Medium Volatile 

Bituminous menurut standar ASTM D388. 

3. Secara umum batubara pada lokasi telitian 

termasuk high rank karena berada pada rentang low 

volatile bituminous hingga high volatile 

bituminous. 

4. Secara umum penurunan kandungan volatile juga 

akibat berkurangnya kadar moisture didalam 

batubara, semakin tinggi rank batubara maka 

kandungan volatile matter dan moisture akan 

berkurang.  

5. Kandungan volatile besar maka penyalaan api dan 

pembakaran menjadi mudah dan nyala api yang 

dihasilkan juga panjang karena kemampuan 

terbakarnya tinggi. 

6. Kandungan moisture yang semakin sedikit 

disebabkan oleh rongga antar partikel yang kecil. 
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ABSTRAK: Peranan UKM di Kota Palembang dalam meningkatkan pertumbuhan perkonomian untuk sector 

menengah ke bawah sangat dirasakan dampaknya, hal ini dapat di dilihat dengan banyaknya UKM baru yang selalu ada 

dengan melihat peluang – peluang usaha yang menjanjikan. Pada penelitian ini dikembangkan suatu rekayasa perangkat 

lunak mobile yang di peruntukan para pelaku UKM yang ada di Kota Palembang yang dapat membantu pihak UKM 

untuk dapat memasarkan produk yang dihasilkan, hal ini berkaitan dengan permasalahan yang sering di hadapi oleh 

pelaku UKM yaitu sulitnya melakukan pemasaran produk serta biaya yang sangat tinggi apabila ingin melakukan 

promosi terhadap produk yang dihasilkan. Dengan adanya suatu perangkat lunak mobile diharapkan dapat membantu 

serta mempermudah para pelaku UKM khususnya di lingkungan Kota Palembang untuk mengenalkan produk yang 

telah dihasilkannya ke masyarakat luas. Pada perangkat lunak mobile yang di hasilkan para pelaku UKM tidak hanya 

dapat memasarkan produk akan tetapi dapat langsung melakukan transaksi dengan konsumen / pembeli. Pada penelitian 

Rekayasa Perangkat Lunak UKM Kota Palembang ini menggunkan 2 metode pengembangan yaitu metode Database 

Lifecycle untuk Rekayasa Database yang akan di gunakan dan metode Rapid Application Model (RAD) untuk 

merekayasa User Interface / tampilan antar muka Mobile. 

 
Kata Kunci: Mobile, UKM, Database Lifecycle dan Rapid Application Development (RAD)  
 
ABSTRACT: The role of UKM in the city of Palembang in increasing economic growth for the middle to lower sectors 

is greatly affected, this can be seen with the many new UKM that always exist by looking at promising business 

opportunities. In this study a mobile software engineering was developed in the designation of UKM in the city of 

Palembang who can help UKM to market their products, this is related to the problems often faced by UKM, namely 

the difficulty of marketing products and very high cost if you want to promote the product. With the existence of a 

mobile software, it is expected that it can help and facilitate UKM, especially in the city of Palembang, to introduce the 

products they have produced to the wider community. In mobile software produced by UKMnot only can market the 

product but can directly make transactions with consumers / buyers. In the Palembang City UKM Software Engineering 

research using two methods of development namely the Database Lifecycle method for Database Engineering that will 

be used and the Rapid Application Model (RAD) method for engineering the Mobile User Interface / display. 

 
Keywords: Mobile, UKM, Database Lifecycle and Rapid Application Development (RAD)  

 

 
PENDAHULUAN 

 
Peran UKM yang signifikan dan sudah terbukti 

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi rakyat 

tentunya perlu ditingkatkan agar dapat berkembang 

secara lebih luas dan mempunyai daya saing. Daya saing 

UKM dapat diwujudkan salah satunya dengan 

penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk 

 
meningkatkan transformasi bisnis, ketepatan dan 

efisiensi pertukaran informasi (Rahmana, 2009), 

memperluas jaringan pemasaran dan memperluas market 

share. 

Peningkatan daya saing UKM ini sangat diperlukan 

agar UKM mampu bertahan dan bersaingdalam kancah 

perdagangan global. Namun, sampai sekarang dapat 

dilihat bahwa adopsi TI oleh UKM di Indonesia masih 
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sangat rendah. Lembaga riset AMI Partners 

mengungkapkan fakta bahwa hanya 20% UKM di 

Indonesia yang memiliki komputer (Wahid, 2007) 

untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Selain hal itu, 

adopsi TI di UKM juga terkendala oleh karakteristik 

organisasi, dalam hal ini UKM itu sendiri (Kartiwi & 

MacGregor, 2007). Berkembangnya internet menjadi 

sarana yang efisien untuk membuka jalur pemasaran 

model baru bagi produk UKM. Di samping biayanya 

relatif murah, dengan memanfaatkan internet 

penyebaran informasi akan lebih cepat dan 

jangkauannya lebih luas (Supardi, 2009). 

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah 

satu bidang yang memberikan kontribusi yang 

segnifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM 

terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat 

dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008). Masalah utama 

yang dihadapi oleh UKM adalah pemasaran (Hafsah, 

2004; Kuncoro, 2008; Kurniawan, 2009; Supardi, 

2009). Pemasaran dengan metode konvensional 

memerlukan biaya tinggi, misalnya membuka cabang 

baru, ikut pameran, pembuatan  dan  penyebaran 

brosur dan sebagainya. Salah satu langkah untuk 

mengatasi masalah tersebut membuat sebuah model 

perangkat lunak berbasis web yang menyajikan 

informasi produk UKM dengan informasi geospasial 

lokasi UKM. 

Di   tahun   pertama   penelitian   sudah   dihasilkan 

rancangan database dan rancangan perangkat lunak 

informasi UKM yang dikhusukan untuk wilayah kota 

Palembang. Terdapat 50 lokasi UKM dari 186 UKM 

yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Palembang yang sudah dikunjungi dan disurvey. Hasil 

survey berupa data primer yang meliputi lokasi UKM, 

data produk dan data indetitas UKM. Dari hasil 

wawancara dengan pemilik UKM diketahui bahwa 

penggunaan teknologi informasi hanya sebatas 

penggunaan media sosial seperti facebook, twitter dan 

whatsapp. Penggunaan media sosial tersebut digunakan 

sebagai sarana promosi UKM dan pemasaran produk 

UKM mereka. Kesulitan yang dialami oleh pihak UKM 

bahwa mereka sulit untuk mengembangkan jaringan 

pemasaran UKM, untuk itu penggunaan teknologi 

informasi diharapkan dapat membantu memecahkan 

masalah tersebut. 

Ditahun kedua penelitian ini akan dikembangkan 

perangkat informasi UKM berbasis web. Perangkat 

lunak yang dihasilkan berupa aplikasi / software sistem 

komputer yang digunakan untuk mengolah data profile 

UKM dan produk yang dihasilkan oleh UKM tersebut. 

UKM yang menggunakan aplikasi ini dapat membuat 

sebuah kolaborasi dalam bentuk collaborative 

commerce dimana masing-masing UKM yang memiliki 

jenis usaha yang sama dapat membentuk sebuah jaringan 

kolabarasi dalam penjualan produk UKM mereka. 

Aplikasi yang akan dikembangkan juga berfungsi 

sebagai media pemasaran/ digital marketing. Model 

perangkat lunak tersebut diharapkan akan mampu 

menyajikan informasi lebih akurat tentang informasi 

UKM berlatar belakang lokasi UKM. Model perangkat 

lunak ini akan dirancang dan dibangun dengan metode 

pengembangan perangkat lunak Rapid Application 

Development (RAD). 

 
METODELOGI PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu 

metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk 

memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau 

sebuah fenomena yang terjadi pada saat ini dengan 

memanfaatkan prosedur-prosedur ilmiah untuk 

mengatasi permasalahan secara aktual (Sugiyono, 2011). 

Metode merupakan cara untuk mengungkapkan 

kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan 

tujuan, sementara metode itu adalah cara. Penggunaan 

metode dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan 

benar - benar  berdasarkan bukti ilmiah  yang kuat. Oleh 
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karena itu, metode dapat diartikan pula sebagai prosedur 

atau rangkaian cara yang secara sistematis dalam 

menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan penelitian dapat 

diartikan sebagai pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan 

secara sistematis, teratur dan tertib, baik mengenai 

prosedurnya maupun dalam proses berfikir tentang 

materinya (nawawi dan martini dalam prastowo, 2011). 

Furchan (2007) menyatakan bahwa metode penelitian 

merupakan strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk 

menjawab persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, 

metode penelitian merupakan suatu cara yang harus 

dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan 

tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan 

tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban 

terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya 

merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada 

pengkajian suatu masalah 

 

 
METODE PENGUMPULAN DATA 

 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang 

digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu 

penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis 

penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah 

mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan 

oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data 

dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Dengan rincian sebagai berikut : 

1) Melakukan pengamatan. Pengamatan adalah cara 

pandang/melihat dan mendatangi secara langsung 

objek yang menjadi pokok bahasan yaitu UKM yang 

ada di lingkungan Kota Palembang. 

2) Melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan 

untuk mendapatkan data penelitian dengan cara 

melakukan proses tanya jawab dengan pelaku UKM 

serta mengumpulkan informasi yang kompleks, yang 

sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan 

pengalaman pribadi, Sulistyo-Basuki (2006).di Kota 

Palembang 

3) Melakukan Dokumentasi. Dokumen menurut 

Sugiyono, (2009) merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti 

disini berupa foto, gambar, serta data – data 

4) Melakukan studi pustaka / studi literatur. Studi 

pustaka/studi literatur adalah suatu cara pengumpulan 

data dengan mempelajari teori yang berkaitan dengan 

cara membaca buku- buku/literatur, makalah maupun 

referensi- referensi 

 
METODE PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

 
Metode pengembangan database geospasial dan 

pengembangan perangkat lunak. Dua metode tersebut 

digunakan pada masing- masing tahapan. Tahapan 

pertama dilakukan pada penelitian tahun pertama adalah 

melakukan analisis dan tahapan DBLC (Database Life 

Cycle) yang menghasilkan sistem database spasial dan 

basis data UKM. Menurut Connolly dkk (2005), untuk 

merancang perangkat lunak database diperlukan tahap- 

tahap yang dinamakan dengan siklus hidup aplikasi 

database. Tahap-tahap tersebut terdapat pada Gambar 1 

di bawah ini : 

 

 
Gambar 1. Database Application Lifecycle 

(Connolly, 2005) 
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1) Database Planning 

Merencanakan bagaimana tahapan dari DBLC dapat 

terealisasi dengan efektif dan efisien. 

2) System Definition 

Mengspesifikasikan ruang lingkup dari sistem 

database. 

3) Requirement Collection and Analysis 

Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan user. 

4) Database Design 

Desain database konseptual, logikal, dan fisikal.  

a. Desain Database Konseptual 

Desain database konseptual ialah proses 

membuat suatu model berdasarkan informasi 

yang digunakan perusahaan tanpa 

dipertimbangkan perencanaan fisik. 

b. Desain Database Logikal 

Desain database logikal ialah proses membuat 

suatu model berdasarkan model data yang 

spesifik yang digunakan perusahaan, tetapi 

tidak tergantung pada Database Management 

System yang khusus dan pertimbangan fisik 

yang lain. 

c. Desain Database Fisikal 

Desain database fisikal ialah proses 

menghasilkan deskripsi dari implementasi 

database pada tempat penyimpanan, 

menerangkan dasar dari relasi, organisasi file 

dan indeks yang digunakan untuk efisiensi data 

dan menghubungkan beberapa integrity 

constraint dan tindakan keamanan. 

5) DBMS selection 

Memilih DBMS yang sesuai dengan sistem 

database. 

6) Application Design 

Melakukan desain tampilan aplikasi yang 

menggunakan dan memproses database. 

7) Prototyping 

Membangun model untuk sistem database yang 

memungkinkan desainer untuk memvisualisasikan 

dan mengevaluasi bagaimana sistem akhir. 

8) Implementation 

Membuat definisi fisikal dari database dan 

aplikasinya. 

9) Data Conversion and Loading 

Memasukan data lama ke dalam sistem database dan 

merubah koneksi dari aplikasi lama ke sistem 

database yang baru. 

10) Testing 

Database diperiksa untuk mengetahui kesalahan dan 

divalidasi terhadap persyaratan yang ditentukan 

user. 

11) Operational Maintenance 

Sistem database dipelihara dan diperiksa secara 

kesinambungan, saat dibutuhkan kebutuhan baru 

bisa ditambahkan ke dalam sistem database melalui 

tahapan sebelumnya dalam siklus hidup. 

 
Setelah dilaksanakan metode pengembangan untuk 

database dilanjutkan dengan pengembangan user 

interface dengan menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD). Metode ini dipilih 

dikarenakan untuk lebih mengefektikan pengguna dalam 

keterlibatan kegiatan dalam menganalisis, mendesain 

dan membangun perangkat lunak informasi UKM. 

Dalam menjalankan metode RAD pengembang 

perangkat lunak informasi lebih fokus dan lebih 

melibatkan para pelaku UKM yang membantu 

mempercepat kegiatan analisa dan Rekayasa akan 

kebutuhan sistem melalui pendekatan- pendekatan yang 

iteratif kepada pelaku UKM di lingkungan Kota 

Palembang. Metode Rapid Application Development 

(RAD) adalah suatu statregi pengembangan terhadap 

rancang bangun 
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Adapun bentuk rancangan database yang di hasilkan 

dengan menggunakan metode database lifecycle antara 

lain sebagai berikut 

1) Rancangan tabel UKM 

Rancangan tabel UKM digunakan untuk menyimpan 

data-data mengenai kepemilikan UKM / owner dari 

UKM. Adapun rancangan tabel UKM dapat dilihat pada 

tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Rancangan Tabel UKM 
 

No Field Type Size Description 

1 Id_UMKM Integer 4 ID UMKM* 

2 
Nama_UMK Varchar 50 Nama UMKM 

 
 

Gambar 2. Rapid Application Development (RAD) 

(Bentley dan Whitten, 2007). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

REKAYASA USE CASE DIAGRAM 

Rekayasa use case diagram dilakukan guna melihat  

proses prosedural dari alur perangkat lunak mobile yang 

akan dikembangkan. Adapun Rekayasa use case dapat 

dilihat pada gambar 3 dibawah berikut : 

 

Gambar 3 Use Case Model Perangkat Lunak Informasi 

Geospasial Ukm (Versi Mobile Application) 

 

 
REKAYASA DATABASE LIFECYCLE (DBLC) 

  M  

3 Alamat Varchar 255 Alamat UMKM 
 

 

4 Telp Varchar 15 Nomor Telp 
 

 

5 Email Varchar 25 Email 
 

 

6 Pemilik Varchar 50 Pemilik UMKM 
 

 

7 Lama_Usaha Integer 3 
Lama Berdiri

 
  Usaha  

8 Long Float Lattitute 
 

 

9 Lati Float Longitude 
 

 

10 Id_Kelompok Varchar 2 ID Kelompok 
 

 

11 Ijin_Usaha Varchar 15 Ijin Usaha UMKM 
 

 

12 No_Ijin_Usaha Varchar 25 Nomor Ijin 
 

 

2) Rancangan Tabel Produk 

Rancangan tabel produk digunakan untuk 

menyimpan data produk yang dihasilkan oleh UKM yang 

ada di lingkungan Kota Palembang. 

Tabel 2. Rancangan Tabel Produk 

 

No Field Type Size Description 

1 Id_UMKM Integer 4 ID UMKM* 

2 Id_Produk Integer 4 ID Produk 

3 Gambar Varchar 255 Gambar 

4 Deskripsi Varchar 255 
Deskripsi

 
Produk 

5 Harga Integer 15 Harga Produk 
 

 

 

 
3) Rancangan Tabel Kelompok 

Rancangan tabel kelompok digunakan untuk 

melakukan pengelompokan terhadap jenis UKM. Hal ini 

dilakukan mengingat banyak jenis usaha yang ada pada 

level menengah kebawah yang ada di lingkungan Kota 

Palembang. Adapun bentuk dari rancangan database 

untuk tabel kelompok dapat di lihat pada tabel 3 di 

bawah ini. 
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Tabel 3. Rancangan Tabel Kelompok 
 

No Field Type Size Description 
 

 

1 Id_Kelompok Char 2 ID Kelompok 

2 Nama_Kelompok Varchar 255 
Nama

 
  Kelompok  

 
4) Database Tabel User 

Database untuk tabel user dilakukan untuk 

memberikan akses khusus terhadap admin dan user agar 

dapat melakukan peranannya masing – masing dalam 

perangkat lunak mobile UKM yang telah di 

kembangkan. Adapun bentuk tabel user data dilihat pada 

tabel 4 di bawah : 

Tabel 4. Rancangan Tabel User 
 

No Field Type Size Description 

 

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) 

 
Pengembangan perangkat lunak informasi untuk 

UKM di lingkungan Kota Palembang di lakukan dengan 

menggunakan metode Rapid Application Development 

(RAD), adapun beberapa design yang di hasilkan yang 

nantinya akan di implementasikan dalam bentuk mobile 

dapat di lihat pada gambar berikut di bawah ini: 

1). Halaman Menu Aplikasi 

 
Halaman Menu Aplikasi merupakan halaman yang 

pertama sekali tampil pada saat diakses. Adapun 

halaman ini terdiri dari beberap menu antara lain 

mengenai UKM itu sendiri yang terdiri dari jenis – jenis 
 

1 Id_User Varchar 255 ID USER 
UKM yang ada di lingkungan Kota Palembang seperti  

2 Nama_User Varchar 255 Nama USER UKM Kuliner, UKM Fashion dan UKM Furniture. 

3 Level Varchar 255 Level 

4 Password Varchar 255 Password 

Adapun tampilan dari halaman menu aplikasi dapat 

dilihat pada gambar 5 dibawah : 

 

 

 

REKAYASA ENTITY RELATIONSHIP 

 
Rekayasa entity relationship dilakuakn guna melihat 

keterkaitan hubungan – hubungan pada masing – masing 

entitas, baik entitas ukm, produk dan kelompok yang telah 

di rancangan pada tahapan sebelumnya, adapun Rekayasa 

entity relationshio dapat dilihat pada gambar 4 dibawah : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Halaman Menu Aplikasi 

 

 

 

 

 

Gambar 4. E – R Diagram UKM Mobile 
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2). Halaman UKM 

 
Halaman UKM merupakan halaman yang 

menampilkan data – data UKM berdasarkan Jenisnya 

yang telah disebutkan pada point sebelumnya. Adapun 

halaman UKM dapat di lihat pada gambar 6 dibawah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 6. Halaman UKM 

 
3). Detail halaman UKM 

Tampilan halam menu dalam aplikasi merupakan 

halaman yang menjelaskan deskripsi dari UKM, letak 

atau lokasi usaha yang disajikan dalam google map, 

serta daftar produk yang dipasarkan oleh masing-masing 

UKM. Adapun tampilan dari Detail Halaman UKM 

dapat dilihat pada gambar 7 di bawah sebagai berikut : 

Gambar 7. Halaman Detail UKM 

4). Halaman Produk 

Halaman Produk merupakan halaman yang 

menjelaskan isi dari produk yang sudah dilihat. Adapun 

tampilan dari Halaman Produk dapat di lihat pada 

gambar 8 di bawah sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Halaman Produk 

 
 

5). Halaman Pembelian 

Tampilan halaman pembelian adalah tampilan halaman 

untuk pemesanan barang yang ingin di beli oleh 

pengguna. Adapun Tampilan dari Halaman Pembeli 

dapat di lihat pada gambar 9 di bawah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Halaman Pembelian 
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SIMPULAN 

 
Adapun Simpulan yang dapat di ambil dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Rekayasa perangkat lunak Mobile yang 

dikembangkan digunakan untuk memfasilitasi pihak 

UKM Kota Palembang untuk memasarkan produk- 

produk yang di hasilkan 

2) Rekayasa perangkat lunak Mobile UKM Kota 

Palembang di kembangkan dengan menggunakan 2 

metode yaitu Metode Database Lifecycle untuk 

Rekayasa Database dan Metode Rapid Application 

Development (RAD) untuk Rekayasa User 

Interface/tampilan antar muka perangkat lunak 

mobile 

3) Rekayasa perangkat lunak Mobile UKM yang 

dikembangkan mampu menampung informasi – 

informasi detail mengenai UKM – UKM yang ada 

di kota Palembang meliputi lokasi yang akurat 

sehingga memudahkan pihak-pihak yang 

membutuhkan 
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ABSTRAK: Perkembangan dunia telekomunikasi berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat pada peningkatan traffic 

data yang cukup siginifikan dari beberapa tahun terakhir. Kebutuhan akan teknologi berkecepatan tinggi juga 

merupakan salah satu tantangan pada pengembangan jaringan telekomunikasi. Penggelaran jaringan 5G merupakan 

salah solusi yang menjawab akan kebutuhan tesebut. Investasi penggelaran suatu jaringan harus diketahui tingkat 

kelayakan secara ekonomis oleh suatu operator. Oleh sebab itu, diperlukan analisa lebih lanjut dalam penggelaran 

jaringan 5G. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisa mengenai perancangan jaringan 5G dilihat dari sisi coverage 

layanan  5G dan juga dari sisi tingkat ekonomis kelayakan proyek, sehingga pada penelitian dapat dijadikan acuan oleh 

operator telekomunikasi saat penggelaran jaringan 5G. Pada coverage planning, model propagasi yang digunakan yaitu 

SUI (Standford University) Model yang disimulasikan pada frekuensi mmWave yaitu 28 GHz – 38 GHz, yang 

merupakan kandidat terkuat untuk dijadikan standard frekuensi 5G. Sedangkan analisa ekonomi yang digunakan yaitu 
menggunakan parameter CAPEX, OPEX, NPV dalam melakukan analisa sensitiftas ekonomi. Dari penelitian ini, 

didapatkan hasil bahwa semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka akan semakin banyak site yang dibutuhkan 

untuk mencakup coverage layanan jaringan 5G. Dengan kenaikan jumlah site yang semakin banyak, maka otomatis 

akan meningkatkan nilai CAPEX dan OPEX dan mengurangi nilai NPV. Perubahan sensitifitas terhadap tarif dan 

traffic, berbanding lurus terhadap nilai NPV yang dihasilkan. Hal ini dikarenkaan kedua faktor tersebut berpengaruh 

pada aspek revenue. Sedangkan perubahan faktor OPEX, nilai tukar dollar dan discount rate, memilki trend berbanding 

terbalik terhadap nilai NPV yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pada ketiga faktor tersebut, merupakan komponen 

pengeluaran 

 

Keywords: 5G, Coverage Planning, SUI Model, NPV, Analisa Sensitifitas. 

 

ABSTRACT: The growth of telecommunication word is growing very rapidly. It can be seen from the increment of data 

traffic significant from last view years. Need for high-speed technology is one of challenge in development of 

telecommunication network. 5G network deployment is solution of these needs. Investment of network deployment must 

be known the level of economic feasibility by an operator. Therefore, further analysis is needed for deployment 5G 
networks. In this research, an analysis of 5G network design will be carried out in terms of 5G service coverage and 

also in terms of the economic feasibility of the project, so that the research can be used as a reference by 

telecommunication operators when deploying 5G networks. In coverage planning case, the propagation model used is 

the SUI (Standford University) model that is simulated on the mm-Wave frequency of 28 GHz - 38 GHz, as the strongest 

candidate to be used as 5G frequency standard. For economic analysis, it use CAPEX, OPEX and NPV parameters for 

analyzing economic sensitivity. Result of this research, it was found that the higher the frequency used, the more sites 

needed to cover the 5G network service coverage. With increasing numbers of sites, it will automatically increase 

CAPEX and OPEX values and reduce the NPV value.  Another result are the changes in tariffs and traffic are directly 

proportional to the NPV value generated. It cause by both factors influence the aspect of revenue. The changes in 

OPEX, dollar exchange rates and discount rates, have a trend inversely proportional to the NPV value generated. It 

cause by the three factors are component of expenditure 

 

Keywords: 5G, Coverage Planning, SUI Model, NPV, Sensitivity analysis 
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Frekuensi merupakan salah satu hal yang paling penting 

dalam mendukung perkembangan telekomunikasi. 

Keterbatasan frekuensi merupakan salah satu tantangan yang 

dihadapi dalam pengembangan teknologi telekomunikasi. 

Frekuens yang digunakan untuk teknologi telekomunikasi 

saat ini berada pada wilayah frekuensi UHF yaitu 300 MHz 

sampai 3 GHz (3000 MHz).  

Pertumbuhan data traffc, menuntut teknologi terus 

berkembang dari waktu ke waktu. Beberapa studi 

memperkirakan bahwa lalu lintas data traffic global akan 

meningkat lebih dari 20.000 kali dari 2010 hingga 2030, 

seiring dengan meningkatnya perangkat yang terhubung 

dan munculnya layanan baru yang terhubung pada 

teknologi tersebut.  (Ashutosh & Saha 2018). 

Salah satu hal yang mendasari dalam perkembangan 

telekomunikasi yaitu kebutuhan akan kecepatan data. 

Dengan berkembangnya aplikasi dan munculnya layanan 

baru, otomatis akan meningkatkan kebutuhan akan 

kecepatan data. Teknologi yang dipersiapkan untuk untuk 

mendukung transfer data berkecapatan tinggi yaitu 

teknologi 5G. Pada jaringan 5G akan mendukung 

kecepatan data yang sangat cepat hingga 10 Gbps dan 

membutuhkan bandwidth yang lebih lebar dibandingkan 

dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. (El-Beainio 

et al. 2015) 

Penggunaan frekuensi pada teknologi 5G masih 

belum ditentukan sampai saat ini, baik itu dari ITU 

(International Telecommunication Union) maupun dari 

pemerintah. Saat ini banyak pihak yang sedang 

melakukan penelitian khusunya di frekuensi mmWave. 

Frekuensi mmWave berada di range frekuensi antara 

30GHz – 300 GHz. Seperti yang terlihat oleh industri 

seluler skala ke  spektrum mmWave, operator cenderung 

menggunakan 28 GHz, 38 GHz, dan 73 GHz band yang 

akan digunakan untuk Implementasi teknologi 5G. 

(Sulyman et al. 2014) 

Dalam perencanaan jaringan seluler, hal utama yang 
harus diperhatikan yaitu path loss yang dihasilkan 

sehingga bisa ditentukan cakupan coverage dari sebuah 

site. Model propagasi yang digunakan untuk frekuensi 

dibawah 2 GHz lebih tepat menggunakan Cost 231 dan 

Hatta Model dan untuk penggunaan frekuensi yang lebih 

dari 2 GHz menggunakan SUI (Standford University 

Model) model. (Katev 2012). 

Sebelum implementasi jaringan 5G, perlu dilakukan 

analisa mengenai tekno ekonomi untuk mengetahui layak 

tidaknya implementasi jaringan. Analisa tekno yaitu  

mengenai perhitungan pathloss untuk mengetahui 
cakupan area suatu site dan mengetahui jumlah site yang 

dibuthkan untuk mencakup suatu area khusunya sumatera 

selatan. Sedangkan analisa ekonomi yaitu menghitung 

jumlah CAPEX, OPEX dan NPV yang dihasilkan dari 

Implementasi jaringan 5G untuk menentukan proyeksi 

kelayakan Implementasi suatu jaringan. Pada penelitian 

akan dianalisa pada penggunaan frekuensi di 28 GHz 

dengan menggunakan SUI Model 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini akan dibahasa mengenai perencanaan 

jaringan 5G untuk wilayah provinsi sumatera selatan. 

Kondisi geografis pada provinsi sumatera selatan adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1.1 Peta daerah Sumatera Selatan 

(Sumber; https://petatematikindo.files.wordpress.com) 

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak 
antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 

derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas 

daerah seluruhnya 87.017.41 km². Batas batas wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara 

berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur 

berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah 

Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Jumlah 

penduduk pada tahun 2017 mencapai 8,113,655 

penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 

1.4. 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk di Sumatera Sleatan  

(https://sumsel.bps.go.id/dynamictable/2018/01/22/306/) 

 

Kabupaten/Kota 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 

2015 2016 2017 

Ogan Komering 

Ulu 
349 787 354 488 359 092 

Muara Enim 600 398 609 607 618 762 

Musi Rawas 384 333 389 239 394 384 

Banyuasin 811 501 822 575 833 625 

Ogan Komering 

Ulu Timur 
649 394 656 568 663 481 

Empat Lawang 238 118 241 336 244 312 

Musi Rawas Utara 182 828 185 315 187 635 

Prabumulih 177 078 179 563 182 128 

Lubuk Linggau 219 471 222 870 226 002 

 

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian 

seperti diagram alir di bawah ini: 
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Gambar 1.2 Metodologi Analisa Tekno Ekonomi 

Perencanaan Jaringan 5G di Sumatea Selatan 

 
Tahap pertama pada penelitian ini yaitu akan dilakukan 

perencaan teknik untuk mendapatkan jumlah site yang 

dibutuhkan sehingga bisa digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam peritungan CAPEX untuk analisa 

ekonominya.  

Dalam menghitung jumlah site yang dibutuhkan, hal 

pertama yang dilakukan yaitu menghitung MAPL yang 

masih dalam batas acceptable ke dalam kondisi suatu 

jaringan. 

a. Margin Fade - L(R) - G(R) + MAPL - EIRP =ity RxSensitiv                                                                                      

.                                                                                (2.1) 

b. Margin Fade - L(R) - G(R) +ity RxSensitiv - EIRP = MAPL                                                                                 

.                                                                                (2.2) 

c. NT + Nf + SNR =ity RxSensitiv                                 (2.3) 

 

d. L(T) - G(T) + P(T) = EIRP                                         (2.4) 

Untuk parameter dalam block transmisi, menggunakan 

nilai asumsi yang mengacu pada perangkat Huawei. 

Dalam hal ini, perhitungan masih mengacu pada nilai 

yang ada pada perangkat LTE sebagai asumsi perhitungan 

jaringan 5G: 

Tabel 1.2 Parameter Downlink Budget 

 

Parameter Downlink Satuan Value 

Tx Power dBm 46 

Tx Antenna gain dB 17 

Cable loss dB 2 

e.i.r.p. dBm 61 

Rx Noise Figure dB 7 

Receiver Noise = KTB x NF dBm -102,215 

SINR dB -2 

Fade Margin dB 9 

Interference margin dB 8 

Rx antena gain dB 0 

Body Loss dB 2 

 

Path Loss Model 

 

Pada perancangan jaringan 5G pada penelitian ini, model 

kanal propagasi yang digunakan yaitu dengan pemodelan  

SUI Model yang telah di modifikasi dan disesuaikan 

dengan pemakaian frekuensi mmwave. Pada penelitian 

ini, frekuensi yang dipakai pada perancangan yaitu 

frekuensi 28 GHz. (Sulyman 2014) 
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Dimana untuk nilai Xσ adalah 8.2 < σ < 10.6 dB, dan 

untuk parameter a, b dan c menggunakan kondisi SUI 

terrain type A, yaitu nilai yang diberikan a=4.6, b=0.0075 

dan c=12.6 [1] 
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Dari perhitungan diatas dihasilkan nilai d yang 

merupakan jarak yang masih acceptable dalam menerima 

jaringan dengan baik. Setelah diperoleh nilai d, maka 

akan dihitung luasan area pada 1 site yaitu menggunakan 

rumus simplepada (Jha, Ashutosh, 2018): 

 

                                           (2.15) 

 

Setelah didapatkan nilai Acell, maka akan dicari jumlah 

site yang dibutuhkan dalam cluster area tertentu. 

 

Cell radius 

 

 
 

 

 

 

                                 (2.16) 

 

 

Traffic Prediction 

 
Setelah didapatkan jumlah sites yang dibutuhkan pada 

Implementasi 5G di Sumatera Selatan, langkah 

selanjutnya yaitu menghitung jumlah prediksi pelangan 

5G ketika teknologi 5G telah diimplamentasikan. Pada 

table 2.1 telah diketahui jumlah penduduk di sumatera 

selatan pada tahun 2017 mencapai 8.113.655 

penduduk. 

               
tr)1(P Pt 0                                                         (2.17) 

 

keterangan: 

Pt : Traffic Prediction 

T : Waktu 

R : Kontanta (tingkat pertumbuha penduduk) 

 

 

 

Tabel 1.3 Prediksi Jumlah Penduduk Sampai pada Tahun 

2030 

 

Tahun r t Prediksi Penduduk 

2017 0.014 0 8113655 

2018 0.014 1 8227247 

2019 0.014 2 8342428 

2020 0.014 3 8459222 

2021 0.014 4 (1) 8577651 

2022 0.014 5 (2) 8697738 

2023 0.014 6 (3) 8819507 

2024 0.014 7 (4) 8942980 

2025 0.014 8 (5) 9068181 

2026 0.014 9 (6) 9195136 

2027 0.014 10 (7) 9323868 

2028 0.014 11 (8) 9454402 

2029 0.014 12 (9) 9586764 

2030 0.014 13 (10) 9720978 

 

Pada penelitian ini, diasumsikan teknologi 5G akan di 

launching pada tahun 2020. Dari hasil tersebut, diperoleh 

bahwa pada tahun ke-10, yaitu tahun 2030 diprediksi 

jumlah penduduk di Sumatera Selatan yaitu sekitar 

9.720.977 penduduk. Dengan prediksi jumlah penduduk 

pada tahun 2030, maka akan ditentukan Total user 5G 

pada tahun ke-10, dengan mengasumsikan Teknologi, 

perusaahaan penetrasi dan penggunaan 5G penetrasi. 

Dengan mnegkalkulasikan penetrasi tersebut 

diperoleh kapasitas pasar (M) untuk teknologi 5G yaitu 

pada tahun ke-10 yaitu sebanyak 1.360.937 user. 

 

Tabel 1.4 Prediksi Kapasitas Pasar (M) pada tahun ke-10 

 

Daerah 

Tec

h 

User 

5G 

PT X 

Pene

t 

5G 

Usag

e 

Penet 

Jumlah 

Pendudu

k 

Total 

User 5G 

(B) 

Sumater

a Selatan 
0.7 0.4 0.7 9720978 

190531

2 

 

Dengan menggunakan Bass growth model (Sokele, 

2009), dihitung prediksi pertumbuhan jumlah pelanggan 5G 

di Indonesia mulai dari awal teknologi diperkenalkan 

sampai dengan 10 tahun ke depan setelah teknologi tersebut 

diperkenalkan. Rumus yang dipakai dalam penentuan 

cellA

 )A(
=BS

iCluster,

iCluster,

2

cell d x 2,6 x 1.95=A
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jumlah pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun adalah 

sebagai berikut: 

 

t

tst

t

tst

vs

v

s

vs

v

Mvst


































)1(
1.1

1
1

)
)1(

1(1

),,ts,M,B(t; (2.18) 

 

Keterangan: 

M: kapasitas pasar 

ts: titik waktu saat produk diperkenalkan, ts =< t 

∆t: durasi karakteristik produk 

s: parameter bentuk, 0 < s ≤ 1; dan 

v: penetrasi pada titik waktu ts + ∆t, 0=< v < 1 

 

Dari pencarian tersebut dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

 
 

Gambar 1.3 Prediksi Jumlah pelanggan pada periode 

Investasi 

 

Revenue Analysis 

 

Dari hasil perhitugan jumlah pelanggan berdasarkan 

pada Bass growth model di atas, dapat dihitung total 

pendapatan yang diperoleh oleh suatu operator selama 10 

tahun dari perkenalan teknologi 5G pertama. Perhitungan 

pendapatan operator dihitung dengan menggunakan 

rumus (Ashutosh & Debashis Bha, 2018): 

 

yearsubsciCluster xNARPU ,,year annual,     R               (2.19) 

 

Pendapatan tahunan pada suatu operator dihitung 

dengan perkalian Antara ARPU (Average Revenue per 

User) dengan Jumlah Subscriber pada tahun ke-t. 

 

Tabel 1.6 ARPU Telkomsel 2016 (Annual Report 2016) 

 

Kategori Tahun 

2016 2015 2014 2013 2012 

Postpaid 151 162 172 184 189 

Prepaid 42 40 36 35 34 

Blended 45 43 39 37 37 

 

Dari data di atas diperoleh pada tahun 2016, ARPU untuk 

operator telkomsel sebesar 151.000 untuk kategori 

postpaid, 42.000 untu kategori pre-paid dan 45.000 

untuk kategori campuran. Dari perhitungan ini digunakan 

ARPU untuk kategori campuran. 

Dari hasil perhitungan 2.11 diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.7 Tabel R annual, year 

 

Tahun 

Prediksi 

Jumlah 

Pelanggan  

ARPU 

(ribu) 

Pendapatan 

(ribu) 

2021 0 45 0 

2022 466080 45 20973600 

2023 800702 45 36031590 

2024 1021847 45 45983115 

2025 1160107 45 52204815 

2026 1243570 45 55960650 

2027 1292891 45 58180095 

2028 1321670 45 59475150 

2029 1338339 45 60225255 

2030 1347952 45 60657840 

2031 1353483 45 60906735 

 

CAPEX (Capital Expenditure) 

 

Capex adalah biaya yang dibutuhkan dalam 

pembangunan suatu Infrastruktur jaringan yang 

digunakan sebagai investasi modal awal. Dalam hal ini 

hanya dibahas pada aspek RAN (Radio Access Network) 

 

LicenseINSTt SPBHLBSBS       CAPEX cosTotal (2.20) 

 

Dalam perhitungan CAPEX ini akan dihitung total 

biaya keseluruhan dari biaya pembangunan base station 

(BS cost), Instalasi base station (BS inst), biaya 

pembangunan backhaul transmisi (BHL) dan biaya 

penyewaan License Frequency (SP license). 

 

OPEX (Operational Expenditure) 

 

Capex adalah biaya operasional dan perawatan yang 

harus dikeluarkan secara berulang selama jaringan 

tersebut beoperasi. Pada penelitian ini, perhitungan yang 

digunakan dalam mencari nilai OPEX yaitu: 
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MAOAMPEX t  cosannual  O                               

(2.21) 

 

Dalam perhitungan OPEX ini akan dihitung biaya 

operational dan maintenance jaringan dan juga biaya  

 

 

 

 

 

Tabel 1.8 Tabel nilai komponen CAPEX dan OPEX 

 

Compone

nts 
Components 

# Of 

Item 

Initial 

Investment/s

ites ($) 

CAPEX 

𝐵𝑆𝐶𝑜𝑠𝑡 ($) 134 100,000.00 

𝐵𝑆𝐼𝑁𝑆𝑇 ($) 134 500.00 

𝐵𝐻𝐿 ($) 134 5,000.00 

𝑆𝑃𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑠𝑒 
(/Sites/MHz) 

[Kominfo] 

134 
70,181,844.

97 

OPEX 

𝑂𝐴𝑀𝐶𝑜𝑠𝑡 ($/year) - 25,000.00 

Marketing and 

Advertisement 

($/year) 

- 50,000.00 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Teknis (Techno) 

 

Analisa jumlah site 5G pada Area Sumatera Selatan 

Pada penelitian ini, dianalisa pengaruh frekuensi 

terhadap jumlah site 5G yang dibutuhkan pada 

perancangan teknis Implementasi Jaringan 5G di 

sumatera selatan. Model propagasi yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan model 

propagasi SUI Model dengan sedikit modifikasi kanal 

[1]. 

 

Tabel 2.1 luasan site dan jumlah site yang dibutuhkan di 

area sumatera selatan 

 

Area 
Freq 

(GHz) 

Luas 

Wilayah 
Luasan Site 

Jumlah 

Site 

Sumatera 
Selatan 

28 87017.41 653.62 134 

29 87017.41 614 142 

30 87017.41 578 151 

31 87017.41 545.19 160 

32 87017.41 515.2 169 

33 87017.41 487.71 179 

34 87017.41 462.44 189 

35 87017.41 439.16 199 

36 87017.41 417.65 209 

37 87017.41 397.75 219 

38 87017.41 379.29 230 

 

Hasil perhitungan yang dilakukan didapatkan pada 

table 3.1 yang dilakukan pada rentang frekuensi 

mmWave 28 GHz sampai 38 GHz diperoleh bahwa pada 

penggunaan frekuensi 28 GHz dibutuhkan jumlah site 

yang paling sedikit yaitu 134 site dibandingkan dengan 

frekuensi lain pada rentang frekuensi tersebut, sedangkan 

penggunaan frekuensi 38 GHz membutuhkan jumlah 

paling besar yaitu 230 site dibandingkan dengan 

frekuensi lain.  

 
 

Gambar 2.1 Jumlah site pada coverage planning pada 

frekuensi mmWave 

 

Pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

frekuensi yang digunkan pada implementasi 5G, maka 

semakin banyak jumlah site yang dibuthkan untuk meng-

cover area sumatera selatan.  

 

Analisa Ekonomi (Economic) 

 

Metode NPV yaitu menghitung antara jumlah 

Investasi CAPEX dan biaya pemeliharaan OPEX dengan 

jumlah pendapatan bersih yang didapatkan dari 

pengelaran suatu jaringan. Pada perhitungan nilai Net 

Present Value (NPV) memperhitungkan nilai suku bunga 

bank yang dianggap relevan untuk mementukan 

perhitungan nilai saat ini. Nilai NPV ini digunakan untuk 

menentukan apakah nilai Investasi proyek tersebut 

menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jika nilai 

NPV bernilai positif (+), maka proyek tersebut 

menguntungkan dan proyek bisa dijalankan, sedangkan 

jika NPV bernilai negaif (-), maka proyek tersebut 

merugikan atau ditolak. 

 

nrrr )1(

BersihN Kas
...

)1(

Bersih2 Kas

)1(

Bersih1 Kas
=NPV

21 






 (3.1) 

 

dimana r adalah tingkat diskon (discount rate (%)) dan n 

adalah periode Investasi dari implementasi proyek.  

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Total 134 142 151 160 169 179 189 199 209 219 230

134 142 151 160 169 179 189 199 209 219 230

0

50

100

150

200

250

Ju
m

la
h

 S
it

e

Jumlah Site tiap Frekuensi (mmWave)

416



Analisa Tekno Ekonomi pada Implementasi 5G Frekuensi mmWave 28 GHz di Area Sumatera Selatan 

 

Pengaruh Jumlah Site Terhadap nilai NPV secara 

Ekonomis 

Dari table 3.1 didapatkan jumlah site yang dibutuhkan 

pada Implementasi 5G di Sumatera selatan. Nilai NPV 

diperoleh dengan menggunakan rumus persamaan 3.1 

dengan nilai Kas bersih diperoleh mengurangkan nilai 

pendapatan pada table 2.7 dengan nilai CAPEX dan 

OPEX pada table 2.6. 

 

 

 

Tabel 2.2 luasan site dan jumlah site yang dibutuhkan di 

area sumatera selatan 

 

Freq 

(GHz) 

Luasan 

Site 

Jumlah 

Site 

NPV 

(Juta) 

28 653.62 134 319,474.55 

29 614 142 310,473.09 

30 578 151 300,346.45 

31 545.19 160 290,219.82 

32 515.2 169 280,093.18 

33 487.71 179 268,841.36 

34 462.44 189 257,589.54 

35 439.16 199 246,337.73 

36 417.65 209 235,085.91 

37 397.75 219 223,834.09 

38 379.29 230 211,457.09 

 

Dari table 3.2, menunjukkan bahwa nilai NPV yang 

paling besar di dapatkan dan yang paling menguntungkan 

yaitu pada penggunaan frekuensi 28 GHz, sedangkan 

untuk nilai NPV yang paling kecil dan kurang 

menguntungkan ketika jaringan menggunakan frekuensi 

yang lebih tinggi yaitu 38 GHz.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi frekuensi yang digunakan, berbanding lurus 

dengan jumlah site yang dibutuhkan, yaitu semakin 

banyak, akan tetapi berbanding terbalik dengan nilai 

NPV yang menunjukkan akan semakin berkurang  

 

 
 

Gambar 2.3 Nilai NPV pada berbagai frekuensi kerja 

mmWave 

 

Perubahan Nilai NPV pada periode Investasi 

 

Pada perhitungan nilai NPV, frekuensi yang digunakan 

yaitu menggunakan frekuensi mmWave 28 GHz. Nilai 

discount rate yang digunakan pada perhitungan ini yaitu r 

= 12.5% atau mengacu pada suku bunga acuan Bank 

Indonesia. Dari perhhtiungan didapatkan trend NPV 

adalah sebagai seperti pada Gambar 3.3 

 

 
 

Gambar 2.2 Nilai NPV pada periode Investasi 

 

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa untuk 3 tahun 

pertama, masih dalam masa NPV value bernilai negative 

dan masih mengalami kerugian jika dihitung di tahun 

tersebut. Pada tahun 2025 atau periode tahun ke-4, 

merupakan titik balik nilai NPV mejadi positif dan posisi 

perusahaan sudah mulai untung akan Implementasi 

teknologi tersebut. Pada tahun ke-4 sampai tahun ke 10 

memiliki trend NPV positif. 

 

Perbandingan Nilai NPV terhadap Perubahan Faktor 

Resiko 

 

Nilai NPV dapat berubah bergantung pada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor yang digunakan 

untuk untuk analisa perubahan NPV pada penelitian ini 

yaitu nilai perubahan Tarif, perubahan traffic, nilai 

OPEX, efek dollar dan juga nilai discount rate.  
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Gambar 2.4 Perubahan nilai NPV pada beberapa faktor 

pengaruh 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada gambar 3.4, 

meunjukkan bahwa semakin meningkat nilai tariff, maka 

akan naik juga nilai NPV dan semakin menguntungkan 

proyek. Begitu juga sebaliknya, pengurangan tarif 30%, 

akan mengurangi Nilai NPV dalam artian semakin turun 

nilainya.  

Untuk analisa perubahan nilai OPEX menunjukkan 

bahwa dengan meningkatnya nilai operational (OPEX) 

maka nilai NPV akan semakin besar, begitu juga dengan 

pengurangan nilai OPEX, maka akan nilai NPV-nya akan 

semakin kecil.  

Nilai asumsi dollar yang dipakai pada penilitian ini 

yaitu menggunakan 1 $ = Rp.10.000,-. Dan semakin 

tinggi nilai tukar dollar 30%, maka nilai NPV yang 

semakin kecil, sedangkan semakin rendah nilai tukar 

dollar 30%, maka nilai NPV yang dihasilkan akan 

semakin naik. Hal ini juga akan berlaku pada analisa 

discount rate, karena berbading terbalik dengan faktor 

tersebut. 

Untuk perubahan traffic, menunjukkan bahwa dengan 

kenaikan traffic, maka nilai NPV akan semakin naik. 

Sedangkan penurunan traffic akan mempengaruhi 

penurunan nilai NPV. 

Perubahan faktor pada tarif dan traffic, akan 

berbanding lurus dengan nilai NPV yang dihasilkan. Hal 

ini dikarenkaan kedua faktor tersebut masuk kedalam 

faktor revenue. Sedangkan perubahan faktor OPEX, nilai 

tukar dollar dan discount rate, memilki trend berbanding 

terbalik dengan nilai NPV yang dihasilkan. Hal ini 

dikarenakan pada ketiga kompone tersebut, merupakan 

komponen pengeluaran.  

 

 

KESIMPULAN 

 

1. menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi 

yang digunkan pada implementasi 5G, maka 

semakin banyak jumlah site yang dibuthkan 

untuk meng-cover area sumatera selatan  

2. semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka 

nilai NPV akan semakin berkurang dikarenakan 

jumlah site yang dibutuhkan semakin banyak 

yang akan mepengaruhi nilai CAPEX dan OPEX 

3. Nilai NPV pada periode investasi, 3 tahun 

pertama, masih dalam masa NPV bernilai 

negative dan masih mengalami kerugian jika 

dihitung di tahun tersebut. Pada tahun 2025 atau 

periode tahun ke-4, merupakan titik balik nilai 

NPV mejadi positif dan posisi perusahaan sudah 

mulai untung akan Implementasi teknologi 

tersebut. Pada tahun ke-4 sampai tahun ke 10 

memiliki trend NPV positif. 

4. Perubahan faktor pada tarif dan traffic, akan 

berbanding lurus dengan nilai NPV yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenkaan kedua faktor 

tersebut masuk kedalam faktor revenue. 

Sedangkan perubahan faktor OPEX, nilai tukar 

dollar dan discount rate, memilki trend 

berbanding terbalik dengan nilai NPV yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan pada ketiga 

kompone tersebut, merupakan komponen 

pengeluaran. 
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ABSTRAK: Routingprotokol adalah proses pengumpulan informasi rute tentang alamat network yang tidak terhubung 

langsung dengan sebuah router yang dilakukan dengan cara otomatis menjadi pertimbangan tersendiri disaat alamat 

network yang harus dicatatkan ke dalam tabel routing sebuah router relatif banyak. Secara garis besar informasi yang 

terdapat dalam tabel routing adalah berupa alamat network. Selain alamat network, informasi lain yang terdapat dalam 

sebuah tabel routing antara lain adalah nilai Metric dan interface keluaran untuk meneuju ke sebuah informasi alamat 

network tujuan. Metric merupakan besaran nilai yang mengidikasikan pada jarak untuk menuju alamat network tujuan 

dengan parameter yang digunakan sebagai penyusun nilai Metric adalah jumlah router yang harus dilewati untuk 

menuju alamat network tujuan atau hop count.Proses routing yang lama juga berpengaruh pada waktu konvegensi 

jaringan. Karena semua router harus mengetahui keseluruhan informasi alamat network yang terdapat dalam jaringan 

dengan cepat. Sehingga informasi rute yang diberikan ke router tetangga tidak semuanya, yang berakibat tidak 

terkoneksinya jaringan routing atau tidak ada jaringan. Dari permasalahan tersebut protokol routing yang dapat 

diaktifkan dalam sebuah router di kategorikan link-state, distance vector dan hybrid, sebagai contoh RIP dan IGRP 

menggunakan hop count sebagai penentuan parameter metric.Metode yang digunakan adalah Metode Rekayasa Sistem 

Jaringan Komputer. Dari hasil perhitungan dan evaluasi terhadap kinerja RIP dan EIGRP DUAL di laboratorium 

research network center Universitas Bina Darma. Cara kerja DUAL di protokol routing EIGRP dan RIP V2 dalam 

menentukan pilihan jalur terbaik ke alamat network tujuan yang terbaik dilakukan pada Routing EIGRP DUAL pada 

jalur satu dengan metric sebesar 10240. 

 

Kata Kunci: Routing, RIPv2, EIGRP DUAL. 

 

ABSTRACT: Routing protocol is the refining of collecting route information about network addresses that are not 

directly associated to a router which is worked out automatically by turning into a detached consideration when the 

network address that must be recorded in the routing table of a router is relatively large. Broadly the information 

contained in the routing table is a network address. In addition to the network address, other information contained in a 

routing table consists of the Metric value and output interface to go to a destination network address information. 

Metric is a value that indicates the distance to the destination network address with parameters used as compiler 

Metric value is the number of routers that must be passed to reach to the destination network address or hop count. The 

old routing process also affects the time of network convention. Because all routers must identify the entire network 

address information involved in the network quickly. So that not all route information provided to neighboring routers, 

which results in no connection to the routing network or no network. From these problems the routing protocol that can 

be activated in a router is categorized as the link-state, distance vector and hybrid, for example RIP and IGRP use hop 

count as a parameter determination metric. The method employed is the Computer Network System Engineering 

Method. From the results of calculations and evaluations of the performance of RIP and EIGRP DUAL in the research 

network center laboratory at Bina Darma University. The workings of DUAL in the EIGRP and RIP V2 routing 

protocols in ascertaining the best path choice to the network address the best destination is carried on EIGRP DUAL 

Routing on line one with a metric of 10,240. 

 

Key Words: Routing, RIPv2, EIGRP DUAL. 
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PENDAHULUAN 

 

Jaringan komputer selain melibatkan perangkat yang 

digunakan untuk membentuk sebuah konsep jaringan, 

juga akan melibatkan jalur yang digunakan untuk 

melewatkan paket yang dikirim oleh komputer sumber 

tujuan. Paket yang dikirimkan dari komputer sumber 

akan melewati beberapa pilihan jalur sebelum sampai ke 

komputer tujuan, misalnya internet pasti akan 

melibatkan banyak jalur dengan skala besar. Dari 

beberapa pilihan jalur yang ada, kemungkinan besar 

tidak semua jalur akan dilewati oleh sebuah paket yang 

akan di kirim perangkat tujuan. Proses pemilihan jalur 

ini dinamakan dengan istilah routing dan perangkat yang 

difungsikan untuk melakukan proses routing adalah 

router. 

Menurut Kukuh Nugroho (2016)routingprotokol 

adalah proses pengumpulan informasi rute tentang 

alamat network yang tidak terhubung langsung dengan 

sebuah router yang dilakukan dengan cara otomatis 

menjadi pertimbangan tersendiri disaat alamat network 

yang harus dicatatkan ke dalam tabel routing sebuah 

router relatif banyak. Bisa dibayangkan apabila kita 

seorang admin jaringan harus mendaftarkan seratus 

alamat network lawan secara manual. 

Secara garis besar informasi yang terdapat dalam 

tabel routing adalah berupa alamat network. Selain 

alamat network, informasi lain yang terdapat dalam 

sebuah tabel routing antara lain adalah nilai Metric dan 

interface keluaran untuk meneuju ke sebuah informasi 

alamat network tujuan. Metric merupakan besaran nilai 

yang mengidikasikan pada jarak untuk menuju alamat 

network tujuan dengan parameter yang digunakan 

sebagai penyusun nilai Metric adalah jumlah router yang 

harus dilewati untuk menuju alamat network tujuan atau 

hop count. 

Dengan semakin banyaknya informasi rute yang 

tersimpan dalam tabel routing, waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan fungsi routing juga semakin lama. 

Proses routing yang lama juga berpengaruh pada waktu 

konvegensi jaringan. karena semua router harus 

mengetahui keseluruhan informasi alamat network yang 

terdapat dalam jaringan dengan cepat. sehingga 

informasi rute yang diberikan ke router tetangga tidak 

semuanya yang berakibat tidak terkoneksinya jaringan 

routing atau tidak ada jaringan. dari permasalahan 

tersebut protokol routing yang dapat diaktifkan dalam 

sebuah router di kategorikan link-state, distance vector 

dan hybrid. menurut yugiatno (2012) distance vector 

dalam menentukan nilai metric tidak berdasarkan 

bandwith yang ada pada link melainkan lebih cenderung 

menggunakan parameter hop count atau jumlah router 

yang dilewati sebelum sampai ke alamat network yang 

dituju, semua informasi rute dalam tabel routing akan 

dimasukan dalam paket update untuk dikirimkan ke 

router tetangga, sebagai contoh RIP dan 

IGRPMenggunakan Hop Count sebagai Penentuan 

Parameter metric. link-state sebelum mengirim paket 

update, protokol routing yang aktif di router harus 

membuat pertemanan (adjacency) dengan router 

tetangga, tetapi tidak semua informasi rute  di dalam 

tabel routing yang akan diberikan ke router tetangga 

lewat pengiriman paket update (hendra wijaya;2011). 

Sebagai contoh OSPF hanya menggunakan parameter 

bandwidth, dan hybrid menggunakan konsep distance 

vector murni, akan tetapi ketika jaringan sudah 

konvergen akan menggunakan konsep link-state. 

informasi rute yang diberikan kerouter tetangga tidak 

semuanya, melainkan yang diperlukan oleh router 

tetangga saja. sebagai contoh EIGRPDUAL 

menggunakan parameter bandwidth dan delay sebagai 

penentuan nilai metric (iwan sofana;2012). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan adalah Metode Rekayasa 

Sistem Jaringan Komputer. Menurut Hidayatno (2008) 

Rekayasa sistem adalah kumpulan konsep, pendekatan 

dan metodologi, serta alat-alat Bantu(tools) untuk 

merancang dan menginstalasi sebuah kompleks sistem. 

Berdasarkan pada pengertian Rekayasa sistem, maka 

dapat dimaksudkan bahwa Metode Rekayasa Sistem 

Jaringan Komputer, yang selanjutnya akan dibahas 

dengan menggunakan istilah Metode RSJK, adalah 

kumpulan konsep, pendekatan dan metodologi, serta 

alat-alat bantu (tools) untuk merancang dan 

menginstalasi sebuah sistem jaringan komputer yang 

kompleks. Dalam pelaksanaannya Metode RSJK melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1) Requirements Gathering, yaitu tahap pengumpulan 

informasi yang dibutuhkan untuk rekayasa sistem 

dan melakukan analisa tersebut. 

2) Selection and Design, yaitu memilah dan memilih 

perangkat yang akan digunakan untuk rekayasa 

sistem setelah dilakukan analisa. Dalam tahap ini 

juga dilakukan pendesainan sistem jaringan dengan 

membuat prototype. 

3) Implementation, yaitu menerapkan prototype ke 

dalam lingkungan proyek. Jika ada hal-hal yang 

terlupa pada tahap sebelumnya, maka harus dikoreksi 

pada tahap ini. 

421



 
Analisis Kinerja Routing Protocol Distance Vector RIPV2....... 

4) Operation, yaitu tahap dimana jaringan komputer 

yang direkayasa telah siap digunakan untuk 

lingkungan kerja setempat. Hendaknya sebelum 

memasuki tahapan ini, jaringan komputer yang di 

rekayasa di uji cobakan terlebih dahulu. 

5) Review and Evaluation, yaitu Tahap dimana 

dilakukan proses peninjauan dan evaluasi setelah 

jaringan komputer di operasikan. Dalam tahap ini 

dilakukan perbandingan antara kinerja jaringan 

sesudah dilakukan rekayasa. Bandingkan apakah 

tujuan yang diinginkan pengguna sudah sesuai 

dengan proyek rekayasa yang dibuat..  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah di lakukan konfigurasi terhadap perangkat 

sebenarnya yang berada di laboratorium research 

network cente. Universitas Bina Darma sesuai dengan 

topologi yang telah di rekayasa. Perangkat yang telah di 

konfigurasi kemudian akan diuji, Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui kinerja Algoritma DUAL di 

Routing Protocol EIGRP dengan melakukan Simulasi 

langsung terhadap interface jaringannya seperti Router, 

PC dan Switch. Setelah di konfiugrasi perangkatnya 

akan dilanjutkan menguji parameter bandwidth, delay 

dan metricberdasarkan kemampuan perangkat tersebut. 

Setelah di lakukan konfigurasi terhadap perangkat 

sebenarnya yang berada di laboratorium research 

network cente. Universitas Bina Darma sesuai dengan 

topologi yang telah di rekayasa. Perangkat yang telah di 

konfigurasi kemudian akan diuji, Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui kinerja Algoritma DUAL di 

Routing Protocol EIGRP dengan melakukan Simulasi 

langsung terhadap interface jaringannya seperti Router, 

PC dan Switch. Setelah di konfiugrasi perangkatnya 

akan dilanjutkan menguji parameter bandwidth, delay 

dan metricberdasarkan kemampuan perangkat tersebut. 

 

Hasil Pengukuran Pada Scenario Satu 

 

Hasil pengujian pada skenario satu dapat dilihat pada 

tabel dibawahini: 

Tabel 1 pada pengukuran parameter pada interface r1, r2 

dan r3 

Interface Port 
IP Network 

Tujuan 

Bandw

idth 

(Mbps

) 

Delay 

(µs) 
Matric 

R1 
Fa0/0 ke R2 

192.168.6.32/27 
100  100 

1 
Fa0/1 ke R3 100 100 

R2 
Fa0/0 ke R1 

172.30.2.0/24 
100  100 

1 
Fa0/1 ke R3 100 100 

R3 
Fa0/0 ke R1 

172.30.1.0/27 
100 100 

1 
Fa0/1 ke R2 100 100 

dari hasil tabel 1 pada pengukuran parameter pada 

interface r1, r2 dan r3 terlihat kesamaan antara hasil nilai 

matric sebesar satu (1), di karenakan nilai bandwidth dan 

delay interfaceyang dihasilkan juga sama, yang di 

buktikan dengan melihat hasil metric (feadeable 

distance) yang diberi lambang “r”disetiap router yang 

dilalui yaitu r1, r2 dan r3 yang dapat dilihat jelas pada 

gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil metric di setiap router (R1, R2 Dan R3) 

di skenario 1 

 

Hasil Pengukuran pada Skenario Dua 

Hasil Pengujian pada scenario dua yang dapat 

dibawah ini: 

 

Tabel 2. Hasil pengukuran parameter pada setiap rute di 

skenario 2 
Inter

face 

Port IP Network 

Tujuan 

Bandwi

dth 

(Mbps) 

Delay 

(µs) 

Matric 

R1 
Fa0/0 

ke R2 
192.168.6.32/27 

500 100 
10240 

R2 

Fa0/0 

ke R1 
172.30.2.0/24 

500 100 

30720 
Fa0/1 

ke R3 

100 100 

R3 

Fa0/0 

ke R1 
172.30.1.0/27 

500 100 

30720 
Fa0/1 

ke R2 

100 100 

 

Dari hasil tabel 2 pada pengukuran parameter pada 

jalur satu didapatkan perhitungan hasil matric sebesar 

10240 dan pada jalur dua didapatkan hasil perhitungan 

sebesar 30720, berdasarkan perhitungan menggunakan 

rumus t-test yaitu: 

 

R1 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  
10000000

500000
+ ∑

200

10
× 256 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  20 + 20 × 256 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  10240 
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R2 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  
10000000

100000
+ ∑

200

10
× 256 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  100 + 20 × 256 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  30720 

 

R3 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  
10000000

100000
+ ∑

200

10
× 256 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  100 + 20 × 256 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 =  30720 

 

Hasil dari perhitungan menggunakan rumus t-test ketiga 

router berbeda besaranya yaitu R1 nilai metric 10240 

dan  R2 begitu juga R3 memiliki nilai metric sebesar 

30720,  yang pernah dikatakan  Kukuh Nugroho 

(2016:117)  bahwa untuk membuat nilai metric kecil, 

maka hal yang harus dilakukan adalah dengan membuat 

nilai bandwidth besar. Bisa dilihat bahwa nilai dari 

metric adalah berbanding terbalik dengan nilai 

bandwidth. Yang  di buktikan dengan melihat hasil 

metric (feadeable Distance) yang diberi lambang 

“D”disetiap router yang dilalui yaitu jalur 1 (R2) dan 

jalur 2 (R1 dan R3) yang dapat dilihat jelas digambar 2 
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Gambar 2. Hasil metric di setiap Router (R1, R2 dan R3) 

di skenario 2 

 

Dari sudut pandang R2 untuk menuju  ke alamat  

network 172.30.2.0/24 terdapat dua interface keluaran 

yang digunakan yaitu interface fa0/0 di router R1 

(172.30.1.2/27) dan interface fa0/1 di router R3 

(192.168.6.33/27) yang mempunyai besaran metric yang 

sama yaitu 30720. Dari sudut pandang R1 untuk menuju 

ke alamat 172.168.6.32/27 terdapat satu interface 

keluaran yang digunakan yaitu interface fa0/0 di router 

R2 (172.30.1.3/27) yang mempunyai besaran metric 

sebesar 10240, sedangkan dari sudut pandang R3 untuk 

ke alamat 172.30.1.0/27 terdapat dua interface keluaran 

yang digunakan adalah interface fa0/0 di routerR1 

(172.30.2.1/24) dan interface fa0/1 di router R2 

(192.168.6.34/27) dengan nilai metric sebesar 30720. 

Dari hasil perbandingan tersebut bisa disimpulkan bahwa 

rute yang akan dilalui melalui R2 berdasarkan informasi 

rute yang terdapat dalam tabel routing R1. Kenapa jalur 

1 yang kan di lalui dikarenakan mempunyai nilai metric 

yang kecil dibandingkan dengan jalur 2 yaitu 10240 dan 

30720. 

 

Pengujian Quality of Service (QoS) Skenario 1 

 

Pada skenario 1 ini akan diukur lima parameter yang 

terdapat di QoS versi thiponuntuk mendapatkan  kinerja 

jaringan data yang berada di dalam jalurnya 

(Flannagan;2003). Tools monitoring yang digunakan 

untuk parameter QOS yaitu Axence NetTools 5 untuk 

mengukur parameter bandwith, troughput, delay dan 

packetloss, sedangkan Iperf  hanya digunakan untuk 

mengukur parameter Jitter pada PC1 ke PC2 dengan 

alamat IP 172.30.1.5 dan IP 192.168.6.35. selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

 Tabel 3. Hasil pengujian di skenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Hasil Pengujian Quality Of Service (Qos)Skenario 2 

Pada skenario 2 ini akan diukur juga lima parameter 

yang terdapat di qos versi thipon untuk mendapatkan 

kinerja jaringan data yang berda di dalam jalurnya. 

Dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

Inte

rfac

e 

Port 

IP 

Network 

Tujuan 

Bandw

idth 

(KB/s) 

Dela

y 

(µs) 

Paket 

loss 

(%) 

Trougput 

(KBytes) 

Jitter 

(ms) 

R1 

Fa0/1 

ke 

R2 192.168.

6.32 /27 

1892 0 0 15825337 27.683 

Fa0/1 

ke 

R3 

1553 0 0 15445600 32.051 

R2 

Fa0/0 

ke 

R1 172.30.2

.0 /24 

1872 0 0 12431518 28.753 

Fa0/1 

ke 

R3 

1655 0 0 15781385 31.638 

R3 

Fa0/0 

ke 

R1 172.30.1

.0 /27 

1903 0 0 9942593 27.480 

Fa0/1 

ke 

R2 

1892 0 0 11445807 36.777 
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Tabel 5. Hasil pengujian di skenario 2 

Interf

ace 
Port 

IP 

Networ

k 

Tujuan 

Bandwidt

h 

(Mbps) 

Dela

y 

(µs) 

Paket 

Loss 

(%) 

Trou

gput 

(KBy

tes) 

Jitter 

(ms) 

R1 

Fa0/1 

ke R2 
192.16

8.6.32 

/27 

828 0 0 132 6.793 

Fa0/1 

ke R3 
758 0 0 129 8.572 

R2 

Fa0/0 

ke R1 
172.30

.2.0 

/24 

623 0 0 128 8.688 

Fa0/1 

ke R3 
768 0 0 125 9.129 

R3 

Fa0/0 

ke R1 
172.30

.1.0 

/27 

786 0 0 128 8.473 

Fa0/1 

ke R2 
729 0 0 125 9.129 

 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil perhitungan dan evaluasi terhadap kinerja 

RIP dan EIGRP DUAL di laboratorium research 

network center Universitas Bina Darma didapatkan 

kesimpulan: 

1) Cara kerja DUAL di protokol routing EIGRP dan 

RIP V2 dalam menentukan pilihan jalur terbaik ke 

alamat network tujuan yang terbaik dilakukan pada 

Routing EIGRP DUAL pada jalur satu dengan 

metric sebesar 10240. 

2) Kemampuan maksimal interface perangkat jaringan 

dalam mengirim data terbaik dilakukan pada eigrp 

dual jalur 1, yang mampu  mengirim  paket data 

sebesar 2168 kbps dengan delay (respontime) 0 ms 

dan berdasarkan versi tiphon dalam kondisi sangat 

baik dan dalam indek skala 4. 
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ABSTRAK: Dalam penulisan karya ilmiah perlu dilakukan pengutipan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan 

sumber-sumber lain untuk mendukung penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengobjektifkan dan memperkaya materi 

penelitian, disamping itu juga untuk mencegah terjadinya pelagiarisme. Selanjutnya proses publikasi karya ilmiah yang 

diperiksa oleh administrasi publikasi karya ilmiah, mulai dari membaca karya tulis ilmiah, proses edit karya tulis ilmiah, 

koreksi karya tulis ilmiah serta memeriksa referensi atau kutipan karya tulis ilmiah. Untuk membantu memudahkan 

administrasi dalam mengelola karya ilmiah perlu dikembangkan perangkat lunak yang dapat membaca dan mendeteksi 

apakah sumber kutipan dan daftar pustaka sudah ada semua didalam karya tulis ilmiah, untuk pembacaan dan 

pencocokan string antara sumber kutipan dengan daftar pustaka diperangkat lunak menggunakan algoritma Brute Force. 

 

Kata Kunci: karya tulis ilmiah, sumber kutipan, daftar pustaka, pdf, Brute Force 

 

ABSTRACT: In writing scientific papers it is necessary to quote from the results of previous research and other sources 

to support research. This is done to objectify and enrich the research material, as well as to prevent the occurrence of 

pelagiarism. Furthermore, the process of publicizing scientific works is examined by the publication of scientific work, 

starting from reading scientific papers, editing the scientific papers, correcting scientific papers and examining 

references or citations to scientific papers. To help facilitate the administration in managing scientific work it is 

necessary to develop software that can read and detect whether the source of the quotation and bibliography already 

exists in scientific papers, for reading and matching strings between citation sources and software lists using the Brute 

Force algorithm. 

 

Keywords: scientific papers, citation sources, bibliography, pdf, Brute Force 
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PENDAHULUAN 

 

Tujuan penulisan karya ilmiah, antara lain untuk 

menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, 

untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, 

mengikuti perlombaan serta untuk menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Dalman (2015) 

menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah merupakan 

pemaparan suatu permasalahan ilmiah dengan logis, 

sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara empiris 

dan objektif. Oleh karena itu, dalam menulis karya 

ilmiah memerlukan perujukan, penegasan, dan 

penguatan dari penelitian sebelumnya atau sumber-

sumber yang memperkuat dan memperkaya penelitian. 

Untuk itu, perlu dilakukan pengutipan terhadap hasil 

penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain untuk 

mendukung penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mengobjektifkan dan memperkaya materi penelitian, 

disamping itu juga untuk mencegah terjadinya 

pelagiarisme. Dalam melakukan kutipan (Keraf :1993 

hal 179) harus disertakan sumber kutipan 

(Karyanto:2012) di awal atau diakhir kutipan, 

penyebutan sumber juga harus jelas, artinya jika suatu 

penelitian mengutip pernyataan ataupun hasil penelitian 

orang lain, maka haruslah disebutkan sumber kutipan 

tersebut. Selanjutnya setelah melakutkan pengutipan 

sumber-sumber kutipan yang digunakan dalam tulisan 

karya ilmiah haruslah didaftarkan didalam halaman 

daftar pustaka (Keraf 1971:213). 

Setelah melakukan penulisan karya ilmiah 

dilanjutkan dengan proses publikasi karya ilmiah, 

dengan tahap-tahap yang telah ditentukan oleh bagian 

publikasi karya ilmiah, dalam proses tersebut ada proses 

yang dilakukan oleh bagian copy editors atau sering 

disebut sub editor yang bertugas untuk membaca 

mengedit naskah, termasuk mengoreksi kesalahan tata 

bahasa dan memeriksa referensi. Untuk memeriksa 

referensi atau kutipan sub editor melakukan pembacaan 

naskah tulisan seperti kutipan dan sumber kutipan yang 

akan dibandingkan dengan daftar pustaka, apakah 

sumber kutipan terdaftar didalam daftar pustaka atau 

tidak atau sebaliknya sudah terdaftar dalam daftar 

pustaka tetapi tidak terdapat didalam tulisan sebagai 

kutipan, selanjutnya dicari sumber yang tedaftar dalam 

daftar pustaka tersebut ada atau tidak. Proses ini 

memakan waktu yang cukup lama, untuk membantu 

proses tersebut dapat dibangun perangkat lunak deteksi 

kelengkapan dalam menulis kutipan antara sumber 

kutipan dengan daftar pustaka. Perangkat lunak yang 

dibangun akan menerapkan algoritma Brute Force 

dengan melakukan pencocokan string nama penulis 

didalam sumber pustaka dengan nama penulis didalam 

daftar pustaka berdasarkan nama penulis 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kutipan 

Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari 

seorang pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, 

baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah 

(Karyanto:2012). Menurt Hs (2005) Kutipan ditulis 

untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, 

dan kejujuran menggunakan sumber penulisan.  

Sedangkan menurut Karyanto (2012) Kutipan 

merupakan salah satu hal yang sangat esensi dalam 

penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan kutipan ada 

aturan main yang harus diikuti oleh setiap penulis karya 

ilmiah tanpa kecuali.  

 

B. Daftar Pustaka  

Daftar pustaka adalah “... sebuah daftar yang berisi 

judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan 

penerbitan lainnya, yang mempunyai pertalian dengan 

karangan atau sebagian karangan yang sedang digarap...” 

(Keraf 1971:213). 

 

C. Algoritma Pencocokan String 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis 

penyelesaian masalah yang didususun secara sistematis 

dan logis (Budiyanto,2013). Algoritma tidak hanya 

dikaitkan dengan dunia komputer melainkan tindakan 

dan kegiatan yang kita lakukansehari-hari dalam 

menyelesaikan masalah. Algoritma berbeda dengan 

logaritma yang merupakan fungsi matematika. 

Menurut Black (dalam Syaroni dan Munir, 2004:1) 

string adalah susunan dari karakter-karakter (angka, 

alphabet, atau karakter yang lain) dan biasanya 

direpresentasikan sebagai struktu data array. String dapat 

berupa kata, frase, atau kalimat. Sedangkan string 

matching menurut Black (dalam syaroni dan munir, 

2004:1) diartikan sebagai sebuah permasalahan untuk 

menemukan pola susunan karakter string didalam string 

lain atau bagian dari isi teks. String matching dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pencocokan 

string (Munir dalam Hadiati, 2007:1). Pencarian string 

yang juga bisa disebut pencocokan string (String 

Matching) merupakan Algoritma untuk melakukan 

pencarian semua kemunculan string pendek pattern 

[ 0….n-1] yang disebut pattern di string yang lebih 

panjang teks [0…m-1] yang disebut teks (Charras, 

1997 : 11). 16 
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 Pencocokan string (string marching) secara 

garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai 

berikut : 

1. Extract string matching, merupakan 

pencocokan string secara tepat dengan susunan 

karakter dalam  string yang dicocokan memiliki 

jumlah maupun urutan karate dalam string yang 

sama. Contoh kata step akan menunjukkan 

kecocokan hanya dengan kata step. 

2. Inexact string matching atau Fuzzy string matching, 

merupakan pencocokan string secara samar dimana 

string  ang dicocokkan memiliki kemiripan dimana 

keduanya memiliki susunan karakter yang berbeda 

(mungkin jumlah atau urutannya) tetapi string-

string tersebut memiliki kemiripan baik kemiripan 

tekstual/penulisan (approximate string matching) 

atau kemiripan kemiripan ucapan (phonetic string 

matching). Inexact string marching masih dapat 

dibagi lagi menjadi dua yaitu : 

a. Pencocokan string berdasarkan kemiripan 

penulisan (approximate string matching) 

merupakan pencocokan string dengan dasar 

kemiripan dari segi penulisannya (jumlah 

karater, susunan karakter dalam dokumen). 

Tingkat kemiripan ditentukan dengan jauh 

tidaknya beda penulisan dua buah string yang 

dibandingkan tersebtu dengan nilai tingkat 

kemiripan ini ditentukan oleh pemrograman 

(programmer). Contoh : c mpuler dengan 

compiler, memiliki jumlah karakter yang sama 

tetapi ada dua karakter ini dapat ditoleransi 

sebagai sebuah kesalahan penulisan maka dua 

string tersebut dikatakan cocok. 

b. Pencocokan string berdasarkan kemiripan 

ucapan (phonetic string matching) merupakan 

pencocokan string dengan dasar kemiripan dari 

segi pengucapannya meskipun ada perbedaan 

penulisan dua string yang dibandingkan 

tersebut. Contoh step dengan steb dari tulisan 

berbeda tetapi dalam pengucapannya mirip 

sehingga dua string tersebut dianggap cocok. 

Contoh yang lain adalah step, dengan steppe, 

step, stepp. 

 

D. Algoritma Brute Force 

 

Brute Force (Rinaldi Munir, 2004,2) adalah sebuah 

pendekatan langsung (straight forward) untuk 

memecahkan suatu masalah, yang biasanya didasarkan 

pada pernyataan masalah (problem statement) dan 

definisi konsep yang dilibatkan. Pada dasarnya algoritma 

Brute Force adalah alur penyelesaian suatu 
permasalahan dengan cara berpikir yang sederhana dan 

tidak membuthkan suatu pemikiran yang lama. 

Sebenarnya, algoritma Brute Force merupakan 

algoritma yang muncul karena pada dasarnya alur 

pikiran manusia adalah Brute Force (langsung/to the 

point). 

Beberapa karakterristik dari algoritma Brute Foce 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Membutuhkan jumlah langkah yang banyak 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

sehingga jika diterapakn menjadi suatu 

algoritma program aplikasi akan membutuhkan 
banyak memori. 

2. Digunakan sebagai dasar dalam menemukan 

souatu solusi yang lebih efektif. 

3. Banyak dipilih dalam penyelesaian sebuah 

permasalahan yang sederhana karena 

kemudahan cara berpikirnya. 

4. Pada banyak kasus, algoritma ini banyak dipilih 

karena hampir dapat dipasti-kan dapat 

menyeleisaikan banyak persoaalan yang ada. 

5. Digunakan sebagai dasar bagi perbandignan 

keefektifan sebuah algoritma. 
Algoritma Brute Force memcecahkan masalah 

dengan sangat sederhana, langsung dan dengan cara jelas 

(obvious way). Algoritma yang secara jelas langsung ke 

pusat permasalahan. Algoritma ini biasanya tidak 

memerlukan teori khusus untuk 

mengimplementasikannya. Algoritma ini sering juga 

disebut Algoritma sapu jagad karena hamper semua 

persoaaln pemrograman biasa diselesaikan dengan 

algoritma ini. 

E. Pdf 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

A. Analisis Sistem 

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh komponen 

yang terkait dengan system yang akan dibangun. Tahap 

analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, 
karena kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan 

kesalahn pada tahap selanjutnya. Tahap analisis system 

dilakukan dengancara mengurikan suatu system yang 

utuh kedalam bagain-bagian komponennya degnan 

maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan sehingga ditemukan 

kelemahan dan keuntungan pada system tersebut, 

sehingga dalam membangun aplikasi menjadi lebih 

mudah dari hasil analisis system yang lama. Analisis 

system ini akan menghasilkan beberapa data dan fakta 

yang akan dijaikan bahan uni dan analisis menuju 
pengembangan dan penerapan sebuah aplikasi system 

yang diusulkan. 

1. Analisis masalah 

Adapun analisis masalah yang penulis teliti 

mengenai pencocokan teks antara sumber 

kutipan dengan daftar pustaka, bagaimana cara 

mendeteksi apakah daftar pustaka yang ditulis 

berdasarkan nama penulis terdapat juga didalam 

sumber kutipan. Dengan algoritma Brute Force 
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penulis akan menerapkan pembuatan list daftar 

pustaka dari dokumen file pdf. Selanjutnya dari 

setiap list tersebut dijadi pattern sebagai kalimat 

dan panjang paper sebagai text sehingga dapat 

terdeteksi apakah penulisan daftar pustaka 

terdapat juga didalam paper sebagai sumber 

kutipan. 

2. Analisis Masalah dengan Metode Brute Force 

Brute Force adalah sebuah pendekatan yang 

lempeng (straightforward) untuk memecahakan 

suatu maslaah (problem statement) dan definisi 

konsep yang dilibatkan algoritma Brute Force 

memecahakan masalah dengan sangat 

sederhana, langsung dan dengan cara yang jelas 

(obvious way) meskipun bukan merupakan 

solusi yang paling mangkus. Dalam mencari 

solusi untuk mencari karakter kata sumber 

kutipan akan dicoba kombinasi karakter huruf. 

Pecobaan akan terus dilakukan sampai solusi 

ditemukan atau kombinasi yang ada sudah 

habis. 

Brute Force merupakan metode yang sangat 

tepat dalam menyelesaikan analisa masalah 

walaupun Brute Force berjalan lambat dalam 

menyelesaikan masalah tersebut tapi kinerja 

Brute Force jelas terlihat dengan menemukan 

karakter kata dalam pencocokan teks daftar 

pustaka yang telah disimpan dalam list array. 

  

 

B. Algoritma dan Implementasi 

 

Algoritma perancangan perangakat lunak deteksi 

sumber kutipan dengan daftar pustaka dalam karya 

ilmiah menggunakan metode Brute Force adalah sebagai 

berikut. 

- Melakukan input dokumen karya ilmiah file pdf  

kedalam perangakat lunak, proses dokumen pdf 

dipecah menjadi perhalaman. 

- Mencari daftar pustaka, selanjutnya disimpan 

kedalam array berupa nama penulis dan daftar 

pustaka.  

- Dilakukan perulangan berdasarkan jumlah daftar 

pustaka, untuk pencocokan nama penulis dengan 

teks yang ada disetiap halam dalam karya ilmiah 

menggunakan algoritma Brute Force. 

- Setelah algoritma Brute Force  melakukan 

pencocoakn karakter kemudian disimpan dalam 

array. 

- Output dari perangkat lunak ini berupa laporan 

hasil pendeteksian penggunaan sumber kutipan 

didalam karya ilmiah yang dibandingkan dengan 

daftar pustaka. 

Berikut ini pseudocode dari algoritma Brute Force 

untuk pencocokan penulis daftar pustaka dalam sumber 

kutipan 

Algoritma deteksi sumber kutipan dengan daftar pustaka 

{tahapan dalam pencocokan teks} 

Input : 

    P          pattern; 

   T           Teks; 

           W         Kata didokumen pdf  

           Q          kata daftar pustaka dari dokuen pdf 

     Output : 

   O  list daftar pustaka yang ditemukan        

      Proses : 

  For 1 =0 To Q.count -1 

                  P             Q[i] 

                  For 1 = 0 To W.count -1 

                     T           W[i]   

        If BruteForce (P,T) then 

                         O            P  

                     Endif 

    EndFor 

  EndFor 

 

Pada pseudocode algoritma pencococakan teks penulis 

daftar pustaka sebelumnya terdapat presedur BruteForce, 

dimana prosedur ini adalah peroses Algoritma Brute 

Force melakukan pencocokan karater. Berikut adalah isi 

dari prosedur tersebut :  

Prosedur BruteForce(String x, String y)       Boolean 

{Prosedur pencocokan string algoritma Brute Force} 

Input : 
    i          integer; 

   n           integer; 

           o          integer  

     Output : 

   O  status ditemukan        

      Proses : 

    n             Length(x) 

                 If n>0 Then 

                     For I = 0 To n-1   

           If x[i] != y[i] Then 

                            Return False 

                            Endfor 

                        Endif 

        EndFor 

                     Return True 

        Else 

          Return True 

Endif 
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KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pencocokan teks nama penulis didalam daftar 

pustaka karya ilmiah dengan teks dalam karya 

ilmiah dengan menggunakan algoritma Brute 

Force akan menempatkan kemungkinan kata. 

2. Mencoba setiap posisi pattern terhadap teks, 

kemudian dilakukan proses pencocokan setiap 

karakter dan teks pada posisi tersebut 

3. Mencocokan teks nama penulis dalam daftar 

pustaka karya ilmiah didalam dokumen pdf. 

4.  
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ABSTRAK: Informasi merupakan data-data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengambilan keputusan di masa mendatang, dan harus disampaikan ke 

penerimanya dengan segera karena bersifat penting. Pada sebuah instansi pendidikan seperti Fakultas Teknik di 

Universitas Sriwijaya, penyampaian informasi sangat mempengaruhi proses kelancaran dalam hal kegiatan belajar 

mengajar perkuliahan. Penyampaian informasi pada instansi ini masih menggunakan cara manual yaitu  secara verbal 

atau melalui majalah dinding fakultas dan kebanyakan melalui media jejaring social. Dengan menerapkan teknologi 
informasi, maka dirancang sistem broadcast informasi kampus berbasis mobile di Fakultas Teknik Universitas 

Sriwijaya yang ditujukan khusus untuk mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik di Universitas tersebut. Sistem ini akan 

memudahkan penggunanya menerima dan mengirimkan informasi secara online melalui mobile aplikasi dengan 

pengguna smartphone dengan platform android. Metode yang digunakan pada proses perancangan sistem mengacu 

pada metode V-Model dan mengurangi beberapa tahapan, agar mempermudah proses development dan sistem yang 

dihasilkan bisa lebih efektif. Adapun tools yang membantu pada proses analisa kebutuhan yaitu  metode Kipling, 

diagram UML 2.0 pada tahapan spesifikasi, dan framework CodeIgneter, Ionic, dan angularJS pada tahapan 

pemrograman. Untuk tahapan pengujian menggunakan metode pengujian black box. Hasil yang didapat dari 

perancangan ini adalah aplikasi mobile sistem broadcast informasi kampus di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

yang bisa digunakan pada perangkat mobile android. Sistem yang telah dirancang ini bermanfaat dan menjadi media 

alternatif penyebaran informasi bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Teknik di Universitas Sriwijaya. 

 

Kata Kunci : Mobile, Informasi, Penyebaran 

 

 

ABSTRACT: Information is data which collected and processed into a useful form to increase knowledge, insight, make 

a decision in the future, and must be sent to the recipient immediately because it is important. In an educational 

institution like the Faculty of Engineering at Sriwijaya University, the delivery of information greatly affects the process 

of fluency in lectures, learning and teaching activities. The information delivery in this institution still uses manual 

methods, such as verbally or through the bulletin board and mostly through social networking media. By applying the 

technology and information, We design a mobile-based campus information broadcast system for Android OS at the 

Faculty of Engineering, Sriwijaya University, specifically intended for students and lecturers. The system will simplify 

for users to receive and send information online through a mobile devices with android OS (Operation System). The 
design process of this system refers to V-Model method and reduces several phases, in order to facilitate the 

development process and produce a more effective system. Some tools that used in this design is Kipling method for 

planning stage, some of UML 2.0 diagrams for design stage, Framework CodeIgneter, Ionic, dan angularJS for coding 

stage. Testing stage use Black Box method testing. And the final result of this research is a mobile application of 

information broadcast system at the Faculty of Engineering at Sriwijaya University, which can use on android mobile 

device. The system that has been designed is useful and become an alternative media for delivering information to 

students and lecturers in the Faculty of Engineering at Sriwijaya University. 

 

Keywords: Mobile, Information, Broadcast 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Sebagai sebuah instansi pendidikan, Fakultas 

Teknik Unsri tidak terlepas dari pentingnya 

penyampaian berbagai macam informasi kampus baik 

mengenai perkuliahan dari dosen, informasi 

kemahasiswaan, event-event kampus, dan lain 

sebagainya. Terlebih lagi sebagai seorang mahasiswa, 

informasi kampus merupakan salah satu hal yang paling 

dibutuhkan demi kelancaran perkuliahan. Penyampaian 

informasi tersebut umumnya masih banyak disampaikan 
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menggunakan cara manual yang sering menyebabkan 

ketidakjelasan dan lambatnya informasi yang diterima. 

Salah satu cara yang efektif dan efisien untuk 

menangani kendala diatas adalah dengan 

menggunakannya sistem informasi kampus berbasis 

mobile application yang menjamin keakuratan dan 

kecepatan informasi yang didapat. Mobile application 

merupakan sebuah teknologi informasi berupa perangkat 

lunak yang bisa diinstal juga dioperasikan pada 

smartphone di berbagai platform (iOS, Android, 

Windows, dll). Dengan semakin meningkatnya 

penggunaan smartphone pada kehidupan sehari-hari 

mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan aplikasi 

mobile juga semakin diminati, dikarenakan banyak hal 

yang bisa diaplikasikan melalui mobile application.  

Diharapkan dengan terciptanya sistem aplikasi 

penyebaran informasi bagi mahasiswa Fakultas Teknik 

berbasis Android ini bisa mempermudah penggunanya 

memperoleh informasi seputar perkuliahan. Sistem yang 

dikembangkan merupakan sistem yang mudah untuk 

digunakan dengan tampilan yang menarik dan handal. 

 

Rumusan Masalah 

 

Pada penelitian ini perumusan masalah yang 

akan dibahas adalah bagaimana merancang suatu 

aplikasi mobile penyebaran informasi bagi mahasiswa 

FT Unsri berbasis Android dengan kriteria: 

a) Aplikasi bermanfaat bagi mahasiswa FT Unsri yang 

menggunakan. 

b) Aplikasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja 

selama terkoneksi dengan jaringan internet. 

c) Aplikasi merupakan aplikasi yang mudah untuk 

digunakan. 

d) Aplikasi memiliki tampilan desain yang menarik. 

e) Aplikasi memiliki menu/konten yang sesuai 

kebutuhan mahasiswa. 

f) Data pada aplikasi yang terstruktur dengan baik dan 

mudah dipahami. 

 

Batasan Masalah 

 

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, maka 

batasan masalah pada pelitian ini yaitu:  

1. Sasaran pada sistem menjangkau dosen dan 

mahasiswa FT Unsri.  

2. Metode pengembangan sistem menggunakan metode 

mengacu pada V-Model. 

3. Untuk Analisa sistem ini digunakan tools yaitu 

metode kipling dan pendekatan analisa SOAR  

4. Aplikasi ini dirancang dengan bantuan tools diagram 

UML 2.0 meliputi usecase diagram, activity 

diagram, class diagram, dan sequence diagram. 

5. Framework yang digunakan sistem adalah 

CodeIgneter, Ionic, dan angular JS 

6. Pengujian sistem menggunakan Black Box test.  

7. Aplikasi pada administrator berbasis website 

sedangkan pengguna berbasis mobile. 

 

Tujuan 

 

Ada pun tujuan perancangan ini merupakan 

suatu proses yang akhirnya akan tercipta aplikasi mobile 

penyebaran informasi bagi mahasiswa Fakultas Teknik 

UNSRI yang berjalan di perangkat mobile berbasis 

Android. Dimana sistem tersebut bisa di operasikan 

dengan mudah dan bermanfaat untuk membantu 

penggunanya memperoleh informasi kapan saja dan 

dimana saja. 

 

Manfaat Penelitan 

 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2 unsur utama 

yang merasakan langsung, yaitu : 

1. Pengguna Sistem 

Sebagai media alternatif untuk memperoleh dan 

mengirim informasi secara cepat, efektif, dan 

akurat. 

2. Peneliti 

Penambahan pengetahuan dan kemahiran dalam 

proses perancangan sistem. Apabila akan ada 

perancangan sistem yang mendekati serupa dengan 

sistem yang dirancang ini, maka proses 

perancangan selanjutnya tidak membutuhkan waktu 

yang lama. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode pengembangan yang penulis gunakan adalah 

seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Urutan tahapan metode pengembangan 
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Perancangan Aplikasi Mobile Penyebaran Informasi Bagi Mahasiswa FT Unsri Berbasis Android 

Adapun proses-proses yang dilakukan untuk setiap 

tahapan metode pada penelitian ini yaitu : 

1. Analisa Kebutuhan (Requirement Analysis) 

Proses : Melakukan wawancara kepada calon 

pengguna sistem dan Analisa eksternal dan internal 

terkait sistem. 

Hasil : Mendapatkan dokumen hasil wawancara 

dari calon pengguna sistem dan dokumen hasil 

analisa. 

 

2. Spesifikasi (Specification) 

Proses : menspesifikasikan pengguna yang terlibat 

dengan sistem dan apa saja aksi yang bisa 

dilakukan, serta menggambarkan sistem dalam 

bentuk diagram. 

Hasil : Menghasilkan dokumen spesifikasi dan 

dokumen hasil berupa diagram-diagram. 

3. Arsitektur Desain (Architectural Design) 

Proses : Menentukan hardware, software, dan 

infrastruktur jaringan yang akan digunakan pada 

sistem. 

Hasil : dokumen tertulis hasil penentuan hardware, 

software, dan infrastruktur jaringan. 

4. Detail Desain (Detail Design) 

Proses : Mendesain sistem lebih spesifik yaitu 

merancang user interface dan tabel database.  

Hasil : Menghasilkan bentuk-bentuk tampilan antar 

muka yang akan dikoding oleh programmer. 

Mengetahui tabel-tabel yang dibutuhkan pada data 

base.  

5. Implementasi (Implementation) 

Proses : Pada tahap ini dilakukan pengkodingan 

sistem dan pembuatan database oleh tenaga 

profesional yaitu programmer yang bisa 

mengembangkan aplikasi. Setelah selesai maka 

akan dilanjutkan dengan pengujian dengan metode 

black box testing. 

Hasil : Berupa sistem aplikasi penyebaran 

informasi bagi mahasiswa fakultas Teknik Unsri 

berbasis android. 

Jika semua proses tahapan telah dilakukan dan seuai 

dengan rencana hasil capaian maka perancangan sistem 

telah berhasil.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Semua proses pada setiap tahapan metode penelitian  ini 

dilakukan  sehingga mencapai hasil yang diharapkan.  

Berikut tahapan beserta hasil yang dihasilkan pada tahap 

tersebut : 

 

Analisa Kebutuhan 

 

Tahap ini merupakan proses menganalisa kebutuhan 

pengguna sistem yang merupakan para mahasiswa 

Fakultas Teknik UNSRI dan juga menganalisa eksternal 

internal dari sistem itu sendiri. Maka wawancara pun 

dilakukan dengan beberapa mahasiswa Fakuktas Teknik 

UNSRI yang berkaitan. 

Adapun kesimpulan jawaban yang diperoleh dari 

beberapa pertanyaan wawancara kepada mahasiswa 

adalah sebagai berikut : 

a. Pertanyaan 1. 

Bagaimana cara penyebaran informasi di kampus 

anda ?  

Kesimpulan jawaban 1. 

Proses penyebaran informasi masih dilakukan 

secara konvensional, seperti menempel informasi di 

papan pengumuman, mouth to mouth, dan ada juga 

melalui gadget seperti aplikasi chat. 

b. Pertanyaan 2. 

Apakah anda berminat menggunakan aplikasi 

sistem penyebaran informasi online ? 

Kesimpulan jawaban 2. 

Karena penyebaran informasi yang kurang efektif, 

para mahasiswa berminat menggunakan sistem 

penyebaran informasi online apabila media tersebut 

bersifat user friendly, berguna untuk perkuliahan, 

dan tidak merugikan siapapun.  

c. Pertanyaan 3. 

Adakah informasi tertentu yang diinginkan untuk 

diperoleh secara efektif ? 

Kesimpulan jawaban 3. 

Mahasiswa ingin menerima informasi langsung dari 

dosen mereka, seperti tugas-tugas, ujian, jadwal 

kuliah, dll. Agar tidak terjadi miss-communication. 

 

Dilakukan analisa permasalahan berupa sistem 

seperti apa yang akan dirancang. Kesimpulan yang 

diperoleh pada tahap sebelumnya yaitu para mahasiswa 

sebagai calon pengguna sistem aplikasi penyebaran 

informasi mengharapkan jika sistem tersebut memang 

ada. Dalam menganalisa sistem apa yang akan 

dikembangkan menggunakan metode Kipling, yaitu : 

a. What? 

Sistem yang dirancang merupakan penyebaran 

aplikasi mobile penyebaran informasi bagi 

mahasiswa Fakultas Teknik UNSRI berbasis 

android. 

b. Who? 

Pengguna sistem adalah mahasiswa dan dosen di 

Fakultas Teknik UNSRI. 

c. Where?  

Sistem dapat digunakan dimana saja karena sistem 

berbasis online. 
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d. When?  

Sistem dapat digunakan kapan saja diwaktu yang 

ditentukan sendiri oleh pengguna. 

e. Why? 

Sistem ini dirancang karena kebutuhan akan 

kemudahan untuk mempermudah para mahasiswa 

dan dosen dalam hal mengirim dan menerima 

informasi secara efektif yang dapat diakses 

kapanpun, dimanapun dan lebih praktis. 

f. How? 

a. Teknis : Sistem dibangun menggunakan aplikasi 

pengembangan sistem mobile menggunakan 

Bahasa pemrograman Java script, HTML 5, 

CSS 3, dan PHP 

b. User : Sistem ini mudah digunakan, tampilan 

yang menarik, dan tidak berat ketika dijalankan 

di perangkat mobile. 

 

Spesifikasi 

 

Spesifikasi sistem yaitu aktor yang terlibat dan apa 

saja aksi yang dapat dilakukan terhadap sistem, 

kemudian menrancang logika sistem dalam bentuk 

diagram. 

Berikut aktor yang terlibat pada sistem dan aksi yang 

dapat dilakukan : 

1. Admin 

a. Menginput data pengguna yaitu mahasiswa dan 

dosen. 

b. Menambahkan data, mengubah data, dan 

menghapus data mahasiswa. 

c. Menambahkan data, mengubah data, dan 

menghapus data dosen. 

d. Mengirim informasi sesuai kebutuhan. 

 

2. Mahasiswa dan Dosen 

a. Mengirim pesan broadcast informasi dan 

melampirkan gambar. (dosen) 

b. Menerima pesan dari dosen dan admin 

(mahasiswa) 

c. Melihat profil, ganti password, dan logout. 

d. Melihat informasi mengenai Universitas, 

Fakultas, dan Jurusan. 

e. Mencari informasi. 

 

Perancangan logika menggambarkan berbagai model 

sistem untuk mendokumentasikan persyaratan akan 

sistem yang dikembangkan. Pemodelan sistem 

menggunakan pemodelan objek diagram UML (Unified 

Modelling Language), maka model yang digunakan 

adalah use case diagram dan activity diagram. 

 

Interaksi Pengguna Terhadap Sistem 

 

Interaksi pengguna terhadap sistem yang 

menggambarkan fungsi apa saja yang ada pada sistem 

sehingga nanti mempermudah mengetahui apa saja yang 

dapat dilakukan pengguna pada sistem tersebut. 

 

Gambar 2 Interaksi pengguna terhadap sistem. 

 

Alur Aktivitas Pengguna Terhadap Sistem 

 

Gambar 3 Alur aktivitas pengguna terhadap sistem 
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Alur aktivitas pengguna terhadap sistem yaitu 

mahasiswa dan dosen sebagai pengguna sistem. 

 

Arsitektur Desain 

 

Dalam arsitektur desain ini akan dilakukan 

pengidentifikasian hardware, software dan infrastruktur 

jaringan pada sistem aplikasi penyebaran informasi bagi 

mahasiswa Fakultas Teknik Unsri berbasis Android. 

 

 

Perangkat Keras Pengembangan   

 

Spesifikasi perangkat keras pengembangan bertujuan 

untuk mempermudah pembuat sistem untuk mengetahui 

kebutuhan mereka dalam membangun sistem. Perangkat 

keras yang diuraikan hanya dilihat dari sisi pembuat 

sistem bukan dari sisi pengguna. 

 

Tabel 1 Spesifikasi perangkat keras pengembangan 

 

No 
Nama 

Perangkat 
Spesifikasi 

1. 

 

 

Laptop  

(2 unit) 

Asus-N46VJ 

Processor : Intel Core i5 

Hardisk : 750 GB 

Memory : 4 GB 

Layar : 14 inci 

2. Smartphone 

Xioami 

Redmi 3 

(2 unit) 

OS Android Lollipop versi 

5.1.1 

Jaringan GSM / HSPA / LTE 

Memori internal : 16GB, 2GB 

RAM 

 

Perangkat Lunak Pengembangan 

 

Pembuatan spesifikasi perangkat lunak 

pengembangan bertujuan untuk mempermudah pembuat 

sistem untuk mengetahui kebutuhan mereka dalam 

membangun sistem. Perangkat lunak yang diuraikan 

hanya dilihat dari sisi pembuat sistem. 

 

Tabel 2 Spesifikasi perangkat lunak pengembangan 

 

No. Software Aplikasi 

1. Web Browser Mozzila, Chrome, dll 

2. Sistem Operasi Windows 8 

3. Data Base MySQL  

4. Bahasa 

Pemrograman 

PHP,CSS 3, Javascript, 

XML, HTML 5 

5 Frame Work Code Igniter dan Ionic 

 

Jaringan Komputer 

 

Admin PC dan smartphone user terhubung ke 

jaringan internet untuk mengakses aplikasi, kemudian 

data-data yang terkait pada sistem penyebaran informasi 

online ini disimpan dalam Database dan Server. Terdapat 

juga firewall antara internet dan database server untuk 

menjaga keamanan data yang telah tersimpan 

sebelumnya.  

 

 

Gambar 4 Jaringan Komputer 

 

 

Detail Desain 

 

Merupakan tahapan desain yang lebih spesifik berupa 

perancangan antarmuka (user interface) dan 

perancangan tabel database yang akan diaplikasikan 

pada tahap implementasi. 

  

Perancangan Database 

Database pada sistem ini menggunakan sebuah 

perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. 

Tabel-tabel yang dibutuhkan pada sistem try out 

SBMPTN online ini yaitu : 

1) Tabel Mahasiswa 

2) Tabel Dosen 

3) Tabel Grup 

4) Tabel Pesan 

5) Tabel Admin 

Salah satu contoh atribut tabel yang ditampilkan pada 

tabel berikut berupa adalah tabel pesan.  
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Tabel 3 Atribut tabel pesan 

 

 

 

Perancangan Antarmuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Rancangan Tampilan Login dan Beranda  

 

Perancangan antar muka sebagai acuan tim 

programmer melakukan pengkodingan desain tampilan 

pada layar perangkat mobile.  

 

 

Implementasi 

  

Tahapan ini dimulai dengan mengkoding dan 

kemudian menghasilkan hasil koding yaitu program 

berupa perangkat lunak. 

Tahap ini menerjemahkan persyaratan logika dari 

diagram alur ke dalam suatu bahasa pemrograman baik 

huruf, angka, dan simbol yang membentuk program 

sehingga menghasilkan sistem aplikasi dalam bentuk 

nyata.  

Berikut ini tampilan-tampilan sistem aplikasi  

penyebaran informasi bagi mahasiswa Fakultas Teknik 

Unsri berbasis android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Tampilan Login Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Tampilan Beranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Tampilan Detail Pesan 

No Field Type Length/Value 

1. id_pesan int 11 

2. judul varchar 40 

3. isi varchar 1000 

4. tanggal_publish date  

5. tanggal_expired Date  

6. id_broadcaster int 11 

7. gambar varchar 40 

8. jenis_pesan int 1 

9. penerima int 11 
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Gambar 9 Tampilan Pilihan Menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Tampilan Halaman Kontak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Tampilan Halaman Grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Tampilan Halaman Detail Grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Tampilan Halaman Ganti Password 
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Sistem yang baik merupakan sistem yang telah teruji 

dan siap untuk dipublikasikan, untuk melakukan 

pengujian sebaiknya tiap aktivitas yang digunakan dapat 

di evaluasi kemampuan programnya atau sistem 

sehingga dapat menentukan apakah telah memenuhi 

kebutuhan atau hasil yang diharapkan.  

 

KESIMPULAN 

 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dan hasil pembahasan yang diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perancangan Sistem Aplikasi Penyebaran Informasi 

bagi Mahasiswa Fakultas Teknik UNSRI berbasis 

android berjalan pada perangkat mobile telah 

berhasil dirancang dan dikembangkan.  

2. Perancangan berhasil dilakukan melalui tahapan 

proses dengan menggunakan metode 

pengembangan dan pengembangan dilakukan 

menggunakan bahasa pemrograman Java Scipt , 

HTML, CSS 3, PHP dan berelasi dengan database 

MySQL. 

3. Keinginan dari para calon pengguna agar sistem ini 

dirancang dengan tampilan yang user friendly dan 

menarik sehingga mempermudah pengguna dalam 

mengoperasikannya sudah diterapkan pada sistem. 
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ABSTRAK: Pembangkit listrik tenaga surya saat ini mengalami perkembangan yang tinggi seiring bertambahnya 

jumlah penduduk, dikarenakan mudah untuk dipelajari. Pembangkit listrik solar home system sangat ramah lingkungan 

dan terhindar dari polusi yang tidak diinginkan karena proses fotovoltaik hanya memerlukan energi cahaya matahari. 

Pada pembangkit listrik solar home system ini ada komponen penting sebagai penyimpanan daya yang di dapatkan dari 

panel yaitu baterai. jadi sangat perlu menjaga keamanan baterai pada saat pengecasan dan pemakaian. Jadi sangat 

diperlukan solar charge controller untuk mengatur tegangan masuk dan tegangan keluar pada baterai agar dapat 

menjaga baterai dari overcharge dan overdischarge. Setelah alat bekerja dengan normal maka pengujian akan dilakukan 

di Laboratorium Riset Teknologi Energi Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Dari hasil pembahasan dan analisa data 

didapatkan, alat yang sudah dirancang telah bekerja dengan baik dalam pengambilan data, arus terbesar didapatkan pada 

hari ketiga tanggal 9 agustus 2018 dengan arus panel sebesar 4,3 ampere pada jam 12 siang dan arus beban pada 

penelitian ini menggunakan Led 7 watt, 10 watt, dan 15 watt. Arus beban yang didapatkan konstan. Dari pengujian dan 

data yang didapat diketahui proses fotovoltaik sangat tidak berdampak buruk pada lingkungan dan ekosistem, dan umur 

baterai akan menjadi lebih lama karena tidak mengalami overcharge dan overdischarge. 

 

Kata Kunci: Pembangkit Listrik Solar Home System, Solar Charge Controller, Baterai, Overcharge, Overdischarge. 

 

ABSTRACT: Solar power plants are currently experiencing a high development with increasing population, due to easy 

to learn. The solar home system is very environmentally friendly and avoids unwanted pollution because the 

photovoltaic process only requires sunlight energy. In this solar home system power plant there is an important 

component as the storage of power obtained from the panel, namely the battery. so it is very necessary to maintain 

battery safety during charging and usage. So it is very necessary for a solar charge controller to regulate the input 

voltage and battery output voltage so that it can keep the battery from overcharge and overdischarge. After the 

appliance works normally, the test will be carried out at the Energy Engineering Research Institute of Electrical 

Engineering of Sriwijaya University. From the discussion and analysis of the data obtained, a tool that has been 

designed has worked well in data collection, the largest flow is obtained on the third day of August 9th, 2018 with a 

panel current of 4.3 amperes at 12 noon and the load current in this study using Led 7 watts, 10 watts, and 15 watts. 

Constant load currents are obtained. From pengujianb and the data obtained is known photovoltaic process very bad 

impact on the environment and ecosystems, and battery life will be longer because it does not undergo the overcharge 

and overdischarge. 

 

Keywords: Solar Home System Power Plant, Solar Charge Controller, Battery,  Overcharge, Overdischarge. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Peralatan teknologi 

yang sekarang membutuhkan konsumsi energi listrik 

yang sangat besar, dimana pembangkit listrik 

kebanyakan menggunakan bahan baku yang terbatas 

seperti batubara, minyak bumi, dan sebagainya, yang 

persediannya semakin menipis dan menimbulkan polusi 

udara serta pencemaran yang berdampak negatif pada 

lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 
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Pada pembangkit listrik tenaga surya ini ada sebuah 

solar charge controller yang berfungsi  untuk 

mendeteksi nilai tegangan, arus pada panel surya dan 

pada baterai, lalu mengontrol proses pengosongan 

baterai pada saat menggunakan beban dengan 

menggunakan saklar secara otomatis dan pada saat 

pengisian penuh yang diindikasikan dengan lampu 

indikator yang menyala serta proteksi rangkaian terhadap 

arus balik dan overcharge. Solar charge controller ini 

ada 2 tipe yang sering digunakan yaitu PWM dan MPPT.  

MPPT atau Maximun Power Point Tracker ini lebih 

efisien dalam konversi DC ke DC, solar charge control 

ini bisa menyimpan daya yang tidak digunakan oleh 

baterai, bila daya tersebut lebih besar dibanding daya 

yang dihasilkan PV, maka daya akan diambil oleh 

baterai.. Dengan ini penulis tertarik untuk membuat 

rancangan akhir yang berjudul “Desain Solar Renewable 

energy System Pada Fotovoltaik Jenis Monokristal 

Sebagai Pengganti Daya PLN 1300 Watt”. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dari pembangkit 

tenaga surya tersebut. 

 

      Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut, polusi yang 

berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem, 

keterbatasan bahan baku, mahalnya nilai jual energi 

listrik dari pembangkit tenaga listrik konvensional yang 

menggunakan bahan baku fosil yang sangat terbatas dan 

semakin menipis. Lalu kelebihan arus dari fotovoltaik 

monokristal yang mengisi battery lead acid yang 

menyebabkan kerusakan pada baterai. Umur pemakaian 

baterai yang relatif pendek. Harga jual energi PLN 

mahal dan terus meningkat setiap tahunnya. 

      Agar penelitian ini focus kepada tujuan, maka ada 

yang dilakukan, yaitu penelitian ini  difokuskan pada 

desain solar charge controller. Lalu baterai lead acid 

yang digunakan sebesar 12Vdc dengan kapasitas 

150AH. Dan jenis fotovoltaik yang digunakan adalah 

monokristal 100WP.  

      Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mendesain 

sistem pembangkit listrik yang berbahan baku cahaya 

matahari sebagai energi terbarukan yang bebas polusi, 

murah, dan ramah lingkungan. Kemudian merancang 

solar charge controller untuk baterai agar masa 

baterainya lebih lama. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Solar Home System 

 

      Solar Home system merupakan suatu pembangkit 

listrik tenaga surya berskala kecil yang terdiri dari 

komponen panel surya, Baterai charger controller, 

baterai, dan inverter. Beban yang dipasang pada 

pembangkit berskala kecil seperti pada gambar 1. Beban 

yang dipakai dapat berupa lampu fluorescent, radio, 

televisi berwarna yang dioperasikan dalam 4 atau 5 jam 

setiap hari. 

      Panel surya yang banyak digunakan untuk Solar 

home system dalam skala kecil ini biasanya bervariasi 

dari 50 wattpeak – 200 wattpeak. Baterai dibutuhkan 

dalam pembangkit ini dengan tujuan pada saat malam 

hari ataupun selama cuaca hujan sehingga tidak terdapat 

sinar matahari, listrik masih dapat dimanfaatkan.  

      Pada dasarnya Solar Home System adalah bentuk 

pengaplikasian dari tenaga surya, pembangkit listrik 

tenaga surya itu konsepnya sederhana. Yaitu 

mengkonversikan dari cahaya matahari menjadi energi 

listrik dengan proses fotovoltaik, dikarenakan cahaya 

matahari ini salah satu bentuk energi yang paling mudah 

didapat dari sumber daya alam sekarang. Panel surya 

bisa menghasilkan energi listrik dalam kapasitas yang 

tidak terbatas yang  diambil dari matahari, tanpa ada 

bagian yang berputar dan bergerak sedikit pun, tidak 

memerlukan bahan bakar. Sehingga solar home system 

ini disebut sebagai pembangkit listrik yang ramah 

lingkungan..  

 

Gambar 1. Skema instalasi solar home system 

 

Panel Surya 

 

      Panel Surya adalah komponen utama yang 

diperlukan untuk instalasi pembangkit listrik tenaga 

surya, panel surya terbuat dari bahan semikonduktor. 

Pada gambar 2 menunjukkan terbentuknya sebuah panel 

surya. Satu solar cell menghasilkan tenaga listrik yang 

sangat kecil, maka beberapa solar cell harus digabung 
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sehingga terbentuklah modul, dalam pemanfaatannya 

beberapa modul digabungkan sehingga terbentuk array. 

 

Gambar 2. Hubungan sel surya, panel surya, dan array 

(http://www.synergyenviron.com/resources/solar-

photovoltaic-energy) 

 

      Panel surya memiliki dua lapisan semikonduktor 

dengan muatan yang berbeda. Pada bagian lapisan panel 

surya bermuatan positif dan pada bagian lapisan 

diatasnya bermuatan negatif. Pada saat permukaan panel 

surya menerima cahaya matahari, beberapa foton dari 

cahaya matahari akan diserap oleh atom semikonduktor 

untuk membebaskan elektron dari ikatan atomnya 

sehingga menjadi elektron yang bergerak bebas. Adanya 

perpindahan elektron-elektron inilah yang menyebabkan 

terjadinya arus listrik. Untuk mengetahui jumlah panel 

surya yang diperlukan sebagai berikut : 

    

(1) 

 

 

Keterangan : 

Pwattpeak= Daya yang dibangkitkan (Watt Peak) 

PMPP       =  Maksimum keluaran panel surya (Watt Peak) 

 

Solar Charge Controller 

 

      Solar Charge Controller merupakan komponen 

penting pada rangkaian solar cell, dimana charge control 

mempunyai fungsi utama yakni menjaga atau 

mengamankan komponen penting pada rangkaian solar 

cell yaitu baterai. 

      Umumnya solar cell yang tegangan 12 volt 

mempunyai tegangan output 16-21 volt, sehingga 

apabila tidak menggunakan Charge Control maka 

baterai akan rusak oleh overcharging dan ketidakstabilan 

tegangan yang dikeluarkan oleh solar cell. Dan baterai 

12 volt di charge pada tegangan 14 – 14,7 volt. 

 

Fungsi detail dari charge control adalah sebagai berikut : 

1. Mengatur arus untuk pengisi baterai, 

menghindari overcharging dan overvoltage. 

2. Mengatur arus yang diambil dari baterai agar 

baterai tidak full discharge dan overloading. 

3. Memonitoring temperature, kapasitas, dan suhu 

pada baterai. 

  

 Untuk mengetahui kapasitas solar charge controller 

yang akan digunakan sebagai berikut : 

 

Kapasitas SCC = Isc x Jumlah modul sel surya            (2) 

 

Dimana : 

 Kapasitas SCC = total kapasitas arus dari SCC (ampere) 

 Isc              = arus short circuit (ampere) 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Gambar 3. Flowchart Penelitian 

 

      Peneliti dalam merancang memiliki langkah-langkah 

proses penelitian yang akan dilakukan : 

1. Menghitung total beban energi listrik yang akan 

digunakan, agar mengetahui daya yang akan 

dibangkitkan oleh pembangkit listrik solar 

home system. 

2. Mempersiapkan komponen utama solar home 

system diantaranya : panel surya, baterai (lead 

acid), dan inverter. Semua komponen ini harus 
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memiliki kapasitas yang sesuai dengan daya 

yang akan dibangkitkan. 

3. Merancang dan membuat solar charge 

controller yang sesuai dengan spesifikasi 

pembangkit listrik yang akan dibangkitkan. 

4. Melakukan pengujian pada solar charge 

controller yang sudah dibuat untuk melihat 

apakah alat tersebut sudah sesuai  seperti yang 

diinginkan. 

5. Mendata tegangan, dan arus dari fotovoltaik 

serta mendata tegangan, dan arus yang dialirkan 

ke baterai dan waktu pengecasan baterai. 

 

 

Gambar 4. Rangkaian Solar Charge Controller 

 

      Pada gambar 4 merupakan rangkaian 3 dimensi solar 

charge controller, dimana pada rangkaian terdapat 

beberapa komponen yang digunakan dalam solar charge 

controller yaitu, Arduino uno, buck converter, sensor 

arus, sensor tegangan pada panel, sensor tegangan pada 

baterai, modul GSM SIM800l, baterai, panel surya dan 

LCD. Pertama dari cahaya matahari yang menyinari 

panel surya lewat proses yang namanya fotovoltaik 

cahaya tersebut di konversi disana sebagai power supply 

yang mengalirkan tegangan dan arus, lalu melewati dan 

dibaca oleh sensor tegangan pada panel dan sensor arus, 

setelah itu arus dan tegangan memasuki gerbang (gate) 

atau disebut dengan mosfet disini mosfet akan membuka 

dan menutup gerbang tersebut sesuai dengan perintah 

PWM. Lalu tegangan akan diturunkan secara switching 

saat melewati buck converter sebelum masuk ke baterai, 

lalu sensor tegangan pada baterai akan membaca 

tegangan yang akan masuk ke baterai agar dapat 

mengetahui dan akan ditampilkan ke LCD lewat perintah 

dari Arduino. 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Solar Charge Controller 

 

      Solar charge controller yang telah di desain dan di 

rangkai ini memiliki kapasitas 80A, disini kami memakai 

mosfet IRFP150 yang memiliki kemampuan 

mengalirkan arus 40A dengan 2 buah. Agar bisa 

mengaliri listrik dirumah yang memilki beban 1300VA.  

      Dari yang diketahui Isc pada panel monokristal 100 

wattpeak itu sebesar 6,03 ampere, maka dapat diketahui 

berapa panel yang bisa dipakai untuk satu solar charge 

controller yang telah drancang dan dibuat ini dengan 

menggunakan rumus 2. Jadi kita bisa menggunakan 13 

panel monokristal yang berarti daya maksimum yang 

bisa dihasilkan sebesar 1300 watt.   

 

Pengujian Alat 

 

Pada pengujian alat disini yang akan dilakukan 

pertama adalah menguji kerja alat yang sudah dirangkai 

apakah sudah bekerja sesuai dengan desain. Karena 

sebelum pengambilan data alatnya harus diuji terlebih 

dahulu, disini kita menguji dengan 1 panel monokrsital 

100WP, dan 1 buah baterai 12V berkapasitas 150Ah. 

      Adapun dari pengujian alat yang sudah di desain dan 

dirangkai ini terdiri dengan beberapa kondisi, ada 

overdischarge atau low voltage yang berarti ketika 

baterai sudah mulai habis, lalu ada overcharge yaitu 

ketika baterai sudah penuh dan tidak bisa lagi menerima 

daya dari panel surya. 

 

Pengujian Overcharge 

 

      Pada pengujian overcharge ketika baterai mengalami 

overcharging dan kondisi baterai penuh maka otomatis 

panel surya akan secara langsung memberikan daya pada 

beban atau disebut bypass tapi panel surya tidak 

langsung memberikan daya kepada beban tetapi masih 

memberikan dayanya kepada baterai dan sebagian daya 

yang berlebih akan diteruskan ke beban secara langsung. 

Pada tabel 1 merupakan pengujian proses pengisian 

terhadap baterai dimana pengisian pada baterai memiliki 

3 proses yaitu bulking, floating dan bypass. Salah satu 

contoh solar charge controller saat bypass mode pada 

gambar 5. 

 

Tabel 1. Data Pengujian Overcharge 

 

Waktu Tegangan 

Input 

Tegangan 

Baterai 

Kondisi 

10.00 17.24 13.05 Bulking 
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11.00 17.46 13.53 Bulking 

12.00 18.53 13.83 Floating 

13.00 18.68 14.12 Bypass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Mode pengecasan saat bypass  

 

Pengujian Overdischarge 

 

      Pengujian overdischarge adalah kondisi ketika 

baterai memiliki tegangan dibawah setting.. Proteksi 

overdischarge ini berfungsi agar baterai tetap memiliki 

umur yang panjang pada kondisi baterai normal agar 

dapat menjaga umur baterai. Pengujian ini menggunakan 

baterai 12 V berkapasitas 150Ah satu buah. Pada gambar 

6 menunjukkan kalua beban akan mati secara otomatis 

ketika tegangan baterai dibawah 11,1 volt karena 

tegangan terendah pada baterai yatiu 11.1 volt, jadi 

ketika tegangan berada di 11.1 volt maka proteksi akan 

bekerja. Proteksi overdischarge ini bernama low voltage 

disconnected. 

 

 

 

Gambar 6. Beban saat tegangan dibawah setting 

 

 

 

 

 

Data Hasil Penelitian 

 

      Dengan metode pengambilan data yang dihasilkan 

solar renewable energy system dengan solar cell berjenis 

monokristal 100 Wattpeak 1 unit, dan akan dilakukan 

pengambilan data dengan menggunakan variasi pada 

beban yaitu Led 7 Watt, Led 10 Watt, dan Led 15 Watt. 

Dilakukan percobaan apakah dengan beban tersebut 

baterai 150 Ah yang dipakai saat penelitian dapat 

bertahan seharian., akan diuji dengan pengambilan data 

tegangan dan arus baterai pada solar charge controller. 

       

Tabel 2. Data pada saat menggunakan beban 7 Watt 

 

      Dari tabel 2 kita dapat mengetahui jika baterai 150 

Ah dapat bertahan seharian dari jam 6 malam sampai 

jam 6 pagi, jadi pada saat pengambilan data tersebut 

beban dihidupkan pada saat jam 1 siang. Dan tegangan 
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baterai bisa dilihat pada saat jam 7 pagi itu sebesar 10,79 

volt lalu pada saat 24 jam pengecasan dan pemakaian 

beban Led 7 watt tegangan pada baterai tersebut menjadi 

11,4 volt pada saat jam 6 pagi. 

 

Tabel 3. Data pada saat menggunakan beban 10 watt 

 

   

    Dari tabel 3 bisa dilihat kalau baterai yang dipakai 

masih bisa bertahan selama 24 jam, mungkin 

dikarenakan pengisian pada baterai maksimum atau juga 

dikarenakan cuaca yang cerah, disini kita menghidupkan 

beban pada saat jam 1 siang. Lalu bisa dilihat data pada 

tegangan baterai pada saat jam 7 pagi memiliki tegangan 

sebesar 11,57 volt lalu pada saat 24 jam pengecasan dan 

pemakaian beban 10 watt tegangan pada baterai tersebut 

menjadi 11,44 volt pada saat jam 6 pagi. . Disini saya 

mengambil data selama 3 kali percobaan dalam sejam 

lalu mengambil nilai rata-rata dari data tersebut agar data 

yang didapat lebih akurat, 

      

 

 

 

Tabel 4. Data pada saat menggunakan beban 15 watt 

      Dari tabel 4 bisa dilihat jika baterai sudah habis 

sebelum 24 jam pemakaian, yaitu bisa dilihat pada jam 4 

malam kalau tegangan baterai dibawah 11,1 volt jadi 

sesuai dengan pembuatan dan pengujian solar charge 

controller maka beban akan otomatis off agar 

menghindari baterai dari overdischarge, dengan ini 

baterai bisa lebih tahan lama.  

 

Grafik dan Analisa Data 

Gambar 7. Grafik pada saat menggunakan beban 7 wat 
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       Berdasarkan gambar 7 cuaca dalam kondisi 

mendung dan matahari tertutupi menyebabkan suplai 

arus tidak maksimal pada jam 7 sampai jam 11 cuaca 

berawan dan hanya dapat memberikan arus terbesar 2,3 

ampere di jam 11. Pada jam 12 arus panel mulai naik 

3,27 ampere dan turun kembali di jam 1 sampai jam 2 

dengan arus 2,3 ampere. Dan cuaca mendung kembali 

dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore dengan arus panel 

2,3 sampai dengan 0,34 ampere. Beban mulai 

dimasukkan pada jam 1 siang yaitu Led 7 Watt sampai 

jam 6 pagi. arus beban melonjak diawal 0,95 ampere dan 

mulai stabil di 0,93 dan 0,92 ampere. Beban hidup 

sampai dengan jam 6 pagi tanpa gangguan. 

 

Gambar 8. Grafik pada saat menggunakan beban 10 watt 

 

      Berdasarkan gambar 8 memiliki cuaca yang berawan 

saat jam 8 sampai jam 10 disini arus naik turun tidak 

stabil sekitar 1A tetapi pada saat jam 12 cuaca mulai 

cerah dimana arus menjadi naik sampai 4,3A ini 

meruapakan arus tertinggi selama penelitian, lalu cuaca 

berawan lagi saat jam 1 sampai jam 5 yang membuat 

arus turun dengan cepat dari 2,47 ampere sampai dengan 

0,43 ampere. Untuk beban kali ini memakai Led 10 Watt 

dengan arus beban konstan 1,18 sampai dengan 1,19 

ampere. beban dapat bertahan sampai dengan jam 6 pagi 

walaupun cuaca masih kurang mendukung dalam 

pengisian. 

Gambar 9. Grafik pada saat menggunakan beban 15 watt 

 

      Berdasarkan gambar 9 memiliki cuaca barawan dari 

jam 8 sampai jam 10 dengan arus 1,87 ampere sampai 

dengan 2,5 ampere, lalu pada saat jam 12 cuaca cerah 

dimana arus yang dialirkan sebesar 3,27 ampere, 

kenaikan itu hanya sementara arus mulai turun lagi saat 

jam 1 yatiu 2,6 ampere dan naik pada saat jam 2 dengan 

arus sebesar 2,83 ampere, setelah arus mulai terus 

sampai jam 5 sore dikarenakan cuaca mulai berawan. 

Untuk beban yang dipakai masih 15 Watt dengan 

arusnya melonjak di awal yaitu sebesar 1,91 ampere, 

setelah arus konstan sebesar 1,88 dan 1,89 ampere, lalu 

beban mati lagi pada saat jam 4 subuh dikarenakan solar 

charge controller telah membaca tegangan baterai 

tersebut sudah 11,1 volt yang berarti sudah habis. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Solar Charge Controller akan berfungsi saat 

tegangan baterai lebih dari 14,1 volt akan terjadi bypass 

mode, dan pada saat tegangan baterai dibawah 11,1 Volt 

maka beban AC akan otomatis off. Dalam menjaga 

pengecasan baterai solar charge controller mengecas 

dengan mode pengecasan cepat (bulking) saat tegangan 

dibawah 13,8 Volt dan pengecasan perlahan (floating) 

saat tegangan diatas 13,8 Volt. Lalu pada saat tegangan 

baterai dibawah 11,1 Volt maka beban yang dipakai 

otomatis off. 
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ABSTRAK: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sangat efektif pada negara kita yang beriklim tropis. Proses 

kerjanya diawali dengan cahaya matahari, sinar radiasi yang dihasilkan dari cahaya matahari tadi kemudian ditangkap 

oleh panel surya, membuat photon bergerak menuju electron dan menghasilkan arus dan tegangan listrik. Banyak faktor 

yang  mempengaruhi panel surya agar mendapatkan nilai yang maksimum. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui  pengaruh  parameter cahaya matahari dan suhu terhadap daya keluaran panel surya serta menghitung besar 

daya maksimum yang di hasilkan panel surya polikristal 100 WP. Parameter cahaya matahari yang diukur hanya 

intensitas penerangan matahari dan suhu yang diukur adalah suhu permukaan panel surya. Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Riset Teknologi Energi Jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Setelah dilakukan penelitian 

selama 5 hari, setiap kenaikan intensitas penerangan matahari (E), maka daya (P) yang dihasilkan panel surya akan ikut 

membesar. Intentsitas penerangan matahari tertinggi pada penelitian hari ke-5 pukul 12.00 sebesar 57500 lux 

menghasilkan daya sebesar 63,02 Watt. Setiap kenaikan suhu (T), tidak berpengaruh terhadap kenaikan daya (P) yang 

dihasilkan panel surya. Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada penelitian hari ke-5 pukul 12.00 sebesar 40°C. Daya 

maksimum yang dihasilkan panel surya polikristal 100 WP adalah pada hari ke-5 pukul 12.00 sebesar 63,02 Watt. 

 

Kata Kunci: Panel Surya, Polikristal, Intensitas Penerangan Matahari, Suhu Permukaan Panel Surya. 

 

 

ABSTRACT: Solar Power Plants (PLTS) are very effective in our country with a tropical climate. The work process 

begins with the sun's rays, the rays of radiation produced from the sun's light are then captured by the solar panel, 

making the photon move towards the electron and generate electrical current and voltage. Many factors affect the solar 

panel to get the maximum value. In this study aims to determine the effect of solar parameters and temperature on the 

output power of solar panels and calculate the maximum amount of power produced by 100 WP polycrystalline solar 

panels. The parameters of sunlight that are measured are only the intensity of solar lighting and the temperature 

measured is the surface temperature of the solar panel. The research was conducted at the Energy Technology 

Research Laboratory of the Department of Electrical Engineering, Sriwijaya University. After 5 days of research, every 

increase in the intensity of solar lighting (E), then the power (P) produced by the solar panel will also enlarge. The 

highest sun lighting intensity in the 5th day study at 12.00 at 57500 lux produced a power of 63,02 Watts. Every 

increase in temperature (T), does not affect the increase in power (P) produced by the solar panel. The highest 

temperature increase occurred in the 5th day of study at 12.00 at 40 ° C. The maximum power produced by 100 WP 

polycrystalline solar panels is on the 5th day at 12.00 at 63,02 Watts. 

 

Keywords: Solar Panel, Polycrystalline, Solar Light Intensity, Solar Panel Surface Temperature. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang 

digunakan masyarakat dunia dalam satu hari penuh, dan 

saat ini kebutuhan listrik semakin meningkat seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan 

teknologi serta informasi. Indonesia merupakan negara 

yang sangat kaya dibidang sumber daya alam dan 

sumber daya manusianya. Pertumbuhan industri yang 

pesat harus selalu sinergis dengan kemampuan energi 

yang tersedia. Negara harus menyediakan energi untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan 

meningkatkan investasi, akan tetapi pertumbuhannya 

tidak sejalan dengan ketersediaan bahan bakar untuk 

pembangkit energi listrik. 

Pembuatan pembangkit baru menjadi solusi untuk 

mengatasi kekurangan daya dan tidak merataan distribusi 

listrik ini, ada begitu banyak energi baru dan terbarukan 

yang memiliki potensi untuk dijadikan pembangkit 

listrik seperti cahaya matahari. Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya (PLTS) sangat efektif pada negara kita 

yang beriklim tropis. Proses kerjanya diawali dengan 

cahaya matahari, sinar radiasi yang dihasilkan dari 

cahaya matahari tadi kemudian ditangkap oleh panel 

surya, membuat photon bergerak menuju electron dan 

menghasilkan arus dan tegangan listrik. Tentunya 
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dengan proses yang sederhana ini PLTS akan lebih 

diminati karena dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan seperti perkantoran, pabrik, gedung, 

perumahan dan lainnya. Agar mendapatkan nilai yang 

maksimum panel surya sangat bergantung pada banyak 

faktor antara lain adalah cahaya matahari, suhu 

permukaan panel surya, kecepatan angin bertiup, 

keadaan atmosfir, dan posisi letak sel surya terhadap 

matahari (Yuliananda et al. 2015).  

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis berinisiatif 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Parameter Cahaya Matahari Dan Suhu 

Terhadap Daya Keluaran Panel Surya Polikristal 100 

WP”. Pada penlitian ini bertujuan untuk mengetahui  

pengaruh  parameter cahaya matahari dan suhu terhadap 

daya keluaran panel surya serta menghitung besar daya 

maksimum yang di hasilkan panel surya polikristal 100 

WP. Parameter cahaya matahari yang diukur hanya 

intensitas penerangan matahari dan suhu yang diukur 

adalah suhu permukaan panel surya. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Cahaya Matahari 

 

Matahari merupakan sumber energi terbesar yang 

memancarkaan energi ke bumi. Bumi menerima sekitar 

1000 W/m2, pada saat matahari berada diposisi yang 

sangat cerah. Energi matahari juga sekarang digunakan 

untuk proses konversi sel surya, dikarenakan sel surya 

yang menjanjikan masa depan yang cerah sebagai 

sumber energi listrik. Indonesia adalah negara tropis, 

sehingga memiliki karakteristik cahaya matahari yang 

baik dibanding dengan negara barat yang memiliki 4 

musim dan sudah dari dulu memanfaatkan tenaga surya 

(Manan. 2009). 

 

Radiasi Matahari 

Radiasi  matahari yang tersedia di luar atmosfer bumi 

atau sering disebut konstanta radiasi matahari sebesar 

1353 W/m2 dikurangi intesitasnya oleh penyerapan dan 

pemantulan oleh atmosfer sebelum mencapai permukaan 

bumi. Ozon di atmosfer menyerap radiasi dengan 

panjang-gelombang pendek (ultraviolet) sedangkan 

karbon dioksida dan uap air menyerap sebagian radiasi 

dengan panjang gelombang yang lebih panjang 

(inframerah). Selain pengurangan radiasi bumi yang 

langsung atau sorotan oleh penyerapan tersebut, masih 

ada radiasi yang dipencarkan oleh molekul-molekul gas, 

debu, dan uap air dalam atmosfer sebelum mencapai 

bumi yang disebut sebagai radiasi sebaran (Jansen. 

1995).  

 

Lama Penyinaran Matahari    

 Lama penyinaran matahari merupakan lamanya 

matahari bersinar pada permukaan bumi yang biasanya 

dihitung dimulai dari terbitnya matahari sampai 

terbenamnya matahari. Pengukuran lama penyinaran 

matahari di Indonesia biasa dilakukan di Badan 

Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan 

menggunakan alat yaitu campbell stokes dan kartu pias. 

Campbell  stokes terdiri dari bola pejal terbuat dari 

bahan gelas dengan diameter 4 inchi yang dipasangkan 

pada kedudukannya sehingga sinar matahari dapat 

difokuskan ke arah kartu pias dengan tajam. Kartu pias 

adalah kartu berskala sebagai alat perekam radiasi 

matahari. Kartu pias terbuat dari karton, berwarna biru 

gelap, dapat menyerap dan mudah tersinari oleh radiasi 

matahari (Pujiastuti dan Harjoko 2016).  

 

Intensitas Penerangan Matahari 

 Intensitas penerangan atau kuat penerangan atau 

iluminasi (E) didefinisikan sebagai jumlah flux cahaya 

() yang dipancarkan oleh sumber cahaya terhadap suatu 

bidang  (A) yang  menerima sumber cahaya tersebut 

(Danurwendo 2011), seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

  

 
Gambar 1. Tinjauan Kuat Penerangan (sumber : Danur 

wendo. 2011) 

 

Intensitas penerangan dapat diperoleh persamaan 1 :  

 

𝐸 =


𝐴
       (1) 

 

Dimana : 

𝐸 adalah intensitas penerangan (lux) 

 adalah  fluks cahaya (lumen) 

A adalah  luas bidang kerja (m2) 

 

Spektrum Radiasi Matahari 

Bumi kita menerima energi hampir secara 

keseluruhan berasal dari matahari melalui radiasi, oleh 

sebab itu matahari berpengaruh dominan terhadap iklim. 

Spektrum radiasi sinar matahari berada dalam rentang 

antara 290 hingga 2300 nm (nanometer = 10-9). (Erwin. 

2013). Menurut Erwin berdasarkan persepsi rata-rata 

manusia, radiasi dapat kita kategorikan ke dalam :  

 Radiasi Ultra-violet, 290 hingga 380 nm, 

menghasilkan efek fotokimia,bleaching, sunburn, 

dsb.  

 Cahaya yang terlihat, 380 (violet) hingga 700 nm 

(merah)  

 Radiasi infra merah pendek, 700 hingga 2300 nm, 

radiasi panas dengan beberapa efek fotokimia.  

 
Gambar 2. Spektrum Radiasi Matahari Karakteristik Sel 

Surya (sumber : Erwin. 2013) 
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 Sel surya menerima penyinaran matahari dalam satu 

hari sangat bervariasi. Hal ini dikarenakan sinar matahari 

memiliki intensitas yang besar ketika siang hari 

dibandingkan pagi hari. Besarnya kapasitas daya yang 

dihasilkan, dapat diketahui melalui pengukuran terhadap 

arus (I) dan tegangan (V) pada gugusan sel surya yang 

disebut panel atau modul. Pengukuran arus maksimum 

dilakukan dengan cara kedua terminal dari modul dibuat 

rangkaian hubung singkat sehingga tegangannya menjadi 

nol dan arusnya maksimum yang dinamakan arus short 

circuit atau Isc. Pengukuran terhadap tegangan (V) 

dilakukan pada terminal positif dan negatif dari modul 

sel surya dengan tidak menghubungkan sel surya dengan 

komponen lainnya. Pengukuran ini dinamakan tegangan 

open circuit atau Voc. Karakteristik I-V seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2 (Alfanz et al. 2015) 

. 

Gambar 3. Karakteristik Kurva I-V Pada Sel Surya 

(sumber : Alfanz et al. 2015) 

 

Besarnya daya keluaran pada panel surya 

(Pout ) adalah perkalian tegangan open circuit (Voc), arus 

short circuit (Isc), dan Fill Factor (FF) panel surya. 

Besarnya daya keluaran panel surya dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑜𝑐 ×  𝐼𝑠𝑐  × 𝐹𝐹    (2) 

 

Dimana :  

𝑃𝑜𝑢𝑡  = daya keluaran sel surya (W) 

𝑉𝑜𝑐  = tegangan open circuit (V)  

𝐼𝑠𝑐= arus short circuit (A)  

𝐹𝐹 = fill factor 

 

Fill factor (FF) merupakan nilai rasio tegangan dan arus 

pada keadaan daya maksimum dan tegangan open circuit 

(Voc) dan arus short circuit  (Isc) (Hansen et al. 2000). 

Besarnya Fill Factor panel surya dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan 3 : 

 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚𝑝×𝐼𝑚𝑝

𝑉𝑜𝑐 ×𝐼𝑠𝑐
      atau        𝐹𝐹 =

P𝑚𝑝

𝑉𝑜𝑐 ×𝐼𝑠𝑐
  (3) 

 

Dimana : 

𝑉𝑚𝑝 = tegangan maksimum dari panel surya (V)  

𝐼𝑚𝑝= arus maksimum dari panel surya (A)  

P𝑚𝑝 = daya maksimum dari panel surya (W)  

𝑉𝑜𝑐  = tegangan open circuit (V)  

𝐼𝑠𝑐  = arus short circuit  (A)  

 

Parameter Yang Mempengaruhi Sel Surya 

Mendapaktakan  Nilai  Maksimum 

 

Cahaya Matahari 

Semakin besar intensitas cahaya matahari yang 

mengenai permukaan panel surya maka secara 

proporsional akan menghasilkan arus yang besar. Saat 

intensitas cahaya menurun maka daya yang dihasilkan 

pun juga cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh 

arus yang berubah sesuai dengan intensitas cahaya, 

sedangkan voltase tidak mengalami banyak perubahan 

karena pengaruh intensitas cahaya. 

 
Gambar 4. Karakteristik kurva I-V Terhadap Cahaya 

Matahari (sumber : Hansen et al. 2000) 

 

Suhu Permukaan Panel Surya  

Seperti semua perangkat semikonduktor lainnya, 

panel surya juga sensitif terhadap perubahan suhu. 

Peningkatan suhu akan mempengaruhi hambatan pada 

semikonduktor, sehingga mempengaruhi sebagian besar 

parameternya. Panas akan mengakibatkan aliran elektron 

terganggu sehingga daya yang dihasilkan akan menurun 

seiring dengan peningkatan suhu panel surya. Dalam 

panel surya, parameter yang paling terpengaruh oleh 

peningkatan suhu adalah tegangan open circuit 

(Voc) sedangkan arus short circuit (Isc) akan cenderung 

stabil (Aditya dan Tjendro. 2016). 

 
Gambar 5. Karakteristik kurva I-V terhadap suhu 

(sumber : Hansen et al. 2000) 

 

Kecepatan Angin.   

Kecepatan tiupan angin disekitar lokasi sel surya 

akan sangat membantu terhadap pendinginan temperatur 

permukaan sel surya, sehingga suhu dapat terjaga 

dikisaran suhu ideal panel surya beroperasi. 

 

Keadaan Atmosfir.  

Keadaan atmosfir bumi berawan, mendung, jenis 

partikel debu udara, asap, uap air udara, kabut dan polusi 

sangat menentukan hasil maksimum arus listrik dari sel 

surya.  
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Posisi Letak Sel Surya Terhadap Matahari. 

Mempertahankan sinar matahari jatuh ke sebuah 

permukaan panel surya secara tegak lurus akan 

mendapatkan energi maksimum ± 1000 W/m2 atau 1 

kW/m2 . Selain arah orientasi, sudut orientasi dari panel  

surya juga sangat mempengaruhi hasil energi 

maksimum. (Yulianda et al. 2015) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 
Gambar 6. Flowchart Penelitian. 

 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Riset 

Teknologi Energi Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Sriwijaya. Berikut ini adalah prosedur penelitian yang 

yang dilakukan sebelum penelitian: 

 

Persiapan Alat 

Pada proses ini penulis mempersiapkan seluruh alat 

yang berkaitan dengan penelitian, seperti: 

1) Objek penelitian: panel surya polikristal 100 wp 

2) Alat ukur: lux meter, avo meter, termometer. 

 

Pengujian Alat 

Sebelum pengambilan data, penulis melakukan 

pengujian pada peralatan yang telah terpasang untuk 

mengetahui apakah alat telah bekerja dengan baik.  

 

Teknik Pengambilan Data 

Setelah semua peralatan lengkap dan alat bekerja 

dengan baik, maka data dapat diambil dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Ukur intensitas penerangan matahari (E) dengan lux 

meter pada permukaan panel surya. 

2) Catat suhu (T) permukaan panel dengan 

menggunakan termometer. 

3) Ukur dan catat tegangan open circuit (𝑉𝑜𝑐) dan arus 

short circuit (𝐼𝑠𝑐)  yang dihasilkan panel surya. 

 

 

PERHITUNGAN DAN ANALISA 

 

Perhitungan Daya Keluaran Panel Surya 

 

Pada penelitan ini, panel surya yang digunakan 

adalah panel surya Polikristal 100 WP  

 

Tabel 2. Spesifikasi Panel Surya Yang Di Gunakan 

Pabrikan SOLAR WIN 

Nama model  SWE-36P-100W 

Daya maksimum (Pmax)  100 W 

Tegangan open circuit (Voc) 21.6 V 

Arus short circuit (Isc)  6.42 A 

Tegangan maksimum (Vmp)  18.0 V 

Arus maksimum (Imp)  5.56 A 

 

Besarnya Fill Factor panel surya polikristal 100 WP 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 3,  

Dimana nilai 𝑉𝑚𝑝 , 𝐼𝑚𝑝 , 𝑉𝑜𝑐  , 𝐼𝑠𝑐  dapat dilihat pada Tabel 

2. Spesifikasi Panel Surya. 

 

𝐹𝐹 =  
18  ×  5,56

21,6 ×  6,42
=  0,721 

 

𝐹𝐹 =  0,721 

 

Berdasarkan perhitungan diatas, nilai FF panel surya 

polikristal 100 WP adalah 0,721. Setelah mendapatkan 

nilai FF, kemudian bisa mencari daya keluaran panel 

menggunakan persamaan 2. Berikut adalah hasil 

perhitungan daya keluaran panel surya polikristal 100 

WP dimulai dari hari ke-1 sampai hari ke-5. 
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Tabel 3. Hasil Perhitungan Daya Keluaran Hari Ke -1 

Pukul E (lux) 
T 

(°C) 

Voc 

(v) 

Isc 

(A) 

P  

(W) 

07.00 6300 24 20,26 0,44 6,43 

08.00 7333 26 20,47 0,55 8,12 

09.00 19367 32 20,88 1,44 21,68 

10.00 28567 33 20,91 1,62 24,42 

11.00 26433 31 20,84 1,34 20,13 

12.00 26500 32 21,13 1,33 20,26 

13.00 30267 33 20,09 2,11 30,56 

14.00 31867 34 20,76 2,18 32,63 

15.00 33967 35 20,39 2,61 38,37 

16.00 14100 32 20,35 1,19 17,46 

17.00 7833 31 19,86 0,42 6,01 

18.00 4500 28 16,63 0,04 0,48 

Daya yang di hasilkan pada hari ke-1 adalah 226,56 W 

dengan rata-rata 18,88 W. 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Daya Keluaran Hari Ke -2 

Pukul 
E 

 (lux) 

T 

(°C) 

Voc 

(v) 

Isc 

(A) 

P 

 (W) 

07.00 9400 24 19,57 0,83 11,71 

08.00 22867 32 21,14 1,87 28,50 

09.00 31867 34 20,98 2,38 36,00 

10.00 49167 38 21,03 4,01 60,80 

11.00 21200 34 20,84 1,57 23,59 

12.00 13500 33 20,45 0,98 14,45 

13.00 30267 35 21,14 2,2 33,53 

14.00 44667 36 21,53 3,75 58,21 

15.00 46200 38 21,51 3,81 59,09 

16.00 3067 31 18,81 0,16 2,17 

17.00 5533 29 19,55 0,3 4,23 

18.00 1600 26 13,43 0,004 0,04 

Daya yang di hasilkan pada hari ke-2 adalah 332,32 W 

dengan rata-rata 27,69 W. 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Daya Keluaran Hari Ke -3 

Pukul 
E  

(lux) 

T 

(°C) 

Voc 

(v) 

Isc 

(A) 

P  

(W) 

07.00 5567 25 19,92 0,33 4,78 

08.00 21000 31 21,03 1,69 25,58 

09.00 15200 28 20,39 1,08 15,87 

10.00 26433 32 20,69 1,78 26,50 

11.00 12733 29 20,37 0,92 13,46 

12.00 50333 39 21,12 4,09 62,29 

13.00 44067 37 20,81 3,39 50,81 

14.00 26900 32 20,21 1,26 18,40 

15.00 39333 34 21,26 2,79 42,77 

16.00 11800 31 20,30 0,79 11,51 

17.00 6433 29 19,76 0,39 5,51 

18.00 4300 26 16,67 0,04 0,42 

Daya yang di hasilkan pada hari ke-3 adalah 277,90 W 

dengan rata-rata 23,16 W. 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Daya Keluaran Hari Ke -4 

Pukul 
E 

 (lux) 

T 

(°C) 

Voc 

(v) 

Isc 

(A) 

P 

 (W) 

07.00 9300 24 19,55 0,8 11,28 

08.00 18533 32 21,13 1,90 28,89 

09.00 20500 34 21 2,40 36,26 

10.00 50633 39 21,05 4,01 60,86 

11.00 23700 34 20,82 1,58 23,75 

12.00 19367 33 20,45 0,97 14,30 

13.00 33867 36 21,11 2,20 33,53 

14.00 42833 38 21,53 3,15 48,96 

15.00 46267 38 21,51 3,82 59,24 

16.00 4333 31 19,56 0,3 4,23 

17.00 3000 29 18,81 0,18 2,44 

18.00 1200 26 13,41 0,003 0,02 

Daya yang di hasilkan pada hari ke-4 adalah 323,76 W 

dengan rata-rata 26,98 W. 

 

Tabel 7. Hasil Perhitungan Daya Keluaran Hari Ke -5 

Pukul 
E 

 (lux) 

T 

(°C) 

Voc 

(v) 

Isc 

(A) 
P (W) 

07.00 6433 27 20,4 0,57 8,38 

08.00 17433 29 20,85 1,29 19,42 

09.00 35533 35 21,00 2,9 43,90 

10.00 44867 38 20,74 3,58 53,59 

11.00 49433 39 20,52 4,09 60,52 

12.00 57500 40 20,39 4,29 63,02 

13.00 35967 36 20,82 2,36 35,42 

14.00 16800 32 19,87 1,31 18,81 

15.00 31400 37 20,64 2,92 43,39 

16.00 16133 32 20,12 1,35 19,62 

17.00 3000 29 18,68 0,12 1,55 

18.00 2300 27 10,73 0,02 0,18 

Daya yang di hasilkan pada hari  ke-5 adalah 367,80 W 

dengan rata-rata 30,65 W.  

 

 

Grafik Data  

 

Berdasarkan data pada tabel 1. sampai tabel 5.  

menunjukan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada 

salah satu parameter baik itu intensitas penerangan 

matahari, suhu maupun daya keluaran akan 

mempengaruhi parameter-parameter yang lain. Dari 

perubahan dan keterkaitan tersebut dapat digambarkan 

beberapa grafik sehingga bisa melihat pengaruh 

intensitas penerangan matahari dan suhu terhadap daya 

keluaran panel surya polikristal 100 WP. Berikut adalah 

grafik data intensitas penerangan matahari, suhu 

permukaan panel surya dan  daya keluaran panel surya 

polikrisital 100 WP dimulai dari hari ke-1 sampai hari 

ke-5 
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Gambar 7. Grafik Data Intensitas Penerangan Matahari 

Hari Ke-1 

 

 
Gambar 8. Grafik Data Suhu Permukaan Panel Surya 

Hari Ke-1 

 

 
Gambar 9. Grafik Data Daya Keluaran Panel Surya Hari 

Ke-1 

 

Berdasarkan Gambar 7 sampai Gambar 9. terlihat 

bahwa intentsitas penerangan matahari mengalami 

peningkatan, diikuti suhu permukaan panel surya, 

dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00. Pada 

pukul 07.00 sebesar 6300 lux dengan suhu 24°C 

menghasilkan daya sebesar  6,43 Watt dan pada pukul 

10.00 sebesar 28567 lux dengan suhu 33°C 

menghasilkan daya sebesar 24,42 Watt. Pada pukul 

11.00 sampai pukul 12.00 matahari tetutup awan 

menyebabkan  intensitas penerangan matahari menurun 

diikuti suhu permukaan panel surya sehingga daya yang 

dihasilkan panel surya menurun. Intensitas penerangan 

matahari kembali meningkat diikuti suhu permukaan 

panel surya, dimulai pukul 13.00 sampai 15.00. Pada 

pukul 13.00 sebesar 30267 lux dengan suhu 33°C 

menghasilkan daya sebesar 30,56 Watt dan pada pukul 

15.00 sebesar 33967 lux dengan suhu 35°C 

menghasilkan daya sebesar 38,37 Watt. Intensitas 

penerangan matahari mengalami  penurunan  diikuti 

dengan suhu permukaan panel surya pada pukul 16.00 

sampai pukul 18.00, menyebabkan daya yang dihasilkan 

panel surya juga menurun. Hal ini terjadi, karena posisi 

matahari yang mulai terbenam menyebabkan sinar 

matahari yang jatuh ke panel surya tidak maksimum dan 

mempengaruhi penurunan nilai dari ketiga parameter 

tersebut. 

 

 
Gambar 10. Grafik Data Intensitas Penerangan Matahari 

Hari Ke-2 

 

 
Gambar 11. Grafik Data Suhu Permukaan Panel Surya 

Hari Ke-2 

 

 
Gambar 12. Grafik Data Daya Keluaran Panel Surya 

Hari Ke-2 

 

 Berdasarkan Gambar 10 sampai Gambar 12. terlihat 

bahwa intentsitas penerangan matahari mengalami 

peningkatan, diikuti suhu permukaan panel surya, 
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dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00. Pada 

pukul 07.00 sebesar 9400 lux dengan suhu 24°C 

menghasilkan daya sebesar  11,71 Watt dan pada pukul 

10.00 sebesar 49167 lux dengan suhu 38°C 

menghasilkan daya sebesar 60,80 Watt. Pada pukul 

11.00 matahari tetutup awan dan pada pukul 12.00 cuaca 

mendung, menyebabkan intensitas penerangan matahari 

menurun diikuti suhu permukaan panel surya sehingga 

daya yang dihasilkan panel surya juga menurun. 

Intensitas penerangan matahari kembali meningkat 

diikuti suhu permukaan panel surya, dimulai pukul 13.00 

sampai 15.00. Pada pukul 13.00 sebesar 30267 lux 

dengan suhu 35°C menghasilkan daya sebesar 33,53 

Watt dan pada pukul 15.00 sebesar 46200 lux dengan 

suhu 38°C menghasilkan daya sebesar 59,09 Watt. 

Intensitas penerangan matahari mengalami  penurunan  

diikuti dengan suhu permukaan panel surya, pada pukul 

16.00 sampai pukul 18.00 menyebabkan daya yang 

dihasilkan panel surya juga menurun. Hal ini terjadi, 

karena posisi matahari yang mulai terbenam 

menyebabkan sinar matahari yang jatuh ke panel surya 

tidak maksimum dan mempengaruhi penurunan nilai dari 

ketiga parameter tersebut. 

 

 
Gambar 13. Grafik Data Intensitas Penerangan Matahari 

Hari Ke-3 

 

 
Gambar 14. Grafik Data Suhu Permukaan Panel Surya 

Hari Ke-3 

 

 
Gambar 15. Grafik Data Daya Keluaran Panel Surya 

Hari Ke-3 

 

 Berdasarkan Gambar 13 sampai Gambar 15, terlihat 

bahwa cuaca mendung membuat naik turun nilai 

intentsitas penerangan matahari dan suhu permukaan 

panel surya, dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 

11.00. Pada pukul 07.00 sebesar 5567 lux dengan suhu 

25°C menghasilkan daya sebesar  4,78 Watt dan pada 

pukul 11.00 sebesar 12733 lux dengan suhu 29°C 

menghasilkan daya sebesar 13,46 Watt. Pada pukul 

12.00 Intensitas penerangan matahari kembali meningkat 

diikuti suhu permukaan panel surya sebesar 50333 lux 

dengan suhu 39°C menghasilkan daya sebesar 62,29 

Watt. Pada pukul 13.00 sampai pukul 14.00 matahari 

tetutup awan menyebabkan intensitas penerangan 

matahari menurun diikuti suhu permukaan panel surya 

sehingga daya yang dihasilkan panel surya menurun. 

Intensitas penerangan matahari kembali meningkat 

diikuti suhu permukaan panel surya sebesar pada pukul 

15.00 sebesar 39333 lux dengan suhu 34°C 

menghasilkan daya sebesar 49,27 Watt. Intensitas 

penerangan matahari mengalami  penurunan  diikuti 

dengan suhu permukaan panel surya, pada pukul 16.00 

sampai pukul 18.00 menyebabkan daya yang dihasilkan 

panel surya juga menurun. Hal ini terjadi, karena posisi 

matahari yang mulai terbenam menyebabkan sinar 

matahari yang jatuh ke panel surya tidak maksimum dan 

mempengaruhi penurunan nilai dari ketiga parameter 

tersebut. 

 

 
Gambar 16. Grafik Data Intensitas Penerangan Matahari 

Hari Ke-4 
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Gambar 17. Grafik Data Suhu Permukaan Panel Surya 

Hari Ke-4 

 

 
Gambar 18. Grafik Data Daya Keluaran Panel Surya 

Hari Ke-4 

 

 Berdasarkan Gambar 16 sampai Gambar 18. terlihat 

bahwa intentsitas penerangan matahari mengalami 

peningkatan diikuti suhu permukaan panel surya, 

dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00. Pada 

pukul 07.00 sebesar 9300 lux dengan suhu 24°C 

menghasilkan daya sebesar  11,28 Watt dan pada pukul 

10.00 sebesar 50633 lux dengan suhu 39°C 

menghasilkan daya sebesar 60,86 Watt. Pada pukul 

11.00 sampai pukul 12.00 matahari tetutup awan 

sehingga intensitas penerangan matahari menurun, 

diikuti suhu permukaan panel surya sehingga daya yang 

dihasilkan panel surya menurun. Intensitas penerangan 

matahari kembali meningkat diikuti suhu permukaan 

panel surya, dimulai pukul 13.00 sampai 15.00. Pada 

pukul 13.00 sebesar 33867 lux dengan suhu 36°C 

menghasilkan daya sebesar 33,53 Watt dan pada pukul 

15.00 sebesar 46267 lux dengan suhu 38°C men-

ghasilkan daya sebesar 59,24 Watt.  Intensitas 

penerangan matahari mengalami  penurunan  diikuti 

dengan suhu permukaan panel surya, pada pukul 16.00 

sampai pukul 18.00 menyebabkan daya yang dihasilkan 

panel surya juga menurun. Hal ini terjadi, karena posisi 

matahari yang mulai terbenam menyebabkan sinar 

matahari yang jatuh ke panel surya tidak maksimum dan 

mempengaruhi penurunan nilai dari ketiga parameter 

tersebut. 

 
Gambar 19. Grafik Data Intensitas Penerangan Matahari 

Hari Ke-5 

 

 
Gambar 20. Grafik Data Suhu Permukaan Panel Surya 

Hari Ke-5 

 

 
Gambar 21. Grafik Data Daya Keluaran Panel Surya 

Hari Ke-5 

 

Berdasarkan Gambar 19 sampai Gambar 21. terlihat 

bahwa intentsitas penerangan matahari mengalami 

peningkatan diikuti dengan peningkatan suhu permukaan 

panel surya, dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 

12.00. Pada pukul 07.00 sebesar 6433 lux dengan suhu 

27°C menghasilkan daya sebesar  8,38 Watt dan pada 

pukul 12.00 sebesar 57500 lux dengan suhu 40°C 

menghasilkan daya sebesar 63,02 Watt. Pada pukul 

13.00 sampai pukul 14.00 matahari tetutup awan 

sehingga intensitas penerangan matahari menurun, 

diikuti suhu permukaan panel surya sehingga daya yang 

dihasilkan panel surya menurun. Intensitas penerangan 

matahari kembali meningkat diikuti suhu permukaan 

panel surya pada pukul 15.00 sebesar 31400 lux dengan 

suhu 37°C menghasilkan daya sebesar 43,39 Watt. 

Intensitas penerangan matahari mengalami  penurunan  
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diikuti dengan suhu permukaan panel surya, pada pukul 

16.00 sampai pukul 18.00 menyebabkan daya yang 

dihasilkan panel surya juga menurun. Hal ini terjadi, 

karena posisi matahari yang mulai terbenam 

menyebabkan sinar matahari yang jatuh ke panel surya 

tidak maksimum dan mempengaruhi penurunan nilai dari 

ketiga parameter tersebut. 

 

Analisa Hasil Penilitian 

 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh parameter 

cahaya matahari dan suhu permukaan panel surya 

terhadap daya keluaran panel surya polikristal 100 WP.  

Penelitian dilakukan selama 5 hari di Laboratorium Riset 

Teknologi Energi Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Sriwijaya dan pengambilan data dilakukan setiap satu 

jam sekali dimulai pukul 07.00 sampai 18.00. Parameter 

cahaya matahari yang diukur hanya intensitas 

penerangan matahari dan suhu yang diukur adalah suhu 

permukaan panel surya.  Berdasarkan data hasil 

penelitian menunjukan bahwa setiap parameter yang 

diukur mempengaruhi satu sama lain. Setiap perubahan 

yang terjadi pada salah satu parameter baik itu intensitas 

penerangan matahari, suhu permukaan panel surya, 

maupun daya keluaran akan mempengaruhi parameter-

parameter yang lain. Dari Gambar 7 sampai Gambar 9. 

dapat dilihat bahwa kedua parameter tersebut memiliki 

kesamaan  pada pola grafiknya. Hal tersebut menunjukan 

bahwa setiap kenaikan daya keluaran panel surya 

dipengaruhi intensitas penerangan matahari dan diikuti 

dengan kenaikan suhu permukaan panel surya.  

Berdasarkan Gambar 19 sampai Gambar 21, bahwa 

setiap kenaikan intensitas penerangan matahari (E), 

maka daya (P) yang dihasilkan panel surya akan ikut 

membesar, hal ini dipengaruhi oleh arus yang berubah 

sesuai dengan intensitas penerangan. Intentsitas 

penerangan matahari mengalami peningkatan dimulai 

pukul 07.00 sampai pukul 12.00. Pada pukul 07.00 

sebesar 6433 lux menghasilkan daya sebesar 8,38 Watt 

dan pada pukul  12.00 sebesar 57500 lux menghasilkan 

daya sebesar 63,02 Watt. Pada pukul 13.00 sampai pukul 

14.00 matahari tetutup awan sehingga intensitas 

penerangan matahari menurun, sehingga daya yang 

dihasilkan panel surya menurun. Intensitas penerangan 

matahari kembali meningkat pada pukul 15.00 sebesar 

31400 lux menghasilkan daya sebesar 43,39 Watt.  Daya 

mengalami  penurunan  pada pukul 16.00 sampai dengan 

pukul 18.00 dikarenakan matahari mulai terbenam 

sehingga menyebabkan sinar matahari yang jatuh ke 

panel surya sedikit sehingga menghasilkan daya keluaran 

yang kecil. Intentsitas penerangan tertinggi didapatkan 

pada pukul 12.00  hari ke-5 sebesar 57500 lux 

menghasilkan daya sebesar 63,02 Watt. 

Setiap kenaikan suhu (T),  tidak berpengaruh 

terhadap kenaikan daya (P) yang dihasilkan panel surya. 

Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada pukul 12.00 sebesar 

40°C dengan daya yang dihasilkan sebesar 63,02 Watt. 

Kenaikan suhu permukaan panel surya dipengaruhi besar 

cahaya matahari yang jatuh ke panel surya dan kecepatan 

tiupan angin. Kecepatan tiupan angin disekitar lokasi sel 

surya juga sangat memiliki peran yang penting untuk 

mendapatkan nilai yang maksimum pada panel surya 

karena akan sangat membantu terhadap pendinginan 

suhu permukaan sel surya sehingga suhu dapat terjaga 

dikisaran suhu ideal panel surya beroperasi. 

Berdasarkan penelitian pada hari ke-1 sampai hari 

ke-5 daya maksimum yang dihasilkan panel surya 

polikristal 100 WP adalah pada pukul 12.00 hari ke-5 

penelitian sebesar 63,02 Watt. Besar daya panel surya 

polikristal juga sangat dipengaruhi cuaca, perbedaan 

daya yang dihasilkan sangat signifikan ketika panel 

terpapar sinar matahari langsung atau tidak. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari perhitungan dan analisa yang telah 

dilakukan maka didapatkan kesimpulan yaitu, setiap 

kenaikan intensitas penerangan matahari (E) maka daya 

(P) yang dihasilkan panel surya akan ikut membesar, hal 

ini dipengaruhi oleh arus yang berubah sesuai dengan 

intensitas penerangan. Intentsitas penerangan tertinggi 

didapatkan pada pukul 12.00  hari ke-5 sebesar 57500 

lux menghasilkan daya sebesar 63,02 Watt. Setiap 

kenaikan suhu (T), tidak berpengaruh terhadap kenaikan 

daya (P) yang dihasilkan panel surya, kenaikan suhu 

tertinggi terjadi  pada pukul 12.00 hari ke-5 sebesar 

40°C. Berdasarkan penelitian hari ke-1 sampai hari ke-5 

daya maksimum yang dihasilkan panel surya polikristal 

100 WP adalah pada pukul 12.00 hari ke-5 penelitian 

sebesar 63,02 Watt. 
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ABSTRAK: Pengukuran kapasitas baterai sangat diperlukan untuk menjamin kontinyitas pelayanan. Akurasi 

pengukuran dengan mikro kontroler secara umum sangat ditentukan oleh akurasi dan kestabilan tegangan referensi baik 

pada mikrokontroler maupun pada sensor. Untuk keperluan tersebut diperlukan suatu konverter yang mampu 

memberikan akurasi dan kestabilan tegangan. Melalui experimen yang dilakukan, diketahui bahwa pengunaan Buck 

Converter LM2596memberikan akurasi dan kestabilan tegangan dalam batas toleransiyang diizinkan. 

Kata Kunci: Pengukuran Kapasitas Baterai, Buck converter. 

 

ABSTRACT: Measurement of battery capacity is required to provide persistence of supply. Measurement accuracy with 

a micro-controller in general is predominantly worked out by the accuracy and stability of the reference voltage both 

on the micro-controller and on the sensor. For this purpose, a converter is demanded which is responsible to provide 

accuracy and voltage stability. Through experimentation, it is acknowledged that the operation of the Buck Converter 

LM2596 provides the accuracy and stability of the voltage within the authorized tolerance limits. 

 

Key words: Battery Capacity Measurement, Buck converter 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar belakang 

Energi mempunyai peranan penting dalam 

pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi 

pembangunan berkelanjutan, serta merupakan 

pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Penggunaan 

energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. 

Sedangkan, akses ke energi yang andal dan terjangkau 

merupakan pra-syarat utama untuk meningkatkan 

standar hidup masyarakat. 

Untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus 

meningkat, dikembangkan berbagai energi alternatif, di 

antaranya energi terbarukan. Potensi energi terbarukan, 

seperti: biomassa, panas bumi, energi surya, energi air, 

energi angin dan energi samudera.  

Energi surya merupakan merupakan salah satu energi 

yang saat ini sedang giat dikembangkan oleh Pemerintah 

Indonesia sebagai negara tropis, Besarnya potensi energi 

surya yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi 

surya di Indonesia dapat diklasifikasikan berturut-turut 

sebagai berikut di Kawasan Barat Indonesia (KBI) 

sekitar 4,5 kWh/m2 /hari dengan variasi bulanan sekitar 

10%; dan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sekitar 5,1 

kWh/m2 /hari dengan variasi bulanan sekitar 9%. 

Dengan demikian, potesi penyinaran matahari rata-rata 

Indonesia sekitar 4,8 kWh/m2 /hari dengan variasi 

bulanan sekitar 9%. 

Pemanfaatkan potensi energi surya dapat 

menggunakan dua macam teknologi yang sudah 

diterapkan, yaitu: 

 Teknologi energi surya fotovoltaik, energi surya 

fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan 

lemari pendingin di Puskesmas dengan kapasitas 

total ± 6 MW.  

 Teknologi energi surya termal, energi surya termal 

pada umumnya digunakan untuk memasak (kompor 

surya), mengeringkan hasil pertanian (perkebunan, 

perikanan, kehutanan, tanaman pangan) dan 

memanaskan air. 

Pembangkit listrik tenaga surya untuk penduduk di 

daerah remote merupakan suatu yang mutlak diperlukan 

bagi percepatan pembangunan yang terkait dengan akses 

energi untuk berbagai keperluan dan akses informasi 

bagi perkembangan kualitas hidup masyarakat.(ESDM, 

2010). 
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A. Jasuan 

Energy storage untuk tenaga surya merupakan 

komponen yang penting untuk mendapat perhatian, guna 

memperoleh sistem penyimpanan energi surya yang 

efisien. 

Pengukuran Kapasitas Baterai merupakan suatu hal 

yang sangat diperlukan untuk menjamin kontinuitas 

pelayanan penyimpanan energi agar tidak mengalami 

kegagalan pada masa pelayanannya.  

Pengukuran Kapasitas Baterai secara profesional 

menggunakan Baterai Capacity Tester. Merupakan suatu 

peralatan biasanya dimiliki oleh Perusahaan baterai, 

Bengkel Automotif dan lainnya. 

Pembuatan Baterai Capacity Tester secara sederhana 

dapat Penggunaan Mikrokontroler dan sensor tegangan 

dan Sensor Arus dan Pembebanan Arus Konstan. 

 

Permasalahan yang akan diteliti 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah terkait Analisis Penggunaan Buck Converter LM 

2596 Terhadap Akurasi Pengukuran Kapasitas Baterai 

sebagai penyimpanan energi surya atau baterai VRLA 

Apakah penggunaan Buck Converter LM 2596 memiliki 

kestabilan tegangan yang baik terhadap perubahan 

tegangan input. 

Apakah pengaturan tegangan keluaran  pada 5.00 

Volt dapat dilakukan dengan presesi. 

 

Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mendisain 

suatu prototype peralatan elektronik yang disebut Alat 

Ukur Kapasitas Baterai digunakan untuk melakukan 

pengukuran kapasitas baterai meliputi : 

 Perancangan hardware system 

 Perancangan Firmware system 

 Perancangan Metode pengukuran kapasitas baterai 

sesuai Standar IEEE 1188 (Society & Committee., 

2006) 

 

Urgensi (keutamaan) penelitian. 

Penelitian ini sangat penting perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam penelitian penyimpanan 

energi khususnya bagi pengukuran kapasitas baterai 

yang sangat terkait dengan keandalan sistem dengan 

supply baterai seperti pada sistem pembangkit tenaga 

surya, penyediaan supply cadangan dan system 

pengukuran jarak jauh. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian yang berjudulAnalisa 

Penggunaan LM2596 Buck Conventer Terhadap Akurasi 

Pengukuran Kapasiatas Baterai, metode yang di ambil 

adalah metode experimental, tahapan yang dilakukan 

adalah 

 Perancangan hardware system 

 Perancangan Firmware system 

 Perancangan Metode pengukuran kapasitas baterai 

sesuai Standar IEEE 1188  

 

Gambar.1. Blok  Pengukuran Kapasitas Baterai 

 

Pada gambar diatas diperlihatkan bahwa Pengukuran 

kapasitas baterai didasarkan pada pengukuaran dengan 

menggunakan mikro kontrolor Arduino Uno, Ada tiga 

jenis sensor yang digunakan yaitu sensor tegangan, 

sensor arus dan Sensor Temperatur. 

Sensor tegangan menggunakan modul sensor 

tegangan untuk arduino dengan batas pengukuran 

maksimum 25 Volt DC. Sensor arus dengan 

menggunakan AlegroACS 712 sensor ini dengan 

jangkauan pengukuran ±20 Ampere.Pencatatan 

Temperatur menggunakan IC LM35 dengan batas 

pengukuran -50OC – 150OC. 

Data Logger menggunakan modul Arduino Data 

logger, sedangkan pencatatan melalui LCD 

menggunakanLCD 16x2 dengan I2C. 

Kontrol Relay adalah untuk mengendalikan proses 

ON-OFF untuk baterai charger dan pembebanan. 

Supply tegangan untuk Arduino dan untuk sensor  

dilakukan dengan melalui Buck Regulator LM 2596, 

yang disetel pada tegangan 5V dc stabil 

Secara garis besar Proses Pengukuran ditunjukkan 

pada flow char  berikut 
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Gambar 3.1. Blok diagram Pengukuran Kapasitas Baterai 
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Analisa Penggunaan Buck ConventerLM 2596 

 

Gambar 2. Flow chart Pengukuran Kapasitas Baterai 

 

Hubungan antara SOC dengan tegangan terminal, 

masa Jenis ditunjukkanseperti tabel Tabel 1. 

 

 

Pengukuran SOC Baterai 

Status baterai dapat dinyatakan dalam berbagai 

parameter-parameter listrik antara lain tegangan, 

temperatur, state of charge (SOC) atau depth of 

discharge (DOD) serta state of health (SOH) (Xing, Ma, 

Tsui, & Pecht, 2011) 

Gambar 3. Hubungan antara SOC dengan DOD 

 

 

Pengukuran Status Muatan (SOC) suatu baterai 

Parameter utama dari suatu baterai adalah state of 

charge (SOC). SOC didefinisikan sebagai perbandingan 

antara total energi atau kapasitas baterai yang digunakan 

terhadap energi yang tersedia dari baterai. State of 

charge (SOC) suatu baterai merupakan perbandingan 

antara jumlah energi tersimpan dalam baterai terhadap 

total kapasitas nominal baterai. Sebagai contoh, suatu 

baterai pada 80% SOC dengan kapasiatas baterai 500 

Ah, energi yang tersimpan dalam baterai adalah 400 

Ah(Coleman, Lee, Zhu, & Hurley, 2007) 

Untuk menentukan SOC adalah dengan mengukur 

tegangan terminal dan membandingkan dengan tegangan 

baterai tersisi penuh seperti ditunjukkan tabel. l.  

 

Tabel 1: Hubungan antara SOC dengan tegangan 

terminal, masa Jenis asam 

No 
SOC

% 

Tegangan 

Open 

Circuit Sel 

(V) 

Tegangan 

Open 

Circuit 

Baterai(V) 

Tegangan 

Charging 

Baterai(V) 

Masa Jenis 

Kg/liter 

1 100 2.12 12.73 15.00 1.285 

2 90 2.10 12.62 14.50 1.259 

3 80 2.08 12.50 14.00 1.239 

4 70 2.06 12.37 13.50 1.217 

5 60 2.04 12.24 13.00 1.195 

6 50 2.02 12.10 12.50 1.172 

7 40 1.99 11.96 12.00 1.148 

8 30 1.97 11.81 11.50 1.124 

9 20 1.94 11.66 11.00 1.098 

10 10 1.92 11.51 10.50 1.073 

 

Akan tetapi, karena tegangan baterai tergantung pada 

temperatur maka state of charge dari suatu baterai juga 

sebagai fungsi temperatur. Secara matematis hubungan 

antara tegangan dan SOC per sel dinyatakan dengan 

persamaan 

𝑆𝑂𝐶 =  4.3855 𝑉 −  8.3306. 

Sedangkan untuk hubungan tegangan-SOC untuk 

baterai 12 volt dinyatakan dengan hubungan  

𝑆𝑂𝐶 = 73.09 𝑉 − 833.0 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅2  = 0.997 

 

Massa jenis elektrolit juga dapat menunjukkan state 

of charge suatu baterai. Oleh karena itu massa jenis 

elektrolit digunakan sebagai pengukuran tradisional 

dengan menggunakan hidrometer jenis hisap. 

(Santhanapoongodi, 2016). 
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A. Jasuan 

Pada saat ini sensor elektronik tersedia untuk 

pengukuran digital yang dipasang secara langsung pada 

sel. Table 1: Hubungan antara tegangan terminal, masa 

jenis asam dengan SOC 

Teknik untuk menentukan SOC dengan cara ini tidak 

dapat digunakan pada sel dengan zat kimia yang 

berbeda. 

 

Gambar 4. Kurva Tegangan sel terhadap SOC. 

 

 

Gambar 5. Kurva Tegangan  Baterai 12V terhadap SOC. 

 

Masa jenis menunjukkan state of charge dari suatu 

sel baterai. Selama discharge, nilai massa jenis menurun 

secara linier dengan ampere-hour pembebanan. Oleh 

karena itu selama pengisian penuh, operasi keadaan 

mantap dan pada saat discharge pengukuran massa jenis 

elektrolit dilengkapi dengan suatu indikator yang tepat 

dari state of charge suatu sel. 

Pengukuran massa jenis tidak dapat dilakukan pada 

"sealed lead-acid batteries" maka tegangan untai terbuka 

digunakan sebagai suatu indikasi dari state of charge 

untuk baterai bersegel. Penentuan state of charge untuk 

baterai bersegel masih dalam pengembangan. Massa 

Jenis bervariasi dengan temperatur dan banyaknya 

elektrolit didalam sel. Pesamaan yang  spesifik 

mengizikan monitor besaran elektrik dengan pendekatan 

masa jenis elektrolit. Jika satu sel memiliki tegangan 

untai terbuka adalah 2.13 Volt maka massa jenis 

elektrolit adalah 1.285. 

Pengukuran Kapasitas Baterai 

Capacity test atau disebut pengukuran State of Healt 

(SOH) dilakukan sesuai dengan  Standar IEEE-1188. 

Dischage Test harus dilalukan pada temperatur antara 

650 F dan 900 F. 

 

Persaratan sebelum Test. 

Ekualisasi muatan dilakukan 72 jam pada tegangan 2.40 

persel 

Suatu pengisian mengambang tidak kurang dari 72 

jam harus di mengikuti ekualisasi pengisian untuk 

memulai test. Semua tegangan baterai harus berada 

dalam toleransi yang dinyatakan pada bagian 3.0. Jika 

ada baterai yang tegangannya berada di luar batas 

pengisian mengambang yang diizinkan harus di 

hubungkan sebelum memulai test. 

Lamanya Pengujian 

Waktu dicharge yang direkomendasi adalah 1 sampai 

8 jam untuk memcapai tegangan akhir sel sebesar 1.75 V 

per sel. 

 

Discharge Rate  

Konversi Kapasitas 20Jam ke kapasistas 6 Jam 

Untuk mengkonversi rating 20 jam ke rating 6 jam, 

kalikan kapasitas Amper-jam dengan 0.84 . Bagi hasil 

dengan 6 jam untuk menentukan pendekatan untuk 

rating arus discharge. 

Untuk mengkonversi suatu rating 6 jam ke rating 20- 

jam kalikan rating tersebut dengan 1.5764705. 

Dengan metode secara kasar ini kita dapat 

mengkonversi rating discharge dan menyesuaikan rating 

discharge yang diterapkan. 

Informasi yang direkam sebelum dan selama 

Capacity Test  

 Baca dan Rekam tegangan float voltages dari system 

dan masing-masing baterai sesaat sebelum test 

dimulai (dengan charger on).  

 Baca dan rekam tegangan terminal baterai sesaat 

sebelum start (dengan charger on).  

 Baca dan rekam tegangan setiap sel/ blok sesaat 

sebelum start (dengan charger on).  

 Rekam temperatur ruang juga temperatur pada 

terminal tegangan negatif baterai. 

 Record the voltage of each cell once the charger is 

off prior to placing the load on the system. 
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Analisa Penggunaan Buck ConventerLM 2596 

 Pada interval waktu tertentu selama test, ukur total  

Vdc, Amps DC dan tegangan masing-masing cell 

dari semua baterai/ cells.  

 Ketika test hampir berakhir, perlu adalah perlu 

untuk membaca dan memonitor lebih  sering ketika 

baterai mendekatt batas bawah tegangan. 

 

Pengaruh temperatur pada Capacity/Discharge Test  

Jika temperatur operasi berada dibawah atau diatas 

77°F (250C) suatu faktor koreksi harus dilakukan 

diterapkan baik pada hasil test dengan metode Time-

Capacity A) maupun pada hasil test dengan metode 

Rate-ajustment Capacity B) pada penelitian ini hanya 

akan dibahas metode Time-Capacity. (Reference IEEE-

1188-2005)  

A). Metode Time-Ajusted untuk menghitung Kapasitas 

Baterai  

Dengan metode ini tidak diperlukan koreksi pada 

awal performance test. Kapasitas sistem dihitung setelah 

test selesai dengan menggunakan data performansi yang 

dipublikasi untuk 77°F. Metode ini memerlukan 

pembebanan pada arus konstan selama test 

dandirekomendasi untuk test lebih dari satu jam. 

Untuk menghitung % kapasitas sistem  

𝐶 = 𝑇𝑎 /(𝑇𝑠  .  𝐾𝑇) 𝑥 100%  ..................................(1) 

Dimana : 

C   =  % kapasitas pada suhu standart 77°F  

Ta = Waktu aktual (dalam menit) pada pengujian untuk 

mencapai tegangan akhir spesifik cell. 

Ts = Rating waktu (dalam menit) pada pengujian untuk 

mencapai tegangan akhirspefik cell.  

Kt = Faktor koreksi waktu seperti ditunjukkan pada tabel 

3 (Society & Committee., 2006) 

 

Table 3 Temperature-Correction Factors 

 

F 65 69 70 71 73 75 77 

Kt 0.920 0.948 0.955 0.960 0.975 0.985 1.000 

 

F 79 80 81 83 85 87 89 

Kt 1.007 1.011 1.017 1.030 1.040 1.050 1.060 

 

 

 

 

 

Buck Regulator LM2596 dengan Adjustable Output  

 

Gambar 6. LM 2596 Versi Tegangan Output diatur  

 

Pada Regulator tegangan Buck Converter LM 2596 

pengaturan tegangan dengan persamaan (2) 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝑅𝐸𝐹(1 + 𝑅2 𝑅1⁄ ) .......................... (2) 

Dimana 𝑉𝑅𝐸𝐹 = 1.23𝑉 

Bila R1 ditentukan maka R2 dapat dihitung dengan 

persamaan (3) 

𝑅2 = 𝑅1 ( 
𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝑅𝐸𝐹
− 1) .............................(3) 

     

  Pemilihan nilai R1dilakukan pendekatan dengan nilai 

1 kΩ, menggunakan suatu resistor dengan toleransi 1% 

untuk mendapatkan kestabilan yang baik. 

     Untuk CINmenggunakan kapasitor 470 μF, 50V, jenis 

Aluminum Electrolytic, Nichicon PL Series. Sedangkan 

COUTmenggunakan kapasitor 220 μF, 35 V dengan jenis 

yang sama. 

     Diode D1menggunakan Schottky Rectifier,5A, 40V 

tipe 1N5825 

 Induktor L1 memiliki nilai 68 μH, menggunakan 

L38. Capasitor CFFadalah Feedforward Capacitor (CFF) 

diperlukan bila tegangan output lebih besar dari 10 V 

atau bila mana COUTdengan ESR sangat rendah. 

Kapasitor  ini akan menambah leading kompensasi pada 

untai umpan balik untukmeningkatkan phase margin 

guna stabilitas yang lebih baik. 

Untuk kasus tegangan 5V nilai R2 dapat dihitung 

dengan menggunakan  pessamaan(3) 

𝑅2 = 1𝐾 (
5

1,23
− 1) = 3,07K Ohm 

Untuk keperluan diatas dapat digunakan multi turn 

variable resistor dengan nilai 5K Ohm.(Instruments, 

2016). 
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A. Jasuan 

Kalibrasi Rangkaian 

Beberapa parameter  yang harus diamatipada proses 

kalibrasi dapat dilakukan dengan prosedur berikut : 

1. Memastikan daya input mencukupi untuk mengatasi 

beban, Amati V, I pada masuakan. 

2. Amati Tegangan dan arus keluaran pada buck 

Regulator V, I perhatikan apakah masih berada pada 

batas toleransi. 

3. Bebani dengan rangkaian Sensor dan Rangkaian 

mikro controller, Amati besaran supply tegangan 

untuk rangkaian sensor dan referensi 

mikrokontroller apakah tetap 5V 

4. Bila terjadi perubahan perubahan tegangan atur 

ulang Variable Resistor 5 Ohm, sehingga nilai 

tegangan tetap berada pada 5V 

5. Lakukan pengukuran tegangan, arus dengan 

menggunakan baterei yang akan diukur atur 

pembebanan bandingkan dengan  hasil pengukuran 

dengan Volt meter dan Ampere meter. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengukuran 

1. Tengan sumber dan Keluaran Regulator 

No Teg  Sumber Teg Keluaran Arus Beban 

1 12 V 5V 0 mA 

2 12V 5V 100 mA 

3. 12V 5V 330mA 

2.  Tegangan Pada Mikrokontroler dan Sensor 

No Titik Pengamatan Ref Nilai 

1 Suppy Arduino 9V 9V 

2 Tegangan Ref Arduino 5.00V 4.98V 

3 Tegangan suply sensor arus#1 5.00V 4.95V 

4 Tegangan suply sensor arus#2 5.00V 4.97V 

5 Pergeseran Titik nol arus #1 0A 0,21A 

6 Pergeseran Titik nol arus #2 0A 0,11A 

3.Hasil Pengukuran Besaran Listrik dan Temperatur 

No Titik Pengamatan Ref Nilai 

1 Pengukuran Tegangan #1 12.42V 12.40V 

2 PengukuranArus #1 0.300A 0.300A 

3 PengukuranArus #2 1A 1A 

4 Temperatur Ruang 31.7OC 32.3OC 

 

 

 

4. Hasil Pengukuran Tegangan Terhadap Waktu 

Grafik pengukuran tegangan terhadapwaktu pada saat 

discharge baterai  ditunjukkan seperti pada gambar 7 

Ilustrasi Perhitugan Kapasitas Baterai sesuai standar 

IEEE 1188 2006. 

PengukuranKapasitas suatu baterai dalam keadaan 

baru dilakukan dengan mendischarge muatan baterai dari 

keadaan penuh sampai tegangan akhir 10.5 Vdaiperlukan 

waktu  Ts = 5 jam pada arus konstan 600mA 

Pengukuran suatu baterai bekas seperti ditunjukkan 

pada gambar diatas Ta = 136 menit atau 2,25 Jam pada 

arus konstan 600mA. 

Tentukan kapasitas Baterai jika temperatur ruang 32o C. 

Gambar 7. Grafik Tegangan terhadap waktu 

Perhitungan Kapasitas Baterai sesuai standar IEEE 1188 

2006: 

𝐶 = 𝑇𝑎 /(𝑇𝑠  .  𝐾𝑇) 𝑥 100% 

𝑇𝑠(0,600 A) =5 Jam 

𝑇𝑎(0,600 𝐴) = 136 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 2,25 𝐽𝑎𝑚 

𝐾𝑇(32𝑜𝐶) =  1.06 

𝐶 = 2,25 /(5 𝑥 1.06 ) 𝑥 100% 

𝐶 = 42,45 % 

Makna nilai C = 42,45 % adalah bahwa kapasitas baterai 

sudah sangat rendah seharusnya baterai diganti pada 

nilai C = 0,8 

Pembahasan 

1. Hasil Pengujian Buck Regugutor LM 2596 

memberikan Regulasi Tegangan yang baik pada saat 

tanpa beban danberbeban 

2. Pemberian Tegangan referensi pada suppy pada sensor 

memberikan nilai sesuai dengan nilai teferensi. 

Pergeseran titik nol pada sensor arus memberikan error 

dibawah 5%. 
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3. Hasil PengukuranTegangan dan Arus memberikan 

Hasil Pengukuran arus dengan  error berada dibawah 5% 

dan pengukuran Temperatur memberikan akurasi yang 

cukup baik. 

KESIMPULAN 

Penggunaan Buck converter LM 2596 memberikan 

regulasi tegangan yang sangat baik untuk pembebanan 

arus dibawah 3A sehingga layak untuk digunakan 

sebagai regulator tengangan untuk pengukuran kapasitas 

baterai berbasis mikrokontroler arduino. 
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ABSTRAK - Penelitian ini menjelaskan tentang cara kerja sistem navigasi swarm robot pemadam api yang 

menggunakan sensor flame sebanyak lima buah yang digunakan sebagai pendeteksi keberadaan api jika robot telah 

mendeteksi keberadaan api maka hanya sensor flame yang bekerja sebagai sistem navigasinya. Alat ini juga 
menggunakan sensor ultrasonik sebagai sistem navigasinya sensor ultrasonik digunakan untuk mengetahui jarak antara 

robot dan sebuah dinding atau penghalang agar robot tidak menabrak dinding jika jarak robot pada dinding <15 cm 

maka robot akan berhenti, sebagai alat penggeraknya digunakan dua buah motor servo yang diberi nama motor kanan 

dan motor kiri, ketika motor kanan dan motor kiri diberikan nilai PWM yang sama yaitu 250 robot akan bergerak maju 

atau lurus pada saat nilai PWM yang diberikan pada motor kanan sebesar 116 dan motor kiri diberikan nilai 218 robot 

akan bergerak kekanan . Sistem robot ini dikendalikan oleh mikrokontroler arduino mega 2560. Robot ini juga 

menggunakan radio frequency sebagai alat komunikasi antar robot. 

 

Kata kunci : Sensor Flame, Sensor Ultrasonik, Mikrokontroler, Motor Servo, Navigasi Robot 

 

Abstract - This research explains how the navigation system swarm robot fire extinguisher that uses flame sensor as 

many as five pieces that are used as a detector of fire if the robot has detected the presence of fire then only the flame 

sensor that works as a navigation system This tool also uses ultrasonic sensors as the ultrasonic sensor navigation 

system is used to determine the distance between the robot and a wall or a barrier so that the robot does not hit the wall 

if the robot distance on the wall <15 cm then the robot will stop, As a driving tool used two servo motor which is named 

right motor and left motor, When the right motor and left motor are given the same PWM value that is 250 robots will 

move forward or straight at the moment PWM value given on right motor equal to 116 and left motor given value 218 

robot will move right. This robot system is controlled by arduino mega 2560 microcontroller. This robot also uses radio 

frequency as a means of communication between robots. 

 

Keywords: Flame sensor, ultrasonic sensor, microcontroller, motor Servo, Robot 

 

PENDAHULUAN 

 

Sistem mekanika telah banyak dikembangkan 

dalam beberapa industri, seperti industri manufaktur baja 

dan otomotif, industri pembangkit tenaga listrik, industri 

semen, industri kertas dan bubur kertas (pulp and paper), 

bahkan sampai kepada industri mekanisasi pertanian 

(Haruhiko Murase, 2007) dan (John F. Reid, 2007). 

Sistem-sistem mekanik ini biasanya tidak berdiri sendiri, 

tetapi biasanya diatur oleh seperangkat alat otomatisasi. 

Alat ini terdiri dari beberapa modul-modul kendali yang 

terpadu dan bekerja secara elektronis. Jadi sistem 

mekanik tersebut diatur oleh perangkat otomatisasi 
elektronik. Sistem-sistem mekanik yang diatur oleh 

sistem elektronika biasa disebut sistem mekatronika. 

Sistem mekatronika adalah sistem yang 

memadukan antara dua buah bidang rekayasa, yaitu 

mekanika dan elektronika. Sistem mekatronika telah 

banyak dikembangkan dalam bidang rekayasa sistem, di 

antaranya sistem pompa turbo dan katup pneumatik 

dalam peralatan hidrolik, sistem boiler pada pembangkit, 

sistem penggerak ban berjalan dalam pabrik-pabrik, 
yang mana keseluruhannya merupakan sistem mekanik 

yang dikendalikan oleh perangkat elektronik. Karena 

sistem mekatronika bekerja dengan cara memadukan 

isyarat besaran fisik seperti kecepatan, percepatan, 

temperatur, tekanan, beban dan sebagainya dengan 

besaran isyarat elektris maka problem yang paling 

banyak muncul dalam sistem ini adalah masalah sensor 

yang digunakan mengantarai (meng-interfacing) kedua 

jenis besaran tersebut. 
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Sensor adalah komponen yang rentan terhadap 

gangguan-gangguan. Oleh karena itu informasi yang 

didapat dari sensor biasanya tidak sesuai dengan 

informasi sebenarnya karena mengandung isyarat 

gangguan. Dalam sistem mekatronika biasanya 

melibatkan lebih daripada satu sensor, sehingga akan 

lebih banyak isyarat gangguan yang mempengaruhi 

kinerja sistem. Oleh karena itu dibutuhkan sistem 

pengolah isyarat yang cerdas yang mampu 

menginterpretasikan setiap informasi yang diperoleh dari 
sensor-sensor untuk menghasilkan keputusan kerja yang 

tepat. 

 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan adalah salah satu bagian terpenting dalam 

penelitian ini karena dari diagram tersebut dapat 

diketahui cara kerja keseluruhan dari rangkaian 

keseluruhan. Gambar berikut ini merupakan diagram 

blok perancangan pada Sistem Swarm Robot Firefighter 

yang akan dibuat. 

 

 
 

. Gambar 1. Diagram Perancangan 

 

 

Perancangan Elektronik 

 

Pembuatan rancangan ini memerlukanrangkaian-
rangkian elektronika yang menunjang dari sistem kerja 

dan sistematisnya. Berikut ini merupakan rangkaian-

rangkaian yang digunakan: 

 

 
Gambar 2. Rangkaian Sensor Ultrasonik 

 

Pada gambar di atas ini merupakan rancangan dari 

rangkaian yang akan digunakan pada robot nanti. Dalam 

perencanaan robot tersebut akan menggunakan sensor 

ultrasonik sebanyak tiga buah sebagai penopang kinerja 

robot tersebut dalam menentukan jarak antara robot 

dengan benda yang ada didepannya sehingga robot dapat 

menentukan gerakan berikutnya seperti berhenti, belok 

kanan, belok kiri dan lainnya. 

 

Rangkaian Sensor Flame 

Dalam Sensor Flame terdapat rangkaian tertentu yang 

digunakan untuk mendeteksi api melalui sensor optic 

yang terdapat pada sensor flame, yang akan mengelola 

spectrum cahaya dan membedakan spektrum cahaya 

tersebut dari api atau cahaya dari luar, rangakain tersebut 

terdapat pada gambar 3.5.  

 
Gambar 3. Rangkaian Sensor Flame 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Nilai PWM Terhadap Aksi Robot 

 

Pada pengujian ini penulis menguji aksi robot terhadap 

nilai PWM yang diberikan. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah robot dapat bbergerak kearah 
yang sudah ditentukan dengan nilai PWM yang sudah 

ditetapkan. Dibawah ini adalah tabel pengujiannya. 

 

Tabel 1. Pengujian Nilai PWM terahdap Aksi Robot 

 
 

Dari hasil pengujian diatas dapat dijelaskan bahwa pada 

saat motor kanan dan motor kiri diberi nilai PWM yang 

sama yaitu sebesar 170 maka robot akan bergerak maju 

atau lurus. Robot juga akan bergerak maju ketika motor 

kanan diberi nilai pwm sebesar 150, 10, 30 dan motor 

kiri diberi nilai 50, 200, 200. Ketika pada motor kanan 
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diberi nilai pwm sebesar 200 dan motor kiri diberi nilai 

pwm sebesar 60 maka robot akan bergerak kearah kiri 

atau berbelok kearah kiri. Pada saat motor kanan diberi 

nilai pwm sebesar 60 dan motor kiri diberi nilai pwm 

sebesar 200 maka robot akan bergerak kearah kanan atau 

berbelok kearah kanan. Dan pada saat pwm tidak ada 

atau sama dengan nol maka robot tersebut akan berhenti. 

 

Pengujian Sensor Flame Terhadap Api 

 

 
Gambar 4. Pengujian Sensor Flame 

 

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Pengujian Sensor Flame 

Terhadap Api 

 

 
 

Tabel diatas merupakan nilai rata-rata dari setiap sensor 

flame yang diuji. Karena nilai yang didapatkan dari hasil 

pengujian sensor tidak stabil oleh karena itu penulis 

mencari nilai rata –rata dari setiap data yang dihasil oleh 

masing – masing sensor. Pada saat pengujian sensor 

flame ini  fluks didalam ruangan bekisar antara 100 lux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pengujian Sensor Ultrasonik 

 
Gambar 5. Pengujian Sensor Ultrasonik 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Jarak Pada Sensor ultrasonik 

 
 
Dari tabel diatas penulis melakukan pengujian jarak 

sensor ultrasonik sebanyak 7 (tujuh) kali percobaan yang 

dimulai dari jarak 30 cm, 28cm, 26 cm, 24 cm, 22 cm, 

20 cm, 18 cm. Dari setiap jarak pengujian yang telah 

ditentukan mempunyai selisih antara hasil pengujian 

pada software, selisih tersebut dapat dilihat pada tabel 

diatas. 

 

Pengujian Aksi Robot 

Pengujian aksi robot meliputi pengujian sensor 

ultrasonik, pengujian sensor ultrasonik bertujuan untuk 

mengetahui apakah sensor sudah bekerja sesuai dengan 

apa yang rancang dan diinginkan. Untuk mempermudah 

penulisan maka penulis menamai sensor ultrasonik yang 
berjumlah 3 (tiga) buah dengan nama sensor kanan, 

sensor kiri dan sensor tengah. Dibawah ini merupakan 

hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis. 

 

Pengujian Robot yang Bergerak Kearah Kanan 

 
Gambar 6. Robot Bergerak Kearah Kanan 

 

465



 
Gustini, et al. 

Gambar diatas menunjukkan ketika robot satu dan robot 

dua pada ruangan 2 (dua) bergerak kearah kanan atau 

berbelok ke arah kanan untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada gambar 4.3 diatas. 

 

Tabel 4. Pengujian Sensor Ultrasonik Pada Saat Robot 

Belok Kanan 

 
 

Tabel diatas menunjukan ketika sensor depan 
mendeteksi lebih dari 3 cm sampai kurang dari atau 

sama dengan 11 cm ,maka robot akan berbelok kearah 

kanan. 

 

Pengujian Robot yang Bergerak Kearah Kiri 

 
Gambar 7. Robot Bergerak Kearah Kiri 

 
Tabel 5. Pengujian Sensor Ultrasonik Pada Saat Robot 

Belok Kiri 

 

 
 

Tabel diatas menunjukan ketika sensor depan 
mendeteksi jarak lebih dari 3 cm sampai kurang dari atau 

sama dengan 11 cm maka robot akan berbelok kearah 

kiri. Ini dikarena sensor depan harus menjaga jarak aman 

pada saat robot  sedang berjalan kemungkinan ada 

dinding penghalang. 

 

Pengujian yang Bergerak Maju atau Berjalan Lurus 

 
Gambar 8. Robot Bergerak Maju 

 

Tabel 6. Pengujian Sensor Ultrasonik Pada Saat Robot 

Bergerak Maju 

 
 

Tabel diatas menunjukan ketika sensor samping 

mendeteksi jarak lebih dari 5 cm sampai kurang dari atau 
sama dengan 15 cm, sensor depan mendeteksi jarak lebih 

dari 11 cm dan sensor serong  mendeteksi jarak lebih 

dari 1 cm kurang dari atau sama dengan 2 cm, maka 

robot akan bergerak maju atau berjalan lurus. Pada saat 

sensor samping mendeteksi jarak lebih dari 5 cm sampai 

kurang dari atau sama dengan 15 cm , sensor depan 

mendeteksi jarak lebih dari 7 cm dan sensor serong  

mendeteksi jarak lebih dari 1 cm sampai kurang dari atau 

sama dengan 2  maka robot pun akan berjalan lurus atau 

beregrak maju. Ketika pada sensor samping robot 

mendeteksi jarak lebih dari 8 cm sampai kurang dari atau 

sama dengan 17 cm, sensor depan mendeteksi jarak lebih 
dari 3 cm kurang dari 11 cm maka robot masih akan 

bergerak maju atau berjalan lurus. Dan ketika sensor 

samping robot mendeteksi jarak lebih dari atau sama 

dengan 17 cm, sensor depan robot mendeteksi jarak 

lebih dari 11 cm dan sensor serong robot mendeteksi 

jarak lebih dari 2 cm maka robot juga akan bergerak 

maju arau berjalan lurus. Jika sensor samping pada robot 

mendeteksi jarak lebih dari 7 cm sampai kurang dari atau 

sama dengan 11 cm, sensor depan mendeteksi jarak lebih 

dari 3 cm sampai kurang dari 9 cm robot akan bergerak 

maju dan pada saat sensor samping mendeteksi jarak 
lebih dari atau sama dengan 11 cm, sensor depan 

mendeteksi jarak lebih dari 9 cm serta sensor serong 

mendeteksi jarak lebih dari 6 cm maka robot juga akan 

bergerak maju. 

 

Pengujian Robot Terhadap Waktu Tempuh 

 

Pada pengujian ini penulis menjelaskan berapa lama 

waktu yang ditempuh oleh robot untuk memadamkan api 

dimulai dari home sampai dengan robot memadam api 

yang terdeteksi. Dibawah ini adalah nilai rata-rata waktu 

yang dibutuhkan oleh robot untuk memadamkan api. 
Untuk menghitung nilai rata-rata dalam digunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Nilai Rata-Rata Waktu Yang dibutuhkan Robot 

2 untuk Memadamkan Api 

 
 

KESIMPULAN 

1. Sensor flame akan bekerja dan mendapatkan nilai 

yang paling baik apabila pengujian dilakukan 
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didalam ruangan yang tertutup dikarenakan cahaya 

dari luar akan mengganggu kinerja dari sensor 

tersebut sehingga pengujian hanya menggunakan 

api dan sensor sebagai uji coba. 

2. Pada sensor ultrasonik jika yang jarak terdeteksi 

oleh sensor ketiga buah sensor kurang dari 15 cm, 

maka robot akan berhenti. 

3. Jika robot sudah mulai mendeteksi keberadaan api 

maka sensor flame sebagai sistem navigasinya. 
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ABSTRAK: Perkembangan teknologi robot saat ini sudah semakin pesat. Banyak usaha telah dilakukan oleh peneliti 

teknologi salah satunya teknologi robot terbang. Unnamed Aerial Vehicle (UAV) tipe multicopter saat ini mampu 

mendarat secara autonomous gerak bebas atau manual dengan acuan koordinat GPS dalam pencarian objek. Maka dalam 

penelitian ini penulis meneliti UAV yaitu quadcopter agar dapat mencari objek dan mendarat secara autonomous dengan 

terbang berdasarkan waypoint yang telah diatur sebelum lepas landas. Quadcopter akan mencari objek dengan bentuk 

lingkaran merah menggunakan pengolahan citra digital memanfaatkan pustaka OpenCV, pengolahan gambar dilakukan 

pada Odroid. Setelah mendeteksi objek maka odroid akan mengirim perintah kepada Pixhawk sebagai kontroler 

quadcopter sehingga quadcopter berada diatas objek. Komunikasi antara Pixhawk dan Odroid melalui USB to Serial 
Interface menggunakan protocol MAVlink. Setelah berada diatas objek, quadcopter akan melakukan mode land untuk 

mendarat secara otomatis. Quadcopter tidak mencari objek secara bebas tetapi memiliki titik koordinat (waypoint) untuk 

jalur lintasan yang akan dilalui agar tidak melakukan pencarian ke area yang sama lebih dari sekali. Walaupun tidak 

menemukan objek Quadcopter akan tetap landing secara otomatis di waypoint. 

. 

Kata Kunci: GPS, Odroid, Pixhawk, quadcopter, UAV 

 

ABSTRACT: The development of robot technology is now increasing rapidly. Many attempts have been made by 

technology researchers one of them flying robot technology. Unnamed Aerial Vehicle (UAV) multicopter types are now 
able to land autonomously free or manual motion with GPS coordinate reference in object search. So in this study the 

authors examine the UAV is a quadcopter in order to find objects and landed autonomously by flying based on waypoints 

that have been set before take off. Quadcopter will search for objects with a red circle shape using digital image 

processing using OpenCV library, image processing done on Odroid. After detecting the object then the odroid will 

send the command to Pixhawk as quadcopter controller so that the quadcopter is above the object. Communication 

between Pixhawk and Odroid via USB to Serial Interface using MAVlink protocol. Once above the object, the 

quadcopter will land mode to land automatically. Quadcopter does not search objects freely but has a waypoint for the 

track path to be traversed so as not to search the same area more than once. Although it does not find the Quadcopter 

object will remain landing automatically in waypoint. 

 

Keywords: GPS, Odroid, Pixhawk, quadcopter, UAV 

 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
UAV atau Unmanned Aerial Vehicles adalah 

tipe alat yang beroperasi sendiri di udara tanpa ada pilot 

ataupun awak diatasnya. UAV ini juga banyak 

dimanfaatkan untuk pengambilan citra di udara. Citra di 

udara yang diambil menggunakan UAV biasanya 

dimanfaatkan untuk pemetaan, pengawasan satwa liar, 

videografi ataupun fotografi, pengawasan daerah-daerah 

pertambangan, pemantauan daerah perairan dan lain 

sebagainya. Dewasa ini seiring dengan perkembangan 

zaman dan meningkatnya kebutuhan pengguna, 

perkembangan tersebut terjadi pada sitem kontrolnya baik 

itu secara sistematis ataupun secara mekanik untuk 

mempermudah pengguna UAV dalam mengendalikan 

alatnya secara autonomous ataupun semi-autonomous. 
Tidak hanya pada sistem kontrolnya, fungsinya pun 

bertambah dari pengambilan citra udara ke pemadaman 

api otomatis menggunakan citra, pengiriman barang 

otomatis, ataupun difungsikan untuk mengambil alat yang 

tidak dapat dijangkau manusia di tempat tempat yang 

tinggi. 
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Quadcopter adalah salah satu jenis dari UAV 

yang memiliki 4 baling- baling yang disusun secara 

menyilang mnyerupai huruf “X”. Penempatan baling 

baling juga diatur dengan adanya 2 baling – baling yang 

searah jarum jam diletakkan secara menyilang dan 2 buah 
baling – baling yang berlawanan arah jarum jam yang 

juga diletakkan secara menyilang berlawanan arah 

dengan baling–baling yang searah jarum jam. 

Pengendalian Quadcopter ini sendiri 

menggunakan transmitter yang berbentuk seperti remote 

control dan memiliki dua buah analog untuk mengatur 

ketinggian, perputaran 360̊ , manuver ke kiri maupun ke 

kanan, dan juga mengatur quadcopter untuk maju dan 

mundur sesuai dengan arah depan quadcopter. 

Berdasarkan hal tersebut maka, pada penelitian ini akan 

mencoba untuk memanfaatkan sensor IMU MPU6050 
sebagai pengganti Remote Control yang fungsinya 

sebagai transmitter untuk menggerakkkan quadcopter. 

Dengan memanfaatkan sensor IMU MPU6050 yang 

diletakkan diatas telapak tangan dan menggunakan sarung 

tangan sebagai media untuk membuatnya sederhana 

diharapkan pengendalian quadcopter dapat lebih mudah. 

Quadcopter akan terbang sesuai dengan arah gerakan 

tangan yang akan dilakukan. 

Sensor IMU bukan satu satunya alat yang digunakan 

untuk perancangan sistem hand controlled quadcopter ini. 

Sensor IMU akan dihubungkan ke Arduino sebagai alat 

yang akan mengolah nilai inputan dari sensor IMU yang 

akan di transmisikan ke flight controller quadcopter. 

Flight controller akan membaca perintah yang dikirimkan 
arduino dan menggerakkan motor pada quadcopter. 

Pergerakan motor tersebut akan menggerakkan 

quadcopter akan mengikuti inputan dari sensor IMU yang 

menyesuaikan gerakan tangan penguna. 

Penelitian ini akan terfokus pada pemanfaatan 

sensor IMU dalam pembuatan Hand Controlled 

Quadcopter. Penlitian yang berkaitan telah dilakukan 

oleh Ida Bagus Alit Swamardika (2014) dengan judul 

Hand Motion Control untuk Menggerakkan Quadcopter 

Robot Menggunakan Sensor Accelerometer ADXL335 

dan Wireless XBee-Pro Series 1 60 mW Berbasis 
Mikrokontroller Atmega32. Penelitian ini berfokus pada 

pengimplikasian gerakan tangan untuk mengendalikan 

quadcopter yang berbasis mikrokontroller ATmega 32. 

Penilitian lain mengenai kontrol tangan juga 

pernah dilakukan oleh Malav Atul Doshi, Sagar Jignish 

Parekh, dan Dr. Mita Bhowmic (2015) dengan judul 

penelitian Wireless Robotic Hand Using Flex Sensor. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengontrolan 

lengan robot menggunakan Flex Sensor sehingga menjadi 

inputan yang akan dikirimkan ke lengan robot secara nir - 

kabel. 

Penelitian berikutnya juga dilakukan secara 

bertim oleh Nelson Rail, Deepak Rasaily, Tashi Rapden 

Wangchuk, Manoj Gurung, dan Rit Kr. Khawas (2016) 
dengan judul Bluetooth Remote Control Car Using 

Arduino. Penelitian ini membahas bagaimana 

penggantian Transmitter dari mobil remote menjadi 

Arduino dan dengan menggunakan media bluetooth 

sebagai media pengirim datanya ke mobil remote. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh P.V. Patil, 

M.B. Shete, dan T.M. Padalka (2016) dengan judul 

Wireless Hand Gesture Robot Using Accelerometer. 

Tujuan penelitian ini adalah menggunakan Accelerometer 

untuk menggerakkan robot secara nir – kabel. 
 

PERANCANGAN SISTEM 

Perancangan adalah salah satu bagian terpenting dalam 

penelitian ini karena dari diagram tersebut dapat diketahui 

cara kerja keseluruhan dari rangkaian keseluruhan. 

Gambar berikut ini merupakan diagram blok perancangan 

pada Sistem Hand Controlled  Quadcopter 

Menggunakan Sensor IMU yang akan dibuat. 
 

 

Gambar 1. Diagram Blok Sistem 

 

Pemodelan Quadcopter 

Pada tahap ini peneliti akan menentukan disain 

dari quadcopter dan juga memodelkan gerakan perputaran 

rotornya. Gambar dari gerak putar masing masing rotor 

dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 

 
 

Gambar 2. konsep arah propeller 

 

Dapat kita lihat di posisi M1 dan M3 menunjukkan 

propeller mengarah counter clock wise ataupun berlawan 

arah dengan jarum jam, sedangkan untuk posisi M2 dan 

M4 menunjukkan proppler clock wise ataupun searah 

dengan jarum jam. 
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Perancangan program di quadopter ini sendiri, akan 

memanfaatkan nilai nilai yang terbaca pada sensor IMU 

yang akan dijadikan inputan pengganti dari Remote 

Control sebagai transmitter yang akan menggunakan 

bahasa pemrograman arduino. Sehingga quadcopter akan 
bergerak sesuai dengan inputan dari sensor IMU 

Perintah-perintah yang telah dibuat dalam bentuk 

program komputer di kirim ke dalam mikrokontroller 

menggunakan kabel USB. Program ini akan membuat 

flight control memberikan perintah – perintah khusus 

kepada motor brushless sehingga bergerak sesuai dengan 

hasil yang ingin dituju. 
 

 

 

Gambar 3. Blok Diagram Program Hand Controlled 

Quadcopter 

 

Data yang diterima oleh Arduino dari Sensor IMU akan 

diolah dan akan menyebabkan inputan kepada flight 
controller. Data tersebut akan dikirimkan melalui Radio 

Telemetry Ground pada Ground Control Station ke Radio 

Telemetry Air yang terkoneksi dengan flight controller 

Quadcopter 

Pada penelitian ini digunakan program downloader 

yaitu Arduino IDE. Arduino adalah sebuah 

pengembangan dari mikrokontroller AVR.Dengan 

tampilan yang sederhana dari program downloader pada 

mikrokontroller sebelumnya. Adapun tampilan dari 

program downloader ini dapat dilihat pada gambar 
 

 

Gambar 4. Gambar Aplikasi Pemrograman Arduino 

Prototype Quadcopter 

Pada pembuatan frame ini kita perlu mengetahui 

berapa jumlah motor brushless yang digunakan, posisi- 

posisi komponen elektronik dan penempatan motor 

tersebut. Quadcopter ini memiliki 4 buah motor brushless 
dan memiliki 4 buah lengan. Dengan demikian frame 4 

lengan pada quadcopter memiliki 4 buah motor brushless 

dan masing-masing lengan memiliki 1 buah motor. 

Lengan atau tulang robot yang dibuat menggunakan 

bahan plastik carbon yang didapat dari frame dji f450. 

Kemudian kita buatkan desain 3D pada solidwork. 
 

Gambar 5. Desain 3D quadcopter 

Sensor IMU Arduino Radio 

Telemetry 

Motor Flight 
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Perancangan Cara Kerja Alat 

Cara kerja dari alat ini dapat dilihat pada flowchart cara 

kerja alat di bawah : 

tangan tidak mungkin akan mendapatkan besaran nilai - 

70 ̊sampai dengan 70 ̊maka nilai parameter akan dibatasi 

sesuai dengan kemampuan tangan untuk 

mengendalikannya,   Yaitu   -25 ̊   sampai   dengan   45 .̊ 

Rentang nilai ini akan dibagi sesuai dengan logika penulis 
dalam menentukan aksi dari quadcopter. Variabel pitch 

ini terbagi lima yaitu : miring kebelakang, miring 

kebelakang sedikit, stabil, miring ke depan sedikit, dan 

miring ke depan. Rentang untuk masing masing nilainya 

adalah -25 ̊ sampai dengan - 15 ̊ untuk maju , -15 ̊ sampai 

dengan - 5 ̊ untuk maju sedikit , -10 ̊ sampai dengan 20 

ntuk stabil, 15 ̊ sampai dengan 30 ̊ mundur sedikit, dan - 
1    0 ̊ sampai dengan 45 ̊ untuk mundur. Nilai-nilai tersebut 

dapat digambarkan pada grafik dibawah ini: 
 

Gambar 7. Grafik Logika Fuzzy untuk Variabel Pitch 

 

Grafik Variabel Roll 

Sama halnya dengan variabel Pitch, variabel 

Roll juga memiliki nilai-nilainya sendiri. Hal yang 

berbeda adalah nilai yang digunakan tidaklah sama. 

Dikarenakan kemampuan tangan yang lebih mampu 

untuk lebih bergerak ke kanan ataupun ke kiri maka 

nilanya pun lebih besar. Variabel Pitch ini memiliki 

rentang nilai dari -50 ̊ sampai dengan 50   Rentang nilai 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 6. Flowchart cara kerja quadcopter 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

ini pun dibagi menjadi 5 bagian yaitu : miring kiri, miring 

kiri sedikit, stabil, miring kanan sedikit, dan miring kanan. 

Masing masing nilainya ditentukan sebagai berikut: -50 ̊ 

sampai dengan -25 ̊ untuk belok kiri, -30 ̊ sampai dengan 

-15 ̊ untuk belok kiri sedikit, -20 ̊ sampai dengan 20 ̊ untuk 

stabil, 15 ̊ sampai dengan 30 ̊ untuk belok kanan sedikit, 

dan 25 ̊ sampai dengan 50 ̊ untuk belok kanan. Nilai- nilai 

tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

 

Logika Fuzzy 

Logika fuzzy pada perancangan elektronik atau 

alat kontrol yang digunakan memiliki 2 variabel yaitu 

Pitch dan Roll. Nilai – nilai yang dikeluarkan pada 

variabel pitch akan digunakan untuk menentukan maju 

atau mundurnya quadcopter, sedangkan nilai – nilai dari 

variabel Roll akan menentukan arah quadcopter untuk 

berbelok baik ke kanan ataupun ke kiri. 
Variabel pitch yang diberikan oleh MPU6050 
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memiliki rentang nilai dari -70̊ sampai dengan 70.̊ Karena Gambar 8. Grafik Logika Fuzzy untuk Variabel Roll 
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Rule Logika Fuzzy 

Rule yang akan ditetapkan pada logika fuzzy 

akan menentukan arah gerakan Quadcopter, baik itu 

berbelok ataupun maju mengikuti arah gerakan tangan. 

Rule yang ditetapkan berhubungan dengan parameter- 

parameter yang telah ditentukan sebelumnya. Masing- 
masing dari parameter tersebut akan menghasilkan 5 rule 

yang akan diterapkan pada perlakuan Quadcopter. 

Rentang nilai Pitch dan Roll yang ada pada pengaturan 

quadcopter ialah dari 1000 sampai dengan 2000, dengan 

nilai tengahnya 1500. Untuk menghindari nilai 

maksimum yang dapat menyebabkan quadcopter yang 

terlalu responsif akan bergerak lebih cepat dari yang dapat 

diantisipasi, maka nilainya akan di batasi -200 sampai 

dengan 200 dari nilai tengah 1500. Masing-masing nilai 

tersebut akan diterapkan melalui variabel yang sudah ada. 

Grafik untuk masing-masing rule akan terlihat seperti 

gambar berikut: 
 

1 

 
[R1] If Roll miring ke kiri then Quadcopter belok kiri. 

[R2] If Roll miring ke kiri sedikit then Quadcopter belok 

kiri sedikit. 

[R3] If Roll stabil then Quadcopter hovering. 
[R4] If Roll miring ke kanan sedikit then Quadcopter 
belok kanan sedikit. 

[R5] If Roll miring ke kanan then Quadcopter belok 

kanan 

 

α predikat dan nilai z diperlukan untuk menentukan 

output yang dihasilkan oleh masing – masing variabel 

melalui rules – rules yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Tabel 1. Output untuk Parameter Pitch 
 

No. Output Nilai Remote 

1. Maju 200 

2. Maju Sedikit 100 

3. Stabil 0 

4. Mundur Sedikit -100 

5. Mundur -200 

 

Tabel 2. Output untuk Parameter Roll 

 
 

 

0 

-200 

 

 
0 -200 

 

Gambar 9. Rule untuk variabel pitch 

 

[R1] If Pitch miring kedepan then Quadcopter maju. 

[R2] If Pitch miring kedepan sedikit then Quadcopter 

maju sedikit. 

[R3] If Pitch stabil then Quadcopter hovering. 
[R4] If Pitch miring ke belakang sedikit then Quadcopter 
mundur sedikit. 

[R5] If Pitch miring ke belakang then Quadcopter mundur. 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 

 
0 

Nilai α Predikat didapatkan melalui nilai-nilai derajat 

keanggotaan yang telah dihitung sebelumnya. Nilai yang 

didapatkan melalui sensor IMU MPU6050 akan dibaca 

dan akan menggantikan nilai x pada rumus derajat 

keanggotaan. 

 

Defuzzyfikasi 

Defuzzyfikasi adalah suatu proses yang 

menghitung kembali output – output yang dihasilkan dari 

perhitungan derajat keanggotaan yang telah menjadi α 
Predikat yang akan dikembalikan ke bentuk 

sesungguhnya (crisp). Dalam pengaplikasian nyata, 

defuzzyfikasi harus dilakukan untuk mendapatkan nilai 

crisp tersebut. Pada metode fuzzy yang digunakan yaitu 

metode fuzzy sugeno, tahap defuzzyfikasi akan 

menggunakan nilai derajat keanggotaan yang telah 

dijadikan nilai α Predikat dari masing masing rules yang 

telah dihitung sebelumnya dan nilai output ataupun nilai 

z pada tabel 4.1 untuk Parameter Pitch dan 4.2 untuk 
-200 0 -200 Parameter Roll. Nilai crisp tersebut akan dikirimkan 

melalui Bluetooth ke Ground Control Station dan akan 

Gambar 10. Rule untuk variabel Roll 

        

 

No. Output Nilai Remote 

1. Belok Kiri -200 

2. Belok Kiri Sedikit -100 

3. Stabil 0 

4. Belok Kanan Sedikit 100 

5. Belok Kanan 200 
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dikirimkan ke quadcopter melalui Radio Telemetry dan 

quadcopter akan bergerak sesuai dengan gerakan tangan. 

 

Parameter Roll dan Parameter Pitch 

Nilai lain pun akan dihitung untuk masing-masing 

parameter. Nilai akan dikirimkan secara langsung. Dan 

ketika quadcopter menerima nilai yang didapat dari hasil 

pengolahan fuzzy melalui Arduino, quadcopter akan 

menambahkan nilai motornya sesuai dengan 
perhitungannya. 

 

Hand Controller 

Pembuatan Hand Controller akan menggunakan 

Sensor IMU MPU6050 untuk menentukan nilai nilai 

sudut dari pergerakan tangan, sudut yang ditampilkan 

masing-masing akan dijadikan parameter Pitch dan Roll. 

Kemudian nilai nilai tersebut akan ditampilkan pada Lcd 

i2c. Nilai-nilai yang ditampilkan pada Lcd i2c akan diolah 

pada Arduino Uno dan akan dikirimkan ke Ground 

Control Station melalui HCSR-05 

Pada Ground Control Station ( GCS ), nilai-nilai 

yang dikirimkan oleh HCSR–05 akan diterima oleh 

HCSR–05 lainnya yang terintegrasi dengan USB to ttl. 

Kemudian GCS akan mengolah nilai tersebut menjadi 

logika yang akan dikirimkan ke Quadcopter. Pengiriman 

nilainya akan dilakukan melalui komunikasi antara 
Telemetry Ground sebagai trasmitter ke Telemetry Air 

sebagai Receiver. Kemudian Quadcopter akan bergerak 

sesuai dengan gerakan tangan yang diberikan. Skematik 

pengkabelan Hand Controller adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 11. Pengkabelan Hand Controller 

Sensor IMU MPU6050 akan mengambil data dan akan 

ditampilkan pada LCD. Nilai yang ditampilkan pada LCD 

akan menunjukan pemakai berapa kemiringan tangan 

yang sedang terjadi. Nilai yang ditampilkan adalah nilai 

Yaw, Pitch dan Roll. Tetapi dalam pengerjaan penelitian 
ini parameter ataupun nilai dari Yaw tidak digunakan. 

 

Gambar 13. Tampilan pada LCD Hand Controller 

 

Nilai yang dikirimkan dari Hand Controller akan 
dikirimkan melalui bluetooth dan akan terbaca pada 

Ground Control Station. Nilai tersebut akan menentukan 

pergerakan yang akan dilakukan oleh Quadcopter. Nilai 

yang ditampilkan adalah nilai Pitch dan Roll yang akan 

ditampilkan secara berurutan. Data nilai yang masuk 

adalah continous atau data akan terus mengalir selama 

pergerakan dilakukan. 
 

Gambar 14. Tampilan Pada Ground Control Station 

 

Kedua Gambar tersebut menunjukkan Parameter Pitch 
bergerak. Nilai postif menandakan bahwa nilai Pitch akan 

bergerak kedepan pada nilai 1600. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 12. Ground Control Station 
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KESIMPULAN 
 

Dari Penerapan Logika fuzzy pada pembutan Hand 

Controlled Quadcopter dengan menggunakan Sensor 

IMU MPU6050, didapatkan kesimpulan: 

 

1. Jarak Maksimal yang dapat dilakukan untuk 

pengiriman data secara wireless melalui bluetooth ± 

8 meter. 

2. Jarak Maksimal untuk pengiriman perintah ke 

Quadcopter melalui Radio telemetry ± 100 meter 

dari Ground Control Station. 

3. Nilai – nilai yang di hasilkan oleh Sensor IMU 

MPU6050 dapat diolah sesuai keinginan untuk 

dijadikan acuan penggerak motor pada quadcopter 

agar mengikuti keinginan pengguna. 

 
4. Pengiriman data dari Sensor IMU MPU6050 

dilakukan secara langsung (Real Time). 
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ABSTRAK: Pada instalasi PLTS on grid dengan kapasitas besar rangkaian panel surya atau photovoltaic (PV) dapat 

terpasang menggunakan string inverter. Pada konfigurasi ini satu rangkaian PV akan terhubung dengan sebuah grid tie 

inverter. Permasalahan yang ada pada instalasi PLTS dengan kapasitas yang besar adalah bagaimana mengetahui setiap 

rangkaian string solar panel bekerja dengan baik dan berapa besar daya yang dihasilkan apakah masih sesuai atau terjadi 

penurunan besarnya daya yang dihasilkan. Pada konfigurasi PLTS dengan string inverter jika terjadi permasalahan pada 

salah satu rangkaian string inverter secara sistem masih tetap dapat menghasilkan daya listrik. Untuk dapat mengetahui 

kondisi dari setiap rangkaian PV maka perlu ditambahkan rangkaian pemantau kinerja rangkaian PV. Pada penelitian 

ini berhasil dikembangkan sistem monitoring PLTS yang terhubung ke internet menggunakan platform teknologi 

Internet of Thing (IoT) menggunakan modul wifi ESP8266 dan cloud database Firebase untuk mencatat perubahan data 

secara periodik dan Thingspeak sebagai data logger. 

 

Kata Kunci: Pemantauan Daya, String Inverter, IoT, Firebase, Thingspeak 

 

ABSTRACT : On installations of on grid Solar Power Plants (SPP) with a large capacity solar panel or photovoltaic 

(PV) circuit can be installed using a string inverter. In this configuration a series of PV strings will be connected to a 

grid tie inverter. The problem that exists in SPP installations with a large capacity is how to know each series of solar 

panel strings work well and how much power is produced whether it is still suitable or there is a decrease in the amount 

of power produced. In SPP with string inverter configuration, if a problem occurs in one of the series of inverter 

strings, the system can still generate electrical power. To be able to find out the condition of each PV circuit, it is 

necessary to add a series of monitoring performance of the PV circuit. In this research, a monitoring system of SPP has 

been developed that is connected to the internet using the Internet of Thing (IoT) technology platform using the 

ESP8266 wifi module and the Firebase cloud database to record periodic data changes and Thingspeak as a data 

logger. 

 

Key Words: Power Monitoring, String Inverter, IoT, Firebase, Thingspeak 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa kini, listrik adalah salah satu kebutuhan 

primer manusia. Energi listrik adalah hasil proses 

konversi energi dari beberapa sumber energi 

menggunakan sistem pembangkit listrik. Salah satunya 

menggunakan sumber energi matahari melalui 

pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Sebagai salah 

satu alternatif sumber energi yang masuk dalam kategori 

sumber energi terbarukan PLTS telah banyak 

diimplementasikan dibeberapa negara. Indonesia sebagai 

negara yang terletak di daerah katulistiwa memiliki 

potensi sumber energi matahari yang sangat besar. 

Pemanfaatan sumber energi matahari menggunakan 

PLTS banyak di pasang pada daerah-daerah yang belum 

tersentuh aliran listrik, baik dalam konfigurasi solar 

home system (SHS) maupun konfigurasi PLTS terpusat. 

Pada konfigurasi SHS kapasitas yang terpasang tidak 

terlalu besar, berkisar antara 80Wp - 200Wp, baik dalam 

sistem tegangan DC maupun tegangan AC. SHS dikelola 

oleh masing-masing pemilik rumah yang dipasang SHS. 

Sementara pada kofigurasi PLTS terpusat kapasitas bisa 

mencapai 100kWp. Konfigurasi PLTS dapat terpasang 
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dalam bentuk sistem yang tidak tersambung dengan 

jaringan listrik PLN (off grid) dan sistem PLTS yang 

terhubung dengan jaringan PLN (on grid). 

Pada instalasi PLTS on grid dengan kapasitas besar 

rangkaian panel surya atau photovoltaic (PV) dapat 

terpasang menggunakan string inverter. Pada konfigurasi 

ini satu rangkaian PV akan terhubung dengan sebuah 

grid tie inverter. Permasalahan yang ada pada instalasi 

PLTS dengan kapasitas yang besar adalah bagaimana 

mengetahui setiap rangkaian string solar panel bekerja 

dengan baik dan berapa besar daya yang dihasilkan 

apakah masih sesuai atau terjadi penurunan besarnya 

daya yang dihasilkan. Pada konfigurasi PLTS dengan 

string inverter jika terjadi permasalahan pada salah satu 

rangkaian string inverter secara sistem masih tetap dapat 

menghasilkan daya listrik. Untuk dapat mengetahui 

kondisi dari setiap rangkaian PV maka perlu 

ditambahkan rangkaian pemantau kinerja rangkaian PV. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk dapat 

memantau kinerja dari satu instalasi PLTS antara lain 

penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin dan Rusdan, 

yang melakukan analisa performansi dan monitoring 

pembangkit listrik tenaga surya di Departemen Teknik 

Fisika FTI-ITS. Pada penelitian ini dikembangkan sistem 

monitoring berbasis mikrokontroller ATmega32 yang 

terintegrasi dengan Raspberry-pi sebagai sistem akuisisi 

data (Muttaqin dan Rusdan 2017). Data pembacaan 

parameter keluaran PLTS yang tersimpan dalam memori 

dapat diunduh sewaktu-waktu. Dari analisa hasil 

monitoring dapat diketahui effisiensi photovoltaic array 

sebesar 10.78%. Efisiensi total sistem PLTS didapatkan 

sebesar 6.77% . Penelitian yang sama juga dilakukan 

oleh Handoko, yang menggunakan software teamviewer 

sebagai aplikasi untuk menampilkan data hasil 

pemantauan (Handoko 2016).  

Penelitian lain dilakukan oleh winasis dkk dengan 

merancang perangkat keras sistem monitoring 

Pembangkit Listrik Hibrida Surya Angin (Winasis et al 

2016). Sistem dikembangkan menjadi beberapa 

perangkat wireless node pemantauan yang saling 

berkomunikasi secara nirkabel melalui wireless 

tranceiver menggunakan protokol komunikasi 802.11. 

Riki Ruli dkk mengembangkan sistem monitoring PLTS 

berbasis mikrokontroler Arduino Uno dan dihubungkan 

ke komputer melalui modul Wi-Fi ESP8266 dengan 

komunikasi UART dan metode pengiriman UDP (Riki 

Ruli et al 2017). Hasil pengukuran dari setiap sensor 

dapat diproses secara langsung  dan  ditampilkan  dalam  

bentuk  grafik  pada kondisi  real  time  serta  dapat 

memonitor performa tersebut  secara  jarak  jauh  atau  

melalui  jaringan internet. 

Pada penelitian ini akan dikembangkan sistem 

monitoring PLTS yang terhubung ke internet 

menggunakan teknologi Internet of Thing (IoT) 

menggunakan modul wifi ESP8266 dengan 

mengintegrasikan teknologi awan Firebase dan 

ThingSpeak. Setiap rangkaian string inverter akan 

dilengkapi dengan modul monitoring sehingga besarnya 

daya yang dihasilkan dari setiap string inverter dapat 

dipantau dan dapat diketahui secara cepat jika terjadi 

masalah. 

 

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 
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METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitan ini akan dikembangkan sistem 

monitoring PLTS yang akan memantau kinerja dari 

PLTS secara online menggunakan teknologi IoT. Seperti 

tampak pada gambar 1. Pada penelitian ini akan 

dikembangkan power meter yang dilengkapi IoT dan 

dipasang pada setiap string inverter, menggunakan 

konfigurasi wireless sensor network. Data dari power 

meter dari setiap string inverter menggunakan saluran 

komunikasi wifi akan dikirimkan ke modem GSM. 

Selanjutnya dengan menggunakan modem GSM data 

akan dipantau menggunakan aplikasi yang ada dilokasi 

lain menggunakan komunikasi data GSM. 

Rancangan power meter dikembangkan 

menggunakan modul PZEM-004T dan modul kontroler 

IoT menggunakan NodeMCU ESP8266-E12 yang sudah 

dilengkapi dengan modul komunikasi menggunakan 

Wifi. Untuk penanganan data hasil pembacaan dari 

power meter digunakan dua buah platform teknologi 

cloud (awan) yaitu ThingSpeak dan Real time database 

Firebase. Aplikasi ThingSpeak digunakan sebagai media 

data logger yang akan menyimpan hasil pengukuran data 

power metering dari setiap rangkaian String PLTS. 

Sementara aplikasi real time database Firebase 

digunakan sebagai media antar muka antara aplikasi 

android dengan modul pengukuran daya listrik. 

 

Teknologi Internet Of Things (IoT) 

 

Penerapan teknologi internet pada sistem data akusisi 

telah melahirkan teknologi IoT yaitu sistem fisik cyber 

atau jaringan dari jaringan yang terdiri dari banyak 

objek/things dan sensor/aktuator yang saling terhubung 

dalam jaringan internet yang sangat besar dan digunakan 

sebagai sarana untuk mengalirkan data yang dihasilkan 

oleh sensor/things. Melalui IoT data akan dikumpulkan, 

dipertukarkan dan dianalisa untuk mendapatkan 

informasi yang bernilai terkait hubungan antar things 

tersebut (Wang, C et al 2013). 

Teknologi IoT memungkinkan pengendalian objek 

dari jarak jauh di seluruh infrastruktur jaringan yang ada 

dan mampu menciptakan peluang untuk integrasi antara 

dunia fisik dan sistem digital berbasis cyber sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan manfaat 

ekonomi. Setiap objek/things mampu diidentifikasi 

melalui sistem komputasi yang tertanam dan mampu 

beroperasi dalam infrastruktur internet yang ada 

(Winasis et al 2016). 

Aplikasi tenologi IoT dengan menerapkan protokol 

MQTT yang digunakan untuk menghubungkan mesin ke 

mesin (M2M), merupakan aspek penting dari konsep 

IoT. Berdasarkan hasil pengujian dari penelitian 

pengembangan aplikasi monitoring suhu ruang server, 

yang dilakukan oleh Totok Budioko menunjukan sistem 

dapat melakukan koneksi ke server MQTT lokal maupun 

server MQTT global. Sistem mampu mengirim data 

(publish) dan menerima data (subscribe) hasil 

pembacaan suhu secara remote (Totok Budioko 2016). 

Pemanfaatan teknologi IoT untuk sistem keamanan 

diteliti oleh Fredy Susanto dkk. yang mengembangkan 

sistem keamanan ruangan server berbasis IoT 

menggunakan Rasberry Pi. Sistem keamanan yang 

dilengkapi dengan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan 

(Fredy Susanto et al 2017). 

 

Aplikasi ThingSpeak 

 

Aplikasi ThingSpeak adalah platform aplikasi open 

source Internet of Things (IOT) dan API untuk 

menyimpan dan mengambil data cloud server (server 

awan) ThingSpeak menggunakan protokol HTTP 

melalui Internet atau melalui Local Area Network. 

Beberapa penelitian terkait aplikasi ThingSpeak antara 

lain pengembangan aplikasi pemantauan kualitas udara 

berbasis IoT. Pada penelitian ini dikembangkan 

pemantauan beberapa parameter kualitas udara dalam 

satu ruangan, antara lain NOx, CO, dan CO2. Aplikasi 

dikembangkan berbasis paltform Wemos, ThingSpeak 

dan Blynk. ThingSpeak digunakan untuk menyimpan 

dan menampilkan data hasil pembacaan data sensor 

kualitas udara (Jacquline W. dan Oktoverano L. 2018).   

Pada penelitian ini aplikasi ThingSpeak selain digunakan 

untuk menyimpan data hasil pembacaan power meter, 

juga digunakan untuk menampilkan secara grafik data 

hasil pembacaan power meter. Analisis data yang 

tersimpan pada ThingSpeak dilakukan menggunakan 

aplikasi Exel setelah sebelumnya mendownload data 

yang tersimpan pada ThingSpeak dalam bentuk file csv.  

 

Real Time Database Firebase 

 

Firebase merupakan salah satu dari sejumlah 

penyedia layanan Mobile Backend as a Service (mBaaS). 

Firebase 3.0 memberikan service layanan untuk Service 

Develop pada saat pengembangan applikasi seperti 

service layanan AdMob dan layanan Data Analytics 

untuk analisa data seiring dengan tren analisa Big Data 

saat ini. Pengembangan aplikasi sistem pemantauan dan 

pengendali kendaraan menggunakan Rasberry PI dan 

Firebase dilakukan oleh Erma  S. dan Joko T dengan 

menambahkan GPS dan modem GSM. Pemilihan server 

Firebase dilakukan karena mendukung pemprograman 

socket. Hasil pengembangan menunjukkan posisi 
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kendaraan posisi kendaraan dapat diterima di server 

secara langsung ( realtime) (Erma  S. dan Joko T 2016). 

Pengembangan Aplikasi Android 

 

Guna memonitor daya keluaran dari masing-masing 

string inverter secara mobile maka dikembangkan 

aplikasi monitoring berbasis Android. Pengembangan 

aplikasi android menggunakan App Inventor yaitu 

aplikasi web sumber terbuka yang awalnya 

dikembangkan oleh Google, dan saat ini dikelola oleh 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Marti dan 

Hafid 2016).  Pada aplikasi android yang dikembangkan 

update data pembacaan daya dari masing-masing 

inverter pada mikrokontroler ESP 8266 dicatatkan pada 

server Firebase. Aplikasi android yang terhubung dengan 

server Firebase akan mengupdate tampilan aplikasi 

android .  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengembangan aplikasi power meter yang 

dikembangkan menggunakan Nodemcu ESP 8266-12E. 

Hasil pengujian menunjukkan modul pengukuran sudah 

dapat membaca data tegangan, arus, daya dan konsumsi 

energi.  

 

Gambar 2. Modul Power Meter 

Modul power meter yang dikembangkan seperti tampak 

pada Gambar 2, Untuk mengetahui akurasi dari modul 

power meter yang dikembangkan maka hasil pengujian 

dibandingkan  dengan hasil pengukuran alat ukur 

CM3286-20. Hasil pengukuran yang didapat cukup 

akurat seperti tampak pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pengukuran Power 

Meter PZEM dengan CM3286-20 

No 

Tegangan (V) Arus (A) Daya (Watt) 

clamp 
meter 

PZEM-
004T 

%  
error 

Clamp 
meter 

PZEM-
004T 

%  
error 

Clamp 
meter 

PZEM-
004T 

%  
error 

1 223,4 223,3 0,1 0,13 0,13 0 22 22 0 

2 224 224 0 0,13 0,13 0 21 21 0 

3 224 224 0 0,12 0,12 0 22 22 0 

4 224,2 224 0,2 0,12 0,12 0 22 22 0 

5 224,6 224,4 0,2 0,12 0,12 0 21 21 0 

6 223,7 223,6 0,1 1,58 1,58 0 352 351 1 

7 225,5 225,4 0,1 1,57 1,57 0 357 357 0 

8 224,7 224,6 0,1 1,56 1,56 0 348,5 348 0,5 

9 226,1 225,9 0,2 1,57 1,57 0 353 353 0 

10 224,6 224,6 0 1,57 1,57 0 359,3 359 0,3 

11 223,5 223,3 0,2 1,55 1,55 0 344 344 0 

12 222,8 222,6 0,2 1,56 1,56 0 350 350 0 

13 224,7 224,6 0,1 1,54 1,54 0 349 349 0 

14 223,7 223,2 0,5 1,53 1,53 0 351 351 0 

15 223,1 223 0,1 1,55 1,55 0 345 344 1 

 

 

 
Gambar 3. Data Flow Diagram 
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Hasil pengembangan aplikasi IoT menggunakan ESP 

8266-12E yang terhubung dengan aplikasi Firebase dan 

ThingSpeak serta aplikasi android telah dikembangkan. 

Aplikasi android dikembangkan menggunakan 

menggunakan aplikasi app inventor. Diagram flow 

proses dan keterkaitan antar aplikasi dapat dilihat pada 

Gambar 3.  

Hasil pembacaan power meter melalui nodemcu 

dikirimkan ke firebase dan ThingSpeak. Firebase 

digunakan untuk update data pada aplikasi android 

dimana pada setiap perubahan data yang terjadi akan 

merefres tampilan pada aplikasi android sesuai dengan 

perubahan data yang terjadi. 

Sementara ThingSpeak digunakan untuk merecord 

hasil pembacaan power meter. Data yang dituliskan ke 

ThingSpeak telah dilengkapi dengan timestamp sehingga 

dapat kita gunakan untuk analis terhadap perubahan 

waktu, seperti melihat besarnya energi yang dihasilkan 

perhari ataupun dalam selang waktu tertentu. Analisis 

data sementara dilakukan menggunakan aplikasi Excel. 

Komunikasi antara aplikasi ThingSpeak dengan 

firmware ESP-8266 dilakukan melalui inisialisasi  

aplikasi ThingSpeak dan antar muka pemprograman API 

(Application Programming Interface) dari ThingSpeak. 

 

// Init ThingSpeak 

String thingSpeakAddress= "http://api.thingspeak.com/ 

update?"; 

String writeAPIKey; 

String tsfield1Name; 

String request_string; 

Dalam program untuk melakukan penulisan 

dilakukan dengan proses berikut : 

    if (client.connect("api.thingspeak.com",80)) { 

      writeAPIKey = "key=JYLKR4WVJ5NPEPOC"; 

      tsfield1Name = "&field1=10"; 

      request_string = thingSpeakAddress; 

 

Antar muka pemprograman antara ESP 8266-12E 

dengan Firebase melalui inisialisasi dan pemanggilan 

service aplikasi pemprograman Firebase di ESP 8266. 

// Set these to run example. 

#define FIREBASE_HOST "hems1-fba9f.firebaseio.com" 

#define FIREBASE_AUTH "9mUtCrx6p42cpXqGXzXLa 

Td8pHXI43z8MU3PFnAY" 

 

void setup() 

{ .... 

Firebase.begin(FIREBASE_HOST,FIREBASE_AUTH); 

... 

} 

void loop() 

{ ...... 

// write to firebase 

 Firebase.setFloat("volt1", v); 

 // handle error 

 if (Firebase.failed()) { 

      Serial.print("setting /number failed:"); 

      Serial.println(Firebase.error());   

      return; 

 } 

.... 

} 

Setup database perlu dilakukan pada aplikasi firebase 

sehingga data yang dikirimkan oleh modul ESP dapat 

dikenali pada database Firebase. 

Hasil pengembangan dari setiap aplikasi dapat dilihat 

pada Gambar 4 : 

 

 
a. 
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b. 

 

c. 

Gambar 4. Tampilan Aplikasi a. Firebase b. ThingSpeak c. App Inventor 

 

    

a. b. 

Gambar 5. Pengujian Sistem Monitoring a. Power Meter b. Aplikasi Android 
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Pengujian keseluruhan sistem monitoring PLTS 

dilakukan dengan memasang perangkat yang 

dikembangkan pada PLTS yang ada dijurusan Teknik 

Konversi Energi, Gambar 5. Hasil pengujian 

menunjukkan sistem telah bekerja dengan baik, 

meskipun kadang ada beberapa update data yang 

terlambat proses updatenya diaplikasi android. Hal ini 

dapat dikarenakan infrastruktur internet yang ada pada 

tempat pengujian yang kurang memadai karena sinyal 

GSM pada tempat tersebut lemah, sehingga berpengaruh 

pada modul GSM yang digunakan sebagai Hotspot. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan 

bahwa sistem yang dikembangkan telah bekerja dengan 

baik. Hasil pembacaan power meter meter yang 

dikembangkan jika dibandingkan dengan data 

pengukuran menggunakan perangkat power meter 

CM3286-20 memiliki error kurang dari 1%. 

Meskipun update data dari perangkat power meter 

terbaca pada aplikasi Firebase masih suka terlambat tapi 

praktis setiap perubahan/update data pada power meter 

dapat terdeteksi oleh Firebase. Penggunaan Firebase 

menyebabkan pengembangan aplikasi IoT menjadi lebih 

sederhana untuk mencatat perubahan data. 

Penggunaan Thingspeak sebagai modul data logger 

menyederhanakan pada perangkat keras yang 

dikembangkan karena tidak diperlukan modul RTC yang 

biasanya ditambahkan pada perangkat data logger. Hal 

ini dikarenakan aplikasi ThingSpeak menggunakan 

pewaktuan sistem server ThingSpeak sebagai acuan 

waktunya. 
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ABSTRAK: Curah hujan adalah jumlah hujan yang jatuh dalam satu hari yang diukur dengan menggunakan 

gelas ukur berstandar internasional dengan satuan milimeter (mm). Salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur curah hujan adalah penakar curah hujan observatorium. Namun, alat yang ada saat ini perlu 

dimonitor dan dioperasikan secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototipe alat penakar 

curah hujan observatorium digital dengan penyimpanan data otomatis diBMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 

Darmaga Bogor. Prototipe alat yang dikembangkan lebih unggul daripada alat manual yang digunakan saat 

ini, karena mampu menyimpan data curah hujan dan menguras air hujan yang tertampung secara otomatis. 

Komponen-komponen utama yang digunakan adalah mikrokontroler, sensor ultrasonik, data logging shield, 

LCD untuk menampilkan data curah hujan yang terukur, serta SD Card untuk menyimpan data. Pembuangan 

air pada tabung dilakukan secara otomatis dengan menggunakan solenoid valve. Pengujian prototipe alat 

dilakukan sebanyak 15 kali dalam 5 hari, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa akurasi pengukuran alat 

telah memenuhi batas toleransi kesalahan pengukuran yaitu kurang dari 0.5 mm. 

Kata kunci: curah hujan, BMKG, observatorium, alat ukur 

 

ABSTRACT: Rainfall intensity is the total amount of rain in a day which can be measured using a measuring 

cup in millimeter (mm). An instrument for measuring rainfall is called rain gauge ombrometer (observatory 

type). Yet, this instrument needs to be monitored and operated manually. This research aims to make a 

prototype of digital ombrometer which can save the data automatically at BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 

1 Darmaga Bogor. This prototype is superior than manual rain gauge because the prototype can save 

rainfall data and drain the rain automatically. Components of the prototype consist of microcontroller, 

ultrasonic sensor, LCD to display the measured rainfall, and SD card to save the data. Rainwater disposal is 

performed automatically using solenoid valve. This prototype is evaluated 15 times in 5 days, and the results 

show that its accuracy has fulfilled the error tolerance of 0.5 mm.  

Keywords: rainfall intensity, BMKG, observatory, measuring instrument 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan 

yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak 

menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. 

Curah hujan satu milimeter memiliki arti dalam 

luasan satu meter persegi pada tempat yang datar 

tertampung air setinggi satu milimeter atau 

tertampung air sebanyak satu liter(FAO,1985). 

Intensitas hujan adalah banyaknya curah hujan 

persatuan jangka waktu tertentu. BMKG 

mendefinisikan intensitas hujan berdasarkan 

besarnya curah hujan yang terjadi dalam satu jam. 

Intensitas hujan digolongkan menjadi rendah 

apabila curah hujan berkisar antara1-5 mm per 

jam, sedang apabila curah hujan berkisar antara 5-

10 mm per jam, lebat apabila curah hujan antara 

10-20 mm per jam, dan sangat lebat apabila curah 

hujan lebih dari 20 mm per hari (BMKG, 2014). 

Penentuan curah hujan di BMKG Stasiun 

Klimatologi dilakukan dengan cara menakar hujan 

pada suatu alat
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penakar curah hujan observatorium (BMKG, 

2015).  

Alat penakar curah hujan observatorium 

manual yang saat ini ada di BMKG Stasiun 

Klimatologi tidak efisien karena pengamat harus 

turun langsung ke lapangan untuk menakar hujan 

yang tertampung pada tabung 

penyimpanan.Kemudian, hujan yang tertampung 

ini diukur menggunakan gelas ukurstandar BMKG 

dengan skala 0-25 mm. Sementara itu, beberapa 

alat penakar curah hujan digital sudah tidak dapat 

berfungsi dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, 

Manullang (2013) telah melakukan modifikasi 

penakar hujan otomatis tipe tipping bucket dengan 

menggunakan hall effect sensor. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

sebuah prototipe alat penakar curah hujan 

observatorium digital dengan penyimpanan data 

otomatis yang dilakukan di BMKG Stasiun 

Klimatologi Bogor. Prototipe ini diharapkan dapat 

mengukur curah hujan di suatu daerah secara real-

time dan efisien karena dapat mengukur curah 

hujan dan menyimpan data pengukuran pada SD 

card secara otomatis.  

 

 

METODE 

 

Metode pembuatan prototipe alat penakar curah 

hujan observatorium digital dapat dilihat pada 

diagram alir Gambar 1. Deskripsi dari masing-

masing tahapan pada diagram alir tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1 Analisa Masalah dan Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan analisa masalah dari 

alat penakar curah hujan observatorium yang 

saat ini ada di BMKG Stasiun Klimatologi 

Bogor. Kemudian, dari masalah tersebut, 

ditentukan alat seperti apa yang diperlukan 

untuk mengatasi kekurangan-kekurangan alat 

yang ada.  

2 Perancangan Prototipe 

Tahapan ini merupakan tahap perancangan 

alat penakar curah hujan observatorium digital 

dengan memperhatikan hasil analisa masalah 

dan analisa kebutuhan.  

3 Persiapan Alat dan Bahan dan Pengujian 

Komponen 

Pada tahap ini, alat dan bahan yang diperlukan 

untuk membuat prototipe alat penakar curah hujan 

observatorium digital dipersiapan dan masing-

masing komponen utamanya diuji secara terpisah. 

4 Pembuatan Prototipe 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan prototipe alat 

menggunakan protoboard. Kemudian, 

prototipedibungkus dengan rapi menggunakan 

casing akrilik. 

5 Pengujian Prototipe 

Tahapan ini adalah tahap untuk menguji apakah 

prototipeyang dibuat bekerja dengan baik atau 

tidak. Apabila tidak bekerja dengan baik, maka 

kembali pada tahap pembuatan prototipe 

6 Implementasi 

Pada tahap implementasi, alat yang telah diuji 

diletakkan di lapangan bersamaan dengan alat 

penakar curah hujan observatorium manual milik 

BMKG Stasiun Klimatologi. Kemudian, data alat 

digital dengan alat manual dibandingkan untuk 

menentukan akurasinya. 

7 Analisa Pengembangan 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai perlu 

tidaknya dilakukan pengembangan terhadap 

prototipe alat penakar curah hujan observatorium 

digital.  

8 Persiapan dan Pengujian Komponen 

Pengembangan  

Pada tahap ini, komponen yang diperlukan untuk 

mengembangkan prototipe dipersiapan dan 

masing-masing komponennya diuji secara 

terpisah. 

9 Penggabungan Komponen Pengembangan dengan 

Prototipe 

Pada tahap ini dilakukan penggabungan 

komponen pengembangan dengan prototipe yang 

telah dibuat. Kemudian, prototipedimasukkan 

kembali ke casing akrilik. 

10 PengujianAlat yang Dikembangkan 

Tahapan ini adalah tahap untuk menguji apakah 

prototipeyang dikembangkan bekerja dengan baik 

atau tidak. Apabila komponen tidak bekerja 

dengan baik, maka kembali pada tahap 

penggabungan komponen pengembangan dengan 

prototipe 

 

 

 

 

 

 

 

483



Prototipe Alat Penakar Curah Hujan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen-komponen dan bahan habis 

pakai digunakan dalam membuat prototype alat 

penakar curah hujan observatorium digital ini di 

antaranya: Mikrokontroler Arduino Uno R3, 

Sensor Ultrasonik HY-SRF05, Data Logging 

Shield V1.0, SD Card, Modul LCD 16x2, Modul 

Relay 5V 1 Channel, Solenoid Valve E2200, 

Adaptor, Kabel Jumper Male-Female, akrilik, 

solder, timah, lem akrilik. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Alat Penakar Curah Hujan Observatorium 

Manual 

BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 

Darmaga Bogor memiliki tiga jenis alat penakar 

curah hujan diantaranya adalah alat penakar curah 

hujan observatorium, alat penakar curah hujan tipe 

Hellman, dan alat penakar curah hujan 

observatorium digital tipe Typing Bucket (BMKG, 

2015). Alat penakar curah hujah observatorium 

merupakan alat manual untuk mengukur ketinggian 

curah hujan (Gambar 2(a)). Pengukuran curah 

hujan dilakukan tiga kali sehari yaitu pada pukul 

07.30, 13.30, dan 19.30 WIB.Pengukuran 

dilakukan dengan gelas ukur standar dengan skala 

0-25 mm (Gambar 2(b)). Alat penakar curah hujan 

observatorium ini adalah alat yang paling sering 

digunakan oleh BMKG Stasiun Klimatologi 

dibandingkan dengan alat penakar curah hujan 

yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Metode Pembuatan Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Digital di BMKG Stasiun 
Klimatologi 
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Gambar 3 memperlihatkan bagian-bagian 

yang terdapat pada alat penakar curah hujan 

observatorium, yaitu :  

1 Mulut corong berbentuk lingkaran dengan 

luas permukaan 100 cm2yang berfungsi 

sebagai penerima air hujan yang jatuh 

kemudian dialirkan menuju tabung 

penampung air yang ada di bawah mulut 

corong. Tinggi antara mulut corong hingga 

ke tanah adalah 120 cm. 

2 Tabung penampung air hujan dengan 

kapasitas 5 liter yang berfungsi sebagai 

media penampungan air hujan. 

3 Kayu penyangga yang berfungsi untuk 

penahan dan menjaga alat agar tetap berdiri 

kokoh. 

4 Keran air berfungsi sebagai jalur keluarnya 

air yang telah ditampung di tabung 

penampungan air hujan yang nantinya akan 

di ukur dengan gelas ukur. 

5 Gelas ukur berskala 0-25 mm. Gelas ukur ini 

adalah gelas ukur khusus untuk mulut corong 

100 cm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Alat di Lapangan                               (b) Gelas Ukur 

Gambar 2 Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Manual 

Gambar 3 Bagian Alat Penakar Curah Hujan Observatorium 

Mulut corong luas permukaan 

100 cm2 

Tabung penampung 

120 cm2 

Kayu penyangga 

 

Keran 

Gelas ukur 
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Cara mengukur curah hujan dengan alat 

penakar curah hujan observatorium manual 

adalah sebagai berikut : 

1 Air hujan yang turun akan masuk pada 

corong dengan luas 100 cm2. 

2 Air yang telah masuk pada corong akan 

ditampung pada tabung yang ada di dalam 

dengan volume tampung sebesar 5 liter. 

3 Setiap 6 jam sekali, yaitu pada pukul 07.30, 

13.30, dan 19.30, air yang ditampung akan 

dikeluarkan dengan keran dan ditakar dengan 

gelas ukur. 

4 Air yang telah diukur dicatat pada 

pengamatan curah hujan, kemudian air 

dibuang. 

 

Perancangan Prototipe 

 Cara kerja alat penakar curah hujan 

observatorium manual yang telah dipaparkan 

menunjukkan bahwa pengukuran curah hujan di 

BMKG Stasiun Klimatologi masih dilakukan 

secara tidak efisien, karena petugas masih harus 

melakukan pengukuran secara langsung di 

lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat 

yang dapat melakukan pengukuran curah hujan 

secara real-timedan dapat menyimpan data secara 

otomatis.  

Rancangan prototipe alat penakar curah 

hujan observatorium digital ditunjukkan pada 

Gambar 4, sedangkan rancangan rangkaian 

elektroniknya ditunjukkan pada Gambar 5. 

Komponen-komponen elektronik utama dalam 

alat ini adalah: mikrokontroler arduino uno R3, 

sensor ultrasonic HY-SRF05, Data Logging 

Shield V1.0, LCD 16x2, Soleoid valve E2200, 

relay, dan catu daya. Secara garis besar, cara 

kerja alat digital ini mirip dengan alat manual. 

Pertama-tama, air hujan akan ditampung oleh 

mulut corong dan mengalir ke tabung penampung 

air. Namun, pada alat digital, ketinggian air pada 

tabung penampung ini akan langsung diukur 

secara otomatis oleh sensor ultrasonik yang 

dipasang pada mulut tabung. Hasil pengukuran 

akan ditampilkan pada LCD dan sekaligus 

disimpan pada SD card yang dipasang pada Data 

Logging Shield V1.0 sebagai data logger 

(Yulianto, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Rancangan Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Digital 

Rangkaian 

elektronik 

dan sensor 

ultrasonik 

Mulut 

corong 

Tabung 

penampung air 

Data Logging Shield V1.0 

Relay Solenoid Valve E2200 

Catu Daya 5V 

LCD 16x2 Arduino Uno R3 Sensor Ultrasonik HY-

SRF05 

Catu Daya 12V 

Gambar 5  Diagram Blok Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Digital 
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Pengukuran curah hujan pada alat digital 

ini dilakukan oleh sensor untrasonik yang 

mengukur ketinggian perukaan air pada tabung 

penampung air. Penggunaan sensor ultrasonik dan 

mikrokontroler arduino telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Beberapa contohnya adalah Fuadah 

(2013) yang menggunakan sensor ultrasonik dan 

arduino untuk melakukan monitoring dan kontrol 

level ketinggian air, Haryono (2012) yang 

menggunakannya untuk mendetesi keberadaan 

ikan, dan Kusbintarti (2014) yang 

menggunakannya untuk membuat dispenser 

pengisi gelas otomatis

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Regresi Linear untuk Konversi Curah Hujan 

 

Konsep penggunaan sensor ultrasonik 

untuk mengukur curah hujan berbeda dengan 

pengukuran alat manual yang dilakukan dengan 

gelas ukur standar (Gambar 2(b)). Oleh karena 

itu, diperlukan suatu konversi antara pembacaan 

sensor ultrasonik dengan pengukuran gelas ukur. 

Konversi dilakukan dengan memperhatikan 

bahwa hubungan antara pembacaan sensor 

ultrasonik dengan ketinggian curah hujan pada 

gelas ukur adalah linear. Oleh karena itu, 

dilakukan regresi linear terhadap beberapa data 

pengukuran seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 6. Persamaan akhir untuk memperoleh 

nilai curah hujan dari pembacaan sensor 

ultrasonik ditunjukkan pada Persamaan (1), 

dengan y adalah curah hujan (mm) dan x adalah 

jarak permukaan air dari mulut tabung yang 

terbaca oleh sensor ultrasonik (cm). Persamaan 

ini diimplementasikan pada kode program 

mikrokontroler sehingga nilai curah hujan dapat 

ditampilkan dengan akurat. 

 

𝑦 = 234.48 − 2.44𝑥(1) 

 

Cara kerja alat penakar curah hujan 

observatorium digital yang akan 

diimplementasikan pada kode program 

mikrokontroler ditunjukkan dengan diagram alir 

pada Gambar 7. Diagram alir tersebut 

menunjukkan bahwa alat ini dapat mengukur 

curah hujan secara real-time untuk ditampilkan ke 

LCD dan menyimpan data curah hujan secara 

otomatis ke SD card pada pukul 7.30, 13.30, dan 

19.30 WIB. 

y=234.48 – 2.4394x 
R² = 1 
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Gambar 2Diagram Alir Cara Kerja Prototipe Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan Prototipe 

 Prototipe yang telah dikembangkan 

dengan menggunakan casing akrilik dapat dilihat 

pada Gambar 8. Rangkaian elektronik pada 

prototipe tersebut ditampilkan pada Gambar 9, 

sedangkan format data dalam .xls yang tersimpan 

dalam SC card ditunjukkan pada Gambar 10. 
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Mikrokontroler  

memberikan nilai 

HIGH relay (relay on) 

Solenoid 

membukakan keran 

Delay 2 menit 

Solenoid menutup 

keran 

ya 

tidak 

tidak 

tidak 

ya 

ya 

Gambar 8 Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Digital 
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corong 

Tabung 
penampung air 
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Implementasi dan Pengujian Prototipe 

Implementasi dan pengujian prototipe alat 

penakar curah hujan observatorium digital 

dilakukan di BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 

Darmaga Bogor. Prototipe diletakkan di lapangan 

observasi iklim dan cuaca BMKG berdekatan 

dengan tiga alat penakar curah hujan milik BMKG, 

yaitu dengan alat penakar curah hujan 

observatorium manual, alat penakar curah hujan 

tipe Hellman, dan alat penakar curah hujan tipe 

Typing Bucket. Perbandingan antara alat digital 

dengan manual dapat dilihat pada Gambar 11.  

Pengukuran curah hujan untuk pengujian 

alat dilakukan sebanyak 15 kali dalam 5 hari, 

seperti yang ditampilkan padaTabel 1. Tabel 

tersebut menujukkan bahwa nilai rata-rata 

perbedaan curah hujan antara prototipe alat digital 

dengan alat manual milik BMKG adalah sebesar 

0.26 mm, dengan alat tipe Hellman adalah sebesar 

0.12 mm, sedangkan dengan alat tipe Typing 

Bucket adalah sebesar 0.8 mm. Perlu digarisbawahi 

bahwa batas toleransi kesalahan  pengukuran yang 

ditetapkan adalah sebesar 0.5 mm. Oleh karena itu, 

prototipe alat digital ini masih memenuhi batas 

toleransi jika dibandingkan dengan alat manual 

Gambar 9 Rangkaian Elektronik Alat Penakar Curah Hujan Observatorium Digital 

Gambar 10Data Curah Hujan yang Disimpan pada SD Card 

Selenoid 

Valve E2200 

Arduino Uno 

R3+Data 

Logging Shield 

V1.0 

Sensor Ultrasoik 

HY-SRF05 

Adaptor 12V 

Relay 5V 

LCD 16x2 
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Prototipe Alat Penakar Curah Hujan 

yang hingga saat ini masih digunakan di BMKG. 

Sementara itu, perbedaan sebesar 0.8 mm dengan 

alat penakar curah hujan tipe Typing Bucket tidak 

dapat dijustifikasi karena alat tersebut sudah tidak 

dapat bekerja dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1Pengujian Pengukuran Curah Hujan di BMKG 

Tanggal Jam 

Data Curah Hujan (mm) 

Alat 

Digital 

Alat 

Manual 
Δ 

Tipe 

Hellman 
Δ 

Tipe 

Typing 

Bucket 

Δ 

08/06/2015 07.30 3.5 3.7 0.2 3.5 0.0 4.6 1.1 

08/06/2015 13.30 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 

08/06/2015 19.30 5.1 5.0 0.1 5.2 0.1 6.1 1.0 

09/06/2015 07.30 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 

09/06/2015 13.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

09/06/2015 19.30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10/06/2015 07.30 2.5 2.0 0.5 2.6 0.1 3.6 1.1 

10/06/2015 13.30 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 

10/06/2015 19.30 1.4 1.9 0.5 1.4 0.0 3.3 1.9 

11/06/2015 07.30 2.2 2.2 0.0 2.2 0.0 5.6 2.4 

11/06/2015 13.30 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 

11/06/2015 19.30 3.2 3.7 0.5 3.3 0.1 4.8 1.6 

12/06/2015 07.30 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 

12/06/2015 13.30 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 

12/06/2015 19.30 1.6 1.1 0.5 1.6 0.0 2.9 1.3 

Rata-rata 0.26  0.12  0.8 

Nilai Maksimum 0.5  0.4  2.4 

 

KESIMPULAN 

Prototipe alat penakar curah hujan 

observatorium digital telah dibuat dan dapat 

bekerja dengan baik. Alat ini mampu mengukur 

curah hujan secara real-time dan menyimpannya 

pada SD card pada waktu-waktu tertentu secara 

otomatis. Selain itu, alat ini juga mampu 

melakukan pembuangan air secara otomatis 

setelah pengukuran. Perbedaan pengukuran curah 

hujan antara prototipe ini dengan alat manual 

milik BMKG yang masih digunakan hingga saat 

ini adalahrata-rata 0.26 mm. Perbedaan 

maksimumnya adalah 0.5 mm dan hal ini masih 

berada dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh 

BMKG.  
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ABSTRAK: Laston AC-WC dan lataston HRS-WC merupakan lapis struktur paling atas dari pekerasan jalan yang 

dalam campurannya digunakan filler (bahan pengisi). Seiring berjalannya waktu kebutuhan filler semakin meningkat 

sehingga dibutuhkan bahan alternatif yang dapat digunakan selain semen sebagai filler. PT. Semen Baturaja 

menghasilkan produk sisa hasil pembakaran berupa rawmeal dan klinker yang kemudian dimanfaatkan sebagai filler 

dalam campuran lapis perkerasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja laston AC-WC dan lataston 

HRS-WC dengan pemanfaatan rawmeal dan klinker (sisa pembakaran produksi semen PT. Semen Baturaja) sebagai 

filler. Dari hasil penelitian diketahui rawmeal dan klinker memenuhi spesifikasi Bina Marga 2010 sebagai filler. Untuk 

hasil uji laboratorium laston AC-WC dan lataston HRS-WC nilai stabilitas terendah adalah lapis perkerasan dengan 

menggunakan filler rawmeal. Untuk nilai VFA pada lataston HRS-WC  diperoleh 78% untuk rawmeal dan klinker 

sedangkan semen sebesar 77%.  Dari hasil uji penggunaan rawmeal dianggap lebih efisien daripada klinker dan semen 

dengan nilai KAO 7,9%. Sedangkan dari hasil analisis untuk lapis laston AC-WC diketahui nilai VFA terbesar adalah 

75,5% untuk campuran dengan klinker sebagai filler. Dapat ditarik kesimpulan untuk lapis perkerasan tipe laston AC-

WC penggunaan filler klinker lebih efisien dikarenakan nilai KAO paling kecil dan nilai VFAnya paling besar 

dibandingkan campuran dengan menggunakan filler semen dan rawmeal.  

 

Kata kunci: AC-WC, HRS-WC, filler, rawmeal, klinker 

 

ABSTRACT: Laston AC-WC and HRS-WC lataston is the uppermost layer of structure from the road which in the 
mixture is used filler (filler). Over time, filler needs have increased so that alternative materials are needed that can be 

used in addition to cement as a filler. PT. Semen Baturaja produces residual combustion products in the form of 

rawmeal and clinker which are then used as fillers in a mixture of pavement layers. The purpose of this study was to 

determine the performance of laston AC-WC and HRS-WC lataston by utilizing rawmeal and clinker (residual 

combustion of cement production from PT. Semen Baturaja) as fillers. From the research results, it is known that 

rawmeal and clinker meet Bina Marga 2010 specifications as fillers. For the results of the laston AC-WC laboratory test 

and HRS-WC lataston the lowest stability value is the pavement layer using rawmeal filler. For VFA values on HRS-

WC latastones obtained 78% for rawmeal and clinker while cement at 77%. From the results of the rawmeal use test it 

is considered more efficient than clinker and cement with a KAO value of 7.9%. While the results of the analysis for 

AC-WC laston layer showed that the largest VFA value was 75.5% for mixture with clinker as filler. Conclusions can 

be drawn for the laston AC-WC type pavement layer using clinker filler more efficiently because the KAO value is the 
smallest and the VFA value is greatest compared to the mixture using cement filler and rawmeal. 

 

Keywords: AC-WC, HRS-WC, filler, rawmeal, clinker 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Dalam perencanaan pekerasan jalan,  kekuatan, 

stabilitas dan ketahanan lapisan perkerasan terhadap 

deformasi sangat mempengaruhi mutu/ kualitas suatu 

jalan. Baiknya lapis perkerasan jalan dapat memberikan 

kenyamanan bagi pengguna jalan. Untuk itu berbagai 

hal dipertimbangkan dalam perencanaan perkerasan 
jalan demi memenuhi kepuasan pengguna jalan dan 

lancarnya mobilitas penduduk dari daerah asal menuju 

daerah tujuan.  

Di Indonesia terdapat banyak kasus mengenai 

kerusakan jalan seperti jalan berlubang. Hal ini sangat 

disayangkan karena dapat mengakibatkan kerugian baik 

finansial maupun non finansial. Selain itu kerusakan 

jalan dapat mengganggu jalannya lalu lintas di lokasi 
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bersangkutan. Tidak jarang kerusakan jalan terjadi 

karena dengan mutu perkerasan yang direncanakan 

tidak dapat mencapai umur rencana, selain itu 

kerusakan ini dapat terjadi sebab pembebanan yang 

terjadi berlebihan (overload), pertumbuhan jumlah 

kendaraan yang cepat dan banyaknya repetisi beban. 

Oleh karenanya dalam perencanaan tebal lapis 

perkerasan jalan dilakukan pemilihan bahan-bahan 

material campuran untuk lapis perkerasan dengan 

kualitas yang lebih tinggi lagi. 
Ada beberapa macam material yang digunakan 

sebagai bahan campuran untuk pelaksanaan pekerjaan 

perkerasan jalan yaitu agregat dan aspal. Agregat adalah 

komponen penyusun utama perkerasan dengan 

persentase digunakannya sebanyak 90-95%. Agregat 

pada perkerasan jalan berperan sebagai tulangan/ 

struktur perkerasan. Sedangkan aspal adalah bahan 

perekat/ pengikat yang dimanfaatkan sebagai lapis 

permukaan perkerasan lentur. Aspal sendiri berasal dari 

alam atau dari pengolahan minyak bumi.  

PT. Semen Baturaja menghasilkan produk sisa hasil 
pembakaran berupa rawmeal dan klinker. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan penelitian guna 

memanfaatkan produk sisa hasil permbakaran tersebut. 

Saat ini dalam perencanaan dan pelaksanaan perkerasan 

jalan di Indonesia digunakan lapis perkerasan campuran 

beraspal panas (Hotmix) yaitu Laston (Lapis Aspal 

Beton/ Asphalt Concrete), Lataston (Lapis Tipis Aspal 

Beton), dan Latasir (Lapis Tipis Aspal Pasir). Laston 

merupakan lapis permukaan struktural atau lapis pondasi 

atas yang terdiri dari agregat kasar, agragat halus, filler, 

dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan 

dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Laston sendiri 
terbagi menjadi tiga macam lapisan, yaitu Laston AC-

WC (Asphalt Concrete- Wearing Course), Laston AC-

BC (Asphalt Concrete- Binder Course), dan Laston AC-

Base (Asphalt Concrete-Base). Lataston terdiri dari dua 

lapis yaitu HRS-WC dan HRS-Base. Pada pembahasan 

ini akan dicoba penelitian mengenai kinerja Laston AC-

WC dan Lataston HRS-WC dengan pemanfaatan 

rawmeal dan klinker (sisa pembakaran produksi semen 

PT.Semen Baturaja) sebagai filler. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah rawmeal dan klinker dapat 

digunakan sebagai filler pada campuran Laston AC-

WC (Asphalt Concrete-Wearing Course) dan 

Lataston HRS-WC (Hot Rolled Sheet-Wearing 

Course) sesuai dengan semen Spesifikasi Bina Marga 

yang telah ditetapkan.  
2. Untuk mengidentifikasi kinerja lapis perkerasan 

dengan pemanfaatan rawmeal dan klinker pada 

campuran campuran Laston AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course) dan Lataston HRS-WC 

(Hot Rolled Sheet-Wearing Course) 

3. Untuk membandingkan kadar aspal optimum 

campuran campuran Laston AC-WC (Asphalt 

Concrete-Wearing Course) dan Lataston HRS-WC 

(Hot Rolled Sheet-Wearing Course) dengan 

pemanfaatan rawmeal  dan klinker sebagai filler, 

dengan campuran semen. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 
Gambar 1 Bagan Alir Penelitian 

 

 

HASIL PEMBAHASAN 

 

3.1.Hasil Pengujian Agregat  
 

 Pengujian agregat meliputi pengujian agregat kasar, 

agregat halus, serta Filler. Pengujian agregat meliputi 

pengujian pada agregat kasar dan agregat halus terdiri 

dari pengujian berat jenis, berat isi dan abrasi los 

angeles. Agregat kasar yang diuji berupa batu 1/2 dan 

batu 1/1. Untuk agregat halus yang diuji berupa abu batu 

dan pasir. Pengujian filler berupa semen, rawmeal dan 

klinker. Hasil pengujian agregat tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 1 sampai Tabel 5. 

 

Tabel 1 Hasil pengujian agregat kasar 

No 
Jenis 

Pengujian 

Pengu

jian 

Spesifi

kasi 

Bina 

Marga 

Hasil 

Pengujian 
Ket 

Batu 

1/2 

Batu 

1/1 

       
1 Berat jenis 

bulk 

SNI 

1969: 

2008 

Min. 

2,5 

2,47 2,3 Mem

enuhi 

2 Berat jenis 

SSD 

SNI 

1969: 

2008 

SNI 

1969: 

Min. 

2,5 

2,5 2,3 Mem

enuhi 

3 Berat jenis 

apparent 

Min. 

2,5 

2,5 2,4 Mem

enuhi 
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2008 

4 Penyerapan SNI 

1969: 

2008 

Maks. 

3% 

2.4

% 

1,11

3% 

Mem

enuhi 

5 Berat isi SNI 

03-

4804-

1998 

- 1,51 1,43  

6 Abrasi los 

angeles 

SNI 

2417:

2008 

Maks. 

40% 

25,3

7% 

27,6

5% 

Mem

enuhi 

Maks. 

8% 

5 % 5,4

% 

7 Kelekatan 

Agregat 

SNI 

2439:

2011 

Min. 

95% 

98,3

% 

98,3

% 

Mem

enuhi 

8 Impact 

Value 

BS 

82-

112-

1990 

Maks 

30% 

8,4 8,4 Mem

enuhi 

Tabel 2 Hasil pengujian agregat halus 

No 
Jenis 

Pengujian 
Pengujian  

Spesifi

kasi 

Bina 

Marga 

Hasil 

Pengujian 
Ket 

Pasir 
Abu 

Batu 

       
1 Berat 

jenis bulk 
SNI 

1969: 

2008 

SNI 

1969: 

2008 

Min. 
2,5 

2,4
8 

2,38 Mem
enuhi 

2 Berat 

jenis SSD 

Min. 

2,5 

2,5

4 

2,45 Mem

enuhi 

3 Berat 

jenis 

apparent 

Min. 

2,5 

2,6 2,5 Mem

enuhi 

4 Penyerapa

n 

SNI 

1969: 

2008 

Maks

. 3% 

2,4

% 

2,95

% 

Mem

enuhi 

5 Berat isi SNI 03-

4804-
1998 

- 1,4

79 

1,50

9 

- 

6 Nilai 

Setara 

Pasir 

SNI 03-

4428-

1997 

Min. 

60% 

83,

26

% 

85,1

% 

Mem

enuhi 

 

Tabel 3 Hasil pengujian filler Semen 

No 
Jenis 

Pengujian 

Pengujian 

Semen 

Spesif

ikasi 

Bina 

Marga 

Hasil 

Pengujian 
Ket 

1 Lolos 

saringan 

#50 

SNI M-

02-1994-

03 

- 3%  

2 Lolos 

Saringan 
#100 

SNI M-

02-1994-
03 

- 4,83%  

3 Lolos 

Saringan 

#200 

SNI M-

02-1994-

03 

- 9,3%  

4 PAN SNI M-

02-1994-

03 

Min. 

70% 

100% Meme

nuhi 

5 Berat Jenis 

Filler 

SNI 15-

2531-

1991 

- 3,15  

 

Tabel 4 Hasil pengujian filler rawmeal 

No 
Jenis 

Pengujian 

Pengujian 

Rawmeal 

Spesif

ikasi 

Bina 

Marg

a 

Hasil 

Pengujia

n 

Ket 

1 Lolos 

saringan 

#50 

SNI M-

02-1994-

03 

- 2,3 %  

2 Lolos 

Saringan 
#100 

SNI M-

02-1994-
03 

- 3,33%  

3 Lolos 

Saringan 

#200 

SNI M-

02-1994-

03 

- 10,2%  

4 PAN SNI M-

02-1994-

03 

Min. 

70% 

95% Memen

uhi 

5 Berat Jenis 

Filler 

SNI 15-

2531-

1991 

- 1,33  

 

Tabel 5 Hasil pengujian filler klinker 

No 
Jenis 

Pengujian 

Pengujian 

Klinker 

Spesif
ikasi 

Bina 

Marg

a 

Hasil 

Pengujian 
Ket 

1 Lolos 

saringan 

#50 

SNI M-

02-1994-

03 

- 10,3 %  

2 Lolos 

Saringan 

#100 

SNI M-

02-1994-

03 

- 28%  

3 Lolos 

Saringan 
#200 

SNI M-

02-1994-
03 

- 32,2%  

4 PAN SNI M-

02-1994-

03 

Min. 

70% 

82% Mem

enuhi 

5 Berat Jeniss 

Filler 

SNI 15-

2531-

1991 

- 1,11  

 

3.2.Hasil Pengujian Aspal 

 

 Aspal yang diuji pada penelitian ini dilakukan di 

laboratorium PU Bina Marga Sumatera Selatan 

merupakan aspal shell penetrasi 60/70 dari PT. Bintang 

Selatan Agung. Berdasarkan hasil pengujian, aspal telah 

memenuhi spesifikasi Bina Marga Tahun 2010 (Revisi 

3). Hasil pengujian aspal dapat dilihat pada  Tabel 6. 

 

Tabel 6 Hasil pengujian aspal 

N

o 

Jenis 

Penguji

Penguji

an 

Spesifik

asi 

Hasil 

Penguji
Ket 
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an Aspal Bina 

Marga 

an 

1 Penetras

i (25˚c, 

100gr, 5 

detik) 

SNI 06-

2456-

1991 

60-70 64,6 Memenu

hi 

2 Berat 

jenis 

(250C) 

SNI 06-

2441-

2011 

Min. 1 1,035 Memenu

hi 

3 Daktilit

as 

(25◦C, 5 
cm per 

menit) 

SNI 06-

2432-
2011 

Min.100 140 Memenu

hi 

4 Titik 

lembek 

(0C) 

SNI 06-

2434-

2011 

Min. 48 49,9 Memenu

hi 

5 Titik 

nyala 

(0C) 

SNI 06-

2433-

2011 

Min. 

232 

336 Memenu

hi 

6 Titik 

bakar 

(0C) 

SNI 06-

2433-

2011 

- 349 Memenu

hi 

7 Viskosit

as 

SNI 06-

6721-

2002 

- - - 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diuraikan bahwa 
pengujian penetrasi pada aspal didapat nilai 64,6 dari 

semen spesifikasi range antara 60 sampai 70 yang 

pengujiannya dilakukan pada suhu 250c dengan benda uji 

sebanyak 100 gram dan pembacaan per 5 detik. Untuk 

pengujian berat jenis yang syarat minimal 1 didapat nilai 

1,035. Pengujian daktilitas menunjukkan aspal termasuk 

elastis karena hasil uji didapat 140 cm dari syarat 

minimal 100 cm yang dilakukan pada suhu 250c dengan 

pemelaran 5 cm per menit. Pada beberapa parameter 

pengujian aspal yang dijelaskan berdasarkan tabel di atas 

telah memenuhi persyaratan spesifikasi bina marga 2010 

(revisi 3), sehingga dapat digunakan sebagai bahan 
pengikat campuran laston AC-WC dan lataston HRS-

WC.  

3.3 Hasil pengujian Marshall menggunakan filler semen, 

rawmeal dan klinker 

  

 pada pengujian marshall dilakukan analisa pengujian 

void in mixture (VIM), void in mineral aggregate 

(VMA), void with filled asphalt (VFA), stability 

(stabilitas), flow (kelelehan), hasil bagi stabilitas dan 

kelelehan yaitu marshall quotient (MQ). Nilai mq 

menyatakan sifat kekakuan terhadap campuran bahan 
agregat dan aspal.  Hasil marshall test untuk campuran 

laston AC-WC dan lataston HRS-WC dengan 

menggunakan semen, rawmeal dan klinker sebagai 

berikut dapat di lihat Tabel 7 dan Tabel 8. Hasil 

perbandingan parameter karakteristik marshall 

berdasarkan dari nilai KAO masing-masing yang telah 

didapat.  

 

Tabel 7 Perbandingan parameter marshall pada lapis 

perkerasan laston AC-WC 

 

No. 

 

Parameter 

Hasil Pengujian 

filler 

semen 

filler 

rawmeal 

filler 

klinker 

1 KAO 6,55% 6,65% 6,3% 

2 VIM 4,77% 4,8% 4,4% 

3 VMA 18% 18,5% 17,4% 

4 VFA 75% 74% 75,5% 

5 Stabilitas 1900 kg 
1610 

kg 

1770 

kg 

6 Kelelehan 3,5 mm 
4,78 
mm 

4,97 
mm 

7 MQ 
545 

kg/mm 
348 

kg/mm 
350 

kg/mm 

 

Tabel 8 Perbandingan parameter marshall pada lapis 

perkerasan lataston HRS-WC 

 

No. 

 

Parameter 
Hasil Pengujian 

  
filler 

semen 

filler 

rawmeal 

filler 

klinker 

1 KAO 8,2% 7,9% 7,95% 

2 VIM 5% 4,45% 4,40% 

3 VMA 21,40% 20,40% 20,60% 

4 VFA 77% 78% 78% 

5 Stabilitas 
2100 
kg 

1400 
kg 

1850 
kg 

6 Kelelehan 
3,20 
mm 

3,40 
mm 

3,35 
mm 

7 MQ 
690 

kg/mm 
420 

kg/mm 
557 

kg/mm 

Berdasarkan data pada Tabel 7 dan Tabel 8 maka 

diperoleh perbandingan nilai parameter marshall  antar 
masing-masing campuran laston AC-WC dan lataston 

HRS-WC dengan pemanfaatan klinker dan rawmeal 

sebagai filler dengan semen sebagai filler. Kemudian 

dari hasil rekapitulasi pada dua tabel diatas maka dapat 

diuraikan dalam bentuk grafik diagram batang untuk 

kemudian dijelaskan seperti berikut. 

 
Gambar 2 Grafik perbandingan nilai VIM hasil 

pengujian marshall pada campuran laston AC-WC 

 

4.2%

4.3%

4.4%

4.5%

4.6%

4.7%

4.8%

4.9%

Semen Klinker Rawmeal

V
IM

 (
%

)

Variasi Filler

495



 

Kinerja Laston AC-WC dan Lataston HRS-WC dengan Pemanfaatan Rawmeal dan Klinker sebagai Filler 

 
Gambar 3  Grafik perbandingan nilai VIM hasil 

pengujian marshall pada campuran lataston HRS-WC 

 

Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 diketahui bahwa 

campuran laston AC-WC dan campuran lataston HRS-

WC dengan menggunakan filler klinker memiliki pori 

dalam campuran paling sedikit yaitu 4,4% terhadap 
persen campurannya. Sehingga campuran perkerasan 

dengan klinker lebih baik dari segi kepadatannya. 

  

 
Gambar 4 Grafik perbandingan nilai VMA hasil 

pengujian marshall pada campuran laston AC-WC

 
    

Gambar 5 Grafik perbandingan nilai VMA hasil 

pengujian marshall pada campuran lataston HRS-WC 

 

Gambar 4 menunjukkan campuran laston AC-WC 

dengan menggunakan filler klinker lebih baik 

dibandingkan campuran dengan filler semen dan 

rawmeal dikarenakan pori-pori yang terdapat didalam 
agregatnya (VMA) lebih sedikit yaitu sebesar 17,4% 

terhadap persentase agregatnya. Sedangkan untuk 

campuran lataston HRS-WC diperoleh nilai VMA 

terkecil terdapat pada campuran dengan filler rawmeal 

yaitu 20,4% terhadap persen agregatnya. Menurut 

Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2010 Revisi 3 

disyaratkan bahwa untuk nilai VMA pada campuran 

laston dan lataston adalah minimal 15% dari persen 

agregatnya, maka dari gambar 4 dan gambar 5 diketahui 

bahwasanya seluruh campuran dengan ketiga jenis filler 

yang berbeda tersebut telah memenuhi syarat. 
 

 
Gambar 6 Grafik perbandingan nilai VFA hasil 

pengujian marshall pada campuran laston AC-WC 
 

 
 

 

Gambar 7 Grafik perbandingan nilai VFA hasil 

pengujian marshall pada campuran lataston HRS-WC 

 

Pada campuran laston AC-WC diketahui nilai VFA 
terbesar terdapat pada campuran dengan menggunakan 

filler klinker yaitu dengan nilai 75,5%. Sedangkan untuk 

campuran lataston HRS-WC diketahui bahwa VFA 

untuk campuran dengan menggunakan filler klinker dan 

rawmeal paling baik dibanding campuran dengan 

menggunakan filler semen yaitu sebesar 78% , namun 

perbedaan yang didapat tidak terlalu besar yaitu hanya 

1% saja.  Syarat spesifikasi Bina Marga untuk VFA yaitu 

lebih dari 65%. Sehingga dari perhitungan data hasil uji 
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laboratorium yang didapat nilai VFA pada campuran 

laston AC-WC dan lataston HRS-WC dengan ketiga 

variasi filler tersebut telah memenuhi spefisikasi yang 

telah disyaratkan. Semakin tinggi nilai VFA kekedapan 

campuran terhadap air dan udara semakin tinggi, jika 

nilai VFA terlalu kecil maka campuran kurang kedap 

terhadap air dan udara sehingga mudah retak.  

 
Gambar 8 Grafik perbandingan nilai stabilitas hasil 

pengujian marshall pada campuran laston AC-WC 

 

 
 

 

Gambar 9 Grafik perbandingan nilai stabilitas hasil 
pengujian marshall pada campuran lataston HRS-WC 

 

Gambar 8 dan gambar 9 diketahui bahwasanya 

nilai stabilitas tertinggi diperoleh oleh campuran dengan 

semen sebagai filler sedangkan nilai stabilitas terendah 

diperoleh oleh campuran dengan menggunakan rawmeal 

sebagai filler. Nilai stabilitas sangat berpengaruh 

terhadap campuran karena stabilitas merupakan 

kemampuan suatu campuran untuk menahan deformasi. 

Semakin tinggi nilai stabilitas maka semakin stabil 

campuran tersebut. Dalam hal ini dengan menggunakan 
filler semen memiliki stabilitas yang lebih baik 

dibandingkan kedua filler lainnya karena nilai stabilitas 

campuran lebih tinggi. Tetapi meskipun memiliki 

perbedaan angka ketiga campuran tersebut masih 

memenuhi syarat Spesifikasi Bina Marga Tahun 2010 

Revisi 3 untuk stabilitas yaitu tidak kurang dari 800 kg.  

 

 
Gambar 10 Grafik perbandingan nilai flow hasil 

pengujian marshall pada campuran laston AC-WC 

 

 
 

Gambar 11 Grafik perbandingan nilai flow hasil 

pengujian marshall pada campuran lataston HRS-WC 

 

Berdasarkan gambar 10 dan gambar 11 diketahui 

bahwa semen memiliik nilai kelelehan (flow) paling 

rendah yaitu 3,5 mm untuk campuran laston AC-WC dan 
3,2 untuk campuran lataston HRS-WC. Campuran yang 

memiliki kelelehan tinggi dan stabilitas rendah memiliki 

sifat yang kaku dan getas, sebaliknya jika kelelehan 

rendah dan stabilitas tinggi maka campuran tersebut 

cenderung plastis. Ini berarti dengan menggunakan filler 

klinker memiliki sifat yang lebih baik karena nilai 

kelelehan yang lebih tinggi daripada kedua filler lainnya. 

Tetapi nilai kelelehan yang didapat dari ketiga jenis 

campuran tersebut masuk dalam syarat spesifikasi yaitu 

3-5 mm, yang artinya ketiga jenis campuran tersebut 

memiliki sifat yang tidak terlalu kaku dan tidak juga 
terlalu plastis. 

 
Gambar 12 Grafik perbandingan nilai MQ hasil 
pengujian marshall pada campuran laston AC-WC 
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Kinerja Laston AC-WC dan Lataston HRS-WC dengan Pemanfaatan Rawmeal dan Klinker sebagai Filler 

 
 

Gambar 13 Grafik perbandingan nilai MQ hasil 

pengujian marshall pada campuran lataston HRS-WC 

 

Gambar di atas menunjukkan perbandingan nilai MQ 

dengan menggunakan filler semen, filler rawmeal dan 

filler klinker dalam satuan Kg/mm. Nilai MQ 

menunjukkan nilai fleksibilitas campuran. Semakin 

tinggi nilai MQ maka campuran semakin kaku, 

sebaliknya semakin kecil nilai MQ maka campuran 
semakin lentur. Karena itu dengan menggunakan filler 

semen memiliki sifat campuran yang lebih kaku karena 

nilai MQ untuk campuran lebih besar daripada dengan 

menggunakan filler rawmeal dan klinker. Untuk syarat 

nilai MQ berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga 

2010 (Revisi 3) yaitu minimal 250 Kg/mm, sehingga 

campuran dengan ketiga variasi filler yang berbeda 

tersebut terbukti telah memenuhi syarat yang ditetapkan. 

 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan analisa data-data hasil penelitian yang 

diperoleh dari pengujian dan perhitungan pengaruh 

pemanfaatan material sisa pembakaran produksi semen 

rawmeal dan klinker terhadap lapis aspal beton wearing 

course (AC-WC) dan lapis tipis aspal beton wearing 

course (HRS-WC) sebagai filler, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil pengujian di laboratorium dan hasil 

perhitungan, karakteristik ketiga sampel yang akan 

dijadikan filler telah memenuhi syarat spesifikasi. 

Berdasarkan hasil pengujian marshall yang telah 

dilakukan, dengan menggunakan semen, rawmeal 

dan klinker sebagai filler didapat nilai stabilitas, 

kelelehan, VIM, VMA, VFA dan MQ telah 

memenuhi spesifikasi Bina Marga Tahun 2010 

(Revisi 3). Hal ini membuktikan bahwa dengan 

menggunakan filler rawmeal dan klinker untuk lapis 

AC-WC dan HRS-WC dapat digunakan sebagai 

bahan pengisi dalam perkerasan jalan yang sesuai 

dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 (Revisi 

3).  

2. Nilai Kadar Aspal Optimum (KAO) yang didapat 

dengan menggunakan semen, rawmeal dan klinker 

sebagai filler memiliki nilai KAO yang berbeda 

tetapi tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh. 

Untuk nilai KAO pada campuran lataston HRS-WC 

dengan menggunakan semen sebagai filler sebesar 

8,2% sedangkan untuk rawmeal dan klinker sebagai 

filler sebesar 7,9% dan 7,95%. Dilihat dari KAO 

masing-masing campuran, campuran dengan 

menggunakan rawmeal sebagai fller dinilai lebih 

hemat karena memiliki nilai KAO yang lebih kecil 

dari KAO kedua filler yang digunakan. Sedangkan 

campuran laston AC-WC dengan menggunakan filler 

klinker dinilai lebih hemat dikarenakan nilai KAO 

yang lebih kecil dibanding campuran dengan 

menggunakan filler semen dan rawmeal yaitu 6,3%. 

Karakteristik nilai yang didapat pada campuran 

lastaston HRS-WC dengan menggunakan filler 

rawmeal dan klinker untuk nilai VIM sebesar 4,45% 

dan 4,4%, untuk nilai VMA 20,4% dan 20,6%, untuk 

nilai VFA memiliki nilai yang sama yaitu 78%, untuk 

stabilitas filler klinker memiliki nilai yang lebih 

tinggi 1850 kg dibandingkan dengan rawmeal 

sebesar 1400 kg sedangkan untuk kelelehan dan MQ 

didapat nilai 3,4 mm, 3,35 mm dan 420 kg/mm, 557 

kg/mm. Sedangkan untuk campuran laston AC-WC 

diperoleh nilai VIM untuk masing-masing campuran 

deng filler semen, klinker dan rawmeal ialah 4,77%, 

4,4%, dan 4,8%. Kemudian untuk nilai VMAnya 

berturut-turut 18%, 17,4% dan 18,5%, untuk nilai 

VFA yaitu 75%, 75,5%, dan 74%. Untuk nilai 

stabilitas campuran dengan filler semen, klinker dan 

rawmeal yaitu 1900 kg, 1770 kg, dan 1610 kg 

sedangkan untuk flownya 3,5 mm, 4,97 mm, dan 4,78 

mm. Berikutnya nilai MQ campuran laston AC-WC 

dengan filler semen, klinker dan rawmeal ialah 545 

kg/mm, 350 kg.mm, dan 348 kg/mm. 

3. Dengan menggunakan klinker sebagai filler memiliki 

sifat yang lebih baik karena nilai kelelehan yang 

lebih tinggi daripada kedua filler lainnya. 

4. Dengan menggunakan rawmeal dan klinker sebagai 

filler memiliki nilai VFA yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan filler semen karena tingginya 

nilai VFA yang berpengaruh terhadap kekedapan 

campuran terhadap air dan udara. 

5. Dengan menggunakan rawmeal dan klinker sebagai 

filler dapat memperkecil nilai VIM dibandingkan 

dengan semen sebagai filler. 
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ABSTRAK: Penelitian pada pembangkit bilangan acak berbasis discrete time chaos banyak yang menggunakan fungsi 

non linear dalam dalam proses pembangkitan rangkaian bilangan acak. Sangat peka terhadap sedikit perubahan nilai 

input menjadi salah satu alasan penggunaan fungsi ini. Fungsi chaos merupakan fungsi non linear yang dapat dibagi 

menjadi beberapa dimensi. Tulisan membahas penelitian yang telah kami mengenai pembangkitan bilangan acak 

dengan menggunakan fungsi chaos satu dimensi. Modifikasi fungsi chaos logistic map menghasilkan fungsi baru guna 

mendapatkan rangkaian bilangan yang acak. Fungsi modifikasi tersebut menghasilkan nilai real positif dan negatif 

secara bergantian. Pada beberapa penelitian, penentuan nilai ambang (threshold) yang diperlukan pada proses konversi 

nilai real yang dihasilkan oleh fungsi chaos ke bentuk binari menjadi perhatian khusus. Akan tetapi, pada penelitian ini 

proses konversi nilai real menjadi rangkaian bilangan binari dilakukan dengan menggunakan aritmatika floating point 

IEEE 754-2008. Melalui uji keacakan NIST 800-22 terhadap luaran yang dihasilkan, diperoleh rangkaian bit yang acak 

dengan nilai proporsi pada interval 0.986-0.994582 dengan P-value 0.01 serta memiliki nilai entropi yang mendekati 

nilai maksimum yaitu 1. 

 

ABSTRACT : Many research on random number generator uses the nonlinear function to produce the random bit 

stream. Susceptible to the slight changes in input values is one reason for using this function. Chaos is a nonlinear 
function which consists of several dimensions. This paper discusses our research on the random number generator 

using the modification of one-dimensional chaos functions. Modification of the chaos logistic map function produces a 

new function to get a series of random numbers. The modification function alternates positive and negative real values. 

In some studies, the determination of the threshold needed in the process of converting real values generated by chaos 

functions into binary forms is of particular concern. However, in this study, the process of converting real values into a 

series of binary numbers is done using IEEE 754-2008 floating point arithmetic. Through the NIST randomness test 

800-22, as many as 1000 random bit sequences are obtained, which have proportion values in the interval of 0.986- 

0.994582 with P-value = 0.01 and the entropy values are close to the maximum value. 

 
Kata Kunci: random number, chaos, acak, biner, rangkaian 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Kebutuhan akan rangkaian bilangan acak atau semi 

acak terus meningkat dalam banyak  applikasi 

kriptografi. Menurut (Menezes, Van Oorschot, & 

Vanstone, 1996) rangkaian bilangan acak memiliki peran 

yang sangat penting dalam berbagai mekanisme layanan 

keamanan pada kriptografi. Beberapa layanan yang 

membutuhkan rangkaian bilangan acak dintaranya 

adalah sebagai kunci pada proses enkripsi/dekripsi, salt 

pada fungsi hash, initialization vector, serta nonce yang 

diterapkan pada protokol kriptografi. Mengingat 

pentingnya bilangan acak, suatu proses yang dapat 

menghasilkan keacakan yang baik pada suatu rangkaian 

bilangan merupakan bagian yang krusial dari banyak 

operasi kriptografi. 

Konsep keacakan yang dimiliki oleh suatu rangkaian 

kunci pada sistem kripto (simetrik dan asimetrik) 

bertujuan untuk mendukung kekuatan algoritma yang 

digunakan sehingga mempersulit lawan dalam 

melakukan serangan (Schiller & Crocker, 2005). Hal ini 

diperkuat dengan prinsip Kerckhoffs yang menyatakan 

"The enemy cryptanalyst knows all details of the 

enciphering process and deciphering process except for 

the value of the secret key”. Menurut (Schneier, 1996), 

sebuah rangkaian kunci dikatakan baik jika diperoleh 
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dari suatu rangkaian pembangkit bit acak dengan proses 

yang dilakukan secara otomatis. Hal tersebut menjadikan 

keacakan (randomness) memiliki peran yang sangat 

penting dalam membangkitkan rangkaian kunci untuk 

menjamin suatu sistem kripto tidak mudah diserang oleh 

pihak lawan (Menezes et al., 1996). 

Salah satu metode pembangkit bilangan acak atau 

random number generator (RNG) adalah true random 

naumber generator (TRNG). TRNG menggunakan 

sebuah sumber non deterministik (sumber entropi) 

dengan beberapa fungsi pengolahan atau biasa disebut 

proses destilasi entropi, yang berguna untuk 

meningkatkan keacakan rangkaian bilangan yang 

dihasilkan. Proses destilasi entropi dibutuhkan untuk 

mengatasi kelemahan dari sumber entropi. Harvesting 

methode dan post processing merupakan beberapa proses 

destilasi entropi. Sumber entropi pada TRNG dapat 

berupa sumber fisik seperti electronic noise, atau berupa 

gelombang/fenomena periodik lainnya yang tampak 

acak. Untuk dapat diterapkan pada sistem kripto, maka 

luaran dari TRNG harus tidak dapat diprediksi. 

Pengembangan penelitian mengenai sumber TRNG 

terus dilakukan. Pada tahun 2006 penelitian chaos 

berbasis TRNG mulai dilakukan, sangat sensitif terhadap 

perubahan sekitarnya menjadikan chaos dapat 

menghasilkan nilai entropi yang tinggi. 

Sistem chaos dapat digunakan sebagai metode 

pengembangan TRNG untuk meningkatkan keacakan 

rangkaian bit (Cicek, Pusane, & Dundar, 2013a, 2013b, 

2017; Nejati, Beirami, & Ali, 2012; Pareschi, Setti, & 

Rovatti, 2006). Chaos merupakan sistem dinamis yang 

menghasilkan perilaku non-periodik (Wiggins, 2003). 

Meskipun chaos termasuk deterministik, sensitifitasnya 

yang tinggi terhadap perubahan kondisi awal ketika 

dikombinasikan dengan karakteristik aperiodik yang 

berbeda serta didorong oleh eksponen lyapunov positif 

yang mendasari, menjadikan chaos sebagai kandidat 

yang tepat untuk aplikasi TRNG (Cicek et al., 2013a). 

Kelebihan lain dari sistem chaos adalah dapat 

diimplementasikan padarangkaian elektronik dengan 

menggunakan teknik diskrit yang disebut diskrit time 

chaos (DTC). Sumber entropi chaos adalah sesuatu yang 

melekat pada sistem, yang diperkuat oleh loop umpan 

balik positif melalui iterasi sinyal output pada fungsi 

deterministik (Callegari, Rovatti, & Setti, 2005). Inti inti 

entropi DTC berbasis TRNG telah diajukan oleh 

Cicek(Cicek et al., 2013a). Arsitektur metode TRNG 

berasis chaos ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1 Arsitektur entropi tunggal TRNG berbasis 

chaos (Cicek et al., 2013a) 

 
Logistic map merupakan sistem chaos satu dimensi 

(1D) sederhana yang banyak diterapkan dalam 

pembangkitan bilangan acak. Adapun nilai input yang 

berlaku   adalah   bilangan   real   positif   dengan   nilai 

      (       )  dan menghasilkan keluaran  berupa bilangan 

real  positif,              (      )  untuk ........................ Sistem 

chaos ini mampu menghasilkan rangkaian bit acak 

dengan nilai entropi yang mendekati 1 dan tidak terdapat 

korelasi antar 1-bit dengan bit lainnya dalam suatu 

rangkaian tanpa menggunakan post processing. 

Modifikasi sistem chaos 1D yang dapat mengolah 

bilangan real positif dan negatif yang selanjutnya 

diterapkan pada TRNG telah dilakukan oleh (Beirami, 

Nejati, & Massoud, 2008; Nejati et al., 2012), modifikasi 

dilakukan pada Tent map dan menghasilkan sistem 

chaos yang bernama Zigzag map yang menghasilkan 

nilai positif dan negatif secara bergantian. Selain Tent 

map, modifikasi logistic map untuk kemudian diterapkan 

pada kriptografi telah dilakukan pada beberapa 

penelitian. Namun modifikasi tersebut berlaku bagi 

      ( ) (Borujeni & Ehsani, 2015; Huang, 2005). 

Berdasarkan kelebihan yang dimiliki, pada penelitian 

ini dilakukan pembangkitan dengan menggunakan 

modifikasi logistic map yang dapat mengolah nilai input 

real   positif   maupun   negatif,   (   )    dan 

menghasilkan    output     real     positif     dan     negatif 

( ) secara bergantian, dimana . 

(Magfirawaty, Lestari, Suryadi, & Ramli, 2018). 

Aritmatika floating point IEEE 754-2008 digunakan 

pada proses konversi nilai real yang dihasilkan oleh 

fungsi chaos menjadi rangkaian bilangan biner. Untuk 

mengetahui tingkat keacakan dari rangkaian bit yang 

dihasilkan, maka dilakukan pengujian dengan 

menggunakan NIST 800-22. 

Tulisan ini terbagi atas lima bagian. Bagian pertama 

menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian. Penjelasan mengenai metode penelitian 

pembangkit bilangan acak dengan menggunakan 

modifikasi fungsi logistic map di jelaskan pada bagian 

kedua. Bagian selanjutnya menjelaskan konversi 

bilangan real menjadi rangkaian bilangan biner. 

Penjelasan penerapan fungsi nonlinear dan proses 

konversi yang diusulkan dari TRNG ditemui pada bagian 
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kelima. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

disajikan pada bagian akhir tulisan ini. 

 

 
MODIFIKASI FUNGSI LOGISTIC MAP 

 
Modifikasi yang dilakukan (Magfirawaty et al., 

2018)    memungkinkan    (    )     (     ).    Input 

modifikasi ini dapat berupa bilangan real positif maupun 

negatif, yang kemudian akan menghasilkan bilangan real 

positif dan negatif secara bergantian disetiap iterasi. 

Modifikasi logistic map mengasilkan dua fungsi 

persamaan,   yaitu,         (      )      dan       (      ),   dimana 

(  ).  Persamaan  umum  dari  modifikasi   tersebut 

adalah 

bit. Arsitektur penelitian yang dilakukan ditunjukkan 

pada Gambar 3. 

 

  (    )          

       {
 (  )    

(1) 
    Gambar 2 Grafik Eksponensial Lyapunov 

 

Persamaan rekursif ditunjukkan pada persamaan (2), 

dengan merupakan nilai awal  dan  merupakan  

parameter kontrol. 

 
   ((

 
| | √ | |) ) (( √ ) ) 

 

  
 
 

    

  

              
   

 

 
(2) 

 
Gambar 3 Arsitektur Metode Penelitian 

(( | | √ | |) ) (( √ ) ) 

{ 

 
dengan                

 
MEKANISME PEMBANGKITAN BILANGAN ACAK 

Sistem modifikasi chaos yang dilakukan oleh 

(Magfirawaty et al., 2018) menghasilkan output bilangan 

real  dengan  jangkauan  nilai  antara   -1  s/d  1,     (       ) 

( ) dengan ketika parameter kontrol 

( ) bernilai 2 dan -2. Hasil yang diperoleh dibuktikan 

pada grafik eksponensial Lyapunov yang menunjukkan 

nilai  positif  ketika          dan          seperti  pada   

Gambar 2. Adapun nilai awal merupakan bilangan real 

positif  (    )    dengan  menghindari     √     pada 

parameter 2 dan -2 agar tidak diperoleh suatu lintasan 

yang stabil di nilai tertentu. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Magfirawaty et al., 2018) yang menghasilkan rangkaian 

nilai biner dengan menggunakan sebuah nilai ambang 

batas, pada penelitian ini proses konversi bilangan real 

menjadi rangkaian biner menggunakan konversi floating 

point arithmetic IEEE 754-2008. Panjang format yang 

dihasilkan oleh setiap bilangan real adalah sebanyak 32- 

Clock internal dapat digunakan sebagai sumber 

entropi (input) RNG. Dengan proses sampling pada blok 

S/H terhadap sumber tersebut, diperoleh data dengan 

nilai yang tidak berulang pada periode tertentu. Nilai 

tersebut selanjutnya menjadi nilai awal ( ) dari blok 

fungsi non-linear. Modifikasi fungsi chaos logistic map 

pada blok tersebut menghasilkan nilai baru di setiap 

iterasi. Adapun, perilaku chaos pada fungsi ini 

dikendalikan oleh nilai parameter ( ) yang bernilai  2 

atau  -2.  Misal  nilai  awal               ,  maka  lintasan 

yang dihasilkan oleh fugsi chaos setelah 8 kali iterasi 

adalah                  {            ,   -0,6900,   0.5566,   -0.8818, 

-0,2744,    0,8861,    0,2980,    -0,9137}.    Lintasan yang 

diperoleh ditunjukkan pada Gambar 4, lintasan tersebut 

dihasilkan setelah melakukan iterasi sebanyak 100 

iterasi. 
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Gambar 4 Lintasan Fungsi Chaos dengan100 Iterasi 

Nilai  real   yang  dihasilkan  oleh  blok  fungsi  non- 

linear seperti yang ditunjukkan Gambar 4 adalah antara 

-1 s/d 1. Nilai tersebut selanjutnya akan di konversi 

kebentuk biner dengan menggunakan aritmatika standar 

IEEE 754-2008. Floating point arithmetic IEEE 754- 

2008 merupakan sebuah standar yang dikeluarkan oleh 

IEEE untuk merepresentasikan sebuah bilangan real 

kebentuk kode biner. Adapun format kode biner yang 

dimungkinkan memiliki panjang diantaranya 32-bit, 64- 

bit dan 128-bit. Pada penelitian ini, format 32-bit 

digunakan untuk menunjukkan sebuah bilangan real 

yang dihasilkan oleh blok fungsi non-linear. Format 

tersebut terbagi atas 3 bagian seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 5. 

 
 

terdiri atas 106 bit yang dihasilkan dengan menggunakan 

metode yang diusulkan dengan nilai adalah 2. Uji 

keacakan yang dilakukan dengan menggunakan uji NIST 

800-22. Hasil pengujian menunjukkan metode RNG 

yang diusulkan dengan memanfaatkan modifikasi fungsi 

logistic map mampu melewati sepuluh uji yang terdapat 

pada NIST  800-22 menggunakan nilai             seperti 

yag terlihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Uji NIST 800-22 

 

Uji Statistik Metode Usulan 

 P-Value Nilai Proporsi 

Frequency 0.483272 0.986 

Block Frequency 0.735428 0.991 

Cumulative Sums 0.735963 0.990 

Runs 0.347194 0.986 

Longest Run 0.621919 0.988 

Rank 0.192871 0.990 

Universal 0.293492 0.990 

Random Excursions 0.734631 0.994582 

Random Excursions Variant 0.424183 0.994582 

Linear Complexity 0.807126 0.995 

 
Analisa Entropi 

 
Pada penelitian ini, telah dilakukan pengukuran nilai 

entropi dari bit luaran yang dihasilkan. Entropi dalam 

teori informasi merupakan ukuran ketidakpastian nilai 

suatu bit yang akan dihasilkan. Entropi ( ) dari suatu  

data biner didefinisikan sebagai berikut (Shannon, 1949), 
 

      ∑  (3) 

Gambar 5. Format Konversi Floating Point ke 32-Bit 

Biner 

 
Dari 32-bit yang dihasilkan dari proses konversi, 

sebanyak 23-bit mantisa selanjutnya digunakan sebagai 

rangkaian bit acak pada penelitian ini dan dilakukan uji 

keacakan dengan menggunakan uji NIST 800-22. 

 

 
HASIL DAN ANALISA 

 
Uji Keacakan 

 
Pada penelitian ini kami telah melakukan pengujian 

terhadap 103 rangkaian bit acak dimana setiap rangkaian 

dimana adalah probabilitas untuk menghasilkan bit 0 

atau  1.  Ketika  setiap  probabilitas  dan   adalah  ½ 

maka akan menghasilkan entropi bernilai 1, yang 

merupakan nilai maksimum fungsi entropi dalam 

persamaan (3) pada suatu rangkaian bit. 

Gambar 6 mengilustrasikan nilai entropi dari 300 

rangkaian bit (tiap rangkaian terdiri atas 106-bit) yang 

dihasilkan menggunakan metode yang diusulkan dengan 

nilai = 2. Pada gambar tersebut terlihat nilai entropi  

yang dihasilkan diatas 0.98 atau mendekati 1. Hal ini 

menunjukkan bahwa metode yang diusulkan 

menciptakan rangkaian bit yang memiliki keseragaman 

distribusi bit 1 dan bit 0 dalam setiap rangkaian. 

503



Pemanfaatan Fungsi Modifikasi Fungsi Non Linear Satu Dimensi Dan Aritmatika Floating Point Ieee 754-2008 Pada Pembangkitan 

Rangkaian Bit Acak Berbasis Discrete Time 

 

 
 

 

 
Gambar 6. Sebaran Nilai Entropi 300 Rangkaian Bit 

Kecepatan Proses 

Pengukuran kecepatan terhadap proses pembangkitan 

bilangan acak menggunakan fungsi modifikasi logistic 

map dan IEEE 754-2008 pada proses konversi. Hasil 

yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan waktu 

proses pembangkit bilangan acak yang dilakukan oleh 

(Magfirawaty et al., 2018). Grafik perbandingan tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 7. Gambar tersebut 

memperlihatkan metode RNG yang diusulkan 

memerlukan waktu yang lebih lama dibanding 

(Magfirawaty et al., 2018). 
 

 
Gambar 7. Perbandingan Waktu Proses Pembangkitan 

Bilangan 

 

 
KESIMPULAN 

 
Telah dilakukan proses pembangkitan bilangan acak 

dengan menggunakan fungsi modifikasi logistic map 

yang mampu mengolah dan menghasilkan nilai real 

positif dan negatif. Konversi bilangan real yang 

dihasilkan menjadi rangkaian bit dilakukan dengan 

menggunakan aritmatika floating point IEEE 754-2008. 

Sebanyak 23-bit mantisa dari setiap bilangan real 

selanjutnya digunakan sebagai rangkaian bit acak. Uji 

 
keacakan dengan menggunakan NIST 800-22, 

menunjukkan metode yang diusulkan mampu 

menghasilkan rangkaian bit yang acak. Selanjutnya 

dengan memanfaatkan persamaan Shannon, diperoleh 

nilai entropi diatas 0.98 atau mendekati 1. Adapun 

berdasarkan pengukuran waktu, metode yang diusulkan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan 

(Magfirawaty et al., 2018) . 
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ABSTRAK: Citra Magnetic Resonance Imaging (MRI)  telah digunakan secara luas dalam tindakan klinis maupun 

penelitian tentang neuroimaging, seperti tumor otak. Tumor otak adalah pertumbuhan abnormal didalam atau dekat otak 

yang memiliki dua kemungkinan ganas atau tidak ganas. MRI sering menjadi pilihan ketika deliniasi jaringan lunak 

diperlukan, namun citra yang dihasilkan oleh MRI memiliki dimensi tinggi. Metoda atau cara untuk mereduksi dimensi 

data hingga memperoleh representasi data yang ringkas dan informatif  dari sumber data yang memilki dimensi tinggi 

telah menjadi fokus penelitian yang sangat signifikan. Faktorisasi matriks adalah salah satu jenis model representasi 

meringkas data yang populer dan efektif, dimana dua atau lebih faktor matriks berdimensi rendah dapat 

merepresentasikan data. Metode Normalized Compression Non Negative Matrix Factorization (NCMF) merupakan 

metode pengembangan dari Non Negative Matrix Factorization (NMF). Metode NCMF digunakan untuk mereduksi 

dimensi data dengan merubah fungsi obyektif sehingga menghasilkan matrik yang ternormalisasi dan memiliki dimensi 

rendah, sehingga mempercepat dalam proses pengenalan pola untuk mendeteksi tumor otak 

 
Kata Kunci: Citra, MRI, Otak, Tumor, NCMF 

 

ABSTRACT: Image of Magnetic Resonance Imaging (MRI) has been used extensively in clinical and research studies 

on neuroimaging, such as brain tumors. Brain tumors are abnormal growths in or near the brain that have two 

malignant or not malignant possibilities. MRI is often an option when soft tissue delineation is needed, but the image 

produced by MRI has a high dimension. The method for reducing data dimensions to obtain concise and informative 

data representation, from data sources that have high dimensions has become a very significant research focus. Matrix 

factorization is one type of representation model summarizing popular and effective data, where two or more low-

dimensional matrix factors can represent data. The Normalized Compression Non Negative Matrix Factorization 
(NCMF) method is a development method of Non Negative Matrix Factorization (NMF). The NCMF method is used to 

reduce data dimensions by changing objective functions to produce normalized matrices and have low dimensions, thus 

accelerating the pattern recognition process to detect brain tumors 
 

Keyword: Image, MRI, Brain, Tumors, NCMF 

 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Tumor otak adalah pertumbuhan abnormal 

didalam atau dekat otak yang memiliki dua 

kemungkinan ganas atau tidak ganas. 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) 

mengklasifikasikan tumor otak ke dalam tujuh 

kategori besar, diantara kategori-kategori 

tersebut, tumor yang timbul dari jaringan 

neuroepithelial atau Gliomas merupakan  40% 

dari keseluruhan tumor otak yang ditemui 

dikalangan penderita dan merupakan tumor 

otak yang terkategori ganas (kanker otak) [1]. 

Beberapa metode dipergunakan untuk 

mendeteksi tumor otak, diantaranya: 

Angiography, Computerized Tomogaraphy 

(CT) dan Magnetic Resonance Imaging (MRI)  

Metode pencitraan medis Magnetic Resonance 

Imaging (MRI) sering menjadi pilihan ketika 

deliniasi jaringan lunak diperlukan. MRI 

merupakan kemajuan yang sangat penting 

dalam bidang penelitian yang bersifat klinis 

[2].  Pencitraan yang dihasilkan oleh MRI 

memberikan kontras yang lebih besar antara 

jaringan tubuh dibandingkan dengan 

Computed Tomography (CT) [3].  Namun, 

citra yang dihasilkan oleh MRI memiliki 
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dimensi tinggi sehingga berakibat pada 

rendahnya tingkat akurasi. 

Metoda atau cara untuk memperoleh 

representasi data yang ringkas dan informatif  

dari sumber data yang memilki dimensi tinggi 

telah menjadi fokus penelitian yang sangat 

signifikan. Faktorisasi matriks adalah salah 

satu jenis model representasi meringkas data 

yang populer dan efektif, dimana dua atau 

lebih faktor matriks berdimensi rendah dapat 

merepresentasikan data. Model faktorisasi 

matriks yang sering digunakan antara lain: 

Principal Component Analysis (PCA), 

Singular Value Decomposition (SVD), QR 

decomposition, kuantisasi vektor dan Non 

Negative Matrix Factorization (NMF) [4]. 
 
Non negative matrix factorization (nmf) 
merupakan metode reduksi dimensi yang dapat 
digunakan untuk mereduksi dimensi data 
dengan pendekatan faktorisasi matrik non 
negatif [5]. Pada metode nmf, matrik data x 
akan diuraikan menjadi perkalian matrik non 
negatif c dan m. Metode ini mampu mereduksi 
dimensi data dengan memperhitungkan 
informasi kelas. Akan tetapi metode nmf 
memiliki kelemahan yaitu aturan perubahan 
matrik c dan m merupakan fungsi dari c dan m 
sehingga pada algoritmanya harus 
menginisialisasi kedua matrik itu secara 
simultan. Metode normalized compression non 
negative matrix factorization (ncmf) 
merupakan metode pengembangan dari nmf. 
Metode ncmf merubah fungsi obyektif 
sehingga menghasilkan matrik c dan m yang 
ternormalisasi. Metode ini hanya perlu 
menginisialisasi matrik m sehingga 
mempercepat proses pembentukan matrik 
faktorisasi [6]. Matrik yang digunakan dalam 
penelitian berasal dari proses ekstrasi fitur 
menggunakan metode discrete wavelet 
transform (dwt) citra mri otak glioma dan 
carcinoma [7]. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Teknik reduksi dimensi diusulkan sebagai 

langkah pra-pengolahan data. Proses 

identifikasi ini merepresentasikan  dimensi 

yang rendah sesuai data asli. Pengurangan 

dimensi meningkatkan efisiensi komputasi dan 

akurasi dari analisis data. 

Faktorisasi Matriks Non Negatif 

Faktorisasi matriks non negatif adalah 

teknik pengurangan dimensi linier, yang 

membedakan dari metode seperti  PCA adalah 

masalah non-negatif.  Faktorisasi matriks non 

negatif diturunkan menggunakan metode 

gradient descent. Metode ini secara bertahap 

bergerak ke arah gradien negatif sampai 

mencapai konvergen pada lokal maximum. 

Pada setiap iterasi, NMF memecahkan 

perkiraan bentuk: 

 
V i ≈ (WH) i  = ∑  𝑊𝑖𝑎 𝐻𝑎𝜇

𝑟 
𝑎=1                         (1)                                  

 

dimana W merupakan representasi  fitur set 

sedangkan H merupakan representasi bobot 

pada masing - masing fitur V.  

Contoh dua fungsi biaya didefinisikan untuk 

menemukan kualitas perkiraan dari setiap 

update. Jarak Euclidean antara dua matriks 

didefinisikan sebagai [Lee, 2001]: 

 
     (||V- WH||)2 =  (V – WH)2                   (2)   

                                                                                                                       

dimana aturan pembaharuan: 

 

Ha            𝐻𝑎𝜇
(𝑊𝑇 𝑉)𝑎𝜇

(𝑊𝑇 𝑊 𝐻)𝑎𝜇
                   (3) 

 

Wi             𝑊𝑖𝑎
(𝑉 𝐻𝑇)𝑖𝑎

(𝑊 𝐻 𝐻𝑇)𝑖𝑎
                                     (4) 

 

dapat dilihat ketika V = WH, nilai yang 

dihasilkan tidak akan pernah negatif karena 

bernilai absolut. Fungsi kedua adalah 

didefinisikan sebagai D (V|WH) dimana aturan 

pembahuruannya menjadi: 

 

Ha       𝐻𝑎𝜇
∑ 𝑊𝑖𝑎 𝑉𝑖𝜇 (𝑊 𝐻)𝑖𝜇𝑖

∑ 𝑊𝑘 𝑘𝑎
             (5)     

                                       

 Wia       𝑊𝑖𝑎

∑ 𝐻𝑎𝜇 𝑉𝑖𝜇 (𝑊 𝐻)𝑖𝜇𝜇

∑  𝐻𝑣  𝑎𝑣
             (6)                                         

 

Untuk aturan fungsi objektifnya sebagai 

berikut: 
 

F=   ∑ ∑ [𝑉𝑖𝜇 log(𝑊𝐻) 𝑖𝜇  − (𝑊𝐻)𝑖𝜇]𝑚
𝜇=1

𝑛
𝑖=1   (7) 

 Selanjutnya dalam tesis ini notasi V, W dan H 

akan diganti menjadi X, C dan M. untuk 

menyederhanakan formulasi diatas maka 

penjelasan untuk pendekatannya adalah 

sebagai berikut: suatu image X tertentu dengan 
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ukuran m x m, dapat difaktorisasikan ke dalam 

dua matrik non negative C dam M dengan 

ukuran masing – masing m x r dan r x m 

dimana X = C x M untuk r ≤ m. Matrik non 

negative C mengandung vektor basis dan 

matriks M berbobot non negative. Untuk 

mengukur kualitas dari faktorisasi pendekatan 

X = C x M dapat dilakukan dengan 

meminimumkan F informasi divergen yang 

diberikan: 

 

F =  (𝑋|𝐶𝑀) = ∑ (𝑋𝑗 𝑙𝑜𝑔𝑗

𝑋𝑗

(𝐶𝑀)
−  𝑋𝑗 + (𝐶𝑀)𝑗   

        (8)                 

 

Yang akan menghasilkan hukum multiplikatif 

update: 

Cik     =  𝐶𝑗𝑘

∑ 𝑀𝑖𝑗 𝑋𝑗 / (𝐶𝑀)𝑗𝑗

∑ 𝐶𝑖𝑗𝑗
                 (9)                                                                    

 

Mkj     =  𝑀𝑗𝑘

∑ 𝐶𝑖𝑗 𝑋𝑗 / (𝐶𝑀)𝑗𝑗

∑ 𝐶𝑖𝑘𝑗
                             (10)                                                 

 

Faktorisasi matrik non negatif yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pengukuran jarak Kulback-Liebler Divergensi 

dengan fungsi obyektif sebagaimana berikut: 

 

𝐹(𝐶, 𝑀) =  
𝑚𝑖𝑛

𝐶 ≥ 0,𝑀 ≥ 0
∑ (𝑋𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔

𝑋𝑖𝑗

(𝐶𝑀)𝑖𝑗
− 𝑋𝑖𝑗 +𝑖𝑗

                    (𝐶𝑀)𝑖𝑗)                                 (11) 

 

 

dimana 𝑋 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑚 , 𝐶 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑚 ,𝑀 ∈ 𝑅𝑛𝑥𝑚 , 1 ≤
𝑖 ≤ 𝑛𝑑𝑎𝑛 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚. Simbol n dan m 

menunjukkan dimensi data dan jumlah obyek. 

Pada reduksi dimensi, r merupakan jumlah 

ruang dimensi rendah dengan nilai r yang 

dipilih harus memenuhi (𝑚 + 𝑛)𝑟 ≪ 𝑚𝑛.  

Berdasarkan KL divergensi didapatkan rumus 

perubahan sebagaimana berikut:  

       𝐶𝑖𝑘 = 𝐶𝑖𝑘

∑ 𝑀𝑘𝑗(𝑋𝑖𝑗/(∑ 𝐶𝑖𝑘′𝑀𝑘′𝑗𝑘′ ))𝑗

∑ 𝑀𝑘𝑗′𝑗′
                     (12)  

    

           𝑀𝑘𝑗 = 𝑀𝑘𝑗

∑ (𝑋𝑖𝑗/(∑ 𝐶𝑖𝑘′𝑀𝑘′𝑗𝑘′ )𝐶𝑖𝑘)𝑖

∑ 𝐶𝑖′𝑘𝑖′
                 (13)    

                                      

 Faktorisasi Matrik Non Negatif 

Ternormalisasi 

Faktorisasi matrik non negatif ternormalisasi 

merupakan pengembangan dari faktorisasi 

matrik non negatif.  Dimana matrik Xij akan 

diuraikan menjadi perkalian matrik Cik dan 

Mkj. Matrik X merupakan matrik data dengan 

kolom merupakan dimensi feature sedangkan 

baris merupakan dimensi obyek. Matrik X 

ternormalisasi pada setiap kolomnya [6]. C 

merupakan matrik kompresi dan M merupakan 

matrik proyeksi. Untuk jelasnya berikut contoh 

sederhana dari faktorisasi matrik non negatif 

ternormalisasi. Diasumsikan X merupakan 

matrik non negatif.  

 

                𝑋 = [

3 0 0 0 2
0 2 1 2 0
0 1 3 1 0
1 0 0 0 3

]                             (14) 

 

Pada data dokumen, X merupakan matrik kata-

dokumen dengan setiap baris 

merepresentasikan dokumen dan setiap kolom 

merepresentasikan sebuah kata. Kemudian 

matrik X dirubah dalam bentuk biner, 

sehingga 

 

    𝑋𝑖𝑗 = {
1 𝑖𝑓𝐴𝑋𝑖𝑗 > 0

0  𝑒𝑙𝑠𝑒
                                            (15)                           (15)(15) 

 

Setelah dinormalisasi, didapatkan faktorisasi 

sebagaimana berikut 

 

[
 
 
 
 
 
1

2
0 0 0

1

2

0
1

2

1

2

1

2
0

0
1

2

1

2

1

2
0

1

2
0 0 0

1

2]
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
1

2
0

0
1

2

0
1

2
1

2
0]
 
 
 
 
 

[1 0 0 0 1
0 1 1 1 0

]                                        

         (16) 
 

Berdasarkan proses diatas, dimensi data 

direduksi dari 5 menjadi 2. Ketiga matrik 

tersebut memiliki properti yang sama, yaitu 

merupakan matrik non negatif dan jumlah 

setiap kolomnya adalah satu. Dengan 

memanfaatkan normalisasi dimensi fitur, akan 

lebih mudah untuk mengukur kesamaan 

dimensi yang berbeda.  

Fungsi Obyektif Dan Aturan Perubahan 

Pada metode ini, batasan normalisasi 

dimasukkan kedalam fungsi obyektif untuk 

menjamin bahwa matrik C dan M yang 

dihasilkan merupakan matrik yang 

ternormalisasi [6]. Fungsi obyektif adalah 

sebagaimana berikut 
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𝐹(𝐶, 𝑀) =  
𝑚𝑖𝑛

𝐶 ≥ 0,𝑀 ≥ 0
∑(𝑋𝑖𝑗𝑙𝑜𝑔

𝑋𝑖𝑗

(𝐶𝑀)𝑖𝑗

− 𝑋𝑖𝑗

𝑖𝑗

+ (𝐶𝑀)𝑖𝑗) + 𝑢 (∑𝐶𝑖′𝑘

𝑖′

− 1)

+ 𝑣 (∑𝑀𝑘𝑗′

𝑘

− 1) 

                                      (17) 

 

Dimana ∑i  Xij =1, dengan u dan v merupakan 

dua parameter yang bernilai positif.  

Sedangkan, aturan perubahan matrik C dan M 

adalah sebagaimana berikut 
 

𝐶𝑖𝑘 = 
∑ 𝑋𝑖𝑗′𝑀𝑘𝑗′𝑗′

∑ 𝑀𝑘𝑗𝑗
                                            (18)                                                      (18) 

 

𝑀𝑘𝑗 = ∑ (
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝐶𝑖𝑘′𝑀𝑘′𝑗𝑘′
𝐶𝑖𝑘)𝑖 𝑀𝑘𝑗                                               (19) 

 

Dimana 1≤ i , i' ≤ n ,1 ≤ j , j' ≤ m  dan 

1 ≤ k , k' ≤ r. 

 

Model Algoritma Faktorisasi Matriks Non 

Negatif Ternormalisasi 

Algoritma yang diusulkan dalam 

melakukan reduksi dimensi data dalam 

penelitian ini adalah algoritma Faktorisasi 

Matriks Non Negatif Ternormalisasi. 

Faktorisasi matrik non negatif ternormalisasi 

merupakan pengembangan dari faktorisasi 

matrik non negatif. Seperti yang telah 

dipaparkan pada bagian pendahuluan bahwa 

faktorisasi matriks  non negative memiliki 

kelemahan yaitu aturan perubahan matriks C 

dan M merupakan fungsi dari C dan M 

sehingga pada algorithmanya harus  

menginisialisasi  kedua matriks itu secara 

simulatan sedangakan pada faktorisasi matriks 

non negatif ternormalisasi  matrik Xij akan 

diuraikan menjadi perkalian matrik Cik dan 

Mkj. Matrik X merupakan matrik data dengan 

kolom merupakan dimensi feature sedangkan 

baris merupakan dimensi obyek. Matrik X 

ternormalisasi pada setiap kolomnya [6]. C 

merupakan matrik kompresi dan M merupakan 

matrik proyeksi. 

Adapun algoritma proses reduksi dimensi 
adalah sebagaimana berikut: 
 
 
 

1 Input : matrik data set X, ukuran 

dimensi r dan jumlah iterasi l. 

2 Output: matrik kompresi C dan matrik 

proyeksi M. 

3 Input  n: jumlah obyek, dan m : 

dimensi feature, [n,m] = size(X) 

4 Normalisasi X,     𝑋𝑖𝑗 ←
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑋𝑖′𝑗𝑖′
 

5 Inisialisasi M dengan ukuran r x m 

6 Perulangan 1 sampai  l 

7 Perbaharui  C,       𝐶𝑖𝑘 ←
∑ 𝑋𝑖𝑗′𝑗′ 𝑀𝑘𝑗′

∑ 𝑀𝑘𝑗𝑗
 

8 Perbaharui M,      𝑀𝑘𝑗 ←

∑ (𝑖
𝑋𝑖𝑗

∑ 𝑀𝑘′𝑗𝐶𝑖𝑘′𝑘′
𝐶𝑖𝑘)𝑀𝑘𝑗 

9 Akhiri Perulangan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap tiga 

hal: sensitivity, specificity dan akurasi. Ketiga 

istilah ini didefinisikan sebagai berikut [8]: 

a. Sensitivity (fraksi true positif ) adalah 

probabilitas bahwa tes diagnostik positif, 

mengingat bahwa ada beberapa orang yang 

memiliki penyakit. 

 

Sensitivity =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                                               (20) 

 

b. Specificty (fraksi true negatif) adalah 

probabilitas bahwa tes diagnostik negatif, 

mengingat bahwa ada beberapa orang tidak 

memiliki penyakit. 

 

Specificty   =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃   
                                         (21) 

 

Akurasi adalah probabilitas bahwa tes 

diagnostik dilakukan dengan benar 

 

     Akurasi =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
                              (22) 

 

Keseluruhan proses training yang 

diuji coba diatas menggunakan arsitektur 

jaringan dan parameter yang sama. Struktur 

jaringan 244 unit pada input  layer, 351 unit 

pada hidden layer dan 4 unit pada output  

layer Nilai konstanta μ = 0.1, λ = 0.00001,  ε = 

0.1. Fungsi aktivasi untuk input ke hidden 

menggunakan fungsi sigmoid biner, hidden ke 

output menggunakan fungsi sigmoid biner. 

Nilai Mean Square Error (MSE) = 10-3 
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Reduksi Dimensi Citra Mri Otak Menggunakan NCMF 

 

 

Hasil analisa dari ketiga hasil training pada 

r = 7 dengan nilai L = 1, L = 2, L = 3 

menunjukkan untuk akurasi testing 

menggunakan data training, rata – rata nilai 

akurasi yang dicapai sebesar 100%. Untuk 

testing menggunakan data testing nilai akurasi 

L2 > L1 > L3. Tingkat sensitivity pada testing 

menggunakan data testing menunjukan hasil: 

L2 > L1 >L3 sedangkan nilai rata – rata 

tingkat specificity untuk L1, L2 dan L3 

sebesar 0%. 

 Rata – rata waktu eksekusi yang 

dibutuhkan dalam setiap proses training dan 

testing menunjukkan hasil: L1 < L2 < L3 

sedangkan untuk rata – rata iterasi (epoch) 

dalam setiap proses training menunjukkan L1 

< L3 < L2. Sedangkan hasil analisa dari ketiga 

hasil ekstrasi fitur dan reduksi dimensi pada r 

= 7 dengan nilai L = 1, L = 2, L = 3 

menunjukkan rata – rata waktu eksekusi untuk 

proses ekstrasi fitur L2 < L3 < L1, sedangkan 

untuk proses reduksi dimensi rata – rata waktu 

eksekusi L1 < L2 < L3. 

 

KESIMPULAN 

kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

hasil rangkaian uji coba dan analisa penelitian 

yang dilakukan terhadap metode yang 

diusulkan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai 

berikut: Akurasi terbesar 100% diperoleh 

dengan menggunakan ekstraksi fitur wavelet 

dan reduksi dimensi NCMF, yaitu dengan 

menggunakan data testing dan data training 

yang yang telah diuji coba komposisinya 

berdasarkan metode k – fold cross validation. 

Jumlah L (iterasi) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap proses reduksi dimensi 

matrik C dan M. Nilai r = 7 dengan L = 2 

memiliki rata – rata nilai akurasi terbaik 

sebesar 91.25%. 
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ABSTRAK:Ciri khas yang menonjol dari bangunan masjid adalah kubahnya.Saat ini bentuk kubah sudah dimodifikasi 

sehingga dapat berputar bila tertiup angin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan energi kinetik 

dari putaran kubah masjid untuk menghasilkan energi listrik alternatif. Kubah masjid dirangkai dengan generator 

magnet permanen dan rangkaian penyearah yang terhubung ke batere berkapasitas 12V dan 7 Ah. Untuk mengetahui 

besaran tegangan dan arus output yang dihasilkan pada kecepatan angin yang berbeda, dilakukan  pengukuran 

menggunakan multimeter dan anemometer. Dari hasil pengukuran didapatkan, besaran tegangan yang mencukupi untuk 

pengisian batere diperoleh pada kecepatan angin 3,8 m/det sebesar 14,21 V . Sedangkan  besaran arus konstan sebesar 
0,3 A. Penelitian menunjukkan bahwa putaran kubah masjid berpotensi menghasilkan energi listrik pada kondisi tiupan 

angin yang relatif stabil dan tidak terlalu kencang. Agar didapatkan arus yang lebih baik,  diperlukan rangkaian penguat 

arus untuk meningkatkan besaran arus. 

 

Kata Kunci: kubah masjid, energi kinetik, energi alternatif. 

 

ABSTRACT:The main characteristic of a mosque is a dome. Nowadays, the dome shaped has been modified so it can 

spin while the wind blows away. This research aims to know the potential of using kinetic energy of spinning dome to 
obtain an alternative electrical energy. The dome is assembled with permanent magnet generator and rectifier which is 

connected to a battery of 17 V and 7 Ah. Then, multimeter and anemometer are used to measure the output voltage and 

current obtained from different wind speed. The results show that a full charge voltage of the battery is 14.21 V and it 

can be achieved at the speed of 3.8 m/s. Meanwhile, the current is 0.3 A. These results indicate that the spinning of the 

dome can be used to obtain electrical energy when the wind is stable and not too strong and an amplifier is needed to 

increase the current.  

 

Keywords: dome, kinetic energy, alternative energy 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Masjid selain sebagai tempat ibadah, juga merupakan 

pusat kegiatan umat muslim. Sejarah Islam menunjukkan 

masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial 

kemasyarakatan hingga kemiliteran. Begitu pentingnya 

kedudukan masjid sehingga dalam Al Qur’an surah At 

Taubah ayat 17, Allah memberikan ganjaran bagi 

mereka yang memakmurkan rumahnya (masjid). 

Ciri khas yang menonjol dari bangunan masjid 

adalah kubahnya. Agar bangunan masjid makin menarik 

bentuk kubah dimodifikasi sehingga dapat berputar bila 

tertiup angin.  

Putaran kubah masjid ini mengandung energi kinetik 

yang  dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik 

alternatif. Pemanfaatan putaran kubah masjid ini 

diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif bagi 

masjid-masjid ataupun bangunan lainnya yang berada di 

wilayah yang relatif kurang terjangkau aliran listrik. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kubah Masjid Dan Turbin Angin 

Prinsip kerja dari turbin angin adalah mengubah 

energi kinetik angin menjadi energi putar atau 

energimekanik pada turbin. Ditinjau dari posisi sudu,ada 

dua tipe turbin angin yaitu,Horizontal Axis Wind Turbine 

(HAWT) dan Vertical Axis Wind Turbine (VAWT). Jika 

dilihat dari bentuknya, maka kubah masjid putar 

termasuk jenis yang kedua. Adapun prinsip kerja dari 

turbin angin bertipe VAWT ditunjukkan pada Gambar 1. 

Dari gambar terlihat bahwa putaran turbin dihasilkan 
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melalui penangkapan angin oleh bagian efektif dari sudu 

turbin.Akibatnya turbin mendapatkan tekanan dari 

dorongan angin yang berhembus, dan dari tekanan 

tersebut menimbulkan efek rotasi pada turbin angin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Kubah putar masjid dengan prinsip kerja 

turbin tipe vertical axis 

 

Dilihat dari bentuknya, kubah masjid putar 

menyerupai turbin angin tipe Darius, sebagaimana yang 

ditunjukkan padagambar 2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Kubah masjid putardan turbin angin tipe 

Darius 

 

Pembahasan mengenai pemanfaatan kubah putar 

masjid untuk menghasilkan energi listrik belum banyak 

dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa  kubah masjid bersama-sama dengan Solar Cell 

mampu menghidupkan lampu 45 watt selama 2 jam 

dengan lama pengisian batere 9 jam (Tjahyono, Widodo 

2011).Instalasi kubah masjid sebagai penghasil energi 

listrik yang dirancang pada penelitian ini ditunjukkan 

pada gambar 3 berikut: 

 
 

Gambar 3. Instalasi Pembangkit Listrik dengan Turbin 

Kubah Masjid  

 

Pada penelitian ini akan dibahas pemanfaatan putaran 

kubah masjid untuk menghasilkan energi listrik. Instalasi 

menggunakan generator magnet permanen yang mampu 

berputar pada kecepatan putar rendah.  

Prinsip kerja pembangkit listrik ini dengan 

memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke 

dalam area efektif turbin, dalam hal ini sudu kubah 

masjid,  untuk memutar kubah.Kemudian energi putar 

dari kubahditeruskan ke generator melalui shaft untuk 

menghasilkan energi listrik. 

Pada instalasi ini, generator yang digunakan 

menghasilkan tegangan AC.Akan tetapi, dikarenakan 

kecepatan angin yang  berubah-ubah akan 

mengakibatkan tegangan yang dihasilkan juga akan 

berubah-ubah. Sehingga diperlukan batere sebagai 

penyimpan energi. Tegangan listrik yang dibangkitkan 

oleh generator disalurkan ke box panel, yang berisi 

rangkaian  kapasitor, dioda dan konverter DC to DC 

yang saling dihubungkan guna menghasilkan tegangan 

dan arus pengisian batere. 

Dioda berfungsi sebagai penyearah dari tegangan 

ACguna menghasilkan tegangan DC.Sedangkan 

kapasitor berfungsi sebagai filter tegangan.Setelah  

melewati kapasitor, besaran tegangan akan dinaikkan 

oleh konverter  sampai batas mencukupi untuk 

penyimpanan pada baterai. 

 

Box Panel 

Putaran Generator 

Kaki Penyanga 
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Pemanfaatan Putaran Kubah Masjid Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif  
 

Energi Kinetik Angin pada Kubah Putar 

Angin adalah udara yang bergerak dan mempunyai 

massa. Ketika angin menerpa sudu dari kubah , maka 

energi kinetik yang dihasilkan kubah sebesar : 

Ek = 0.5 m V²                                 (1) 

dengan : 

m = massa (kg)  

V = kecepatan angin (m/detik)  

 

Persamaan energi kinetik  diatas dalam bentuk 

persamaan aliran dinyatakan pada persamaan berikut: 

 

P = 0.5 x ρ x A x V³                                           (2) 

dengan: 

P = tenaga dalam watts  

ρ = density udara  (1.225 kg/m³ di permukaan 

laut) 

A = permukaan kincir (m²) 

V = kecepatan angin dalam meters/detik  

 

Persamaan ini merupakan tenaga dari aliran udara 

secara bebas. Sebagian tenaga ini tidak dapat diambil 

dikarenakan ada aliran udara yang tidak “ditangkap” 

oleh sudu turbin/sudu kubah, sehingga diturunkan 

persamaan baru yang lebih praktis untuk turbin angin 

sebagai berikut: 

P = 0.5 x ρ x A x Cp x V³ x Ng x Nb (3) 

dengan: 

Cp = 0,59 Betz limit 

Ng = efisiensi generator  

Nb = efisiensi gearbox/bearing  

 

Sedangkan torsi yang digunakan untuk memutar 

generator  dirumuskan:  

T = F x r      (4)  

dengan:  

T = Torsi, Nm  

F = Gaya yang terjadi, N  

r = Jari-jari pulley, m.  

 

 

Karakteristik Angin Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh 

Turbin Angin 

 

Dalam pemanfaatannya, energi angin memiliki 

batasan untuk dapat dikonversikan menjadi energi listrik. 

Syarat-syarat dan kondisi angin yang dapat digunakan 

untuk menghasilkan energi listrik dapat dilihat pada 

table berikut: 

 

Tabel 1 Kondisi Angin dan Kecepatan Angin yang Dapat 

Dimanfaatkan untuk Menghasilkan Listrik 

 Tabel Kondisi Angin  

Kelas 

angin 

Kecepatan 

angin m/s 

Kecepatan 

angin 

km/jam 

Kecepatan 

angin 

knot/jam 

1 0,3 – 1,5 1 – 5,4 0,58 – 2,92 

2 1,5 – 3,3 5,5 – 11,9 3,11 – 6,42 

3 3,4 – 5,4 12,0 – 19,5 6,61 – 10,5 

4 5,5 – 7,9 19,6 – 28,5 10,7 – 15,4 

5 8,0 – 10,7 28,6 – 38,5 15,6 – 20,8 

6 10,8 – 13,8 38,6 – 49,7 21,0 – 26,8 

7 13,9 – 17,1 49,8 – 61,5 27,0 – 33,3 

8 17,2 – 20,7 61,6 – 74,5 33,5 – 40,3 

9 20,8 – 24,4 74,6 – 87,9 40,5 – 47,5 

10 24,5 – 28,4 88,0 – 102,3 47,7 – 55,3 

11 28,5 – 32,6 102,4- 117,0 55,5 – 63,4 

12 > 32,6 > 117,0 > 63,4 

 

Angin kelas 3 adalah batas minimum dan angin kelas 

8 adalah batas maksimum energi angin yang dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. 

 

Penggunaan Magnet Neodymium Pada Generator 

Putaran Rendah  

 

Sumber fluks magnetik pada rotor generator dapat 

menggunakan magnet permanen sebagai pengganti 

kumparan jangkar pada rotor. Magnet permanen disusun 

pada suatu piringan dan saling berhadapan mengapit 

stator. Tujuannya agar fluks yang dihasilkan magnet 

permanen yang melingkupi permukaan stator dapat 

saling menguatkan. Magnetpermanen yang banyak 

digunakan adalah Neodymium. Hari Prasetijo dkk, 

(2012) menggunakan magnet ini untuk membuat 

generator dengan kecepatan putar yang rendah. 

Generator yang dihasilkan mampu memproduksi daya 5 

W pada tegangan 3 fasa 12 V AC. Generator ini cocok 

diterapkan pada pembangkit listrik tenaga bayu berskala 

kecil dengan kondisi angin berkecepatan rendah. 

 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penentukan lokasi pengujian dilakukan dengan terlebih 

dulu mengukur kecepatan angin di beberapa titk di kota 

Palembang. Lokasi pengukuran berikut kecepatan 

anginditunjukkan pada tabel 2.  

 

 

 

 

 

514



 
Wiwin A. Oktaviani, et al. 

Tabel 2 Hasil Survei Kecepatan Angin Kota Palembang 

di Beberapa Titik (Juli 2018) 

 

No Nama Daerah Kecepatan Angin 

1 Musium Purbakala 1,4m/s – 3,2m/s 

2 Jembatan Musi 2 2,7m/s – 5,0m/s 

3 Jalan Lingkar Selatan 0,5m/s – 2,4m/s 

4 Jembatan Ampera 2,4m/s – 3,9m/s 

5 Benteng Kuto Besak 2,4m/s – 3,7m/s 

 

Dari data diatas, kecepatan angin yang terbaik 

terdapat pada daerah Jembatan Musi 2, Jalan Mayjen 

Yusuf Singadekane sehingga lokasi ini dijadikan sebagai 

tempat pengujian. 

Adapun kubah masjid yang digunakan berdiameter 

60 cm dengan kemiringan sudu 30o dan jumlah sudu 

sebanyak 24 buah. 

Generator yang digunakan adalah generatormagnet 

permanen berbahan neodymiumberjumlah 8 buah pada 

bagian rotor.Terdapat dua buah rotor pada generator 

ini.Bagian stator merupakan kumparan kawat email yang 

dikeraskan dengan cairan resin. Pada penelitian ini,  

generator, 1 fasa. yang digunakan, berdiameter 20cm, 

tebal 3cm, jumlah lilitan 600 lilitan, 8 buah kumparan, 

16 buah magnet Neodymium ukuran 50mm x 10mm x 

5mm. 

 

 
Gambar 4. Rotor generator berbahan magnet 

Neodymium 
 

 

Gambar 5. Statorgenerator 

Selanjutnya, generator dikopel dengan kubah masjid 

melalui shaft berikut rangkaian penyearah yang 

ditempatkan pada box panel (gambar 3). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selanjutnya rangkaian kubah masjid dilakukan 

pengujian lapangan mulai pukul 14:00 WIB sampai 

dengan 17:00 WIB. Pengambilan data dilakukan setiap 

10 menit sekali. Berikuthasil pengukuran dijabarkan 

dalam Tabel 4 dan Gambar 6 berikut. 

 

Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Tegangan dan Arus 

Output  

No Pukul 

(WIB) 

Kecepatan 

Angin  

Tegangan 

Output 

Arus 

Output 

1 14:00 4,1 m/s 11,59 V 0,3 A 

2 14:10  3,1 m/s 3,12 V 0,3 A 

3 14:20  3,2 m/s 5,71 V 0,3 A 

4 14:30  3,7 m/s 8,22 V 0,3 A 

5 14:40  2,3 m/s  1,5 V 0,3 A 

6 14:50  3,7 m/s 5,3 V 0,3 A 

7 15:00  3,8 m/s 14,21 V 0,3 A 

8 15:10  2,5 m/s 2,35 V 0,3 A 

9 15:20  2,9 m/s 5,10 V 0,3 A 

10 15:30  2,7 m/s 2,28 V 0,3 A 

11 15:40  3,5 m/s 6,25 V 0,3 A 

12 15:50  3,7 m/s 3,4 V 0,3 A 

13 16:00  2,8 m/s 3,1 V 0,3 A 

14 16:10  3,9 m/s 6,05 V 0,3 A 

15 16:20  3,4 m/s 5,64 V 0,3 A 

16 16:30  2,7 m/s 4,23 V 0,3 A 

17 16:40  2,8 m/s 3,25 V 0,3 A 

 18 16:50  3,1 m/s 3,12 V 0,3 A 

19 17:00  3,4 m/s 7,23 V 0,3 A 
 

 

 

 
 

Gambar 6. Hasil pengukuran tegangan pada kecepatan 

angin yang berbeda 
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Pemanfaatan Putaran Kubah Masjid Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif  
 

Pada saat pengujian,didapati dua kondisi angin yang 

berbeda : 

1. Kecepatan angin yang peningkatan dan penurunan 

kecepatan anginnyasecara tiba-tibadan drastis 

2. Kecepatan angin yang peningkatan dan penurunan  
kecepatan anginnya secara perlahan 

 

Pengaruh kondisi angin yang demikian terhadap 

besar tegangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Bila kecepatan angin mengalami perubahan yang 

drastis, maka tegangan output yang dihasilkan dapat 

berbeda walaupun pada kecepatan angin yang sama. Ini 

terlihat pada kecepatan angin 3,7 m/det yang 

menghasilkan tegangan 8,22 V; 5,3 Vdan 3,4 V. 

Sebaliknya jika perubahan kecepatan angin tidak terlalu 

mendadak,maka tegangan yang dihasilkan meningkat 

secara perlahan dan relatif stabil. Dengan demikian, 

penempatan kubah  di lokasi dengan kecepatan angin 

yang cenderung konstan akan memberikan hasil optimal. 
Hasil pengukuran yang digambarkan pada gambar 

6menunjukkan bahwa dengan tegangan maksimum yang 

didapat sebesar 14,21 volt DC pada kecepatan angin 3,8 

m/det. Arus yang dihasilkan konstan sebesar 0,3A DC. 

Dengan demikian kubah putar masjid hendaklah 

ditempatkan pada lokasi yang memiliki kecepatan 

minimum angin 3,8 m/det.  

Pada penelitian ini batere yang digunakan 

berspesifikasi 12V, 7 Ah, dan mampu menghidupkan 3 

buah lampu LED 5W selama 5,6 jam. 

 Efisiensi rata-rata pengisian batere dari pabrikan 

sebesar 20% dari perbandingan antara arus pengisisan 

normal dengan arus real . Efisiensi ini berkaitan dengan 

lama waktu pengisian batere. Sedangkan besarnya arus 

pengisian normal batere adalah sebesar 10% dari 

kapasitas batere. 

Jika dilihat dari kapasitas batere, arus   pengisisan 

normal sebesar  0,7 A. Namun,arus yang didapat hanya 

sebesar 0.3 A. Akibatnya lama waktu yang diperlukan 

untuk pengsian batere adalah: 

𝑡𝑝 =  
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠𝐴ℎ𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑒

𝐼𝑝

+  20% 

      =  
7 

0,3
+ 20% (

7 

0,3
) 

      =  23.33 + 4.66 
      =  27,99 𝑗𝑎𝑚 
Hal ini dikarenakan arus pengisian lebih kecil (0,3 A) 

dari arus pengisian normal (0,7). 

Tegangan pengisian berkisar antara 110% sampai 

115% dari tegangan batere sehingga untuk batere 12V 

tegangan pengisian berkisar antara 13,2V sampai 13,8V. 

Dalam penelitian ini tegangan pengisian maksimum 

yang dapat diperoleh  pada kecepatan angin 3,8 m/s, 

sebesar 14,21 V atau lebih besar 0,41 V dari tegangan 

pengisian maksimum batere. Kondisi angin yang stabil 

turut mempengaruhi tegangan pengisian. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kecepatan angin yang relatif rendah dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber listrik alternatif dengan 

memanfaatkan putaran kubah masjid. Adapun kecepatan 

angin minimum yang dapat dimanfaatkan sebesar 3,8 

m/det untuk kubah dengan diameter 60 cm dengan 

kemiringan sudu 30o sebanyak 24 sudu. Kecepatan angin 

yang rendah namun konstan akan menghasilkan nilai 

teganganyang lebih baik dan cenderung meningkat.Akan 

tetapi nilai arusnya tetap. 

Penelitian ini menunjukkan bahwaputaran 

kubahmasjid berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber listrik alternatif pada batas-batas tertentu. 

Tegangan yang dihasilkan mencukupi untuk pengisian 

batere.Akan tetapi tidak demikian halnya dengan 

arus.Diperlukan rangkaian penguat agar arus dapat 

ditingkatkan sehingga waktu pengisian batere dapat 

dipercepat.  

 

 

POTENSI PENELITIAN LANJUTAN 

Kecepatan angin bukanlah satu-satunya yang 

menentukan besaran tegangan yang dihasilkan.Dimensi 

dari kubah merupakan beban mekanis yang turut 

mempengaruhi putaran. Karenanya perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut guna mengetahui bagaimana 

bentuk hubungan antara dimensi kubah dengan besaran 

listrik yang dihasilkan. 
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ABSTRAK: Isu pemanasan global akibat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan 

bermotor telah banyak dibahas dalam dekade terakhir ini. Terlebih penggunaan kendaran bermotor berbahan 

bakar fosil semakin meningkat dan memenuhi jalan raya. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam paper ini 

adalah pengembangan teknologi mobil listrik yang bebas atau minim gas buang dengan berbagai jenisnya, 

dimana harus didukung penggunaan jenis baterei yang handal sesuai jenis mobil listrik. Untuk pengembangan 

mobil listrik menjadi mobil yang berjalan secara otomatis / autonomous vehicle, diperlukan sensor-sensor 

pendeteksi lingkungan sekitar mobil. Untuk mengendalikannya dibutuhkan sistem dengan perangkat lunak yang 

reliabel dan mudah dalam implementasinya. Pada akhirnya sebagai solusi, akan ditawarkan kemungkinan 

terbaik implementasi mobil listrik berikut sistem pendukung menuju autonomous vehicle. 

Kata kunci : mobil listrik, autonomous vehicle, teknologi baterei, teknologi sensor 

 

ABSTRACT: The issue of global warming due to air pollution caused by motor vehicle exhaust emissions has 

been much discussed in the last decade. Moreover, the use of fossil-fueled motorized vehicles is increasing and 

fulfilling the road. One solution offered in this paper is the development of electric cars that are free or minimal 

exhaust emission with various types, which must be supported by the use of reliable battery types according to 

the type of electric car. For the development of an electric car into a car that runs automatically / autonomous 

vehicle, environmental detection sensors are needed around the car. To control it, a system with reliable and 

easy software is needed to implement it. In the end as a solution, it will be offered the best possible 

implementation of electric cars and supporting systems towards autonomous vehicles. 

Key words : electric vehicle, autonomous vehicle, battery technology, sensot technology 

 

I. Pendahuluan 

Penggunaan kendaraan bermotor sebagai sarana 

transportasi, baik secara umum maupun individu, 

semakin meningkat dan membuat semakin 

tingginya emisi gas buang yang diumpankan ke 

udara bebas yang akan memicu terjadinya efek 

rumah kaca (green house effect) .[1] Karenanya 

muncullah usaha untuk mengurangi emisi gas 

buang tersebut dengan mengembangkan mobil 

listrik sebagai salah satu solusi. Dalam 

perkembangannya, mobil listrik mengalami pasang 

surut dalam hal teknis ataupun regulasi pemerintah. 

Dalam paper ini tidak akan membahas dari segi 

regulasi pemerintah, tetapi akan mencoba menggali 

dari segi teknis pengembangan mobil listrik yang 

berupa jenis mobil listrik, teknologi baterei dan 

konversi energi yang digunakan, teknologi sensor, 

serta bagaimana perangkat lunak dapat mendukung 

sistem yang ada pada mobil listrik. Kemudian, 

pengembangan mobil listrik dapat dikembangkan 

sebagai kendaraan tanpa awak yang dapat berjalan 

secara otomatis (autonomous vehicle) sesuai jalur 

dan jarak yang sudah ditentukan, dengan tetap 

mengedepankan faktor keamanan dan kenyamanan.  

II. Mobil Listrik 

Secara umum mobil listrik dapat dikategorikan 

menjadi tiga macam, yaitu Pure Electric Vehicle 

(PEV) yang sering disebut juga Battery Electric 

Vehicle (BEV), Hybrid Electic Vehicle (HEV), dan 

Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). 

2.1 PEV/BEV 
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Pada PEV/BEV penyimpanan kapasitas energi 

seluruhnya tergantung kepada kekuatan dan 

teknologi baterei. Karenanya PEV/BEV ini 

mempunyai kelebihan yang signifikan utamanaya 

mengingat tidak ada emisi gas buang yang 

dikeluarkan, atau sering disebut nol emisi. Ini 

disebabkan seluruh energi yang digunakan 

mengambil dari tenaga bateri yang terpasang di 

dalam mobil listrik ini. Kendalanya adalah bahwa 

bateri yang mempunyai kapasitas besar secara 

umum memiliki karakteristik membutuhkan waktu 

pengisian baterei yang sangat lama. Sehingga 

masalah besar yang dihadapi BEV/PEV adalah 

terbatasnya jarak tempuh, investasi yang relatif 

besar dan minimnya infrastruktur lokasi pengisian 

baterei yang tersedia. Pada prakteknya, dimensi dan 

peletakan baterei di dalam mobil listrik ini haruslah 

terstandarisasi, sehingga mendapatkan tingkat 

efisiensi yang optimum. 

2.2 HEV 

HEV menggabungkan komponen yang ada di 

mobil injeksi biasa (ICEV – Injection Combused 

Engine Vehicle) dan PEV/BEV. Sumber tenaga 

penggerak HEV merupakan kombinasi antara 

bahan bakar minyak / diesel dan tenaga listrik. 

Dengan kata lain tenaga dorong HEV terletak pada 

mesin dan motor listrik. Berdasarkan pada 

perbedaan pengisian bahan bakar dan pengisian 

energi listrik, HEV dapat dikatagorikan menjadi 

HEV konvensional dan HEV yang dapat langsung 

dihubungkan ke jala-jala listrik (grid-able HEV). 

Sedangkan berdasarkan tingkatan kombinasinya, 

HEV konvensional lebih jauh dapat dikembangkan 

menjadi 3 tipe, yaitu HEV micro, HEV mild dan 

HEV penuh. 

Pada HEV micro, sistem mengoperasikan 

penghidupan mesin menggunakan sabuk alternator 

generator aktivasi. Ini memungkinkan dapat 

membatasi asupan daya ke motor dan secara 

simultan akan mengurangi konsumsi bahan bakar 

minyak. HEV micro ini tidak bisa secara tegas 

disebut sebagai mobil listrik hibrid (HEV) karena 

energi listrik tidak secara terus-menerus mensuplai 

energi. 

Dalam HEV mild, penghidupan motor/mesin secara 

konvensional telah digantikan generator starter 

terintegrasi yang terletak di antara mesin dan 

transmisi (pemindah gigi). Prinsip kerja dari HEV 

mild dapat digambarkan sebagai berikut : ketika 

kendaraan dihidupkan, generator listrik menyala 

sementara mesin minyak bakar mati. Sehingga 

seluruh sistem pengerak akan mengandalkan 

putaran motor listrik. Ketika pedal rem ditekan dan 

laju kendaraan dipercepat, mesin minyak bakar 

akan hidup dan secara kontinyu menjadi tenaga 

penggerak dalam kecepatan tinggi. Proses ini akan 

menghasilkan beberapa fitur, mesin akan mati 

seketika bila kendaraan berhenti beberapa saat, 

sebagaimana diketahui bahwa ini adalah fitur idle-

stop-start. Baterei akan terisi pada saat terjadi 

peningkatan kecepatan (aselerasi) ataupun pada 

saat pengeremen. Mesin ini memerlukan kerjasama 

yang baik antara mesin dan motor listrik apabila 

dibutuhkan penambahan kecepatan yang berat / 

ekstrim. 

Untuk HEV penuh, teknologi yang terpenting 

adalah transmisi pemindahan secara elektrik yang 

dioperasikan sebagai pemisah daya. Pada akhirnya, 

segala kelebihan yang terdapat pada seluruh tipe 

HEV seperti idle stop-start, pengereman 

regeneratif, ukuran mesin yang lebih kecil dan 

aktivasi listrik dapat terpenuhi. 

Dibandingkan dengan kendaraan yang mempunyai 

paket baterei tetap yang ada pada HEV 

konvensional,HEV grid-able dapat langsung 

disambungkan ke jala-jala listrik. Maka dari itu, 

HEV grid-able disebut pula sebagai PHEV (Plug-in 

Hybrid Electric Vehicle). Secara umum, yang 

terjadi di dalam perkembangan HEV adalah adanya 

perubahan, yang sebelumnya untuk mendapatkan 

energi kembali dari baterei adalah dengan cara 

menukar baterei yang (hampir) habis terpakai 

dengan aki yang sudah terisi penuh kembali, kini 

pengisian baterei dapat dilakukan secara langsung 

melalui jaringan listrik. Juga, HEV konvensional 

masih tergantung pada bahan bakar minyak, yang 

artinya kelistrikan dari baterei dan generator 

bergantian memasok energi mesin. Kebalikannya, 

listrik yang terdapat pada baterei isi ulang lebih 

banya mendominasi pada PHEV, sedangkan mesin 

berbahan bakar ditempatkan sebagai energi 

penggerak tambahan.[1],[10] 

Beberapa mode konstruksi PHEV dijelaskan pada 

gambar 1 [14] 
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Gambar 1 Arsitektur sistem PHEV; a. Seri-Paralel b. Seri c. Paralel d. BEV 

 

2.3 FCEV 

Jenis mobil listrik ini sangat menarik karena juga 

tiadanya emisi gas buang di udara jalanan. Fuel 

Cell merupakan energi utama yang digunakan 

dalam kendaraan jenis ini dimana energi dihasilan 

dari reaksi elektrokimia yang memproduksi sumber 

daya listrik arus searah (DC). Ada lima komponen 

utama di dalam fuel cell yaitu anoda, lapisan anoda, 

bahan elektrolit, katoda dan lapisan katalis katoda. 

Dengan menghubungkan secara seri atau paralel 

beberapa unit fuel cell akan menghasilkan energi 

yang memenuhi syarat dan mencukupi kebutuhan 

tenaga untuk menggerakkan motor pada mobil 

listrik. 

Dalam kemampuan melaju dengan jarak tempuh 

tertentu, FCEV dapat dibandingkan dengan 

kendaraan bermesin injeksi biasa, sehingga dapat 

diterapkan di implementasi yang lebih luas, mulai 

dari yang berskala kecil dengan daya sebesar 200 

watt hingga yang berdaya sekitar 500 kilo-watt. 

Meskipun demikian, besarnya investasi awal yang 

dibutuhkan dan minimnya lokasi pengisian ‘”bahan 

bakar” fuel cell, menjadi kendala yang dalam 

pengembangan FCEV. Demikan pula, kontinuitas 

pasokan listrik fuel cell masih belum stabil bila 

dibandingkan dengan kontinuitas suplai tegangan 

listrik yang ada di baterei. 

III. Teknologi Sensor 

Pembahasan teknologi sensor dam tulisan ini hanya 

meliputi sensor lingkungan sekitar kendaraan, 

sebagai alat bantu dalam mendeteksi obyek atau 

benda yang ada di sekitar mobil dengan jarak 

tertentu. Sensor yang dimaksud antara lain Radar, 

Lidar, Ultrasonic dan Kamera. [2],[3],[7] 

3.1 Radar 

Radio Detection and Ranging (RADAR) 

merupakan teknologi deteksi obyek dan jarak 

memanfaatkan pantulan gelombang radio. 

Sistem radar bias menggunakan frekuensi 24 

GHz atau 77 GHz. Frekuensi 77 GHz 

mempunyai keuntungan dengan akurasi jarak 

yang tinggi dan pengukuran kecepatan yang 

lebih presisi. Sedangkan keuntungan 

menggunakan frekuensi 24 GHz adalah 

kebutuhan antena yang lebih kecil sehingga 

meminimalisir terjadinya interferensi baik ke 

luar maupun ke dalam sistem. Perbedaan 

mendasar sdalam aplikasinya adalah keperluan 

deteksi dengan jarak pendek, menengah atau 

jauh. Untuk jarak pendek dapat digunakan 

sebagai sistem pembantu parkir, deteksi 

jalur/lorong, deteksi blind spot, kontrol jarak 

otomatis, alat pandu pengereman dan lain 

sebagainya.[5],[12], 

3.2 Lidar 

Sebagaimana Radar, Lidar (Light Detection 

and Ranging) dapat mendeteksi obyek sekitar 

dengan memanfaatkan pantulan cahaya. 

Sumber cahaya yang digunakan adalah radiasi 

cahaya yang dihasilkan oleh LASER. Laser 

tersebut akan mengirimkan (TX) berkas sinar 

ke obyek yang nantinya dipantulkan dan 

diterima oleh penerima (RX) yang peka 

terhadap cahaya laser. Selain cahaya laser, 

yang berada di dimensi cahaya tampak, Lidar 

juga memanfaatkan cahaya tak tampak berupa 

pancaran dan penerima infra merah.[4] 

3.3 Ultrasonic 

Prinsip kerja perangakat ultrasonic sebenarnya 

hampir sama dengan teknologi Radar dan 

Lidar. Perbedaannya ada pada frekuensi yang 

digunakan, dimana teknologi untrasonik 
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menggunakan pancaran dan penerima suara 

ultra (dengan range frekuensi di atas range 

suara yang dapat didengar oleh manusia) >20 

kHz. [5],[9],13] 

3.4 Kamera (Vision) 

Kamera menggunakan sensor cahaya yang 

tertanam dalam bentuk matrik dengan dimensi 

dan resolusi tertentu (dalam satuan piksel), 

sehingga dapat menangkap bayangan pantul 

yang diterima oleh lensa kamera. Dalam 

implementasi mobil listrik, kamera yang 

digunakan adalah kamera 360 derajat sebagai 

gambaran lengkap kondisi sekitar mobil. Hasil 

yang didapat oleh kamera dapat langsing 

ditayangkan di monitor pengemudi, atau 

dengan bantuan sistem pengolahan citra digital 

dapat secara otomatis mendeteksi obyek 

sekitar dan memberi masukan pada sistem 

kontrol yang selanjutnya dieksekusi  oleh unit 

aktuator. Lebih jauh penerapan sensor kamera 

ini dapat membantu dalam merealisasikan 

sistem kendaran otomatis (autonomous 

vehicle).[4],[5] 

 

IV. Teknologi Baterei [1],[7] 

4.1 NiMH 

Jenis baterei ini berbahan dasar Nickel Metal 

Hibrid. Ia membutuhkan hihirogen, nikel dan 

dan titanium atau logam sejenis untuk 

menyimpan energi. Bila dibandingkan Li-ion, 

NiMH memeliki hambatan energi yang rendah 

dan juga memiliki bobot yang relatif berat, 

sehingga penggunaan NiMH tidak begitu 

banyak untuk pengembangan mobil listrik. Di 

samping itu Ni MH juga memiliki efek 

memory di dalam pengisian dan 

pemakaiannya, dimana bila pengisian baterei 

sebelum pemakaiannya benar-benar habis, 

akan mengakibatkan seakan-akan pengisian 

tesebut adalah dari nol kembali. 

4.2 Lithium 

Pemanfaatan baterei jenis Lithium-ion atau Li-

ion makin berkembang, terutama untuk 

kebutuhan mobil listrik maupun mobil hibrid. 

Sebagian besar baterei ini berbahan dasar 

kobalt lithium oksida (LiCoCO2) yang 

memiliki hambatan energi lebih padat. Jenis ini 

memiliki kelemahan karakteristik berupa 

suhunya mudah meningkat saat pengisian 

baterei, sehingga mempunyai potensi meledak 

pada tinggi suhu tertentu. Akibatnya jenis 

kobalt oksid lithium ini belum banyak 

dikembangkan untuk kebutuhan mobil listrik 

yang lebih luas. Untuk mengatasi hal tersebut 

dikembangkan tipe batere lithium berbahan 

dasar lithium nikel magnese atau sering 

disebut NMC yang memiliki kualitas yang 

lebih sempurna dan mempunyai ketahanan 

pemakaian yang lebih lama.

 

Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan Li-Ion dan NiMH 
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Dengan berbagai kelebihan dan kelemahan 

pada baterei lithium dan NiMH, dalam 

pengembangan untuk penggunaan pada mobil 

listrik dilakukan pengaturan secara internal, 

baik saat pengisian baterei (charging) maupun 

saat pemakaian atau penyaluran energi baterei 

(discharging), yang bisa disebut sebagai IMS 

(Internal Energy Management System) pada 

baterei. IMS ini dapan menggunakan 

komponen dan teknologi elektronika daya. 

4.3 Super Capacitor 

Dalam pengembangan teknologi penyimpanan 

energi listrik, super-capasitor atau ultra-

capasitor menjadi pilihan yang menarik untuk 

mempebesar kapasitas penyimpanan. 

Dibandingkan media penyimpanan energi jenis 

lain, super-capasitor memiliki keuntungan 

berupa kapasitas tenaga yang jauh lebih tinggi. 

Selain itu, supercapasitor juga memiliki 

karakteristik siklus pengisian dan pemakaian 

(charge-discharge life cycle) yang lebih tinggi 

(500.000 kali ) secara berulang-ulang, 

sementara NiMH dan Lithium hanya mampu 

sekitar 1000-2000 kali. Bahkan peneliti 

menyatakan bahwa perawatan super-capasitor 

jauh lebih efisien, mencapai sekitar 90%. 

Lebih jauh, melihat nilai laju pengisian yang 

tinggi pada super-capasitor, pengembangan 

super-capasitor akan meningkatkan efisiensi 

dalam energi pengereman mobil listrik. 

4.4 Fuel Cell 

Secara teotritis, satu fuel cell dapat 

memproduksi sekitar 1,23 volt dalam kondisi 

suhu normal 25 derajat celcius, pada tekanan 1 

atmosfir. Produksi energi Fuel cell berdasarkan 

pada reaksi kima murni yang menghasilkan 

tegangan arus earah (DC). Bahan yang 

digunakan dalam memproduksi energi fuel cell 

adalah hidrogen, yang dapat diperoleh dari 

pemecahan senyawa yang mengandung 

hirogen, seperti air (H2O) dan amoniak (NH3). 

V. System dan Perangkat Lunak 

Untuk mendukung dan mengkoordinasikan sistem 

kerja mobil listrik yang diarahkan menuju 

aunomous vehicle diperlukan perangkat lunak 

cerdas sesuai kebutuhan input, proses dan output. 

Berbagai perangkat lunak cerdas berbasis komputer 

merupakan kombinasi beberapa sistem, di 

antaranya, sistem kontrol kovensional berlogika 

tegas, sistem logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan, 

algoritma genetika, metode berbasis aturan dan 

pengetahuan, dan kecerdasan buatan berbasis 

simbol. Kesemuanya itu dapat membentuk sebuah 

mesin pembelajaran (machine learning). [14] 

Sistem yang dibutuhkan berupa sistem yang dapat 

diimplementasikan secara luas, reliabel, open-

source, murah dan aman. Sistem tersebut harus 

mampu melakukan penyensoran, berfikir, beraksi, 

belajar dan berkolaborasi dengan sistem lain. 

Mengingat banyak perangkat lunak yang sulit 

untuk digunakan serta sedikit yang dapat belajar, 

ditawarkan beberapa perangkat lunak yang telah 

dianggap bisa untuk memenuhi kebutuhan sistem 

mobil automatis. Di antaranya : [11] 

a. JESS (Java Expert System Shell), 

dikembangkan oleh Ernest Friendmant-

Hill di Sandia National Laboratories  

b. FuzzyClips & FuzzyJ , dikembangkan 

oleh oleh National Research Council 

(NRC) Canada 

c. Subsumption Architecture, dikembangkan 

oleh Brooks  

d. AuRA (Autonomous Robotic 

Architecture), oleh The MissionLab. 

e. ARL/PSU, oleh The App;aied Research 

Laboratory Pennsylvania University 

f. Jet Propulsion Labs ASE, oleh The 

Applied Science Craft Experiment 

g. Cognitive Architecture : SOAR dan ACT-

R 

h. NIST RCS.  

 

Kesemua sistem tersebut dibangun menggunakan 

salah satu atau gabungan dari bahasa pemrograman 

berikut : Java, C, C++, LISP, dan lainnya. 

Dasar operasi JESS adalah mengumpulkan basis 

pengetahuan, FuzzyClips untk aplikasi robot, 

Subsumption Architechture mengatur lapisan 

perilaku robot, AuRA mengatur perilaku robot dan 

skema persepsi serta dapat mendeteksi obyek, 

warna, juga menhindari obyek. Sedangkan 

ARL/PSU digunakan untuk perangkat autonomous, 

Jet Labs ASE untuk sistem otomatis eksplorasi 

bumi,Cognitive architecture mampu melakukan 

permainan “petak-umpet” bersama anak-anak, 

SOAR untuk implementasi deteksi lingkungan 

menyeluruh, dan NIST RCS digunakan untuk 

mekanisme kognitif dan reaktif sekaligus menjadi 

basis pengetahuan. 

 

VI. Autonomous Vehicle 

Autonomous vehicle dewasa ini merupakan masa 

depan industri otomotif. Pengemudi manusia dapat 
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tergantikan oleh adanya kendaraan otomatis yang 

aman dan cerdas, dikendalikan oleh perangkat 

keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

yang di dalamnya telah terprogram dan tertanam 

sistem cerdas. Autonomous vehicle atau kendaraan 

otomatis tanpa awak mempunyai sistem kendali 

yang canggih dalam mengambil data dari sensor 

serta menganalisa data tersebut yang kemudian 

dapat mendeteksi dan membedakan obyek tersebut 

yang berada di lingkungan sekitar kendaraan, 

apakah itu berupa manusia/pejalan kaki ataupun 

benda-benda lain yang berada di sekitarnya untuk 

menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. 

Metode pengaturan kendali autonomous vehicle 

menggunakan integrasi perangkat keras dan 

perangkat lunak yang memanfaatkan algoritma 

sistem kecerdasa buatan berupa machine learning 

dan deep learning, sehingga sistem dapat belajar 

dan mempelajari berbagai obyek dan perilaku 

kendaraan di berbagai kondisi.[5],[6],[14] 

Sistem lain yang banyak digunakan adalah ADAS 

(Advanced Driver Assistant System) [5],[8],[10]. 

ADAS memungkinkan mobil bergerak semi 

otomatis. Dikatakan semi-otomatis karena gerakan 

mobil masih selalu dalam pantauan 

pengemudi/operator meskipun sudah berjalan 

sendiri sesuai algoritma yang diberikan. Sementara 

sistem akan memberikan arahan dan peringatan 

kepada pengemudi/operator bila ada informasi 

yang penting atau meminta persetujuan dari 

pengemudi. 

VII. Kesimpulan  

Mobil listrik saat ini sudah waktunya didorong 

untuk segera diimplementasikan, selain untuk 

mengurangi pemanasan global di bumi karena 

adanya efek rumah kaca akibat polusi emisi gas 

buang, juga untuk menjadi alternatif penggunaan 

energi yang saat ini masih didominasi oleh bahan 

bakar fosil (minyak/batubara). Lebih dari itu, 

penggunaan listrik menawarkan banyak solusi 

teknologi untuk pengembangan sistemnya, baik 

hardware maupun software. 

Beberapa jenis mobil listrik yang ditawarkan, 

PHEV lebih menarik untuk bisa diimplementasikan 

dibanding PEV/BEV, mengingat PHEV merupakan 

mobil listrik hibrid yang masih mengakomodir 

kerja mesin berbasis bahan bakar minyak yang 

dapat dikelola pemakaian energinya sesuai 

kebutuhan menggunakan energy management 

system (EMS). 

Semua jenis sensor dan software dapat digunakan 

untuk pengembangan sistem autonomous vehicle, 

sesuai kebutuhan dan kompleksitas sistem. Sensor 

ultrasonik dan radar dapat digunakan sebagai 

sensor standar dalam pemantauan lingkungan 

sekitar mobil. Sementara kamera 360 derajat 

digunakan untuk kebutuhan lanjut (advance) 

dengan bantuan algoritma pengolahan citra digital. 

, Software disarankan menggunakan yang telah 

terintegrasi dengan algoritma sistem belajar 

(machine learning), serta yang mempunyai 

keluasan bidang dalam implementasinya, seperti 

NIST-RCS. 

Batere jenis Li-Ion tetap layak dipertimbangkan 

menjadi sumber tenaga mobil listrik, dengan terus 

mengembangkan teknologinya. Sehingga kapasitas 

penyimpanan, dimensi dan beratnya semakin baik. 

Yang perlu difikirkan adalah sumber ketersediaan 

energi listrik dari sistem pembangkit yang saat ini 

lebih banyak menggunakan bahan bakar 

minyak/fosil (diesel dan batubara) dibandingkan 

pembangkit listrik tenaga air ataupun gas alam. 

Demikian pula efek lingkungan dari produksi 

baterei yang menggunakan bahan kimia, baik pra-

produksi maupun paska-produksi, sehingga tidak 

menjadi penyebab terjadinya sumber pencemaran 

baru. 
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ABSTRAK: E-Government di Indonesia telah dimulai dengan Instruksi Presiden No.3 pada tahun 2003 

sebagai pedoman bagi pemerintah untu kmengembangkan dan penerapan, tetapi banyak kegagalan dalam pembangunan 

dan implementasi e-government diIndonesia. Selain itu, berdasarkan penelitian yang ada, sebagian besar 

penelitian hanya berfokus pada beberapa masalah  seperti adaptasi dan implementasi e-government di berbagai provinsi 

di Indonesia dan hanya pada sudut pandang atau teori tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan mengidentifikasi faktor-faktor dalam pengembangan e-government di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 

membangun kerangka atau konsep untuk pengembangan e-government di Indonesia berdasarkan studi 

sebelumnya. Studi ini dilakukan dengan meninjau 200 artikel nasional dan internasional terkait e-government 

Indonesia. Systematic review digunakan sebagai metode pemilihan penelitian sebelumnya yang memenuhi syarat untuk 

mengetahui faktor-faktor suksesdari e-government di Indonesia . Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur TI, 

sumberdaya manusia, politic will, layanan TI, sosial dan anggaran merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi e-government di Indonesia 

 

Kata Kunci: Systematic review, faktor, e-government, Indonesia 

 

ABSTRACT: In Indonesia, e-government has been started with the instruction of President No.3 year of 2003 as the 

guidelines for the government to develop and implement it. However, there are various failures in the e-government in 

Indonesia. Besides that, most of research focused their work in some problemssuch as an adaptation and 

implementation of e-government in the specific area based on a specific theory. Hence, this research is performed to 

identify factors which influence the development of e-government in Indonesia. Its objective is to create a concept for 

the next development of e-government based on the previous research. This study was performed by reviewing 200 

national and international articles which discuss e-government in Indonesia. Systematic review is used as a method to 

choose previous research which fullfill the requirement to know the success factors from e-government in Indonesia. 

The results show that IT infrastructure human resources, politic will, IT services, social and budget are the factors that 

influence the implementaton of e-government in Indonesia.  

 

Keywords: Systematic review, factor, e-government, Indonesia 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Layanan pemerintah berbasis elektronik atau yang 

dikenal dengan istilah electronik government (e-

government) sedang berkembang pesat seiring 

denganperkembanganteknologiinformasi. Kualitas 

layanan dapat meningkat dengan cepat dengan 

penggunaan teknologi informasi. (Panzardi, Calcopietro, 

& Ivanovic, n.d.) mendefinisikan e-government sebagai 

penggunaan berbagai teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah untuk membangun hubungan dengan warga, 

bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Instruksi 

Presiden Nomor  3 tahun 2003 tentang kebijakan 

nasional dan pengembangan strategi nasional e-

government adalah upaya pemerintah untuk 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan 

akuntabilitas administrasi pemerintahan berdasarkan 

teknologi informasi dan komunikasi (“Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2003,” n.d.) , dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik. Oleh 

karena itu, dengan penerapan e-government, proses kerja 
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di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi                                informasi 

dapat meningkatkan layanan kepada warga negara. 

Meskipun ada banyak peraturan, kebijakan, strategi 

sebagai pedoman untuk mengembangkan e-government 

di Indonesia, hal masih dirasa kurang cukup untuk 

memberikan pedoman untuk pengembangan e-

government. Hal ini dapat ditunjukkan oleh banyaknya 

kegagalan dalam implementasi e-government. Sebagai 

contoh (Mulyono, 2012) menyatakan bahwa 40 

pemerintah di negara-negara berkembang dan transisi 

menemukan beberapa fakta bahwa 35% dari 

penyelenggaraan pemerintahan dapat dikategorikan 

sebagai kegagalan total dan 50% pemerintah telah gagal 

dalam melaksanakan e-government. Selain itu , hanya 

ada 15% dari pemerintah yang berhasil untuk 

mengadopsinya . Selanjutnya, berdasarkan pada hasil 

survei e-government yang dilakukan oleh PBB di tahun 

2016, Indonesia hanya peringkat 116 di asia dan pada 

tahun 2018 beradadi 107. (“Data CENTER,” 2018).  

Menurut (Kumorotomo, 2009) kegagalan 

pembangunan e-government di Indonesia ditentukan 

oleh infrastruktur, kepemimpinan dan budaya 

masyarakat . Infrastruktur meliputi: ketersediaan/ 

kesenjangan teknologi informasi, kurangnya 

infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan kurangnya 

sistem pelayanan. Keberadaan infrastruktur TI adalah 

salah satu masalah penting di negara berkembang. E-

government menuntut adanya teknologi jaringan 

komputer, peralatan komputer di lembaga-lembaga 

pemerintah dan dukungan infrastruktur yang handal dan 

merata di seluruh wilayah. Ini menunjukkan peran 

infrastruktur TI dalam menyediakan jaringan internet 

dengan bandwith yang sesuai dan didistribusikan ke 

seluruh negeri sehingga kesenjangan teknologi dapat 

segera diatasi. 

Lebih lanjut , penelitian ini akan meneliti lebih lanjut 

tentang peran e- government, yang difokuskan pada 

faktor - faktor yang berpengaruh dalam implementasi e-

government di Indonesia. Dengan mengidentifikasi 

faktor-faktor keberhasilan yang berpengaruh diharapkan 

dapat membantu pemerintah Indonesia untuk 

mengembangkan e-government. Penelitian ini dilakukan 

berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan sebelumnya, seperti (Hasibuan, 2007)yang 

membahaslangkah-langkah strategis dan taktis dari 

pengembangan e-government di Indonesia. Penelitian ini 

ditekankan pada peran e-government untuk membantu 

komunikasi antara pemerintah dan warga. Selanjutnya 

(Prihanto, 2012) melakukan studi pada analisis e-

government di pemerintah tingkat provinsi di Indonesia. 

Studi ini menekankan pada mengukur tingkat 

keberhasilan e-government di Indonesia. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

KONSEP E-GOVERNMENT 

E-government didefinisikan sebagai hubungan antara 

pemerintah dan pemangku kepentingan (bisnis, 

pemerintah lainnya, dan warga negara), dalam 

pemberian pelayanan dengan menggunakan sarana 

elektronik. 

Menurut (Aprianty, 2016), e-government terdiri dari 

Pemerintah kepada Warga, Pemerintah ke Pemerintah, 

Pemerintah ke Bisnis, dan Pemerintah ke Karyawan. 

• Government to Citizens ( G to C ), 

Pemerintah ke Warga negara adalah hubungan antara 

pemerintah dan rakyat (warga negara) sehingga ada 

akses ke informasi yang dapat dimanfaatkan / diperoleh 

oleh masyarakat untuk kepentingannya. Contoh dari 

jenis aplikasi ini warga negara dapat mengakses aplikasi 

pajak online untuk menyerahkan laporan pajak. 

• Government to Government ( G to G ) 

Pemerintah kepada Pemerintah yang 

menghubungkan antara pemerintah dan pemerintah. 

Yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintah 

adalah antara pemerintah pusat dalam suatu negara dan 

pemerintah daerah. Contoh: pelaporan, komunikasi 

antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah 

daerah di Surabaya menggunakan fasilitas on-line 

(internet). 

• Governmentto businesses ( G to B ) 

Government to business adalah hubungan antara 

pemerintah dan para pelaku bisnis baik domestik 

maupun internasional. Ini terdiri dari transaksi elektronik 

di mana pemerintah memberikan berbagai informasi 

untuk bisnis untuk melakukan transaksi dengan 

pemerintah. Contoh hubungan ini adalah bahwa bisnis 

dapat mengakses informasi, prosedur perizinan dari 

peraturan pemerintah. Dengan kemudahan prosedur akan 

ada banyak modal atau invenstasi mereka di Indonesia 

• Government to Employees ( G to E ) 

Pemerintah kepada Pegawai adalah hubungan antara 

pemerintah dan karyawan baik pegawai negeri sipil dan 

sebagai karyawan / pekerja pemerintah. Dengan tujuan 

untuk meningkatkan kinerja kesejahteraan pegawai 

negeri sipil atau pegawai pemerintah. Sebagai contoh: 

sistem pengembangan karir pegawai pemerintah untuk 

memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

proses mutasi yang mendukung, rotasi dan promosi 

semua pegawai pemerintah. Empatkonsep interaksi e-

government memiliki tujuan mereka sendiri.  

 

2.2 E-GOVERNMEN DI INDONESIA 

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan instruksi 

presiden pada tahun 2003, implementasi e-government 

di Indonesia belum merasakan manfaatnya bagi 
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masyarakat. Dapat dilihat bahwa Indonesia masih di 

bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. 

Seperti yang diilustrasikan dalam tabel 1. Indeks 

pengembangan e-government Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), yang menggambarkan peringkat e-

government di wilayah Asia Tenggara (database 

pengetahuan E-government PBB, (“Data Center,” 

2018)). Pada tahun 2016 Indonesia diposisikan 7 di 

bawah Vietnam, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia 

dan Singapura. 

 

Tabel 1 . Indeks Pengembangan E- Government Di 

Asean Di Tahun 2016 

No Nama 
negara 

PeringkatDunia E-
Government 

Indeks E-
Government 

1 Singapura 4 0,8828 
2 Malaysia 60 0,61749 
3 Filipina 71 0,57655 
4 Thailand 77 0,55222 
5 Brunei 

Darussalam 
83 0,52981 

6 Viet Nam 89 0,51426 
7 Indonesia 116 0,44784 
8 Laos 148 0,309 
9 Kamboja 158 0,25927 

10 Timor-

Leste 
160 0,25817 

11 Myanmar 169 0,23619 

 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa indeks 

pengembangan e-government di Indonesia adalah 

0,44784 yang berarti di bawah rata-rata perkembangan e-

government dunia yang diperkirakan di 0,4922. Jika 

dibandingkan dengan hasil surley pengguna internet 

pada tahun 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia 

mencapai 132,7 juta. Dari data tersebut, seharusnya 

Indonesia bisa menerapkan e-government lebih baik 

karena pengguna internet di Indonesia cukup besar. 

 

 

3.METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode  systematic 

reviewdengan tahapan : identifikasi, evaluasi, dan 

interpretasi terhadap semua hasil penelitian terkait 

dengan penelitian tertentu, topik atau fenomena yang 

berkaitan. (Siswanto, 2010) . Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam 

implementasi e-government di Indonesia: apa faktor-

faktor keberhasilan dari e-government di Indonesia 

berdasarkan tinjauan literatur yang ada? 

 

 

 

 

3.1.PROSES PENCARIAN ARTIKEL 

Proses pencarian artikel dilakukan dengan 

mengidentifikasi sumber artikel yang relevan dengan 

topik yang dicari. 

a. Sumber Publikasi Nasional 

a. Garba Rujukan Nasional (Garuda) 

http://garuda.ristekdikti.go.id/ 

b. Indonesian Scientific Joournal Database (ISJD) , 

http://isjd.pdii.lipi.go.id/ 

b. Sumber Publikasi Internasional 

a. Google Cendikia, Google Scholar atau dikenal 

sebagai Google Cendekia adalah sumber untuk 

mencari literatur akademis secara luas yang 

mencakup seluruh jurnal dan referensi : peer-

review paper, tesis, buku,  abstrak, dan artikel, 

dari penerbit akademis, profesional komunitas, 

pencetakan, universitas, dan organisasi akademis 

lainnya. Google Cendekia akan membantu 

mengidentifikasi objek penelitian yang paling 

relevan dari semua penelitian akademis. 

b. ScienceDirect, Science Direct adalah database 

teks ilmiah lengkap yang menyediakan artikel 

jurnal dan bab buku dari hampir 2.500 jurnal dan 

26.000 buku. Science Direct adalah solusi 

informasi terkemuka Elsevier untuk peneliti, 

guru, siswa, perawatan kesehatan profesional dan 

informasi profesional. ScienceDirect 

menggabungkan publikasi ilmiah, teknis, sosial 

science dan kesehatan yang bereputasi. 

c. IEEE, IEEE adalah sumber untuk mencari dan 

mengakses konten ilmiah dan teknis yang 

diterbitkan oleh IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) dan mitra penerbitnya. 

IEEE Xplore menyediakan Web Access ke lebih 

dari 3 juta dokumen teks sull dari beberapa 

kutipan publikasi di bidang teknik elektro, ilmu 

komputer dan elektronik. Isi IEEE Xplore terdiri 

atas lebih dari 160 jurnal, lebih dari 300 program 

pendidikan dan sekitar 25.000 dokumen baru 

yang ditambahkan ke IEEE Xplore setiap bulan . 

Dari sumber diatas, dilakukan query pencarian untuk 

mendapatkan perbedaan database tertentu. Pemilihan 

literatur di atas didasarkan pada (1) dalam penelitian 

memiliki dampak yang tinggi terhadap perkembangan 

teknologi, terutama dalam teknologi e-government di 

Indonesia (2) sumber jurnal atau paper konferensi yang 

dapat diunduh secara langsung karena keterbatasan akses 

(open access). Setelah inisialisasi artikel, peneliti 

mencari artikel terkait dengan melihat judul, abstrak, 

kata kunci, referensi, dan penggunaan metode 

pendukung. Proses pencarian menggunakan 2 kata dasar 

yaitu "e-government Indonesia" dan "egovernment 

Indonesia" . Selain itu, para peneliti mengeluarkan kata-
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kata dasar ke dalam pemerintahan elektronik, e-

government di Indonesia , e-government Indonesia, dan 

pemerintah Indonesia. 

 

3.2 PROSES PEMILIHAN ARTIKEL 

Setelah mendapatkan artikel yang relevan, langkah 

berikutnya adalah seleksi dari artikel yang benar-benar 

relevan dengan topik penelitian ini. Pada langkah 

pemilihan artikel, peneliti menggunakan kriteria inklusi 

(termasuk), seperti: 

•  Topik terkait dengan faktor-faktor 

•  Topik terkait ke G to C e-government di Indonesia 

Dan itu juga digunakan kriteria eksklusi (yang tidak 

termasuk), seperti: 

•  Studi yang telah dilakukan (duplikasi) 

•  Studi yang tidak terkait dengan pertanyaan penelitian. 

 

Dari hasil seleksi pertama, diperoleh data artikel 

yang terkait dengan e-government di Indonesia dari 

tahun 2010-2018, setelah itu dilakukan seleksi 

berdasarkan kriteria eksklusi, dan seleksi berikutnya 

untuk judul yang relevan dari 2010- 2018, lalu memilih 

metode, hasil, dan kesimpulan. 

 

Tabel 2. Jumlah Artikel Pada Tahap 1 

No Database (s) JumlahArtikel  
1 Google Scholar 217  
2 IEE Xplore 3  
3 ScienceDirect 2,379  
4 Garuda 44  
5 ISJD 0  

Total 2,643 

 

Pada tabel 2 tergambar hasil penelusuran pada 5 

sumber dengan kata kunci “egovernment Indonesia” dan 

“e-government Indonesia”. Hasil yang didapat sumber 

dari ScienceDirect menghasilkan jumlah paper 2.379 

artikel. Tahap selanjutnya adalah dengan menambahkan 

kata kunci “faktor”.  

 

Tabel 3. Jumlah Artikel Pada Tahap 2 

No Database (s) JumlahArtikel  
1 Google Scholar 20  
2 IEE Xplore 3  
3 ScienceDirect 95  
4 Garuda 12  
5 ISJD 0  

Total 130 

 

Tabel 3 menunjukan hasil seleksi dengan 

menambahkan kata kuci “faktor” dan “G to C”, dan 

menghapus artikel yang duplikasi. Hasil didapat 42 

artikel. 

 

Tabel 4. Rangkuman Faktor-Faktor yang Ada Pada 130 

Artikel Hasil Seleksi 

No Faktor  Total No Faktor Total 

1 Sumberdaya

manusia 
19 33 Kinerja 1 

2 Infrastruktur 19 34 KetelitianPeg

awai 
1 

3 Sosial / 

warga negara 
13 35 Fasilitas 1 

4 Anggaran 12 36 Perangkatker

as 
1 

5 Politik will 10 37 Usability 1 

6 Budaya 9 38 Ekonomis 1 

7 Kebijakan 8 39 Hutang 1 

8 Kepemimpin

an 
7 40 Teknis 1 

9 CetakBiru / 

Rencana 
6 41 Integritas 1 

10 interaktivitas 

/ Interaksi 
6 42 Kebenaran 1 

11 Wifi / 

Internet 
6 43 Secararahasia 1 

12 Hukum 6 44 Afiliasi 1 

13 Kepercayaan 5 45 Identitas 1 

14 Transparansi 5 46 Kebutuhan 

Masyarakat 
1 

15 Pengelolaan 5 47 Karakteristik

pengguna 
1 

16 Teknologi 5 48 Bisnismemim

pinpembangu

nanperkotaan 

1 

17 Desain / web 5 49 device digital 1 

18 Aplikasi / 

perangkatlun

ak 

5 50 Sistem data 1 

19 Cooporation 5 51 Komunikasi 1 

20 Keamanan 4 52 Keberhasilan 1 

21 Informasi&la

yanankekaya

an 

4 53 Pelaksanaan 1 

22 Motivasi 4 54 Bahasa 1 

23 Aksesibilitas 3 55 Kapasitas 1 

24 Organisasi / 

Organoware / 

Kelembagaan 

3 56 Sikap 1 

25 Efektivitas 3 57 Inovasi 1 

26 Lingkungan

Hidup 
3 58 Stadarisasi 1 

27 Tersedianya 2 59 Komitmen 1 

28 Openess 2 60 Konsistensi 1 

29 Anggota 

Dewan 
2 61 Kepuasan 1 

30 Efisiensi 2 62 Keterbukaan 1 

31 Nilai 2 63 Akuntabilitas 1 

32 Keandalan 1 Total 222 

 

Tabel 4 adalah faktor hasil dari identifikasi 130 

artikel yang dibaca atau dipahami. Pengelompokan 
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dilakukan dengan mendapatkan persamaan kata dan 

masih membutuhkan beberapa penyaringan terhadap 

kata-kata yang memiliki arti atau tujuan yang sama. 

Proses penyaringan persamaan makna dilakukan dengan 

membandingkan arti kata dengan kamus. Kamus 

digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan 

Oxford Learner Pocket Dictionary  Edition Keempat. 

Dari 63 faktor, proses menggabungkan didasarkan pada 

persamaan makna dan tujuan persamaan yang diperoleh 

22 faktor seperti yang ditunjukkan pada tabel 5. 

 

Tabel 5.Hasil Penyaringan Dari Faktor-Faktor 

Keberhasilan E-Government G To C Di Indonesia 

No Faktor Artikel-

artikelitumengacu 

pada faktor-
faktornya 

1 Infrastruktur TI 28 

2 SumberDayaManusia IT 19 

3 Keinginanpolitik 17 

4 Layanan IT 17 

5 Sosial 15 

6 Anggaran 13 

7 Afiliasi 10 

8 Budaya 9 

9 Desain 9 

10 Kepemimpinan 8 

11 CetakBiru 5 

12 Kepercayaan 5 

13 Keandalan 4 

14 Usability 4 

15 Motivasi 4 

16 LingkunganHidup 4 

17 Openess 3 

18 Organisasi 3 

19 Tersedianya 2 

20 Nilai 2 

21 Ekonomis 2 

22 Bahasa 1 

Total 184 

 

 

4.KESIMPULAN 

 

Penelitian ini menghasilkan faktor sukses dari e-

government di Indonesia dengan metode peninjauan 

sistematis , sehingga penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor e-government untuk warga negara di 

Indonesia diidentifikasi sebanyak 22 faktor dengan 

menggunakan metode peninjauan sistematis , 

sehingga penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

Infrastruktur IT adalah 28 artikel, IT Sumber Daya 

Manusia adalah 19 artikel, Political Will adalah 17 

artikel, IT Services adalah 17 artikel, Sosial adalah 

15 artikel, Anggaran adalah 13 artikel, Afiliasi adalah 

10 artikel, Budaya adalah 9 artikel, Desain adalah 9 

artikel, Kepemimpinan adalah 8 artikel, Blue Print 

adalah 5 artikel, Kepercayaan adalah 5 artikel, 

Keandalan adalah 4 artikel, Usability adalah 4 artikel, 

Motivasi adalah 4 artikel, Lingkungan adalah 4 

artikel, Openess adalah 3 artikel, Organisasi adalah 3 

artikel, Ketersediaan adalah 2 artikel , Nilai adalah 2 

artikel, Ekonomi adalah 2 artikel, dan Bahasa adalah 

1 artikel. 

2. Faktor-faktor E-government to Citizen dapat menjadi 

acuan bagi pemerintah Indonesia bahkan pemerintah 

lokal atau pusat untuk meningkatkan kualitas e-

government di Indonesia. 
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ABSTRAK: Teknologi kunci pintar kendaraan bermotor sampai saat ini telah banyak dikembangkan, hanya saja 

teknologi yang ada sebagian besar hanya bekerja dengan model pengenalan authentication pengguna untuk 

mengaktifkan kendaraan. sistem ini memiliki kekurangan seperti tidak disediakan atau dibutuhkannya perangkat lain 

untuk menambahkan pengguna baru yang secara operasional menjadi tidak praktis juga tidak adanya data logger yang 

mencatat aktifitas semua pengguna kendaraan. Sistem kunci pintar ini didesain untuk memudahkan pengguna dalam 

pengelolaan pemberian hak akses bagi siapa saja yang dapat menggunakan kendaraan bermotor dengan memanfaatkan 

smartphone android sebagai perangkat pendukung sistem selain RFID tag atau transponder. Metode yang digunakan 

adalah dengan membuat aplikasi berbasis android berisi user interface yang berfungsi untuk menambah dan menghapus 

pengguna, mengontrol dan memonitor pengguna dengan mengintegrasikannya pada modul controller utama dengan 

menggunakan teknologi komunikasi bluotooth yang memungkinkan membaca RFID tag atau transponder, pengguna 

dengan transponder yang sesuai akan diberikan hak akses untuk mengaktifkan kendaraan sesuai dengan hak yang 

diberikan. Semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pengguna akan tersimpan dalam data logger, sistem ini sangat 

mendukung bagi kendaraan terutama untuk kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan bersama, seperti perkantoran, 

Rental Mobil, Rumah sakit atau untuk kebutuhan authentication pengguna bagi model layanan Car Sharing. Sistem ini 

menggunakan teknologi perangkat Modul RFID MFRC-522 sebagai pembaca RFID tag atau transponder, Modul RTC 

DS3231 sebagai pengatur waktu untuk monitoring aktifitas pengguna yang akan disimpan dalam SD Card sebagai data 

logger, modul bluetooth HC-05 untuk komunikasi perangkat sistem kunci pintar kendaraan dengan smartphone android. 

modulcontroller yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Mega2560. Pengujian authentication pengguna sistem 

ini telah menunjukkan hasil bahwa jarak rata-rata pembacaan transponder RFID oleh modul RFID MFRC-522 rata rata 

adalah 47 mm dengan tingkat presisi sebesar 98,59% dan akurasi sebesar 93,05 %. 

 

Kata Kunci: kunci pintar, RFID, bluetooth, authentication, otorisasi, data logger 

 

ABSTRACT: Recently, smart key for vehichles have been developed but most of them were for the authentication of user 

to activate his vehicle. This type of system has some weaknesses such as the difficulty to add a new user since it needs 

another device, and no data logger that records users’ activities. This smart key system is designed to ease the user to 

manage the authorization access by using android smartphone as the supporting device besides RFID tag or 

transponder. This method is by making an android application of which content is user interface to add and erase the 

user, control and monitor users by integrating it in a main controller module using bluetooth as the communication 

technology. Through the bluetooth, RFID tag or transponder can be read and then, user with the correct transponder 

can get an access to activate the vehicle based on the given authorization. All activities are then saved in data logger. 

This system is very useful for the vehicles that are used as the public transportation of office, rental car, hospital, or car 

sharing. The system uses RFID module MFRC-522 to read RFID tag or transponder, module RTC DS3231 to set the 

time for monitoring user’s activities which will be saved in SD card as the data logger, module bluetooth HC-05 for the 

communication system between the smartphone and smart key system, and microcontroller Arduino Mega2560 as the 

controller module. The results show that the average reading distance by RFID MFRC-522 is 47 mm with the precision 

of 98.59% and accuracy of 93.05%. 

 

Keywords: smart key, RFID, bluetooth, authentication, data logger 
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PENDAHULUAN 

 

Teknologi pengaman kendaraan bermotor telah 

banyak dikembangkan, dari yang konvensional sampai 

dengan yang berbasis pengaman canggih seperti kunci 

cerdas dan sejenisnya, hanya saja pengaman kendaraan 

bermotor yang ada lebih banyak menitik beratkan pada 

proses pengenalan authentication pengguna untuk 

mengaktifkan kendaraan. Beberapa modul pengaman 

kendaraan yang pernah dibuat memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, pada sistem pengamanan 

mobil menggunakan id card dengan sms gateway selain 

tidak didukung dengan perangkat portable untuk 

menambahkan akun baru juga metode notfikasi yang 

diberikan masih menggunakan pesan SMS dan ini 

memiliki kendala bila jaringan tidak mendukung dan 

juga kendala terkait dengan maintenance modul SMS 

Gateway yang terpasang (Rifki Habibi Muhammad ; 

Ridi Satrio Adi, 2017), (Annah ; Nurdiansah, 

2017).Konsep kunci pintar Immobilizer Berbasis RFID 

yang ada juga hanya mengamankan kendaraan tetapi 

memiliki kelemahan berupa masih dibutuhkannya 

perangkat komputer yang terhubung dengan kabel pada 

mikrokontroler untuk memasukkan data baru pada kartu 

RFID (Heru Supriyono; Ardhya Dwi Nor Setyawan, 

2016). Model kunci kontak wireless yang ada selain 

menggunakan teknologi RFID dan bluetooth memiliki 

kekurangan berupa modul reader RFID ukurannya relatif 

membutuhkan ruang yang agak luas karena ukuran 

dimensinya 260x260x35 mm(Mahardhika, 2014), 

sehingga dibutuhkan desain modul kunci yang lebih 

simpel dan memudahkan dalam 

mengoperasikannya.Penggunaan teknologi pengaman 

sepeda motor menggunakan mikrokontroler raspberry Pi 

dan smartphone android juga terdapat kekurangan 

berupa permasalahan pada smartphone bila baterai habis 

atau sinyal internat atau paket data tidak tersedia 

(Kurniawan & Surur, 2016) 

Secara umum sebagian besar sistem pengaman 

kendaraan bermotor tersebut memiliki kekurangan 

berupadibutuhkannya perangkat lain untuk 

menambahkan pengguna baru yang secara operasional 

menjadi tidak praktis juga tidak adanya data logger yang 

mencatat aktifitas semua pengguna kendaraan, data 

logger ini memungkinkan sistem kunci pintar dapat 

mencatat siapa saja yang mengaktifkan kendaran dengan 

alokasi waktu yang mereka gunakan. Penelitian ini 

merupakan pengembangan sistem pengaman kendaraan 

bermotor dengan konsep berupa modul kunci pintar 

dengan teknologi RFID dan bluetooth dengan data 

logger berupa riwayat pengguna yang mengaktifkan 

kendaraan yang tersimpan dalam SD card.  

Teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi 

pengaman kendaraan dengan menambahkan atau 

menggantikan kunci konvensional yang sudah ada. 

Modul kunci pintar ini sangat mendukung bagi 

kendaraan terutama untuk kendaraan yang digunakan 

untuk kebutuhan bersama, seperti perkantoran, Rental 

Mobil, Rumah sakit atau untuk kebutuhan authentication 

pengguna bagi model layanan Car Sharing. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Deskripsi Umum Sistem 

 

Prototipe sistem kunci pintar kendaraan 

menggunakan teknologi RFID dan bluetooth ini 

merupakan modul kunci pintar yang dalam 

pengoperasiannya adalah mengaktifkan sistem engine 

kendaraan bermotor dengan menggunakan kartu RFID 

pada Reader RFID yang terpasang pada kendaraan, kartu 

RFID yang terdaftar saja yang dapat mengaktifkan dan 

menonaktifkanengine kendaraan tersebut. Sistem kunci 

pintar ini tidak hanya berupa modul pengaman dengan 

metode pengenalan authentication pengguna saja, namun 

memungkinkan mengatur otorisasi pengguna, misalkan 

kapan saja pengguna dapat menggunakan kendaraan 

bermotor sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan ke 

pengguna, sehingga diluar alokasi waktu yang diberikan 

kartu RFID tidak dapat mengaktifkan engine kendaraan. 

Modul ini juga dapat merekam riwayat penggunaan 

kendaraan bermotor dalam bentuk data digital yang 

tersimpan dalam SD card dan juga dapat diakses 

menggunakan smartphone berbasis android yang telah 

memiliki aplikasi modul kunci pintar tersebut. 

Dalam pengoperasian Modul kunci pintar ini, 

aplikasi andriod Modul Kunci Pintar harus sudah 

terpasang pada smartphone, sehingga setelah dilakukan 

paring antara bluetooth smartphone dan modul kunci 

pintar maka fungsi kontrol dan monitoring modul dapat 

dilakukan, seperti menambahkan akun pengguna baru, 

mengatur waktu pengguna, melihat riwayat pengguna 

kendaraan serta bila dibutuhkan, aplikasi androidjuga 

dapat digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan 

engine kendaraan bermotor secara manual (dengan 

tombol). 

 

Blok Diagram Sistem 

 

Sistem kunci pintar ini dapat digambarkan dalam blok 

diagram sistem sebegai berikut : 
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Prototipe Sistem Kunci Pintar Kendaraan Menggunakan Teknologi RFID dan Bluetooth  

 

 
 

Gambar 1 Blok diagram sistem kunci pintar 

 

Gambar di atas memberikan deskripsi tentang konsep 

modul kunci pintar dengan menggunakan teknologi 

bluetooth. Kontroller utama yang digunakan adalah 

mikrokontroler Arduino Mega2560, mikrokontroler ini 

akan mengatur dan mengendalikan modul modul lain 

seperti, modul RFID MFRC522, modul Bluetooth HC-

05, modul RTC DS3231, modul SD card adapter, modul 

relay dan tampilan berupa modul LCD 1602. 

Smartphone yang digunakan adalah smartphonedengan 

platform android, dimana smartphone ini harus sudah 

terpasang aplikasi modul kunci pintar, fungsi dari 

smartphone ini adalah untuk mengontrol dan memonitor 

modul kunci pintar dengan menggunakan bluetooth 

sebagai media komunikasinya. 

 

Perancangan Sistem 

Desain perancangan sistem kunci pintar dimulai dengan 

membuat bagan diagram alir sebagai representasi 

algoritma sederhana yang menggambarkan diagram 

aktifitas dalam keseluruhan bisnis proses yang ada. 

Berikut adalah gambar flowchart yang mendeskripsikan 

alur bisnis proses sistem kunci pintar : 

 

 
 

Gambar 2  Flowchart sistem kunci pintar 

 

Flowchart di atas memberikan gambaran umum 

tentang alur proses bisnis dari sistem kunci pintar 

kendaraan bermotor, berikut adalah detil penjelasannya : 

 Pairingantarasmartphone android dengan modul 

kunci pintar  

 Jika pairing berhasil maka bisa dilanjutkan pada 

proses kontrol dan monitoring modul kunci pintar,  

 Jikapairing gagal maka bisa dilakukan pengecekan 

terkait kode PIN pairing bluetooth atau dipastikan 

bluetooth masing-masing perangkat aktf dan dalam 

jangkaun jarak yang dimungkinkan (maksimal 10 

m)(Satriyo Gumilang, Khosyi’in, & Budisusila, 

2018). 

 Modul reader RFID pada modul kunci pintar akan 

membaca tag / kartu transponder RFID dengan jarak 

maksimal adalah 50 mm(Mifare®, 2016) 

 Jika kartu valid maka akan muncul tampilan pada 

LCD berupa text “akses diterima” dan “Selamat 

datang FULAN” dan di saat yang bersamaan maka 

modul relay akan aktif untuk mengaktifkan engine 

kendaraan bermotor (bila kondisi engine sebelumnya 

aktif) atau menonaktifkan engine (bila kondisi engine 

sebelumnya tidak aktif) 

 Jika kartu tidak valid maka akan muncul tampilan 

pada LCD berupa text “Akses ditolak” dan “Kartu 

belum terdaftar” dan modul kunci pintar ini tidak 

dapat mengaktifkan modul relay untuk mengaktifkan 

engine kendaraan  

 Kartu yang belum terdaftar dapat didaftarkan dengan 

menggunakan smartphone yang sudah terhubung 

dengan modul kunci pintar dengan menggunakan 

komunikasi bluetooth 

 Data pengguna baru akan ditambahkan ke dalam 

modul kunci pintar dengan memasukkan id kartu 

RFID yang terbaca oleh modul reader RFID secara 

otomatis, user interfaca dalam aplikasi kunci pintar 

pada smartphone dapat melengkapi data nama 

pengguna yang diinginkan, sehingga nama pengguna 

akan muncul pada tampilan LCD. 

 Proses memperbaharui data pengguna, menghapus 

data pengguna, mengeset alokasi waktu yang 

diinginkan dan monitoring riwayat aktifitas pengguna 

dilakukan dengan aplikasi kunci pintar yang 

terpasang pada smartphone 

 

Perancangan Modul Kunci Pintar 

 

Dalam perancangan perangkat keras ini, rangkaian akan 

dibuat dalam beberapa modul rangkaian, mengacu pada 

blok diagram sebagaimana terdapat pada gambar 1. 

 

Blok rangkaian modul catu daya 
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Rangkaian catu daya prototipe kunci pintar ini 

menggunakan rangkaian catu daya LM2596 

adjustableyang memilikikeluaran tegangan yang dapat 

diatur nilainya, modul catu daya ini digunakan sumber 

tegangan sebesar 5 voltuntuk mencatu rangkaian 

mikrokontrolerArduino Mega2560, modul SD-MMC 

Card, modul Rtc Ds3231, modul RFID, modul Bluetooth 

HC-05 serta modul LCD 1602. 

 
 

Gambar 3Modul power supply LM2596 

 

ModulBluetooth HC-05 

 Modul bluetooth HC-05 digunakan karena modul ini 

merupakan modul bluotooth yang banyak digunakan 

dalam banyak aplikasi yang membutuhkan pairing 

antara smartphone dengan modul mikrokontroler, selain 

untuk pairing, modul bluetooth ini digunakan untuk 

pengiriman data pengguna kendaraan yang tersimpan 

dalam data logger pengguna yang terdapat pada SD 

card. Berikut adalah gambar modul fisik bluetooth HC-

05 dilengkapi  dengan skema rangkaiannya 

 

 
Gambar 4 Modul Bluetooth HC-05 

 

 
 

Gambar 5 Skema rangkaian Bluetooth HC-05 

 

Modul RTC DS3231 

Modul RTC DS3231 digunakan sebagai referensi 

waktu atau acuan real time. Modul  RTC (real time 

clock) memiliki fungsi untuk menghitung waktu (dari 

detik hingga tahun) dengan akurat secara real 

time.Modul RTC ini memiliki baterai sebagai sumber 

tegangan, sehingga pewaktu tetap berjalan meskipun 

modul kunci pintar ini dalam kondisi mati.  Gambar dan 

rangkaian modul RTC dapat dilihat pada gambar berikut 

: 

 

 
Gambar 6 Modul RTC DS3231 

 
Gambar 7 Rangkaian modul RTC DS3231 
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Prototipe Sistem Kunci Pintar Kendaraan Menggunakan Teknologi RFID dan Bluetooth  

Modul Reader RFID 

Modul readerRFID yang digunakan dalam modul 

kunci pintar ini merupakan ModulMFRC522. Modul 

RFID memiliki fungsi untuk membaca tag RFID atau 

transponder RFID yang dalam penelitian ini 

menggunakan transponder RFID model Kartu dan 

gantungan kunci. Modul ini mampu membaca id 

transponder tanpa harus menempelkan  kartu transponder 

(contactless) dengan jarak maximal 50 mm pada range 

frekuensi 13,56 MHz. 

Pemancar internal MFRC522 memiliki kelebihan berupa 

kemapuan untuk reader dan writer kartu transponder 

ISO/IEC 14443 A/MIFARE tanpa rangkaian tambahan 

(Mifare®, 2016) 

 

 
 

Gambar 8 Modul RFID MFRC-522 

 

Modul mikrokontroler 

Mikrokontroler digunakan sebagai kontroler utama 

pada modul kunci pintar ini, mikrokontroler difungsikan 

untuk mengontrol semua modul pendukung, dengan 

rincian sebagai berikut : 

 Modul SD card adapter, terhubung padaport digital 

Pin 50, 51, 52, dan 53. 

 Modul rangkaian RTC DS3231, terhubung pada port 

digital pin 20 dan 21. 

 Modul Bluetooth HC-05, terhubung pada port digital 

pin 19 dan 18. 

 Modul rangkaian LCD display,terhubung pada port 

digital pin 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49. 

 

Rangkaian modul SD Card adapter 

Modul ini digunakan untuk memudahkan interface 

antara MMC atau SD card dengan mikrokontroler, 

modul ini berfungsi untuk menyimpan data secara 

permanen atau bisa juga non-volatie pada media SD 

cardsehingga dapat membuat media penyimpanan data 

menjadi lebih besar. Modul SD card adapter ini 

dilengkapi dengan SD Card holder sehingga dapat 

memudahkan pengguna untuk memasukkan SD Card 

dalam modul untuk menjadi tempat penyimpanan data 

(data logger).(Satriyo Gumilang et al., 2018) 

 

 
 

Gambar 9 Modul SD Card Adapter 

 

Berikut skema rangkaian modul SD Card Adapter: 

 

 
 

Gambar 10 Skema rangkaian modul SD Card adapter 

 

Rangkaian modul relay 

Modul ini tedapat 2 channel relay, modul ini bekerja 

pada tegangan sebesar 3.3V/5V DC untuk melakukan 

fungsi kontrol pada relay.Module relay ini digunakan 

sebagai switch tegangan, dimana tegangan 5V yang 

dihasilkan oleh mikrokontroler hanya digunakan sebagai 

pemicu untuk mengaktifkan relay untuk membuat beban 

dalam hal ini engine kendaraan bermotor yang bekerja 

pada tegangan sebesar 12V menjadi terhubung atau aktif. 

Berikut adalah rangkaian modul relay yang dimaksud 

: 

 

 
Gambar 11 Skema rangkaian modul relay 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian mengenai modul kunci pintar 

menggunakan teknologi RFID dan bluetooth diperoleh 

dengan melakukan pengujian pada semua modul yang 

terpasang pada modul utama, pengujian ini meliputi 

pengukuran menggunakan alat ukur yang hasilnya 

berupa data hasil pengukuran, data ini kemudian diolah 

untuk dilakukan analisa mendalam, hasil analisa ini akan 

menjadi informasi terkait dengan hasil penelitian atau 

perancangan modul kunci pintar. 

 

Pengujian Modul Catu Daya 

 

Pengujian ini dlakukan dengan mengukur besarnya 

tegangan keluaran dari catu daya yang mensuplai 

kebutuhan tegangan kerja 5 volt (tegangan referensi 

pengukuran) menggunakan voltmeter digital. Dari 

pengukuran modul catu daya ini didapatkan hasil sebagai 

berikut : 

 

Tabel 1 Pengukuran modul catu daya LM2596 dengan 

tegangan referensi 5 Volt DC 

 

Pengukuranke- n Teganganterukur (Volt) 

1 5,04 

2 5,03 

3 5,03 

4 5,03 

5 5,03 

Rata-rata 5,03 

Deviasi Rata-rata 0,00 

Presisi 100,00 % 

Akurasi 99,38 % 

 

Hasil pengukuran di atas menunjukkan bahwa 

tegangan keluaran modul catu daya LM2596 bekerja 

dengan sangat baik dengan tingkat presisi 100 % dan 

akurasi 99,38 %, sehingga aman untuk mencatu semua 

modul yang terpasang pada modul utama. 

Analisa hasil pegujian nilai presisi 100 % di atas 

diperoleh dengan menentukan deviasi rata-rata pada 

pengukuran, deviasi rata-rata merupakan penjumlahan 

deviasi absolut dikurangi jumlah pengukuran / 

pengamatan, deviasi absolut sendiri diperoleh dengan 

mengurangkan antara hasil pengukuran / pengamatan 

terhadap nilai rata-rata pengukuran(Khosyi’in, 2014), 

berikut adalah hasil perhitungannya : 

 

�̅� =  
𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4+𝑥5+𝑥𝑛

𝑛
    (1) 

�̅� =  
5,04 + 5,03 + 5,03 +  5,03 + 5,03

5
 

�̅� = 5,03 volt 

 

𝑑𝑛 = 𝑥𝑛 − �̅�     (2) 

𝑑1 = 𝑥1 − �̅� 

𝑑1 = 5,04 𝑣𝑜𝑙𝑡 −  5,03 𝑣𝑜𝑙𝑡 

 

Semua deviasi di setiap pengukuran dihitung untuk 

kemudian digunakan untuk menghitung deviasi rata-rata, 

 

𝐷 =  
|𝑑1|+ |𝑑2|+ |𝑑3|+ |𝑑4|+ |𝑑5|+ |𝑑𝑛|

𝑛
   (3) 

𝐷

=  
5,03098 +  5,03098 +  5,03098 +  5,03098 +  5,03098

5
 

𝐷 = 0,00 

Keterangan :  

�̅� =  Rata-rata Pengukuran 

𝑥𝑛 =  Pengukuran ke-n 

𝑛 = Jumlah Pengukuran 

𝑑𝑛 = Selisih pengukuran ke-n terhadap nilai rata-rata 

pengukuran 

𝐷 =  Deviasi rata-rata 
 

Dari nilai deviasi rata-rata yang bernilai 0,00 ini 

menujukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi atau 

bernilai 100%, atau dengan kata lain pengulangan 

pengukuran sejumlah “n” kali diperoleh data hasil 

pengukuran yang sangat konsisten.(Khosyi’in, 

Suprajitno, & Setiono, 2017),(Khosyi’in, 2014) 

Sedangkan nilai akurasi pengukuran tegangan modul 

catu daya diperoleh dengan menghitung selisih antara 

rata-rata hasil pengukuran tegangan modul catu daya 

terhadap nilai tegangan referensi 5 volt yang diperolah 

dari datasheet LM2596, selisih nilai ini dibagi dengan 

nilai tegangan referensi tersebut, hasil pembagian ini 

harus dalam bentuk nilai mutlak untuk kemudian 

dikalikan dengan 100%, hasil operasi perhitungan ini 

disebut sebagai persentase error dalam 

pengukuran(Khosyi’in et al., 2017), akurasi sendiri 

merupakan pengurangan antara nilai akurasi 100% 

terhadap nilai persentasi error(Khosyi’in, 2014).  

Berikut adalahhasil perhitungannyanilai akurasi yang 

diperoleh : 
 
𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100 % − % 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟   (4) 
 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100 % − [|
𝑡𝑒𝑔. 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟 − 𝑡𝑒𝑔. 𝑟𝑒𝑓

𝑡𝑒𝑔. 𝑟𝑒𝑓
|  𝑥 100 %] 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100 % − [|
5,03 𝑣𝑜𝑙𝑡 − 5 𝑣𝑜𝑙𝑡

5 𝑣𝑜𝑙𝑡
|  𝑥 100 %] 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100 % − 0,62 % 
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𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 99,38 % 

 

Pengujian Unjuk Kerja Modul RFID 

 

Pengujian modul RFID MFRC-522 ini dilakukan 

dengan melakukan pembacaan kartu RFID ataupun 

transponder RFID pada modul, jarak kedua modul ini 

diatur dari jarak 60 mm kemudian diturunkan sampai 

modul kunci pintar dapat merespon adanya input dari 

kartu RFID tersebut. Untuk memudahkan pembacaan 

jarak maka digunakan penggaris dengan skala 1 mm, 

pengujian dilakukan dengan menggunakan 4 transponder 

RFID (2 transponder dalam bentuk kartu RFID dan 2 

transponder dalam bentuk gantungan kunci) pada 2 buah 

modul RFID MFRC-522. 

 

 
 

Gambar 12 Metode pegujian jarak pembacaan 

transponder RFID oleh modul RFID MFRC-522 

menggunakan sebuah pengaris dengan skala 1 mm  

 

Pengujian jarak pembacaan transponder RFID jenis 

kartu RFID 

Berikut ini merupakan hasil pengujian jarak 

pembacaan kartu RFID oleh modul RFID 

 

Tabel 2 Pengukuran jarak pembacaan transponder 

RFID jenis Kartu RFID terhadap modul RFID MFRC-

522(dalam satuan mm) 

 

Pengukuranke

- n 

Modul 1 Modul 2 

Kartu 1 Kartu 2 Kartu 1 Kartu 2 

1 50 44 48 47 

2 50 42 47 43 

3 51 42 47 42 

4 48 42 48 45 

5 51 42 49 46 

6 50 43 49 44 

7 50 48 48 45 

8 51 47 49 45 

9 52 47 50 42 

10 54 47 48 42 

Rata2 51 44 48 44 

Deviasi Rata-

rata 
1,1 2,3 0,8 1,5 

Presisi 98,90 97,72 99,24 98,50 

Akurasi 98,60 88,80 96,60 88,20 

 

Dari tabel pengukuran di atas terlihat bahwa 

transponder RFID dalam bentuk kartu RFID ini dapat 

terbaca oleh modul RFID pada jarak rata-rata antara 44 

mm – 51 mm, atau bila dirata-rata secara keseluruhan 

didapatkan nilai sebesar 47 mm. 

Dengan metode yang sama seperti pada persamaan 3, 

diperoleh nilai deviasi rata rata pada pengukuran jarak 

pembacaan kartu RFID ke-1 dan ke-2 oleh modul I 

berturut-turut sebesar 0,1 dan 0,2, begitu juga pada 

pengukuran jarak pembacaan jartu RFID ke-1 dan ke-2 

oleh modul II, diperoleh nilai deviasi rata-rata yang 

relatif sama. Hal ini memberikan informasi bahwa modul 

I dan II memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi 

antara 97,72 % – 99,24 %, atau bila dirata-rata secara 

keseluruhan didapatkan nilai presisi sebesar 98,59%. 

Mengacu pada persamaan 4, dengan jarak referensi 

sebesar 50 mm (Mifare®, 2016)diperoleh juga nilai 

akurasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya, 

antara 88,20 % - 98,60 %, atau bila dirata-rata 

akurasinya adalah sebesar 93,05 %. 

Berikut ini disajikan grafik pengukuran pada tabel 1 

yang menggambarkan presisi dan akurasi pengukuran 

jarak pembacaan transponder kartu RFID oleh modul 

RFID 

 

 
 

Gambar 13 Gafik pengukuran jarak pembacaan 

transponder kartu RFID oleh modul RFID 

 

537



 
Muhammad Khosyi’in, et al. 

Pengujian jarak pembacaan transponder RFID jenis 

gantungan kunci RFID 

Pengujian / pengukuran jarak pembacaan transponder 

RFID berikutnya dilakukan dengan menggunakan 

transponder dalam bentuk gantungan kunci RFID. 

Berikut adalah tabel pengukuran yang telah 

dilakukan : 

 

Tabel 3 Pengukuran jarak pembacaan transponder 

RFID jenis gantungan kunci RFID terhadap modul RFID 

MFRC-522 (dalam satuan mm) 

 

Pengukuranke

- n 

MODUL I MODUL 2 

Kartu 1 Kartu 2 Kartu 1 Kartu 2 

1 27 29 26 26 

2 27 28 26 27 

3 28 26 26 27 

4 27 25 27 27 

5 27 26 26 26 

6 27 26 26 27 

7 26 28 27 27 

8 27 27 26 26 

9 26 27 26 26 

10 28 26 26 26 

Rata2 27,0 26,8 26,2 26,5 

Deviasi Rata2 0,40 0,80 1,00 0,50 

Presisi 99,60 99,20 99,00 99,50 

Akurasi 54,00 53,60 52,40 53,00 

 

Dari tabel pengukuran di atas terlihat bahwa 

transponder RFID dalam bentuk gantungan kunci RFID 

ini dapat terbaca oleh modul RFID pada jarak rata-rata 

antara 26 mm – 28 mm, atau bila dirata-rata secara 

keseluruhan didapatkan nilai sebesar 26, 6 mm. 

Dengan metode yang sama seperti pada persamaan 3, 

diperoleh nilai deviasi rata rata pada pengukuran jarak 

pembacaan transponder dalam bentuk gantungan 

kunciRFID ke-1 dan ke-2 oleh modul I berturut-turut 

sebesar 0,4 dan 0,8, pada pengukuran jarak pembacaan 

oleh modul II diperoleh nilai deviasi rata-rata sebesar 1,0 

dan 0,5. Hal ini memberikan informasi bahwa modul I 

dan II memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi antara 

99,00 % – 99,60 %, atau bila dirata-rata secara 

keseluruhan didapatkan nilai presisi sebesar 99,33%. 

Mengacu pada persamaan 4, dengan jarak referensi 

sebesar 50 mm (Mifare®, 2016) diperoleh juga nilai 

akurasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebelumnya, 

antara 52,40 % - 54,00 %, atau bila dirata-rata akurasi 

nya adalah sebesar 53,30 %. 

Dari pengujian pembacaan transponder RFID dalam 

bentuk kartu RFID dan gantungan kunci RFID diperoleh 

kesimpulan bahwa trensponder RFID dalam bentuk kartu 

RFID memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih baik 

daripada transponder dalam bentuk gantungan kunci, 

tetapi meskipun begitu kedua jenis transponder RFID ini 

dapat digunakan untuk mengaktifkan modul kunci pintar 

kendaraan bermotor dengan tanpa harus menempelkan 

transponder RFID pada modul kunci pintar. 

 

Pengujian Sistem pada Smartphone 

 

Sebelum dilakukan pengujian, smartphone terlebih 

dahulu dilakukan instalasi aplikasi kunci pintar, 

pengujian pada beberapa perangkat smartphone dan 

tablet tidak terdapat kendala, baik saat instalasi apk 

ataupun saat pengoperasinnya. Berikut disajikan 

beberapa hasil pengujian perangkat smartphone pada 

saat menjalankan sistem : 

 

Tabel 4 Pengujian sistem pada perangkat smartphone 

 

Item Pengujian Capture Gambar 

Sebelum 

Pairing 

 

Setelah pairing 
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Item Pengujian Capture Gambar 

Akses ke modul 

berhasil 

 

Tampilan 

selamat datang 

untuk pengguna 

 
Tampilan menu 

set pengguna 

saat 

memasukkan 

nama pengguna 

baru  

Tampilan menu 

set waktu 

penggunaan 

 

Tampilan menu 

Baca Data 

logger 

 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

 

Hasil dari perancangan prototipe sistem kunci pintar 

menggunakan teknologi RFID dan bluetooth ini 

menunjukan kinerja sistem yang sangat baik, modul catu 

daya yang memiliki peran utama dalam pemberian 

tegangan masukan bekerja dengan akurasi 99,38 %.  

Pengujian jarak pembacaan transponeder RFID 

khususnya dalam bentuk kartu RFID menunjukkan jarak 

rata-rata efektif kartu terbaca pada jarak 47 mm, 

pengujian ini memiliki tingkat presisi sebesar 98,59% 

dan akurasi sebesar 93,05 % , hal ini menunjukkan 

bahwa prototipe kunci pintar kendaraan bermotor ini 

memiliki performance yang sangat baik, sedangkan 

transponder  dengan bentuk gantungan kunci RFID 

memiliki jarak pembacaan rata-rata 26, 6 mm dengan 

akurasi sebesar53,30 %, hasil ini adalah hasil optimal 

dari model transponder berbentuk gantungan kunci 

dibuktikan dengan tingkat presisi pengujian 

menunjukkan nilai presisi sebesar99,33%. 

 

Saran 

 

Hasil penelitian adalah merupakan modul dalam bentuk 

prototipe kunci pintar kendaraan bermotor, sehingga 

perlu dilanjutkan  dengan pengujian lebih mendalam 

pada saat diimpementasikan pada kendaraan bermotor, 

khususnya pada model kendaraan yang digunakan oleh 

banyak orang (car sharing) sehingga fungsi dari 

authentication dan otorisasi pengguna pada modul 

modul kunci pintar ini dapat optimal digunakan. 
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ABSTRAK: Makalah ini menyajikan beberapa percobaan dengan metode yang berbeda untuk mencapai posisi akurat 

kontrol aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik memiliki keunggulan antara lain perawatan yang mudah, cepat, 

murah, dan sumber daya murah untuk kontrol penggerak industri. Namun, profil non-linear pada aktuator pneumatik 

memiliki tantangan tersendiri bagi peneliti untuk menemukan sistem linier model pneumatik. Sejak 1997, posisi 

akurat aktuator pneumatik telah mulai menggunakan skema PWM dan ON / OFF Solenoid Valves untuk menekan 

biaya pembuatan. Posisi zero-error telah dicapai dengan respons waktu kurang dari 1,5 detik, yang mengikuti 

metode untuk mengembangkan sensor posisi linier ke dalam sistem kontrol. 

 

Kata kunci: Kontrol katup cerdas, aktuator pneumatik, posisi akurat. 

 

ABSTRACT: This paper presents several experiments in different methods to achieve the accurate position of pneumatic 

actuator control. The pneumatic actuator has advantages easy maintenance, fast, low-cost, and cheap power source for 

the industrial actuating control. Unfortunately, the non-linear profile of pneumatic actuator has another challenge to 

the researcher for finding linear system of pneumatic model. Since 1997, the experimental accurate position of 

pneumatic actuator has begun using PWM scheme and ON/OFF Solenoid Valves to push down fabrication cost. The 

zero-error position has been achieved with time responses less than 1.5 seconds, which was following method to develop 

the linear position sensor into the control system. 

Keywords: Intelligent valve control, pneumatic actuator, accurate position. 
 

 

INTRODUCTION 

The important roles in  industrial actuating control 

system is low-cost, easy maintenance, fast, cheap power 

source, and ready availability. Pneumatic actuator control 

system has advantages to fulfill the important things in 

industries, with application is robotic manipulator, 

effector and gripper. Unfortunately, pneumatic actuators 

are subject to high friction forces, dead band and dead 

time. These nonlinearities make accurate position control 

of a pneumatic actuator difficult to achieve. The 

pneumatic system includes the theoretically combination 

of thermodynamics, fluid dynamic, dynamics of motion. 

And also, the mathematical analysis requires 

consideration the mass flow rate through the valve, the 

determination of the pressure, volume and temperature of 

the air in the actuator, and determination of dynamics of 

the load. 

The pneumatic McKibben Muscle Actuator that offer a 

high force-to-weight ratio and can operate in a wide 

range environment. The compressibility of air, the 

nonlinear air flow characteristics through the valve, 

friction, and the nonlinear characteristics of the 

McKibben Muscle Actuator research in a complex and 

difficult system to  model  and  control. Valve  account 

approximately between 5% and 10% of capital spending 

in most end-use sectors. The pneumatic system consists 

of cylinder, proportional or on/off valves, pressure sensor, 

flow sensor, feedback and monitoring for interface control 

system. 

This critical investment requires proper engineering 

valve control to gain efficiency and accurate positioning. 

selecting valve best suited for the unique application at 

hand can result in greater production efficiency, lower 

emission, and leakage, decrease maintenance and 

downtime, lower installation cost and overall productivity 

improvement. Furthermore, identification of the 

technique, although usually based on linear methods, can 

be used for finding the mathematical model of the 

pneumatic system. An accurate model of the actuator is an 

important condition for both control design and for 

optimizing its operation. 

 
LITERATURE REVIEW 

Wang, Jihong., Kotta, Ulle., and Ke, Jia, [2007] 

This paper purposes clearly theoretic guidance at the 

initial stage of simpler tracking control strategy and 

design the controller. Enhanced tracking control strategy, 

in a way comparing between the measured acceleration 

and the estimated acceleration with assumption there are 

no friction influences. Transforming control strategy for 

the condition when friction force is ignored and predicted 

this situation can be valuable. Main advantages of the 

method to leads the problem caused by friction force, the
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modelling pneumatic on this research as shown on Figure 

1. 

 
Figure 1 Modeling pneumatic cylinder 

 
The simulation with specified condition are: cylinder 

bore size = 0.32 m; cylinder length l = 1m; compressed air 

supply pressure = 6 x 105 N/m2; initial position = -0.5 m; 

initial velocity = 0 m/s; initial chamber pressures A = 

4.5x105 N/m2; and chamber B = 4.2 x 105 N/m2; position 

dependent static friction = 0; variable position-dependent 

load caused by friction affect = 0, and friction coefficient 

= 15 Ns/m. The simulation result, tracking accuracy is 

within ±9 mm; error positioning is over 2.5% and 

considering time-delay in speed feedback signal while the 

influences of friction force, which is acceptable in 

comparison with the results obtained using the nonlinear 

feedback, but the dynamics responses are much more 

violent.  If  this  approximated  feedback is  chosen,  the 

necessary filter  need  to  be  introduced  to  get  smooth 

response before it can be applied to the system. 

 
J. Protner., N. Herakovic., M. Pipan, [2018] 

This paper presented pressure control with fast 

switching valves controlled with pulse-width-modulation, 

and position control of an antagonistic system of two 

pneumatic muscle based on a discreet PID control 

algorithm. The modelling for this testing setup is 

illustrated on Figure 2. 

 
Figure 2 Experimental setup and componen testing rig. 

 
A  stands  for  Beckhoff controller, B  is  the  rotary 

encoder, C  is  the  antagonist muscle, D  are  the  force 

sensors, E is the pressure regulator, F is compressed air 

network, G is the agonist muscle, H are the pressure 

sensors, I is the control computer and J is the arm of the 

actuator, K are the valves MHJ10-MF and L are the valves 

MHJ10-LF. Experimental results are compared to two 

similar system. Although the response time of the first 

compared system is for 32,6% faster than the response 

time of our algorithm with step function 60° it has to be 

mentioned that since the step function of our algorithm is 

bigger than the step function of the first compared system, 

it is logical its response time is longer, but it also must be 

emphasized that the position error of our algorithm is 

smaller for 87,5 %. The second system has in comparison 

to our algorithm with step function with amplitude 60°, 

for 27 % longer response time and for 89,7 % bigger 

position error. The reason for much smaller position error 

of our algorithm is probably the use of fast-switching 

instead of proportional valves for faster pressure control 

and the use of fast-switching valves control algorithm 

which was adapted from A-PID algorithm. Therefore, we 

can conclude that considering the working area, our 

system has much higher position control accuracy than 

compared systems. 

 
Sarosi, Jozsef., Csicos, Sandor., Asztalos, Istvan., 

Gyeviki, Janos., and Veha, Antal, [2011] 

The  Newest  positioning  studies  a  spring  returned 

muscle has been developed. Spring returned muscle has 

been developed and produced based on characteristics of 

a Fluidic Muscle type MAS-20-200N (with inner 

diameter of 20 mm and initial length of 200 mm) 

produced by Festo company. Therefore, the inexpensive 

solution and easily scalable is using concept of a spring 

inside the muscle for double acting actuators. The purpose 

of the switching control law is to force the nonlinear 

plant’s state trajectory to this surface and keep on it. The 

modelling of this experimental testing is shown of Fig. 3. 

 

 
Figure 3 The proportional valve on design.
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The developed of spring returned muscle is shown on 

Figure 4. 

 

 

 
Figure 4 Spring returned muscle 

 
The sampling response was 10 ms in environment 

temperature and pressurization room was 6 bar. The slope 

of sliding surface can be selected for optimize between 

two concurrent properties to find (speed, accuracy). The 

position error of sliding-mode control is within 0.01 mm. 

This means that the accuracy of the system is limited by 

the applied incremental encoder. With a single actuator 

spring system, we can imitate bidirectional motion; 

consequently, the number of actuators can be reduced. 

The experimental results show an excellent control 

performance and that the sliding-mode control is an 

effective method to develop an accurate mechanism using 

pneumatic muscle actuator with reverse spring. 

 
Ahn, Kyoungkwan., and Yokota, Shinichi, [2005] 

The implementation of inexpensive on/off solenoid 

valves, rather than expensive servo valves, to gains a fast, 

accurate, inexpensive and intelligent pneumatic control 

system taking account of the changes of external loads. 

Experiments were arranged to compare the differences of 

system responses with respect to four different weight 

conditions (0, 10, 20 and 30 kg) with and without the 

proposed switching algorithm. The experimental design is 

shown on Fig 5. 

 

 
Figure 5 Photograph of experimental apparatus 

The experimental position control was successfully 

implemented using on/off solenoid valves instead of 

expensive servo valves. The valves signal was using a 

modified PWM algorithm which counterbalance for the 

dead-time  of  on/off  valves.  This  experiments can  be 

verified in  which steady state errors were reduced to 

within 0.2 mm of position control. 

 
Gentile, A., Giannoccaro, N.I., and Reina, G. [2002] 

The objectives of this paper are based on a 

considerable amount of research work has been devoted 

to the established of various position control systems for 

pneumatic actuators and many of these use pressure 

sensor feedback loops and expensive proportional servo 

valves, the alternative for this matter is using inexpensive 

On/Off solenoid valves to develop a fast accurate and 

inexpensive pneumatic actuator system. Some testing was 

carried out to investigate on the behavior of the system 

with different on/off valves, with increasing inertial 

masses and different inputs. The modelling for this 

research is shown on Figure 6. 

 

 

 
Figure 6 Schematic diagram of control system 

 
A standard double-acting cylinder (100 mm stroke and 

25 mm diameter bore) is placed with vertical axis and it is 

equipped with a linear potentiometer for position 

feedback control, and the variable masses is 0.25 kg. The 

result for this experimental testing is: the maximum 

following error was less than 4 mm and occurs at the 

beginning of the move. The steady state error was 0.33 

mm. 

 
B. Van Varseveld, Robert., and M. Bone, Gary, [1997] 

Proposing  low  friction  option  to  follow  standard 

double-acting  cylinder  (152-mm  stroke  and  27-mm 

diameter  bore)  to  minimize  the  nonlinearities  due  to 

actuator friction. The actuator is joined to a horizontal 

linear slide, upon which different masses was loaded. 

Incorporated within the linear slide is a pneumatic brake 

mechanism which may be applied once the position has 

achieved the  desired steady state accuracy, locking it
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firmly in position. A design two standard three-way 

solenoid valves are used with each cylinder. The valves 

were chosen based on their low cost, fast response time of 

5  ms,  and  high  flow coefficient, Flow  controls  were 

measured to the cylinder inlets to increase the damping 

and filter out any significant vibrations caused by the 

pulsing of the solenoid valves. 

 

 

 
Figure 7 Photograph experimental testing, used on/off 

solenoid valve. 

 
The actuator’s accuracy was limited by the accuracy 

of the potentiometer and the A/D resolution. A worst case 

steady-state accuracy of  0.21  mm  was  achieved. The 

actuator can respond to commanded moves as small as 

0.11 mm. Feedforward system was used to reduce the 

following error, reducing error was achieved less than 2.0 

mm. The actuator’s performance was robust to changes in 

the system mass. A six-fold increase in the mass increased 

the overshoot by 1 mm, but did not affect the rise time or 

the steady-state accuracy. 

Munaf, F. B., Abdullah, Yahya., and Jaliel, A. 
K. [2017] 

The purposes of this work are to design and 

implementation of a position controller model of 

pneumatic system based on directional control 

solenoid valves interfacing with linear position 

sensor. The technical description of the pneumatic 

elements, values such as pressure and air flow that 

are used in the input and output ports of these 

elements and they has been depicted in the below 

Fig. 8. 

 

 
 
 

 

 
Figure  8  Schematic  diagram  of  pneumatic  position 

system. 

 
Experimentally result using Simulink model of the 

pneumatic position control system has been set up and the 

obtained results of the employed system will be listed as 

shown in table 1. 

 

 

 
Table  1  The  Experimentally  Results  of  the  Position 

Control Based on Proportional Linear Position Sensor 

 
The table shows that the increasingly flow rate, time 

response even more better. The simulation was showing 

that there is no error position when the object moving to 

the set point, then this can be assumed zero error position.
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RESULT AND DISCUSSION 

 
This section describes the result following each 

researcher as  mentioned above  which is  used  several 

methods to obtain the high accuracy position of pneumatic 

actuator control system. 

On result from (Wang et al. 2007) that various 

environment condition and uneven air-flow distribution 

along to the static friction has influenced the accurate 

error position and time responses. The time responses 

within maximizes 2 seconds following the accurate 

position, and the error approximately 2.5%. these 

condition on displayed as Figure 9. 

 

 

 
Figure 9 Simulation result between error position and time 

responses. 

 
following experimental test (Protner 2018) in which 

using PWM and PID method for antagonistically driven 

pneumatic muscle with condition same pressure different 

between inlet and outlet valve, and also velocity response 

of both could be assumed that approximately same. This 

is  as  a  proven that  inlet  valve  has  leaking condition 

following as above description. The result of experiment 

as shown as below graph figure 10. 

Figure 10 Graphic of error position and time responses 

 
In different model (Sarosi et al. 2011) has developed 

mechanical feedback force using spring-returned-muscle 

as a double acting actuator in the sliding surface. Test 

result shows that the time responses were 10 ms and error 

position based on sliding mode control was 0.01 mm. This 

condition can be figured on Figure 11. 

 

 
 
Figure 11 Function between time to error position 

 
Digital actuator valve control that (Ahn and Yokota 

2005) used the inexpensive ON/OFF Solenoid Valve as 

the alternative actuating control to force down cost- 

fabrication. The experimental method was using PWM- 

Algorithm with result less than 1.5 second of time 

responses and o.2 mm of error position. 

 

 

Figure 12 The experimental result of conventional PWM. 

 
In comparison different control that (Gentile 2002) 

used several tests in which close-loop condition, open- 

loop, and PWM method to gain highest responses and 

accurate position. The error position in condition steady- 

state was 0.33mm with time responses less than 1.2 s.
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Figure 12 Multiple test flow control 

 
Accurate position test method (Varsevelt 1997) has 

developed controller using PID Control, friction 

compensation, feedforward, and integral action. 

Feedforward was used to reduce error position with 

experimental test result error position was 0.11 mm and 

2.6 seconds of time responses. 

 

 
Figure 13 Mass variable effect 

 
On research (Munaf 2017), simulated pneumatic 

cylinder and directional solenoid control valve using 

mathematical model to obtain transfer function. Cylinder 

rod was coupled mechanically with linear position sensor 

to convert motion into corresponding electrical signal. 

Result of this position test with zero error position and 1.2 

seconds of time responses. Graphic result can be seen on 

figure 14. 

 

 
 
 

 
 
Figure 14 responses system, using linear position sensor. 

 
In order to make comparison between different 

method and achievement of accurate positioning and time 

responses, all result the literature can be summarize as 

shown on Table 2. 

 
Researcher/ 

year 
Method description 

Error 
position 

Time 
responses 

Mr. Wang 

(2007) 

Servo controller with 

feedback linearization 
2.5% Max. 2 s 

Mr. Protner 

(2018) 
PWM-PID Algorithm 89.7% 27% 

Mr. Sarosi 

(2011) 

Spring returned 

Muscle – Sling mode 
0.01 mm 10 ms 

Mr. Ahn 

(2005) 

PWM Algorithm – 

ON/OFF Solenoid 

Valves 

 
0.2 mm 

 
Less 1.5 s 

Mr. Gentile 

(2002) 

PWM Scheme – 

ON/OFF Solenoid 

Valve 

 
0.33 mm 

 
1.2 s 

Mr. Varseveld 

(1997) 

PID/PWM – ON/OFF 

Solenoid Valves 
0.11 mm 2.6 s 

Mr. Munaf 

(2017) 

Linear Position Sensor 

-  ON/OFF Solenoid 

Valves 

 
0 mm 

 
1.2 s 

 
Table 2 Comparison several experiment results 

 
The experimental result shows the fastest responses 

and the lowest error position using methods from Mr. 

Sarosi  in  which developed spring returned  muscle  in 

sliding mode. Otherwise this method used proportional 

valve whereas the cost of part production was not 

efficient. Using ON/OFF Solenoid valve would be the 

alternative to push down the price production, as the 

experimental Mr. Munaf can be achieved the zero-error 

position and the time response still can be compromised. 
 

 
 
CONCLUSION
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The non-linear is represent such that input-output 

interconnection to the system, may only be explicitly 

considered in the linearization implementation or in the 

modelling of the linearity. Pneumatic actuator contains 

hard mechanical stop, in the simple case that the system 

has pneumatic cylinder in which play the role of hard 

mechanical stop that define the stop position, the linear 

position sensor as electromechanical sensor which is 

currently shared on the market can be the answered to 

trace the accuracy mechanical position. There are many 

different methods to achieve the accuracy position 

control, which is the experimental accurate position of 

pneumatic actuator since 1997. Nowadays, we can assure 

the pneumatic actuator control can move forward into real 

application in industrial system. 
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ABSTRAK: Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) merupakan perkerasan beraspal lama yang telah rusak dan didaur 

ulang untuk digunakan kembali sebagai material campuran beraspal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan material daur ulang (recycling) jalan terhadap karakteristik campuran laston lapis aus (AC-WC) 

dan lapis pengikat (AC-BC) pada Jalan DR. M. Isa Palembang menggunakan bahan peremaja minyak jelantah dan 

minyak goreng. Penelitian dilakukan dengan penambahan bahan peremaja minyak jelantah menggunakan 3 variasi 

kadar yang berbeda yaitu 0%, 10% dan 20%, sedangkan untuk minyak goreng baru yaitu 0% dan 10%, serta untuk 

minyak gemuk sebesar 0%, 20%, dan 25%. Hasil penelitian yaitu uji Marshall yang telah dilakukan menunjukkan 

karakterstik campuran laston lapis aus (AC-WC) dengan penambahan minyak goreng sebesar 10% mempunyai nilai 

kelelahan dan stablitas yang paling baik dibandingkan campuran lainnya sebesar 1817,5 kg dan 3,12 mm. Untuk Hasil 

penelitian pada campuran lapis pengikat (AC-BC) setelah dilakukan pengujian karakteristik Marshall, diperoleh 

campuran dengan kadar penambahan bahan peremaja minyak jelantah sebesar 10% adalah campuran yang memenuhi 

semua karakteristik Marshall berdasarkan spesifikasi Bina Marga 2010, serta memiliki nilai kelelehan yang paling baik 

dibandingkan campuran lainnya yaitu sebesar 3,97 mm, sedangkan pada campuran dengan kadar penambahan bahan 

peremaja minyak goreng baru sebesar 10% nilai VIM dan nilai kelelehannya tidak memenuhi spesifikasi Bina Marga 

2010, tetapi memiliki nilai stabilitas yang paling baik yaitu 1740 kg. 

 

Kata Kunci: Reclaimed asphalt pavement, bahan peremaja 

 

ABSTRACT: Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) is an old paved pavement that has been damaged and recycled for 

reuse as a paved mixed material. The purpose of this study was to determine the effect of the use of road recycling 

materials on the characteristics of the laston layer wear (AC-WC) and bonding layer (AC-BC) on DR. M. Isa 

Palembang uses cooking ingredients and cooking oil. The study was carried out by adding cooking oil rejuvenation 

materials using 3 different levels of variation, namely 0%, 10% and 20%, while for new cooking oils, namely 0% and 

10%, and for grease by 0%, 20%, and 25% . The results of the research are that the Marshall test that has been carried 

out shows the characteristics of the laston layer wear (AC-WC) mixture with the addition of cooking oil by 10% having 

the best fatigue and stability compared to other mixtures of 1817.5 kg and 3.12 mm. For the results of the research on 

the binding layer mixture (AC-BC) after testing Marshall characteristics, obtained a mixture with the added content of 

cooking oil rejuvenation content of 10% is a mixture that meets all Marshall characteristics based on Bina Marga 2010 

specifications, and has the best melt value compared to other mixtures of 3.97 mm, while the mixture with the addition 

of 10% new cooking oil rejuvenation value and melt value did not meet the 2010 Bina Marga specifications, but had the 

best stability value of 1740 kg. 

 

Keywords: Reclaimed asphalt pavement, fluxing material 

 

PENDAHULUAN 

 

Volume dan beban kendaraan cenderung terus 

bertambah sehingga diperlukan suatu inovasi dalam 

bidang pemeliharaan jalan guna mempertahankan atau 

menambah umur rencana jalan dalam melayani lalu 

lintas. Proses pemeliharaan ataupun perbaikan jalan 

seringkali dilakukan dengan pelapisan ulang di atas 

permukaan jalan lama. Sebelum pelapisan ulang 

dilakukan pengerukan permukaan jalan lama. Hasil 
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pengerukan jalan lama saat ini penggunaannya belum 

optimal, hanya digunakan sebagai urugan bahu jalan atau 

material timbunan. Namun, aspal merupakan hasil bumi 

yang berjumlah terbatas. Kebutuhan aspal semakin 

meningkat untuk dilakukannya perbaikan jalan. 

Hasil pengerukan tersebut perlu untuk dilakukan daur 

ulang sebagai material RAP (Reclaimed Asphalt 

Pavement) untuk perkerasan jalan yang baru dan 

mencari kemungkinan adanya bahan alternatif yang 

dapat meremajakan aspal dimana karakteristiknya akan 

sama atau lebih baik dari sebelumnya. Penggunaan RAP 

sebagai bahan perkerasan jalan yang baru dapat menjaga 

kelestarian lingkungan karena dapat menghemat 

pemakaian aspal baru. 

Perkerasan daur ulang (recycling) adalah perkerasan 

yang memanfaatkan kembali material (agregat dan aspal) 

perkerasan lama untuk dijadikan sebagai perkerasan baru 

yang ditambahkan material baru dan atau bahan 

peremaja. Penggunaan material perkerasan daur ulang 

tentunya akan berdampak kepada kualitas dari 

perkerasan jalan mengingat bahwa material daur ulang 

telah mengalami kemungkinan penurunan kualitas 

selama masa layannya. Untuk itulah diperlukan 

pemeriksaan lebih lanjut tentang kelayakan material daur 

ulang dalam hal ini agregat dan aspal agar dapat 

dipergunakan kembali sebagai material perkerasan jalan. 

(Hendra Setiawan dan Novita Pradani, 2013). 

Sampel lapisan perkerasan jalan yang rusak untuk 

diproses daur ulang ini diambil di ruas jalan Dr. M. Isa 

dan Jalan Gubernur H. Bastari. Lokasi pengambilan 

jalan yang rusak tersebut berada di Kota Palembang, 

Sumatera Selatan, Indonesia. Untuk mengetahui 

seberapa besar nilai guna dan kualitas kinerja aspal yang 

tersisa dari lapisan perkerasan yang rusak maka akan 

dilakukan penelitian yang di dalamnya mempunyai 

serangkaian pengujian dan perbandingan-perbandingan 

terhadap spesifikasi yang ada. Metode yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan 

pengujian ekstraksi, dan pengujian Marshall. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perkerasan Jalan 

 

Perkerasan jalan merupakan lapisan yang terdiri dari 

campuran agregat dengan bahan pengikat berupa aspal 

yang dihamparkan di atas permukaan tanah atau tanah 

dasar dengan proses pemadatan serta ketebalan yang 

telah direncanakan. Tujuan dari perkerasan jalan ini 

adalah untuk menerima beban lalu lintas yang diberikan 

dari roda kendaraan, kemudian menyalurkan serta 

menyebarkan beban tersebut ke tanah dasar sehingga 

kerusakan pada jalan dapat diminimalisir sebelum umur 

rencana jalan tercapai. 

 

Beton Aspal 

 

Beton aspal merupakan salah satu jenis perkerasan 

jalan yang terdiri dari campuran agregat dan aspal, 

dengan atau tanpa bahan tambahan, yang kemudian 

campuran ini berfungsi sebagai lapisan penutup pada 

konstruksi perkerasan jalan, serta memiliki nilai 

struktural dengan kualitas yang tinggi. Material-material 

pembentuk beton aspal ini dicampur di instalasi 

percampuran, yang kemudian di bawa ke lokasi 

perkerasan jalan, lalu dihamparkan dan dipadatkan 

dalam keadaan panas pada suhu tertentu.  

 

Lapis Aspal Beton 

 

Menurut Spesifikasi Umum Bina Marga 2010 Revisi 

3 pada Divisi 6, lapis aspal beton (laston) yang juga 

disebut dengan asphalt concrete (AC), terdiri dari tiga 

jenis campuran, yaitu AC lapis aus (AC-WC) dengan 

ukuran maksimum agregat adalah 19 mm, AC lapis 

antara (AC-BC) dengan ukuran maksimum agregat 

adalah 25,4 mm, dan AC lapis pondasi (AC-Base) 

dengan ukuran maksimum agregat adalah 37,5 mm. 

 

Perkerasan Daur Ulang (Recycling) 

 

Teknologi daur ulang (recycling) konstruksi 

perkerasan jalan merupakan suatu upaya untuk 

merehabilitasi, merekonstruksi, mengoptimalkan, dan 

atau meningkatkkan kembali perkerasan jalan dengan 

cara memanfaatkan material perkerasan jalan yang lama 

untuk dijadikan material perkerasan jalan yang baru, 

baik dengan ataupun tanpa menambah material yang 

baru. 

Terdapat berbagai keuntungan dari teknologi daur 

ulang (recycling) ini, seperti biaya pekerjaan yang lebih 

murah, penghematan terhadap material penyusul aspal 

beton seperti agregat, aspal, dan filler, pelaksanaan 

pekerjaan yang lebih mudah, serta energi yang 

dihasilkan tidak terlalu banyak, dan lebih bersifat ramah 

lingkungan karena tingkat gas emisi yang dihasilkan 

sangat rendah. 

Material daur ulang (recycling) konstruksi perkerasan 

jalan yaitu aspal dan ageragat perlu diperbaiki terlebih 

dahulu sifat dan gradasinya sebelum digunakan kembali. 

Material daur ulang bisa digunakan kembali apabila 

tidak terjadi penurunan sifat material yang terlalu 

signifikan, karena penurunan yang terlalu signifikan 

tersebut akan berpengaruh besar terhadap hasil campuran 

material perkerasan jalan yang baru (Suherman, 2012). 
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Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) 

 

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) merupakan 

perkerasan beraspal lama yang telah rusak dan didaur 

ulang untuk digunakan kembali sebagai material 

campuran beraspal. Untuk membuat material perkerasan 

aspal, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui kadar 

optimum RAP, apakah perlu ditambahkan aspal dan 

agregat yang baru atau tidak. Pemanfaatan RAP 

diketahui menghasilkan penghematan terhadap biaya 

penggunaan material, bahan energi, mempertahankan 

elevasi permukaan perkerasan dan menjaga sumber daya 

alam. Penggunaan RAP ini sendiri ketahui terus 

meningkat dari tahun ke tahun (Maha, dkk, 2015). 

Perkerasan aspal jalan daur ulang (recycling) juga 

merupakan suatu pengembangan teknologi konstruksi 

yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi demi 

terwujudnya usaha jasa konstruksi yang ramah 

lingkungan (environmentally friendly construction). 

Material daur ulang aspal atau limbah hasil perkerasan 

jalan merupakan suatu sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan kembali penggunaannya dan sangat 

berharga (Wiyono dan Susilowati, 2015). 

Pada pelaksanaan pekerjaan teknik daur ulang 

dengan cara dingin, campuran material RAP perlu 

dilakukan pengujian propertis terlebih dahulu terhadap 

material agregat dan aspal yang terkandung di dalamnya, 

dengan menggunakan metode ekstraksi. Setelah 

diketahui hasil dari pengujian propertis terhadap material 

tersebut, maka lakukan pengecekan terhadap spesifikasi 

standar yang ada, untuk mengetahui apakah agregat dan 

aspal tersebut masih memenuhi spesifikasi atau tidak, 

apabila diperlukan, maka penambahan material baru 

seperti agregat dan bahan peremaja dapat dilakukan. 

 

Ekstraksi 

 

Ekstraksi merupakan suatu proses untuk memisahkan 

campuran dua atau lebih bahan dengan cara 

menambahkan bahan pelarut guna membuat salah satu 

dari campuran tersebut dapat terlarut dan akhirnya 

terpisah. Proses ekstraksi merupakan salah satu metode 

menurut prosedur pemeriksaann AASHTO (T-164-80) 

yang dikembangkan untuk menguji kandungan kadar 

aspal yang tedapat dalam campuran aspal tersebut. 

Pengujian ekstraksi menunjukkan bahwa gradasi agregat 

berubah menjadi lebih halus dari agregat awal, 

perubahan gradasi agregat ini diakibatkan oleh 

hancurnya agregat (Masykur, 2016). 

Ekstraksi dari campuran aspal beton diperlukan 

untuk mendapatkan kembali komposisi bahan yang 

sesuai dengan perencanaan agar terjaganya kualitas 

campuran beraspal. Proses ekstraksi aspal dengan 

memanfaatkan pelarut yang dapat memisahkan agregat 

dan aspal salah satunya dapat dilakukan dengan cara 

sentrifugal atau refluks. Beberapa jenis pelarut yang 

dapat digunakan untuk menyuling agregat dengan aspal 

dalam proses ekstraksi ini adalah Trichloroethylene 

(TCE), spiritus, bensin, dan minyak tanah. 

 

Refluks 

 

Refluks merupakan salah satu jenis dari alat 

ekstraksi, refluks adalah teknik yang melibatkan 

kondensasi uap, proses dari refluks ini adalah material di 

ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang dilakukan 

pada titik didih pelarut tersebut, selama waktu tertentu 

dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya 

pendinginan balik (kondensor). 

Proses Ekstraksi dengan menggunakan alat refluks 

merupakan salah satu metode ekstraksi dengan 

menggunakan pendingin, uap pelarut akan diubah 

menjadi cairan pada proses pendinginan ini, dan akan 

melarutkan aspal pada benda uji. 

 

Bahan Peremaja 

 

Menurut Kasan (2009) tujuan dari penambahan 

bahan peremaja ke dalam campuran perkerasan daur 

ulang aspal adalah untuk memperbaiki atau 

mengembalikan sifat-sifat daur ulang atau aspal lama ke 

suatu tetapan batasan yang tepat untuk tujuan 

pembangunan dan akhir dari campuran. Memperbaiki 

atau mengembalikan daur ulang aspal pada sifat kimia 

optimal untuk durabilitas. Serta memberikan tambahan 

binder yang cukup untuk memenuhi keperluan 

perencanaan campuran.  

Bahan peremaja merupakan suatu bahan aditif 

dengan viskositas yang rendah, dan dirancang dengan 

tujuan untuk mengembalikan sifat-sifat bahan pengikat 

pada material RAP. Bahan-bahan peremaja untuk 

material daur ulang campuran aspal di antaranya adalah 

softening agent, reclaiming agent, recycling agent, 

fluxing oils, extender oils, dan aromatic oils.  

Bahan peremaja lain yang dapat digunakan seperti 

minyak gemuk, minyak jelantah, dan minyak goreng 

baru. Sifat-sifat bahan peremaja perlu ditentukan untuk 

menjamin agar bahan peremaja yang digunakan dapat 

menghasilkan fungsi seperti mudah menyebar di dalam 

campuran daur ulang, merubah viskositas aspal lama 

pada daur ulang ke batas yang diinginkan, memperbaiki 

umur dan campuran aspal daur ulang, serta memiliki 

kemampuan untuk menyatukan aspalten dalam aspal 

lama pada proses daur ulang. 
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Marshall Test 

 

Marshall test merupakan suatu pengujian yang harus 

dilakukan untuk beton aspal, pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui dan memenuhi sifat beton aspal sesuai 

dengan yang telah direncanakan. Dari pengujian 

Marshall akan diketahui berapa persen kandungan aspal 

yang diperlukan untuk gradasi batuan yang telah 

direncanakan, di mana gradasai batuan tersebut akan 

menghasilkan kuat tekan optimum (disebut sebagai 

Stabilitas Marshall, atau juga disebut sebagai Static 

Stability Test, yang dinyatakan dalam kg) dari silinder 

beton aspal (benda uji), yang telah mengalami proses 

perendam selama satu jam pada suhu 60°C (Soehartono, 

2015). 

 

 

METODOLOGI 

 

Pekerjaan Lapangan 

 

Persiapan Material  

Material dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) 

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lapis aus (AC-WC) dari jalan 

Dr. M. Isa kota Palembang.  

2. Larutan Tricholoroethylene (TCE) 

Larutan Tricholoroethylene (TCE) berfungsi untuk 

memisahkan agregat dan aspal dari material limbah 

perkerasan jalan atau Reclaimed Asphalt Pavement 

(RAP) pada proses ekstraksi. 

3. Bahan Peremaja 

Bahan peremaja yang digunakan di dalam penelitian 

ini adalah minyak jelantah dan minyak goreng baru. 

Persiapan Alat Pengujian  

Persiapan peralatan pada penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa tahap yaitu persiapan peralatan proses 

ekstraksi agregat dan aspal, pengujian agregat hasil 

ekstraksi, pengujian aspal hasil ekstraksi, dan pengujian 

campuran beraspal, yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Peralatan Ekstraksi Agregat dan Aspal 

Dalam proses ekstraksi dibutuhkan beberapa 

peralatan antara lain, refluks, hot plate, bak untuk 

mengalirkan air, kertas filter, dan timbangan. 

2. Peralatan Pengujian Aspal di Laboratorium 

Peralatan pengujian agregat hasil ekstraksi terdiri 

dari peralatan pengujian analisa saringan, keausan (Los 

Angeles Abration), berat jenis dan penyerapan, impact 

value, dan kadar lumpur.  

3. Peralatan Pengujian Aspal Hasil Ekstraksi 

Peralatan yang digunakan pada pengujian aspal 

antara lain adalah pan, hot plate, timbangan, piknometer, 

termometer, waterbath, alat uji penetrasi, cetakan benda 

uji dan alat uji daktilitas, alat ujititik bakar dan nyala, 

serta alat uji titik lembek. 

4. Peralatan Pengujian Campuran Beraspal 

Peralatan pengujian campuran beraspal antara lain 

yaitu cetakan benda uji atau mould, alat penumbuk 

benda uji, extruder dan alat uji Marshall. 

 

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) 

 

Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) merupakan 

material dari perkerasan lama yang dapat digunakan 

agregat dan aspalnya untuk campuran aspal beton baru. 

RAP atau limbah jalan yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan campuran aspal beton lapis aus (AC-WC) 

dan lapis pengikat (AC-BC) dari lapisan perkerasan jalan 

tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V 

Kota Palembang. 

 

Proses Ekstraksi Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)  

Pada tahap ini akan dilakukan pemisahan agregat dan 

aspal dari lapisan perkerasan material limbah perkerasan 

jalan. Adapun tahapan dalam proses ekstraksi adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemisahan dan pembersihan lapisan perkerasan jalan 

pada RAP, dimana sampel material yang digunakan 

adalah lapis aus (AC-WC). 

2. Pemisahan agregat dan aspal menggunakan larutan 

Trichloroetylene (TCE). 

3. Pemisahan aspal dan larutan Trichloroetylene (TCE) 

dengan dilakukan proses penyulingan 

 

Pengujian Agregat Hasil Ekstraksi 

Pengujian agregat hasil ekstraksi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Analisa Saringan Agregat Kasar dan Halus 

(SNI ASTM C136:2012). 

2. Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat (SNI 

1969:2008 dan SNI 1970:2008). 

3. Pengujian Aggregate Impact Value (British Standard, 

BS 812, bagian 3, tahun 1975). 

4. Pengujian Keausan Agregat Menggunakan Mesin 

Los Angeles (SNI 2417:2008). 

5. Pengujian Kadar Lumpur (Sand Equivalent) (SNI 03-

4428-1997). 

 

Pengujian Aspal Hasil Ekstraksi 

Pengujian aspal hasil ekstraksi yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Penetrasi Aspal (SNI 2456:2011). 
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2. Pengujian Titik Nyala dan Titik Bakar (SNI 06-2433-

2011). 

3. Pengujian Titik Lembek Aspal (SNI 06-2434-2011). 

4. Pengujian Daktilitas Aspal (SNI 06-2432-2011). 

5. Berat Jenis Aspal (SNI 06-2441-2011). 

 

Pengujian Peremajaan dan Daur Ulang Aspal 

(Recycling) 

 

Setelah pengujian-pengujian terhadap aspal dan 

agregat hasil ektrasi dilakukan, maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan proses daur ulang (recycling) dengan 

atau menambahkan material baru jika agregat tidak 

memenuhi dan penambahan bahan peremaja jika aspal 

tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. 

 

Pembuatan Benda Uji  

 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan benda uji dari 

agregat dan aspal beton lapis aus (AC-WC) dari material 

perkerasan lama tanpa bahan peremaja dan dengan 

penambahan bahan peremaja. Bahan dan alat yang 

dipersiapkan untuk pembuatan benda uji antara lain 

adalah material untuk benda uji seberat 1150 gr, cetakan 

benda uji yang berbentuk slinder atau tabung, mesin 

penumbuk manual atau otomatis, alat untuk 

mengeluarkan benda uji dari cetakan, alat uji Marshall, 

oven, bak perendam, timbangan gantung, dan pengukur 

suhu (SNI 06-2489-1991).  

Benda uji yang dibutuhkan pada pengujian ini 

berjumlah 9 buah benda uji tanpa bahan peremaja, 

dengan penambahan minyak jelantah dan minyak goreng 

baru masing-masing 3 buah benda uji. 

 

Pengujian Marshall 

 

Pengujian Marshall bertujuan untuk mendapatkan 

karakteristik campuran aspal beton dengan 

menggunakan Marshall Test Machine, dengan 

melakukan analisa pengujian Stability, Flow, Marshall 

Quotient (MQ), Void in Mixture (VIM), dan Void in 

Mineral Aggregate (VMA) terhadap campuran bahan 

agregat dan aspal. Pada pengujian ini benda uji direndam 

pada water bath selama 30 menit dengan suhu tetap 60oC 

(±1oC). Tahapan pengujian ini berpedoman pada 

prosedur SNI 06-2489-1991. 

 

 

HASIL PEMBAHASAN 

 

Hasil dan Pengujian Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)  

 

 Material yang digunakan pada pengujian ini adalah 

material limbah perkerasan jalan pada lapis aus (AC-

WC) dan lapis pengikat (AC-BC) yang diambil dari 

Jalan M. Isa Palembang. Pengujian pertama yang 

dilakukan yaitu pengujian ekstraksi yang bertujuan untuk 

memisahkan agregat dan aspal kemudian dapat diketahui 

kadar aspalnya. Rekapitulasi hasil perhitungan kadar 

aspal hasil ekstraksi dari limbah jalan dapat dilihat pada 

Tabel 1 dan Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 1 Kadar aspal hasil ekstraksi dari limbah 

perkerasan jalan pada lapis aus 

 

Sampel 

Berat 

Sampel 

(gr) 

Agregat 

(gr) 

Aspal 

(gr) 

Kadar 

Aspal 

(%) 

1 500 474,2 25,8 5,16 

2 500 473,4 26,6 5,32 

3 1000 947,6 52,4 5,24 

Rata-rata 5,24 

 

Tabel 2 Kadar aspal hasil ekstraksi dari limbah 

perkerasan jalan pada lapis pengikat 

 

Sampel 

Berat 

Sampel 

(gr) 

Agregat 

(gr) 

Aspal 

(gr) 

Kadar 

Aspal 

(%) 

1 500 470,7 24,7 4,94 

2 500 471,7 24,2 4,84 

3 500 470,2 24,3 4,86 

Rata-rata 4,88 

 

 

Hasil Pengujian Karakteristik Agregat Hasil Ekstraksi 

 

 Pengujian yang dilakukan terhadap agregat hasil 

ekstraksi limbah jalan antara lain adalah pengujian 

analisa saringan (Sieve Analysis), pengujian keausan 

agregat (Los Angeles Abrasion Test), pengujian berat 

jenis dari penyerapan agregat kasar dan agregat, 

pengujian Aggregate Impact Value (AIV), dan pengujian 

kadar lumpur. Hasil pengujian terhadap agregat hasil 

ekstraksi dari limbah jalan dapat dilihat pada Tabel 3 dan 

Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 3 Hasil pengujian analisa saringan agregat hasil 

ekstraksi pada lapis aus 

 

Nomor 

Saringan 

Batas 

Bawah 

Spec. 

(%) 

Gradasi Hasil Ekstraksi Batas 

Atas 

Spec. 

(%) 

Sampel (%) Rata-

rata 

(%) 
mm inch 1 2 3 

19 3/4 100 100 100 100 100 100 
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12,5 1/2 90 94,27 85,95 94,81 91,68 100 

9,5 3/8 77 84,95 72,16 88,19 81,77 90 

4,75 4 53 52,58 46,81 60,90 53,43 69 

2,36 8 33 37,15 33,32 43,08 37,85 53 

1,18 16 21 28,40 25,83 31,15 28,46 40 

0,6 30 14 19,48 19,96 22,14 20,53 30 

0,3 50 9 11,60 12,62 12,29 12,17 22 

0,15 100 6 7,38 7,12 7,44 7,32 15 

0,075 200 4 4,30 4,27 4,30 4,29 9 

 

Tabel 4 Hasil pengujian analisa saringan agregat hasil 

ekstraksi pada lapis pengikat 

 

Nomor 

Saringan 

Batas 

Bawah 

Spec. 

(%) 

Gradasi Hasil Ekstraksi Batas 

Atas 

Spec. 

(%) 

Sampel (%) Rata-

rata 

(%) 
mm inch 1 2 3 

25 1 100 100 100 100 100 100 

19 3/4 100 100 100 100 100 100 

12,5 1/2 90 78,23 86,53 88,69 84,48 100 

9,5 3/8 77 59,64 79,3 77,85 72,26 90 

4,75 4 53 37,69 59,16 57,63 51,5 69 

2,36 8 33 30,47 44,77 45,88 40,37 53 

1,18 16 21 25,10 36,32 36,84 32,76 40 

0,6 30 14 17,04 24,76 24,74 22,18 30 

0,3 50 9 9,16 13,68 13,77 12,2 22 

0,15 100 6 5,49 8,85 9,04 7,79 15 

0,075 200 4 100 100 100 100 9 

 

 

 Dari pengujian karakteristik agregat yang telah 

dilakukan terhadap agregat hasil ekstraksi dari limbah 

jalan maka untuk masing-masing pengujian. Rekapitulasi 

hasil pengujian karakteristik agregat yang dilakukan 

terhadap agregat hasil ekstraksi dari limbah jalan dapat 

dilihat pada Tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5 Hasil pengujian karakteristik agregat hasil 

ekstraksi lapis aus dan lapis pengikat pada Jalan Dr. M. 

Isa Palembang 

 

No. Pengujian 

Agregat 

Hasil 

Ekstraksi 

Lapis 

Aus 

Agregat 

Hasil 

Ekstraksi 

Lapis 

Pengikat 

Spec. 

1 

Berat Jenis 

(Bulk)  

 

Min 2,5 

a. Agregat Kasar 2,605 2,478 

b. Agregat Halus 2,437 2,376 

2 

Berat Jenis SSD 
 

 

Min 2,5 a. Agregat Kasar 2,615 2,547 

b. Agregat Halus 2,464 2,427 

3 

Berat Jenis 

Apparent  
 

Min 2,5 
a. Agregat Kasar 2,632 2,662 

b. Agregat Halus 2,506 2,504 

4 

Penyerapan (%) 
 

 

0,5 - 5 % a. Agregat Kasar 0,394 2,797 

b. Agregat Halus 1,133 2,145 

5 
Keausan Agregat 

(%) 
10,34 10,34 

Max 

30% 

6 
Kadar Lumpur 

(%) 
10,34 9,52 < 5% 

7 AIV (%) 6,8 9,04 < 30% 

 

 

Hasil Pengujian Karakteristik Aspal Hasil Ekstraksi 

 

 Dari pengujian yang telah dilakukan terhadap limbah 

jalan hasil ekstraksi maka didapatkan nilai kadar aspal 

dari hasil ekstraksi limbah jalan. Rekapitulasi hasil 

pengujian karakteristik aspal yang telah dilakukan 
terhadap aspal hasil ekstraksi dari limbah perkerasan 

jalan untuk lapis aus dan lapis pengikat dapat dilihat 

pada Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6 Hasil pengujian karakteristik aspal hasil 

ekstraksi pada Jalan DR. M. Isa Palembang 

 

No. Jenis Pengujian 
Hasil 

Pengujian 

Spec. Bina 

Marga 

1. 
Penetrasi pada 25°C 

(mm) 
7 60-69 

2. Titik Lembek (°C) >80 48-58 

3. Titik Nyala (°C) 328 ≥232 

4. Daktilitas pada 25°C (cm) 3,5 ≥100 

5. Berat Jenis 1,063 ≥1 

Hasil dan Pembahasan Pengujian Peremajaan 

Menggunakan Minyak Jelantah dan Minyak Goreng 

Baru 

 

 Hasil pengujian penetrasi dan daktilitas aspal hasil 

ekstraksi menggunakan minyak jelantah dan minyak 

goreng baru dapat dilihat pada gambar berikut 
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Gambar 1 Grafik hasil pengujian penetrasi aspal lapis 

aus pada Jalan DR. M. Isa, Palembang dengan 

penambahan bahan peremaja 

 

 
 

Gambar 2 Grafik hasil pengujian daktilitas aspal lapis 

aus pada Jalan DR. M. Isa, Palembang dengan 

penambahan bahan peremaja 

 

 
 

Gambar 3 Grafik hasil pengujian penetrasi aspal lapis 

pengikat pada Jalan DR. M. Isa, Palembang dengan 

penambahan bahan peremaja 

 
 

Gambar 4 Grafik hasil pengujian daktilitas aspal lapis 

pengikat pada Jalan DR. M. Isa, Palembang dengan 

penambahan bahan peremaja 

 

 

 Hal ini menunjukkan bahwa yang memenuhi 

spesifikasi aspal penetrasi 60-70 untuk mengembalikan 

sifat aspal yaitu aspal hasil ekstraksi yang ditambah 

dengan kadar minyak jelantah dan minyak goreng baru 

sebesar 10%, sehingga hasil ini yang digunakan dalam 

pembuatan campuran aspal beton untuk pengujian 

Marshall. 

 

Perbandingan Karakteristik Marshall Untuk Benda Uji 

Tanpa Menggunakan Bahan Peremaja, dengan 

Penambahan Minyak Jelantah, dan dengan Penambahan 

Minyak Goreng Baru  

 

 Setelah dilakukan penelitian terhadap 9 benda uji, 

yaitu 3 benda uji tanpa menggunakan bahan peremaja, 3 

benda uji menggunakan bahan peremaja minyak jelantah 

dengan kadar sebesar 10%, dan 3 benda uji 

menggunakan minyak goreng baru dengan kadar sebesar 

10%, maka diperoleh nilai karakteristik Marshall untuk 

masing-masing benda uji. 

 Nilai-nilai karakteristik Marshall yang diperoleh 

yaitu nilai kepadatan (density), Void In Mixture (VIM),  

Void in Mineral Aggregate (VMA), Void Filled in 

Asphalt (VFA), stabilitas, kelelehan (flow), dan Marshall 

Quotient (MQ).  

 Perbandingan hasil pengujian Marshall terhadap 

benda uji tanpa menggunakan bahan peremaja, benda uji 

dengan penambahan minyak jelantah 10%, dan benda uji 

dengan penambahan minyak goreng baru 10% yang 

dilakukan terhadap campuran laston lapis aus dan lapis 

pengikat pada Jalan Dr. M. Isa Palembang dapat dilihat 

pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut. 

 

Tabel 7 Perbandingan hasil pengujian marshall lapis aus 

pada Jalan Dr. M. Isa Palembang terhadap benda uji 

tanpa menggunakan bahan peremaja, benda uji dengan 
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penambahan minyak jelantah, dan benda uji dengan 

penambahan minyak goreng baru 

 

Karakteristik 

Marshall 

Tanpa 

Bahan 

Peremaja 

Minyak 

Jelantah 

10% 

Minyak 

Goreng 

Baru 10% 

Spec. 

Bina 

Marga 

Kadar Aspal (%) 5,24 5,24 5,24  

Kepadatan (t/m3) 2,220 2,254 2,250  

VIM (%) 6,14 4,7 4,78 3-5 

VMA (%) 16,35 15,06 15,22 ≥ 15 

VFA (%) 62,49 68,82 68,62 ≥ 65 

Stabilitas (kg) 1675,00 1453,33 1817,50 ≥ 800 

Kelelehan (mm) 1,52 4,33 3,12 2-4 

MQ (kg/mm) 1126,87 337,99 594,41 ≥ 250 

 

  

Setelah dilakukan pengujian Marshall untuk setiap 

benda uji, didapatkan perbandingan hasil pengujian 

karakteristik Marshall. Analisa dan pembahasan untuk 

hasil pengujian setiap karakteristik Marshall pada 

campuran laston lapis aus adalah sebagai berikut. 

1. Kepadatan (Density) 

 Kepadatan (density) atau menunjukkan besarnya 

kerapatan suatu campuran yang telah dipadatkan. 

Campuran dengan nilai kepadatan (density) yang tinggi 
memiliki kekuatan menahan beban yang lebih berat, 

karena agregat memiliki bidang kontak yang besar, 

sehingga gaya gesek antara agregat menjadi lebih besar 

pula.  

2. Void in Mineral Aggregate (VMA) 

 Void in Mineral Aggregate (VMA) atau volume pori 

dalam agregat campuran merupakan persentase 

banyaknya pori atau rongga di antara butir-butir agregat 

di dalam beton aspal padat. dimana semakin tinggi nilai 

VMA maka akan menyebabkan durabilitas yang rendah 

dan semakin rendah nilai VMA akan menyebabkan 
stabilitas menjadi kurang baik. 

3. Void Filled in Asphalt (VFA) 

 Void Filled in Asphalt (VFA) adalah rongga yang 

berada diantara mineral agregat (VMA) yang terisi aspal 

efektif dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi 

nilai VFA maka akan semakin banyak rongga antar 

mineral agregat (VMA) yang terisi aspal menyebabkan 

kekedapan campuran terhadap air dan udara semakin 

tinggi, namun nilai VFA yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan bleeding. Nilai VFA yang rendah 

membuat campuran tidak kedap air dan udara sehingga 

perkerasan dapat mengalami kerusakan. 
4. Void In Mixture (VIM) 

 Void In Mixture (VIM) atau rongga dalam campuran 

merupakan persentase volume  pori yang ada di antara 

agregat yang diselimuti aspal setelah pemadatan. Nilai 

VIM dapat mempengaruhi keawetan lapis perkerasan, 

dimana semakin tinggi nilai VIM maka rongga dalam 

campuran semakin besar. 

5. Stabilitas 

 Stabilitas merupakan kemampuan lapis perkerasan 

untuk menahan deformasi akibat beban lalu lintas yang 

bekerja diatasnya tanpa mengalami perubahan bentuk 

tetap seperti gelombang dan alur. Semakin tinggi kadar 

aspal yang digunakan dalam campuran maka nilai 

stabilitas juga akan semakin besar sehingga ketahanan 
terhadap pembebanan dari lapis perkerasan akan 

semakin meningkat. Tetapi penambahan kadar aspal 

yang melebihi batas maksimum akan membuat stabilitas 

menurun dan menyebabkan lapis perkerasan menjadi 

kaku dan getas. 

6. Kelelehan (Flow) 

 Kelelehan (Flow) adalah besarnya perubahan bentuk 

atau deformasi vertikal pada benda uji saat awal 

pembebanan, dan menunjukkan besarnya deformasi yang 

terjadi akibat beban yang diterima oleh lapis perkerasan.  

7. Marshall Quotient (MQ) 
 Marshall Quotient (MQ) merupakan perbandingan 

nilai stabilitas dan kelelehan (flow) yang menunjukkan 

fleksibilitas dari suatu campuran. Semakin besar nilai 

Marshall Quotient (MQ) maka campuran semakin kaku, 

sebaliknya jika nilai Marshall Quotient (MQ) semakin 

kecil maka campuran menjadi semakin lentur. 

 

Tabel 8 Perbandingan hasil pengujian Marshall Lapis 

pengikat pada Jalan Dr. M. Isa Palembang, terhadap 

benda uji tanpa menggunakan bahan peremaja, benda uji 

dengan penambahan minyak jelantah, dan benda uji 

dengan penambahan minyak goreng baru 

 

Karakteristik 

Marshall 

Tanpa 

Bahan 

Peremaja 

Minyak 

Jelantah 

10% 

Minyak 

Goreng 

Baru 10% 

Spec. 

Bina 

Marga 

Kadar Aspal (%) 4,88 4,88 4,88  

Kepadatan (t/m3) 2,118 2,244 2,202  

VIM (%) 9,83 4,46 6,25 3-5 

VMA (%) 23,19 18,61 20,14 ≥ 14 

VFA (%) 57,65 76,06 68,96 ≥ 65 

Stabilitas (kg) 1400 2679,17 1740 ≥ 800 

Kelelehan (mm) 1,77 3,97 4,49 2-4 

MQ (kg/mm) 794,17 677,53 395,28 ≥ 250 

 

 

 Berikut ini merupakan pembahasan pada 

perbandingan hasil pengujian Marshall campuran laston 

lapis pengikat terhadap benda uji tanpa menggunakan 

bahan peremaja, benda uji dengan penambahan minyak 

jelantah 10%, dan benda uji dengan penambahan minyak 
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goreng baru 10%. 

1. Kepadatan 

 Nilai kepadatan pada benda uji menunjukkan terjadi 

peningkatan terhadap benda uji dengan penambahan 

minyak jelantah 10% sebesar 5,95% dan pada benda uji 

dengan penambahan minyak goreng baru 10% sebesar 

3,97%. Nilai kepadatan yang rendah terjadi karena pada 

campuran aspal tanpa penambahan bahan peremaja 

sudah tidak tersedia lagi rongga yang cukup untuk dapat 

diisi oleh aspal lama. Selisih rata-rata nilai kepadatan 
pada benda uji dengan penambahan minyak jelantah 

10% lebih tinggi 1,91% dari benda uji dengan 

penambahan minyak goreng baru 10%. Nilai kepadatan 

yang tinggi terjadi akibat aspal dalam campuran lebih 

banyak mengisi rongga dalam campuran. 

2. Void In Mixture 

 Nilai VIM yang tinggi pada benda uji tanpa 

penambahan bahan peremaja terjadi akibat aspal yang 

sudah mengalami penuaan, sehingga rongga yang 

terdapat pada campuran aspal lebih besar dibandingkan 

dengan benda uji yang ditambahkan bahan peremaja. 
Penurunan nilai VIM yang terjadi pada benda uji dengan 

penambahan minyak jelantah 10% ini dipengaruhi oleh 

bertambahnya daya ikat yang dimiliki oleh agregat dan 

aspal pada campuran aspal beton, sehingga rongga dalam 

campuran pada aspal beton akan lebih kecil.  

3. Void Mineral Aggregate (VMA) 

 Terjadi penurunan nilai VMA pada benda uji dengan 

penambahan minyak jelantah 10% sebesar 19,75% dan 

pada benda uji dengan penambahan minyak goreng baru 

10% sebesar 13,15%. Selisih rata-rata nilai VMA pada 

benda uji dengan penambahan minyak jelantah 10% 

lebih rendah 7,59% dari benda uji dengan penambahan 
minyak goreng baru 10%, hal ini terjadi akibat dari 

gradasi agregat yang rapat, mengakibatkan nilai 

kepadatan menjadi tinggi, sehingga menyebabkan nilai 

VMA menjadi rendah. 

4. Void In Filled Asphalt (VFA) 

 Terjadi peningkatan nilai VFA pada benda uji dengan 

penambahan minyak jelantah 10% sebesar 31,93% dan 

pada benda uji dengan penambahan minyak goreng baru 

10% sebesar 19,62%. Selisih rata-rata nilai VFA pada 

benda uji dengan penambahan minyak jelantah 10% 

lebih tinggi 10,29% dari benda uji dengan penambahan 
minyak goreng baru 10%, hal ini mengakibatkan 

kemampuan menahan keausan dari pengaruh cuaca dan 

iklim pada aspal beton dengan penambahan minyak 

jelantah 10% lebih baik. 

5. Stabilitas 

 Terjadi peningkatan nilai stabilitas pada benda uji 

dengan penambahan minyak jelantah 10% sebesar 

91,36% dan pada benda uji dengan penambahan minyak 

goreng baru 10% sebesar 24,29%. Naiknya nilai 

stabilitas pada campuran aspal beton disebabkan oleh 

bertambahnya jumlah aspal yang menyelimuti agregat 

dalam campuran sehingga kohesi campuran bertambah 
dan kerapatan campuran meningkat, hal ini 

mengakibatkan bidang interlocking dan bidang kontak 

antar agregat meningkat. Selisih rata-rata nilai stabilitas 

pada benda uji dengan penambahan minyak jelantah 

10% lebih tinggi 53,98% dari benda uji dengan 

penambahan minyak goreng baru 10%. 

6. Kelelehan 

 Terjadi peningkatan nilai stabilitas pada benda uji 

dengan penambahan minyak jelantah 10% sebesar 

124,29% dan pada benda uji dengan penambahan 

minyak goreng baru 10% sebesar 153,67%. Nilai 

kelelehan yang terlalu rendah pada benda uji tanpa 

penambahan bahan peremaja mengakibatkan campuran 

menjadi kaku sehingga mudah mengalami retak. Selisih 
rata-rata nilai kelelehan pada benda uji dengan 

penambahan minyak jelantah 10% lebih rendah 11,58% 

dari benda uji dengan penambahan minyak goreng baru 

10%. Hal ini menyebabkan benda uji dengan 

penambahan minyak goreng baru 10% akan memiliki 

deformasi yang semakin tinggi akibat nilai kelelehan 

yang terlalu tinggi. 

7. Marshall Quotient (MQ) 

 Terjadi penurunan nilai stabilitas pada benda uji 

dengan penambahan minyak jelantah 10% sebesar 

14,687% dan pada benda uji dengan penambahan 
minyak goreng baru 10% sebesar 50,23%. Nilai MQ 

yang terlalu tinggi pada benda uji tanpa penambahan 

bahan peremaja mengakibatkan campuran menjadi kaku 

sehingga mudah mengalami retak. Selisih rata-rata nilai 

kelelehan pada benda uji dengan penambahan minyak 

jelantah 10% lebih tinggi 71,41% dari benda uji dengan 

penambahan minyak goreng baru 10%. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

 

Setelah dilakukan beberapa pengujian pada penelitian 

ini, maka telah diperoleh data hasil pengujian Marshall 

yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Untuk campuran lapis aus pada Jalan Dr. M. Isa 

Palembang dengan penambahan minyak goreng baru 

10% memiliki nilai stabilitas, kelelehan (flow), dan 

Marshall Quotient (MQ) sebesar 1817,50 kg, 3,12 mm, 

dan 590,75 kg/mm yang paling optimum diantara ketiga 

jenis campuran. Adanya pengaruh dari kadar aspal pada 

campuran dengan penambahan minyak jelantah 10% 

yang besar menyebabkan stabilitas menjadi turun 

sedangkan kelelehan menjadi meningkat. Sedangkan 

campuran dengan minyak goreng baru dengan kadar 

aspal yang sama memiliki nilai stabilitas, kelelehan, dan 

Marshall Quotient (MQ) yang baik, sehingga aspal dari 

campuran dengan penambahan minyak goreng Baru 10% 

dapat dalam menahan beban yang dapat menyebabkan 

deformasi lebih baik. 

2. Untuk campuran lapis pengikat pada Jalan Dr. M. Isa 

Palembang setelah dilakukan pengujian karakteristik 

Marshall, diperoleh campuran dengan kadar 

penambahan bahan peremaja minyak jelantah sebesar 
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10% adalah campuran yang memenuhi semua 

karakteristik Marshall berdasarkan spesifikasi Bina 

Marga 2010, serta memiliki nilai kelelehan yang paling 

baik dibandingkan campuran lainnya sebesar 3,97 mm, 

sedangkan pada campuran dengan kadar penambahan 

bahan peremaja minyak goreng baru sebesar 10% nilai 

VIM dan nilai kelelehannya tidak memenuhi spesifikasi, 

tetapi memiliki nilai stabilitas yang paling baik yaitu 

1740 kg. 

 

Saran 

 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai bahan peremaja minyak jelantah dan minyak 

goreng dengan variasi kadar yang berbeda, sehingga 

dapat dihasilkan kekuatan yang optimum dan 

meminimalisasi perubahan bentuk atau deformasi yang 

terjadi tanpa menggunakan aspal baru. 

2. Perlu dilakukan penelitian atau uji coba skala 

lapangan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat 

serta melihat efektifitas proses pelaksanaan di lapangan. 

3. Diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

metode daur ulang (recycling) limbah perkerasan jalan 

menggunakan bahan peremaja lainnya disertai dengan 

kelengkapan data perkerasan yang lama. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan 

penelitian lebih detail mengenai keefektifan, dan 

keefisianan pemanfaatan material RAP dibandingkan 

dengan pemakaian material baru sebagai bahan 

campuran aspal beton yang baru. 

 
 
DAFTAR PUSTAKA 

 

Akuba, Rohandi S., 2014. Pengaruh Pemakaian Aditif 

Wetfix - Be pada Campuran Asphalt Concrete Binder 

Course (AC - BC). Thesis Universitas Negeri 

Gorontalo, Gorontalo. 
Badan Standarisasi Nasional., 2003. Metode Pengujian 

Campuran Beraspal Panas   dengan Alat 

Marshall. Badan Penelitian dan Pengembangan 

Departemen   Pekerjaan Umum RSNI M-

01-2003, Jakarta. 

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina 

Marga. 2010. Spesifikasi    Umum Revisi 3. 

Djakfar, Lutfi. Bowoputro, Hendi. Wicaksono, Achmad. 

P, Soenar, Gagoek., 2014. Pengaruh Asbuton 

Terhadap Karakteristik Marshall Perkerasan Daur 

Ulang dengan Peremaja Oli Bekas dan Solar. Jurnal 

Rekayasa Sipil, Malang. 
Kasan, Muhammad., 2009. Karakteristik Stabilitas dan 

Stabilitas Sisa Campuran Beton Aspal Daur Ulang. 

Majalah Ilmiah Mektek, Palu. 

Lagonda, Louis Christian. O. H. Kaseke, S.V. Pandey., 

2017. Kajian Hubungan Batasan Kriteria Marshall 

Quotient dengan Ratio Partikel Lolos Saringan 

No.#200 – Bitumen Efektif pada Campuran Jenis 

Laston. ISSN: 2337-6732, Manado. 

Maha, Indra. S, Bambang, Sugeng. Affendi, Furqon. 

Rahman, Harmein., 2015. Kinerja Campuran 

Beraspal Hangat Laston Lapis Pengikat (AC-BC) 

dengan Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). Jurnal 

Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 

Bandung. 
Masykur., 2016. Analisis Pengujian Gradasi Ekstraksi 

Campuran AC-BC Hasil Produksi AMP (Asphalt 

Mixing Plant). ISSN 2089-2098, Metro Lampung. 

Muis, Zulkarnain, A. Nasution, Samruddin., 2014. Studi 

Perbandingan Pemeriksaan Kadar Aspal dengan 

Menggunakan Sentrifuge dan Refluks Ekstraktor. 

Jurnal Teknik Sipil USU, Medan. 

Muslihan, Panji. 2014. Karakteristik Campuran Lapis 

Aspal Beton Asphalt Conctere-Binder Course (AC-

BC) dengan Pemanfaatan Material Hasil Daur Ulang 

(Recycling) Limbah Jalan (Studi Kasus: Peningkatan 
Jalan Gelumbang – TB. Kelekar - Pinang Banjar). 

Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang. 

RSNI M-05-2004. Cara Uji Ekstraksi Kadar Aspal dari 

Campuran Beraspal  Menggunakan Tabung 

Refluks Gelas. 

Pataras, Mirka., 2004. Penelitian Laboratoruim 

Campuran Asphalt Concrete (AC60/70) Dengan 

Pemanfaatan Material Hasil Pengolahan (Recycling) 

Limbah Jalan Lintas Timur Desa Pematang Sumsel. 

Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang. 

Pataras, Mirka., 2007. Tinjauan Laboratorium Campuran 

Beton Aspal Hasil Recycling lapisan Pengikat (AC-
BC) Terhadap Flexure Fatigue Test (Studi Kasus: 

Proyek Peningkatan Jalan Palembang-Tanjung Api 

Api). Thesis Institur Teknologi Bandung, Bandung. 

Saodang, Hamirhan., 2005. Konstruksi Jalan Raya. 

Nova, Bandung. 

SNI 06-2489-1991. Metode Pengujian Campuran Aspal 

dengan Alat Marshall. 

Soehartono., 2014. Teknologi Aspal dan Penggunaanya. 

Andi, Yogyakarta. 

Suherman., 2012. Kinerja Modulus Resilien Dan 

Deformasi Permanen dari Campuran Lapis Antara 
(AC-BC) yang Menggunakan Material Hasil Daur 

Ulang (RAP). Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, 

Riau. 

Sukirman, Silvia., 2010. Perkerasan Lentur Jalan Raya. 

Nova, Bandung. 

Sunarjono, Sri. Hidayati, Nurul., 2016. Sepuluh Tahun 

Hasil Penelitian Bahan Reclaimed Asphalt Pavement 

di Pusat Studi Transportasi UMS. ISSN 2407-9189, 

Surakarta. 

Wiyono, Eko. Susilowati, Anni., 2015. Pemanfaatan 

Hasil Pengupasan Aspal Untuk Daur Ulang 

Campuran Beton Aspal. Politeknologi Vol. 14, 
Jakarta. 

Zulfikar, Grandis. Sulistyono, Sonya. Hayati, Nunung 

Nuring. 2014. Perbandingan Nilai Stabilitas dan 

Flow Campuran AC-WC pada Pengujian Marshall 

557



 
Penggunaan Material Daur Ulang (Recycling) Jalan menggunakan Bahan Peremaja Minyak Goreng dan Minyak Gemuk  

 

Menggunakan  Alat Uji Digital dan  Analog. The 

17th FSTPT International Symposium, Jember. 

 

558



 

Seminar Nasional AVoER X 2018 

                    Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

PEMANFAATAN BAHAN ALAM SEBAGAI GREEN INHIBITOR UNTUK 

MENGENDALIKAN KOROSI PADA SISTEM PERPIPAAN 

Komalasari1*, Evelyn1  dan Neni Frimayanti2 

1 Teknik Kimia, Universitas Riau, Pekanbaru 
2Farmasi, STIFAR, Pekanbaru 

Corresponding author: komalasyams@gmail.com 

 
 

 
ABSTRAK : Peristiwa korosi sering terjadi di dalam pipa yang digunakan sebagai alat transportasi fluida pada industri 

kimia. Korosi tidak dapat dicegah, tapi dapat dikendalikan. Penambahan inhibitor dapat digunakan sebagai salah satu 

cara untuk mengendalikan korosi yang terjadi di dalam pipa. Inhibitor korosi terdiri dari dua jenis yaitu inhibitor  

organic dan anorganik. Inhibitor organik terdiri dari inhibitor organik sintetis dan inhibitor organik bahan alam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung efisiensi inhibisi dari kulit nanas sebagai inhibitor organik bahan alam (green 

inhibitor) untuk mengendalikan korosi pada baja karbon pada variasi konsentrasi larutan asam klorida (HCl) dan waktu 

perendaman yang berbeda.. Konsentrasi inhibitor yang digunakan adalah 0 gram/liter, 0,5 gram/liter, 1 gram/liter dan 

1,5 gram/liter, dengan waktu perendaman untuk 8, 16, 24, dan 32 jam. Konsentrasi larutan asam 0.5 M and 1 M. Baja 

karbon ASTM 36 digunakan sebagai specimen. Hasil perhitungan diperoleh pengurangan laju korosi tiap spesimen dan 

efisiensi inhibitor. Spesimen yang tidak menggunakan inhbitor mengalami laju korosi paling cepat dalam larutan asam 

dengan konsentrasi paling tinggi dan waktu perendaman terlama.. Sedangkan spesimen yang mengalami laju korosi 

terendah adalah yang menggunakan inhibitor 1,5 gram pada perendaman 32 jam dan konsentrasi 0,5  M  dengan 

efisiensi inhibitor 85.64% . 

 
Kata Kunci: efisiensi, inhibitor, korosi, kulit pisang 

 
ABSTRACT : Corrosion issues often happen in pipes which used as fluid transportation in chemical industry. Corrosion 

cannot be prevented, however it could be controlled or blocked. Inhibitor addition is one method to control the  

corrosion inside the pipe. Corrosion inhibitors consist of inorganic and organic compound inhibitors. Organic inhibitor 

is composed from synthetic and natural material. This study focuses to evaluate the inhibition’s efficiency from banana 

peel to carbon steel in different concentration of inhibitor and immersing time in acid solution variation. The research 

employed inhibitor concentration of 0 gram/liter, 0,5 gram/liter, 1 gram/liter and 1,5 gram/liter, immersed time of 

carbon steel for  8, 16, 24,   and 32 hours. It was immersed in HCl solution of 0.5 M and 1 M. Carbon  Steel     ASTM  

36 was used as specimen steel. Results were analyzed by corrosion rate evaluation for each specimens and inhibitor 

efficiencies determination. It was found that the specimen without inhibitor yielded fast corrosion rate in long 

immersing time and high concentration of HCl. However, the specimens with inhibitor gave lowest corrosion  rate 

which was 85.64% for 1,5 gram/litre and 32 hours in 0.5 M HCl 

 
Keywords : banana peel, corrosion, efficiency, inhibitor, 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Logam merupakan bahan dasar yang sangat penting 

dalam menunjang kemajuan industri sehingga dapat 

dikatakan bahwa bahan tersebut memegang peranan 

penting dalam perkembangan peradaban manusia. Salah 

satu penggunaan logam sebagai bahan dasar industri 

adalah pembuatan pipa sebagai alat transportasi fluida. 

Pada umumnya, saluran pipa tersebut dilewati oleh 

berbagai jenis fluida yang dapat menyebabkan 

terbentuknya korosi pada dinding pipa. Logam yang 

umum digunakan untuk sistem perpipaan adalah baja 

karbon karena dinilai lebih efektif dan ekonomis. Namun 

baja karbon memiliki ketahanan yang rendah terhadap 

korosi. Penggunaan material logam dengan ketahanan 

korosi yang lebih baik merupakan salah satu pilihan 
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yang bisa ditempuh. Namun cara tersebut biasanya 

jarang menjadi pilihan utama bagi industri, karena 

peningkatan daya tahan material berarti disertai pula 

dengan peningkatan biaya. Oleh karena itu, dibutuhkan 

metode-metode perlindungan yang baik agar dapat 

menurunkan laju korosi pada material baja karbon 

(Goffar, 2011). 

Metode yang digunakan untuk perlindungan internal 

pipa baja karbon yaitu dengan penambahan inhibitor 

korosi. Inhibitor korosi merupakan suatu zat kimia yang 

bila ditambahkan kedalam suatu lingkungan dapat 

menurunkan laju penyerangan korosi lingkungan itu 

terhadap suatu logam. Inhibitor dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu inhibitor anorganik, dan inhibitor organik. 

Inhibitor organik terdiri dari inhibitor organik sintetis, 

dan inhibitor organik bahan alam atau yang sering 

disebut green inhibitor (Gusti, 2013). 

Maksud dan tujuan yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efisiensi inhibisi pada 

berbagai variasi konsentrasi ekstrak kulit pisang sebagai 

inhibitor korosi pada baja karbo, mengetahui konsentrasi 

terbaik ekstrak kulit pisang sebagai inhibitor korosi baja 

karbon pada berbagai kondisi lingkungan asam dan 

variasi waktu perendaman baja dan membandingkan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terkait 

dengan ektrak kulit pisang sebagai inhibitor korosi. 

Korosi adalah kerusakan atau penurunan mutu logam 

akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai 

zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa- 

senyawa yang tidak dikehendaki (Parker et al. 1988). 

Korosi dapat juga dikatakan sebagai laju penipisan 

logam atau perkaratan. Korosi dapat juga diartikan 

sebagai serangan yang merusak logam karena logam 

bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan 

lingkungan 

Korosi merupakan peristiwa alami dimana setiap 

material logam memiliki laju korosinya masing-masing. 

Terkorosinya suatu logam dalam lingkungan elektrolit 

merupakan dampak dari suatu proses elektrokimia. 

Berdasarkan proses elektrokimia tersebut, maka syarat 

terjadinya korosi terdiri dari empat komponen utama 

yaitu sebagai berikut (Sidiq, 2013) : 

 

Katoda (cathode) 

Katoda umumnya tidak mengalami korosi, walaupun 

ada kemungkinan namun dalam kondisi-kondisi tertentu. 

Reaksi yang terjadi pada katoda berupa reaksi reduksi 

dan tergantung pada pH larutan, adapun reaksi tersebut 

yaitu sebagai berikut : 

pH < 7 :   H+     + e- → H ( atom ) 

2H → H2 ( gas ) 

pH  ≥ 7:    2H2O + O2 + 4e-    →  4OH- 

 
Anoda (anode) 

Anoda umumnya mengalami korosi dengan 

melepaskan elektron-elektron dari atom logam netral 

untuk membentuk ion-ion yang bersangkutan. Ion-ion ini 

dapat tetap tinggal dalam larutan atau dapat  pula 

bereaksi membentuk korosi yang tidak larut. Reaksi pada 

anoda dapat dituliskan dengan persamaan berikut : 

M → MZ+ + ze- 

Anoda dan katoda harus terhubung secara elektrik 

Antara anoda dan katoda harus ada hubungan listrik agar 

arus dalam sel korosi dapat mengalir. Hubungan secara 

fisik tidak diperlukan jika anoda dan katoda merupakan 

bagian dari logam yang sama. 

 
Elektrolit 

Elektrolit adalah larutan yang mempunyai sifat 

menghantarkan listrik. Elektrolit dapat berupa larutan 

asam, basa dan larutan garam. Larutan elektrolit 

mempunyai peranan penting dalam korosi logam karena 

larutan ini dapat menjadikan kontak listrik antara anoda 

dan katoda. 

Proses korosi terjadi bila ada reaksi setengah sel yang 

melepaskan elektron (reaksi oksidasi pada anodik) dan 

reaksi setengah sel yang menerima elektron (reaksi 

reduksi pada katodik). Kedua reaksi tersebut akan terus 

berlangsung sampai terjadi kesetimbangan dinamis 

dimana jumlah elektron-elektron yang dilepas sama 

dengan jumlah elektron yang diterima. Adapun 

mekanisme reaksi korosi yang terjadi pada logam besi 

(Fe) adalah sebagai berikut (Haryono, 2010) : 

Fe(s) + H2O (l) + ½ O2 (g) → Fe(OH)2 (s) 

Fero hidroksida [Fe(OH)2] yang terjadi merupakan 

hasil sementara yang dapat teroksidasi secara alami oleh 

air dan udara menjadi feri hidroksida [Fe(OH)3], 

sehingga mekanisme reaksi selanjutnya adalah : 

4 Fe(OH)2 (s) + O2 (g) + 2H2O (l) → 4Fe(OH)3 (s) 

Feri hidroksida yang terbentuk akan berubah menjadi 

Fe2O3 yang berwarna merah kecoklatan yang biasa 

disebut karat [Vogel, 1979]. Reaksi pembentukan karat 

adalah sebagai berikut : 

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O 

 

 
Laju korosi 

Laju korosi di definisikan sebagai banyaknya logam 

yang dilepas tiap satuan waktu pada permukaan tertentu. 

Laju korosi umumnya nyatakan dengan satuan mils per 

year (mpy). Analisa laju korosi dilakukan dengan 

menggunakan metode weight loss yaitu dengan 
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menggunakan rumus sebagai berikut (NACE Standard, 

2005) : 

 
W × 365 × 1000 

menghindarkan logam dari kontak langsung dengan 

media yang bersifat korosif (Zhang et al. 2004). 

Inhibitor  organik  bahan  alam  berasal  dari   ekstrak 
bahan-bahan   alam  yang   mengandung   atom nitrogen, 

CR = 

\ 

ATD (2,54)3 oksigen, posfor, dan atom-atom yang mempunyai 

pasangan elektron bebas. Unsur yang mengandung 

Pada persamaan tersebut, CR merupakan laju korosi 

(mils/tahun), W adalah berat baja yang hilang (gram) 

dimana W = Wo – Wf, Wo adalah berat awal (gram), Wf 

adalah berat akhir (gram), D adalah densitas baja 

(gram/cm3), A adalah luas permukaan baja (mm2), dan T 

adalah waktu perendaman (hari). 

 

Jenis-Jenis Inhibitor Korosi 

 
Inhibitor korosi dibagi menjadi dua jenis yaitu 

inhibitor anorganik dan inhibitor organik. Adapun 

uraiannya adalah sebagai berikut : 

 
Inhibitor anorganik 

Inhibitor anorganik memiliki gugus aktif yaitu anion 

negatif yang berguna untuk menurunkan laju korosi pada 

logam (Wiston, 2000). Inhibitor anorganik yang umum 

digunakan adalah sodium nitrit, kromat, fosfat, dan seng. 

Kelemahan dari penggunaan sodium nitrit yaitu 

konsentrasi yang digunakan harus tinggi yaitu 300-500 

mg/l, sehingga penggunaan inhibitor sodium nitrit ini 

tidak ekonomis. Sedangkan kromat dan seng merupakan 

senyawa yang bersifat toksik, dan fosfat merupakan 

senyawa yang dianggap sebagai senyawa polusi 

lingkungan karena dapat meningkatkan kadar fosforous 

dalam air (Marcus, 2006). 

 
Inhibitor organik 

Selain inhibitor anorganik, saat ini telah di 

kembangkan juga inhibitor organik. Inhibitor organik 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu inhibitor organik 

sintetis dan inhibitor organik dari ekstrak bahan alam 

(Gusti, 2013). Senyawa yang digunakan  sebagai 

inhibitor organik adalah senyawa yang mengandung 

atom nitrogen, sulfur atau oksigen yang mempunyai 

pasangan elektron bebas. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Stupnisek-Lisac dkk (2002), inhibitor 

korosi logam yang lebih efektif adalah inhibitor dari 

senyawa-senyawa organik. Hal ini disebabkan senyawa 

organik memiliki pasangan elektron bebas pada rantai 

karbonnya atau pada sistem rantai aromatiknya yang 

dapat berikatan dengan muatan positif logam, sehingga 

terjadi proses adsorpsi antara permukaan logam dengan 

inhibitor tersebut. Adsorpsi ini akan membentuk lapisan 

pelindung pada permukaan logam akibat adanya 

fisisorpsi atau akan membentuk khelat pembatas yang 

tidak larut akibat adanya proses kemisorpsi yang dapat 

pasangan elektron bebas ini berfungsi sebagai ligan yang 

akan membentuk senyawa kompleks dengan logam dan 

akan melindungi logam tersebut dari serangan korosi. 

Inhibitor organik ini sering disebut sebagai “green 

inhibitor” karena ramah terhadap lingkungan. Green 

inhibitor ini sangat menguntungkan dunia  industri 

karena relatif murah, mudah didapat dan 

pengaplikasiannya ramah terhadap lingkungan. Saat ini, 

para peneliti sudah banyak merambah riset-riset 

penelitian yang bertemakan green corrosion inhibitor 

(Raja dan Sethuraman, 2008). 

Salah satu kandungan ekstrak bahan-bahan alam 

yang dapat digunakan sebagai inhibitor korosi organik 

adalah senyawa tanin. Tanin merupakan senyawa 

polifenol yang dapat membentuk senyawa kompleks 

yang sulit larut dengan ion-ion logam. Terbentuknya 

senyawa kompleks antara tanin dan ion-ion logam akan 

melindungi logam dari kontak langsung terhadap fluida 

yang bersifat korosif, sehingga laju reaksi korosi logam 

akan mengalami penurunan (Gusti, 2013). 

Secara struktural tanin adalah senyawa fenol yang 

memiliki berat molekul yang besar. Tanin merupakan 

senyawa makromolekul golongan polifenol yang bersifat 

polar sehingga ekstraksi senyawa tanin dapat dilakukan 

menggunakan pelarut yang bersifat polar (Rosyda dan 

Ersam, 2010). Tanin dijumpai pada hampir semua jenis 

tumbuhan hijau dengan kadar dan kualitas yang berbeda- 

beda (Rahim dan Kassim, 2008). 

Tanin dapat menghambat korosi karena tannin dapat 

membentuk senyawa kompleks besi+tanin. Senyawa 

kompleks yang dibentuk oleh tanin nantinya akan 

melapisi logam dan berguna untuk menghambat korosi. 

Besi merupakan logam transisi, salah satu sifat unsur 

transisi adalah mempunyai kecenderungan untuk 

membentuk ion kompleks atau senyawa kompleks. Ion- 

ion dari besi memiliki orbital-orbital kosong yang dapat 

menerima pasangan electron dari tanin menjadi d2sp3
 

 
 
 

METODOLOGI 

 
Ekstraksi kulit pisang dilakukan dengan metode 

sokletasi menggunakan pelarut etanol-air dengan 

perbandingan 1:2. Bahan baku yang digunakan yaitu 90 

gram serbuk kulit pisang yang dibungkus dalam 

selonsong terbuat dari kertas saring kemudian 
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dimasukkan ke dalam tabung soklet. Labu didih untuk 

sokletasi diisi pelarut etanol-air 1:2 sebanyak 300 ml dan 

dilengkapi kondensor sebagai pendingin.  Proses 

ekstraksi dilakukan hingga pelarut yang ada di tabung 

soklet menjadi tidak berwarna (bening). Hasil ekstrak 

berupa cairan bewarna kuning kecokelatan. 

Hasil ekstrak dievaporasi menggunakan vacuum 

rotary evaporator selama kurang lebih 3 jam dengan 

tujuan untuk menghilangkan kandungan pelarut sehingga 

diperoleh ekstrak inhibitor yang pekat. Selanjutnya, 

inhibitor pekat tersebut dikeringkan dalam oven selama 

30 menit hingga didapat berat inhibitor yang konstan, 

lalu dinginkan dalam desikator dan ditimbang 

Media pelarut yang digunakan adalah larutan HCl 

dengan konsentrasi 0,5 M dan 1 M, serta konsentrasi 

inhibitor yang digunakan sebesar 0,5  g/L,  1  g/L  dan 

1,5 g/L. Ekstrak pekat kulit pisang 0,5 gram dimasukkan 

ke dalam gelas kimia 1000 ml, kemudian ditambahkan 

larutan HCl 0,5 M hingga tanda batas. Cara yang sama 

untuk konsentrasi inhibitor 1 g/L dan 1,5 g/L. Begitu 

juga untuk konsentrasi larutan HCl 1 M dengan 

konsentrasi inhibitor yang sama. Waktu perendaman 

yang dilakukan adalah 8, 16, 24 dan 32 jam. 

Logam baja yang sudah diamplas dan ditimbang  

berat awalnya direndam dalam larutan HCl 0,5 M  

dengan konsentrasi inhibitor 0,5 g/L, 1 g/L dan 1,5 g/L 

serta tanpa menggunakan inhibitor. Baja direndam 

selama 8, 16, 24 dan 32 jam untuk masing- masing 

konsentrasi inhibitor. Baja yang telah direndam sesuai 

dengan variasi waktu diangkat, dicuci dengan etanol 

96%, dan dikeringkan. Kemudian ditimbang berat 

konstan (Wf) untuk mengetahui berat baja yang 

berkurang. Perlakuan yang sama untuk larutan HCl 

dengan konsentrasi 1 M. 

 

 
HASIL DAN DISKUSI 

 
Pengambilan crude tanin dari ekstrak kulit pisang 

dilakukan dengan metode sokletasi dan selanjutnya 

dengan evaporasi untuk menghilangkan pelarut serta 

memekatkan ekstrak. Pada proses sokletasi 

menggunakan pelarut etanol-air 1:2 selama ± 8 jam. 

Tanin merupakan senyawa polar, sehingga untuk 

mengekstraknya dapat menggunakan pelarut etanol-air 

yang juga bersifat polar. Dari sisi pelarut, campuran 

etanol dan air digunakan untuk memperoleh jumlah 

bahan yang terekstrak lebih tinggi. Ekstrak yang didapat 

dari sokletasi kemudian di evaporasi untuk 

menghilangkan pelarut yang tersisa serta memekatkan 

ekstrak. Analisa kualitatif atau uji fitokimia dilakukan 

untuk menguji apakah terdapat tanin didalam ekkulit 

pisang yang dihasilkan. Uji fitokimia yang dilakukan 

dalam penelitian ini yaitu dengan menambahkan reagen 

FeCl3 kedalam ekstrak daun jambu biji yang ditunjukkan 

dengan perubahan warna hijau kehitaman atau biru tinta. 

Uji fitokimia dengan menggunakan FeCl3 untuk 

menentukan apakah sampel mengandung gugus fenol 

ditunjukkan dengan warna hijau kehitaman atau biru tua 

setelah ditambahkan dengan FeCl3, sehingga ekstrak 

berubah warna maka dimungkinkan dalam sampel 

terdapat senyawa fenol dan dimungkinkan salah satunya 

adalah tanin. Perubahan warna ini terjadi karena reaksi 

antara tanin dan FeCl3 membentuk senyawa kompleks 

sehingga menjadi warna hijau kehitaman. Analisa 

kuantitatif crude tanin ditentukan dengan metode analisis 

fenolik (Folin-CioCalteu) karena tanin merupakan salah 

satu senyawa fenolik yang terdapat pada tumbuh- 

tumbuhan. 
 

Gambar 1. Grafik Hubungan antara Variasi Waktu 

Perendaman terhadap Laju Korosi Baja pada Berbagai 

Konsengtrasi Inhibitor dan Tanpa Inhibitor dalam 

Larutan HCl 0,5 M 
 

Gambar21. Grafik Hubungan antara Variasi Waktu 

Perendaman terhadap Laju Korosi Baja pada Berbagai 

Konsengtrasi Inhibitor dan Tanpa Inhibitor dalam 

Larutan HCl 1 M 
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PEMANFAATAN BAHAN ALAM SEBAGAI GREEN INHIBITOR UNTUK MENGENDALIKAN KOROSI PADA SISTEM 
PERPIPAAN 

 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa laju korosi baja 

dengan menggunakan inhibitor lebih kecil daripada laju 

korosi baja tanpa penambahan inhibitor. Hal ini terjadi 

karena adanya senyawa tanin dalam ekstrak kulit pisang. 

Tanin merupakan senyawa polifenol yang sangat 

kompleks, dimana molekul tanin teradsorpsi pada 

permukaan logam, dan membentuk suatu lapisan tipis. 

Lapisan ini tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat 

menghambat proses korosi terhadap logam (Tambun et 

al, 2015). 

Pada gambar 1 juga dapat dilihat perbedaan nilai laju 

korosi baja didalam larutan HCl 0,5 M dengan 

penambahan inhibitor dan tanpa inhibitor. Laju korosi 
terendah yaitu pada penambahan inhibitor 1,5 gr/l 

dengan lama perendaman 32 jam yaitu sebesar 4,7481 

mils/tahun. Laju korosi tertinggi yaitu pada penambahan 

inhibitor 0,5 gr/l dengan lama perendaman 8 jam sebesar 

19,2212 mm/tahun. Hal ini membuktikan bahwa potensi 

tanin yang terdapat pada kulit pisang dapat mengurangi 

laju korosi sehingga dapat dikatakan bahwa ekstak kulit 

pisangi dapat digunakan sebagai inhibitor untuk 

memperlambat laju korosi. 

Waktu perendaman juga mempengaruhi laju korosi. 

Semakin lama waktu perendaman baja, laju korosi 

semakin lambat. Hal ini menunjukkan semakin banyak 

waktu kontak yang terjadi antara molekul-molekul tanin 
dengan permukaan baja yang akan membentuk lapisan 

pelindung dipermukaan baja sehingga laju korosi yang 

terjadi menurun dan produk korosi Fe(OH)3 dapat 

menutupi permukaan baja membentuk lapisan pasif pada 

sisi katodik sehingga mempengaruhi reaksi reduksi di 

katoda. Apabila reaksi di katoda terhambat, maka reaksi 

oksidasi baja di anoda juga terhambat. 

Pada gambar 2 terlihat perbedaan nilai laju korosi 

baja didalam larutan HCl 1 M dengan penambahan 

inhibitor dan tanpa inhibitor. Laju korosi terendah pada 

lama perendaman 32 jam hampir sama untuk konsentrasi 

0,5 gr/L, 1 gr/L dan 1,5 gr/L. Akan tetapi untuk 
konsentrasi inhibitor 1gr/L menunjukkan kecenderungan 

penurunan laju korosi yang lebih baik daripada 

konsentrasi yang lainnya 

Pada waktu perendaman 32 jam dengan penambahan 

inhibitor 1,5 gr/l, efisiensi inhibisinya sebesar 85,64 % 

untuk larutan HCl 0,5 M dan efisiensi inhibisi sebesar 

81,91 % untuk larutan HCl 1 M. Hal ini menunjukkan 

tanin yang ada didalam ekstrak daun jambu biji sudah 

dapat membentuk senyawa kompleks yang sempurna 

dengan Fe(III) dan menutupi seluruh permukaan baja. 

Namun pada waktu perendaman 8 jam, efisiensi inhibisi 
pada larutan HCl 0,5 M dan HCl 1 M masing-masing 

sebesar 11,58% dan 34,27 % dengan penambahan 

inhibitor 0,5 gr/l. Hal ini karena tanin yang ada dalam 

kulit pisang belum sepenuhnya membentuk senyawa 

kompleks yang sempurna sehingga belum dapat 

menutupi seluruh permukaaan logam baja. 

KESIMPULAN 

 

Ekstrak kulit pisang dapat digunakan sebagai 

inhibitor korosi logam karena adanya kandungan tanin di 
dalam kulit pisang tersebut. Waktu perendaman juga 

dapat mempengaruhi laju korosi. Semakin lama waktu 

perendaman maka semakin kecil laju korosi yang terjadi. 

Efisiensi inhibisi tertinggi yaitu pada waktu perendaman 

32 jam dan penambahan inhibitor sebanyak 1,5 g/l yaitu 

sebesar 85,64 % untuk larutan HCl 0,5 M dan 81,91 % 

untuk larutan HCl 1 M. 
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ABSTRAK: Pencemaran lingkungan akibat limbah industri pada saat ini cukup memprihatinkan. Salah satu 

limbah yang  mengganggu kelestarian lingkungan adalah air limbah yang mengandung pewarna sintetis yang 

dihasilkan oleh industri batik skala besar  maupun industri kecil dan menengah (IKM).Salah satu alternatif 

kemungkinan penanganan air limbah batik adalah dengan menggunakan metode proses Filtrasi. Dalam studi ini, 

akan diaplikasikan Membran Keramik C-aktif Kulit Kacang Tanah yang merupakan campuran dari C-aktif  kulit 

kacang tanah, serbuk besi, dan tanah liat untuk mendegradasi warna dan   COD pada limbah warna. Pada 

penelitian ini, model sampel untuk air limbah batik adalah dibuat dari campuran pewarna sintetis Dylon Hb 5 

dengan air pada  konsentrasi 100 mg/l. Variabel yang digunakan adalah tekanan dengan variasi 1 atm, 1,5 atm 

dan 2 atm serta waktu proses dengan variasi waktu 15 menit, 30 menit dan 60 menit. Sebelum air limbah masuk 

ke dalam proses filtrasi terlebih dahulu di lakukan pretreatment dengan menambahkan PAC ke Air Limbah 
Sintetis,  kemudian baru masuk ke proses Filtrasi. Dari akhir proses Filtrasi didapat hasil analisa dengan 

penurunan COD nya sebesar 97 % yaitu 24,3 mg/l dan Degradasi warna penurunannya sebesar 94%  yaitu 128 

TCU pada waktu terbaik di 60 menit untuk penurunan COD dan Warna serta tekanan terbaik di 1,5 atm untuk 

penurunan Warna dan 2 atm untuk Penurunan COD. 

 

Kata kunci : Membran Keramik, C Aktif Kulit Kacang Tanah, Dylon Hb 5, PAC,COD, Warna.  

 
ABSTRACT: Environmental pollution due to industrial waste is currently quite alarming. One of the wastes that 

interfere with environmental sustainability is waste water that contains synthetic dyes produced by the large-

scale batik industry, small and medium industries (IKM). One alternative possibility of handling batik waste 

water is to use the filtration process method. In this study, a C-Active Ceramic Membrane from peanut shell will 

be applied which is a mixture of C-Active from peanut shell, iron powder and clay to degrade color and COD in 

color waste. In this study, a sample model for batik wastewater was made from a synthetic mixture of Dylon Hb 

5 with water at a concentration of 100 mg / l. The variable used is pressure with a variation of 1 atm, 1.5 atm 

and 2 atm and processing time with a variation of time of 15 minutes, 30 minutes and 60 minutes. Before the 

wastewater enters the filtration process, the pretreatment is done first by adding PAC to Synthetic Wastewater, 

then entering the Filtration process. From the end of the Filtration process, the analysis results with a 97% 

reduction in COD, 24.3 mg / l and 94% decrease in color degradation, namely 128 TCU at the best time in 60 
minutes to reduce COD and the best color and pressure at 1.5 atm for Color reduction and 2 atm for Decreasing 

COD. 

 

Keywords: Ceramic Membrane, C-Active from peanut shell, Dylon Hb 5, PAC, COD, Color. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 
  Di Palembang terdapat beberapa sentra 

industri kain batik yang dapat 

 

ditemui di daerah kertapati mulai dari 1 Ulu 

sampai 4 Ulu. Setiap pembuatan batik pasti  

 

didahului oleh kegiatan pencelupan bahan dasar 
kain atau benang. Setiap proses pencelupan akan 

menghasilkan alir limbah 50 liter/hari untuk satu 
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stell untuk satu jenis warna sedangkan warna yang 

dipakai bermacam-macam. Jumlah unit usaha 

pencelupan benang ada 83 unit, jadi dalam sebulan 

dihasilkan 1200 liter air limbah atau 438.000 

liter/tahun untuk satu jenis warna.  

Pada umumnya kegiatan Indstri Batik  baik itu 

Home Industri yang ada di Kota Palembang 

terletak di daerah yang dekat dengan sungai Musi, 

sehingga apabila limbah tersebut dibuang ke 

perairan mengakibatkan sifat air berubah yaitu 
meniingkatkan kekeruhan air, mengurangi 

masuknya cahaya matahari ke dasar perairan dan 

mengganggu keseimbangan proses fotosintesi, dan 

masalah yang lebih serius adanya efek mjutagenik 

dan karsigenik dari zat tersebut.  

Pada Penelitian kali ini dipilih  metode filtrasi 

untuk mengurangi nilai COD dan warna pada air 

limbah industri batik.  yaitu dengan menggunakan 

membran keramik C Aktif Kulit Kacang tanah. 

Membran keramik terbuat dari kulit kacang tanah 

yang tyutelah dikarbonisasi terlebih dahulu. 
Pemilihan kulit kacang tanah tujuaanya untuk 

mengurangi jumlah limbah organik kulit kacang 

tanah yang banyak dibuang ke lingkungan serta 

kulit kacang tanah juga mempunyai selulosa yang 

tinggi sehingga bagus untuk bahan pembuatan 

membran. Proses pemisahan membrane berupa 

perpindahan materi secara selektif karena daya 

dorong atau penggerak yang berupa perbedaan 

konsentrasi, tekanan, potensial listrik, atau suhu. 

Proses pemisahan dengan menggunakan 

membrane ada pemisahan fasa cair-cair umumnya 

didasarkan atas ukuran partikel dan beda 
muatandengan gaya dorong (divingforce) . 

Industri batik pada umumnya banyak 

menggunakan peewarna sintetis Reactive red, 

Dylon, dll, oleh karena itu pada penelitian ini 

digunakan Pewarna Dylon 3 sebagai model 

sampel. 

 

Perumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh Waktu terhadap % 

Penurunan COD  & Degradasi Warna Limbah 
Pewarna Sintetis dengan proses Filtrasi 

menggunakan Membran Keramik C Aktif 

Kulit Kacang Tanah?  

2. Bagaimana pengaruh Tekanan terhadap % 

Penurunan COD  & Degradasi warna Limbah 

Pewarna Sintetis dengan proses Filtrasi 

menggunakan Membran Keramik C Aktif 

Kulit Kacang Tanah? 

3. Bagaimana Kualitas dari Membran Keramik C 

aktif Kulit kacang tanah untuk mendegradasi 

pewarna sintetis, apakah dapat memenuhi 

Syarat Baku Mutu Limbah Pencelupan? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui Waktu terbaik terhadap % 

penurunan COD  & Degradasi Warna Limbah 

Pewarna Sintetis dengan proses Filtrasi 

menggunakan Membran Keramik C Aktif 

Kulit Kacang Tanah.  

2. Mengetahui Tekanan terbvaik terhadap % 

Penurunan COD  & Degradasi Warna Limbah 

Pewarna Sintetis dengan proses Filtrasi 

menggunakan Membran Keramik C Aktif 

Kulit Kacang Tanah. 
3. Mengetahui Kualitas dari Membran Keramik 

C aktif Kulit kacang tanah untuk 

mendegradasi pewarna sintetis, apakah dapat 

memenuhi Syarat Baku Mutu Limbah 

Pencelupan. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Limbah Cair Batik 

 
Limbah batik adalah limbah cair tekstil  berupa 

material fleksibel yang terbuat dari tenunan 

benang.  Istilah tekstil dalam pemakaiannya sehari-

hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun 

ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini, tekstil 

dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun 

yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain 

merupakan hasil jadinya, yang sudah bisa 

digunakan. 

Produksi tekstil dimulai dari pemintala serat 

sampai kain jadi (tekstil), melewati beberapa tahap 

proses yang keseluruhannya berpotensi 
menghasilkan limbah padat, gas maupun cair. 

Produksi limbah cair industri tekstil bersumber 

dari proses drying, washing, sizing,printing, dan 

finishing. Limbah hasil pewarnaan pada industri 

tekstil mengandungkomponen di antaranya sisa zat 

warna (dyestuff), garam (glauber salt), cousticsoda 

dan bahan-bahan aditif seperti urea, sodium 

alginite, sodium bicarbonat,serta air (sisa 

pewarnaan dan pencucian). Lebih kurang 24% dari 

zat warna dan 68% dari garam-garam yang 

digunakan pada proses pewarnaan lolos sebagai 
limbah (Atmaji, 1999). 

Masalah lingkungan yang utama dalam industri 

tekstil adalah limbah dari proses pencelupan. Zat 

warna, logam berat dan konsentrasi garam yang 

tinggi merupakaan polutan air. Usaha utama yang 

perlu dilakukan guna mengurangi bahan kimia 

tersebut adalah penghilangan material tokstik dari 

efluen.  

Residu zat warna maupun garam dalam efluen 

akan menyebabkan polusi dan residu zat warnanya 

cukup tinggi, yaitu sekitar 20-50 % dari zat warna 

yang digunakan. 
 

 

 

 

566



Aplikasi Membran Keramik C-Aktif Kulit Kacang Tanah Terhadap Penurunan Warna dan COD Limbah Industri 

Batik 

Tabel 1. Baku Mutu Limbah Cair Industri 

Pencelupan 

 

Sumber: Bappedalda, Sumsel, 2005 

 

Teknologi membran 

 

Membran didefinisikan sebagai suatu media 

berpori, berbentuk film tipis, bersifat 

semipermeabel yang berfungsi untuk memisahkan 

partikel dengan ukuran molkuler(spesi) dalam 

suatu sistem larutan. Spesi yang memiliki ukuran 
yang lebih besar dari pori membrane akan tertahan 

sedangkan spesi dengan ukuran yang lebih kecil 

dari pori membrane akan lolos menembus pori 

membrane (Kesting, RE, 2000)                                                                                                 

 

Klasssifikasi membrane berdasarkan fungsinya 

1. Reverse osmosis  

Reverse osmosis merupakan proses 

perpindahan pelarut dengan gaya dorong 

perbedaan tekanan, dimana beda tekanan 

yang digunakan harus lebih besar dari beda 

tekanan osmosis 
2. Ultrafiltrasi 

Ultrafikasi mempunyai dasar kerja yang 

sama dengan osmosa balik, tetapi berbeda 

dengan ukuran porinya. Untuk ultrafikasi 

ukuran diameter pori yang digunakan yaitu 

0,01 – 0,1 m dan berat molekul solute 

yang digunakan antara 100 -1000 

3. Mikrofiltrasi                                                                                                         

Mikrofiltrasi mempunyai prinsip yang 

sama dengan Ultrafiltrasi, hanya berbeda 

pada ukuran molekul yang akan 

dipisahkan.  Ukuran molekul yaitu 500 – 

300.000 , dengan BM Solut dapat 

mencapai 500.000 g/mol. 

Karakteristik membran 

1. Kandungan air 

Kandungan air merupakan tingkat 

kemampuan polimer untuk menyerap air. 

Sifat ini ditunjukkan oleh adanya gugus 

yang bersifat hidrofilik dalam rantai 

polimer. 

2. Ukuran dan jumlah pori 
Ukuran dan jumlah pori harus  

dipertimbangkan agar memenuhi standar 

ultrafiltrasi 

3. Ketebalan Membran 

Ketebalan membrane merupakan salah satu 

karakteristik membrane yang diukur untuk 

mengetahui laju permaesi membrane 

4. Luas Membran 

Luas membrane yang telah dibuat 

disesuaikan dengan luas modul membrane 

dari rancangan alat, dimana pngukuran 

panjang dan lebar membran ini dilakukan 
secara manual 

 

Kulit Kacang tanah 

 

Suprapto (2000), menyatakan bahwa dalam 

dunia tumbuh – tumbuhan Kacang Tanah 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatopyta 

Sub – Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Rosales 
Famili  : Papilionaceae 

Genus  : Arachis 

Spesies  : Arachis Hypogaea  

Kacang tanah (Arachis hypogea) termasuk jenis 

kacang-kacangan yang sangat bermanfaat bagi 

manusia. Dikemukakan bahwa dalam kacang tanah 

(Arachis hypogea) kaya akan vitamin E yang 

berfungsi sebagai antioksidan serta berguna bagi 

efek sirkulasi, menopause, jantung, pembuluh 

darah, dan kesehatan kulit. Mengemukakan bahwa 

kacang tanah (Arachis hypogea) adalah salah satu 
jenis kacang-kacangan yang mengandung 

selenium, yaitu zat gizi mikro yang penting dalam 

sintesis enzim antioksidan alam dalam tubuh 

seperti glutathione peroxide yang membasmi 

superoxide anion 

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Kulit Kacang Tanah 

 

Jenis Komponen % Massa 

Air 9,5 

Abu 3,6 

Protein 8,4 

Selulosa 63,5 

N

o

. 

Parameter Kadar 

Maksimu

m (mg/l) 

Beban 

Pencemaran 

Maksimum 

(kg/ton) 

1 BOD 60 1,2 

2 COD 150 3,0 

3 TSS 50 1,0 

4 Fenol Total 0,5 0,01 

5 Chrom 

Total 

1,0 0,16 

6 Amoniak 

(total 

sebagai 

NH3N) 

8,0 0,006 

7 Sulfida 

sebagai S 

0,3 0,006 

8 Minyak 

Lemak 

3,0 0,06 

9

. 

pH 6 – 9  

1

0 

Debit 

limbah 

maksimum 

(m3/ton 

produk) 

 20 
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Lignin 13,2 

Lemak 1,8 

(Sumber : Deptan, 2008 

 

Parameter Kualitas Limbah Cair 

 
 Parameter kualitas limbah cair dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu parameter fisik, kimia 

dan biologis. Parameter fisik adalah warna. 

Parameter kimia meliputi pH dan. Sedangkan 

untuk parameter biologis meliputi kebutuhan 

oksigen kimia (Chemical Oxygen Demand). 

Limbah cair dikatakan aman untuk dibuang ke 

perairan umum jika memenuhi standard kualitas 

yang telah dikeluarkan  oleh menteri 

kependudukan dan lingkungan hidup. 

 
pH 

Ditetapkannya parameter 6-9, ini bertujuan 

agar mikroorganisme dan biota yang terdapat pada 

penerima tidak terganggu, dan bahkan diharapkan 

dengan pH yang alkalis dapat menerima pH badan 

yang menerima seperti sungai yang biasanya 

digunakan sebagai badan penerima. Oleh sebab itu 

kesamaan limbah segar yang pH 4 dinaikan 

dengan menambah alkali. Pada pengolahan limbah 

cair menggunakan PAC dapat bekerja dengan baik 

pada pH 3-4. Sedangkan pH pada limbah batik 

berkisar 5 - 7,5 itu sebabnya perlu dilakukan 

perlakuan penurunan pH.  

COD (Chemical Oxygen Demand) 

        Kelarutan oksigen kimiawi ialah oksigen 

yang diperlukan untuk merombak bahan organik 

dan anorganik, oleh sebab itu nilai COD lebih 

kecil sesudah filtrasi. Parameter ini digunakan 

sebagai perbandingan atau control terhadap nilai 

COD. Karena kandungan padatan limbah 

umumnya teridiri dari bahan organik maka 

parameter yang di pakai ialah COD. 

 
Warna 

Warna adalah ukuran yang 

menggambarkan efek cahaya sebagai dasar untuk 

mengukur keadaan air baku dengan skala TCU. 

Hal ini membuat perbedaan nyata dari segi estetika 

maupun dari segi kualitas air itu sendiri. Warna di 

dalam air disebabkan oleh adanya zat tersuspensi 

seperti lempung, lumpur, zat organik, plankton, 

dan zat-zat halus lainnya.  

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan 

Pengendalian Penyakit Kelas I Palembang 

berlangsung dari bulan  hingga Maret 2018 sampai 

Mei 2018. Kacang Tanah yang dikumpulkan dari 

pasar Sukajadi Banyuasain. Sampel limbah yang 

digunakan diambil langsung dari lokasi Pengrajin 

Batik Rumah yang berdomisili di daerah 1 Ulu, 

Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Model 

sampel warna yang dipake adalah pewarna Dylon 

Hb 5 , pewarna ini pada umumnya digunakan pada 

industri batik di palembang. 

Variabel Penetian  

Variabel yang digunakan adalah : 

1. Variabel Tetap : Konsentrasi Limbah 

Peewarna Sintetis 

2. Variabel berubah : Tekanan dan Waktu pada 

saat proses pengolahan limba 

Parameter Analisa 

Paramater yang dianalisa adalah COD dan Warna  

Prosedur Pembuatan Limbah Pewarna Sintetis 

Limbah Pewarna sintetis menggunakan 

pewarna Dylon hb 5 sebanyak 2 gr yang dilarutkan 

kedalam 20.000 ml air diaduk sampai homogen 
kemudian di lakukan analisa awal 

 

Pre-treatment 

Sebelum air limbah masuk ke rangkaian alat 

terlebih dahulu dilakukan pre-treatment yaitu 

dengan menambahkan PAC 20 gr  ke larutan 

limbah yang sudah dibuat. Diaduk sampai 

homogen kemudian di lakukan analisa.  

 

Prosedur Rancangan Alat 

1. Rancangan Membran Keramik 

 
Bahan Pengisi 

       Bahan pengisi membran keramik dibuat dari 

Tanah Liat 925 gram , 50 gram Arang Aktif dan 25 

gram Serbuk Besi. 

Ukuran membran yang digunakan: 

Diameter Luar   = 5 cm 

Diameter Dalam (lubang) = 3,1 cm 

Ketebalan   = 1 cm 

Panjang    = 25 cm 

 

 
Gambar 1. Membran Keramik C-Aktif Kulit 

Kacang Tanah 
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HousingFilter 

Housing filter terbuat dari fiberglass yang 

mempunyai ukuran housing filter yang digunakan 

Diameter luar   = 12,8 cm 

Diameter dalam      =  9,4 cm 

Panjang  = 27 cm  

 

Housing Membran 

Housing membran ini terbuat dari bahan 

stainless steel yang mempunyai ukuran:     

Diameter luar          = 5,4 cm 

Diameter dalam      =  3,4 cm  

Panjang                 = 27 cm 

 

Prosedur kerja 

1. Pembuatan limbah pewarna sintesis dengan 

melarutkan 2 gr pewarna sintesis Dylon Hb 5 
ke dalam 20.000 ml air. Diaduk sampai 

homogen kemudian dianalisa awal. 

2. Pre- treatment , menambahkan serbuk PAC ke 

dalam limbah pewarna sintetis yang telah 

dibuat kemudian di analisa. 

3. Membuat rancangan alat proses. 

 

 
Gambar 2. Rancangan Alat Proses 

 
4. Proses pengolahan limbah 

Limbah pewarna sintetis yang sudah dikasih 

PAC di alirkan menggunakan pompa ke 

filterspon 0.5 µm lalu ke filter spon 0,1 µm 

lalu ke filter  karbon aktif kemudian masuk ke 

membran keramik C Aktif Kulit Kacang 

Tanah kemudian dialirkan ke tangki 

penampungan akhir. Kinerja membran diatur 

dengan variasi tekanan 1 atm, 1.5 atm dan 2 

atm. Pengambilan sampel air limbah dari bak 

penampungan akhir diambil setiap 15 menit, 
30 menit dan 60 menit. Setiap pengambilan 

sampel dihitung volume permeat yang 

dihasilkan. 

 

 
Gambar 3. Limbah warna sintetis sebelum dan 
sesudah proses 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisa sample yang 

dilakukan di BTKLPP maka didapat data sebagai 

berikut : 

 

1. Hasil Analisa Awal limbah Pewarna Sintetis  

(sample 1): 
 

Tabel 3. Data Hasil Penelitian 

 
  Parameter Satuan Hasil 

1 Warna TCU 3490 

2 pH  6,46 

3 COD mg/
L 

1017.
9 

 

 

2. Hasil analisa Limbah Pewarna Sintetis  

setelah  pre-treatment dengan menambahkan 

PAC (sample 2): 

 

Tabel 4. Data Hasil Penelitian 

 
 Parameter Satuan Hasil 

1 Warna TC

U 

2320 

2 pH  4,78 

3 COD mg/
L 

969,3 

   

 

 

3. Hasil analisa Limbah Pewarna Sintetis 

sesudah Filtrasi  
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Tabel 5.  Data Hasil Penelitian 

 

Pada tabel 5 terdapat 9 sample dengan berbagai 

macam waktu dan tekanan yang divariasikan. 

Sample setelah filtrasi mengalami penurunan nilai 

COD dan warna yang signifikan. 

 

Pembahasan 

 

Pewarna sintesis yang digunakan adalah Dylon 

Hb 5 dengan konsentrasi 100mg/L. Sebelum 

difiltrasi terlebih dahulu dilakukan pretreatment 

dengan menambahkan serbuk PAC ke dalam 
limbah pewarna sintetis yang sudah dibuat. terjadi 

penyerapan nilai warna dan COD hal itu dadapat 

dilihat dari table analisa diatas.Untuk mendapatkan 

hasil yang optimum maka dilakukan penyaringan 

dengan membran keramik berguna untuk 

menurunkan nilai warna dan COD secara 

signifikan.  

 

Pengaruh Waktu Terhadap % Penurunan  COD 

Pengaruh waktu terhadap % penurunan COD 

dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini. Gambar 
tersebut menunjukkan hubungan antara waktu dan 

% penurunan COD. Tekanan yang diatur yaitu 

pada 1 atm, 1,5 atm dan 2 atm dengan variasi 

waktu 0 menit, 15 menit, 30 menit dan 60 menit. 

Sedangkan nilai COD Awal adalah 969,3 mg/L 

 

 

Gambar 4. Grafik hubungan antara waktu terhadap 

% penurunan COD 

Pada Gambar 4 terlihat bahwa proses filtrasi 

dengan membran keramik Carbon aktif Kulit 

Kacang Tanah berjalan dengan baik, hal ini 

ditunjukkan oleh peningkatan % penurunan COD 

pada tekanan 1 atm dengan waktu terbaik adalah 

60 menit yaitu  49%, pada tekanan 1,5 atm dengan 

waktu terbaik adalah  60 menit yaitu 44 % dan 

pada tekanan 2 atm  % penurunan COD di waktu 

30 menit dan 60 menit tidak terlalu jauh  yaitu 98 

% untuk 30 menit dan 97 % di 60 menit. Sehingga 
dapat disimpulkan berdasarkan grafik tersebut 

bahwa waktu terbaik untuk % penurunan COD 

yaitu 60 menit.  

 

Pengaruh Waktu Terhadap Degradasi warna 

Degradasi warna pada proses filtrasi 

menggunakan membran keramik C Aktif Kulit 

Kacang tanah ini terjadi karena adanya partikel 

partikel pengotor atau zat zat kimia yang tertahan 

dipermukaan membran. Warna diukur berdasarkan 

skala platinum kobalt yang dinyatakan dengan 
satuan PtCo atau TCU, membandingkan warna air 

sampel limbah  dengan warna standar. 

Berikut adalah grafik hubungan antara 

degradasi warna terhadap waktu, dimana tekanan  

diatur yaitu pada 1 atm, 1,5 atm dan 2 atm dengan 

variasi waktu 0 menit, 15 menit, 30 menit dan 60 

menit. Sedangkan nilai COD Awal adalah 2320 

TCU. Nilai ini sangat jauh dari Standar Baku Mutu 

Air Limbah Pencelupan. 
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40%

60%
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0 50 100

%
P
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 C
O

D

Waktu (Menit)

% Penurunan COD Vs Waktu

Tekanan (P)

1 atm

Tekanan (P)

1,5 atm

Tekanan (P)

2 atm

P 

Atm 

t 

(mnt) 
Parameter Hasil 

% 

COD 

1 

 

15 

menit 

Warna 143 

21% pH 5,54 

COD 760,8 

30 

menit 

Warna 143 

5% pH 5,60 

COD 913,7 

60 

menit 

Warna 134 

49% pH 5,48 

COD 469,0 

1,5 

15 

menit 

Warna 129 

34% pH 5,17 

COD 635,8 

30 

menit 

Warna 134 

23% pH 4,88 

COD 743,4 

60 

menit 

Warna 128 

44% pH 4,74 

COD 535,0 

2 

15 

menit 

Warna 136 

80% pH 4,45 

COD 191,1 

30 

menit 

Warna 133 

98% pH 4,42 

COD 13,9 

60 

menit 

Warna 139 

97% pH 4,40 

COD 24,3 
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Gambar 5 . Grafik hubungan antara Degradasi 

warna terhadap Waktu 

Pada gambar 5  menunjukkan bahwa degradasi 

warna setelah melewati Membran Keramik C Aktif 

Kulit Kacang tanah  mengalami penurunan yang 

sangat significant, hal ini membuktikan bahwa 

Membran keramik yang digunakan mampu 
menahan partikel- partikel kotor atau zat- zat kimia 

yang terkandung di dalam air limbah pewarna 

sintetis. Terlihat dari Grafik bahwa waktu terbaik 

untuk degradasi warna pada tekanan 1 atm adalah 

60 menit yaitu  134 TCU, pada tekanan 1,5 atm 

dengan waktu terbaik adalah  60 menit yaitu 128 

TCU dan pada tekanan 2 atm  dengan waktu 

terbaik di 30 menit yaitu 139. Sehingga dapat 

disimpulkan berdasarkan grafik tersebut bahwa 

waktu terbaik untuk degradasi warna  yaitu 60 

menit.  

 

Pengaruh Tekanan Terhadap % Penurunan 

COD 

       Pengaruh tekanan terhadap % penurunan COD 

dapat dilihat  Pada gambar 4.3. Variasi tekanan 

yang diatur adalah 1 atm, 1,5 atm dan 2 atm 

dengan waktu proses filtrasi 60 menit ( waktu ini 

diambil dari hasil yang terbaik). Dimana nilai 

COD awal adalah 969,3 mg/l, nilai ini sangat jauh 

dari Syarat baku Mutu Air Limbah Pencelupan.  

 
 

Gambar 3. Grafik hubungan antara % penurunan 

COD terhadap tekanan 

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa terjadi % 

penurunan COD yang sangat significant pada 

tekanan 2 atm yaitu 97 % sebesar 24,3 mg/l . Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan 

maka akan semakin banyak pula zat-zat kotor yang 

tertahan dipermukaan membran sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan % COD dari 

limbah pewarna sintetis yang melewati Membran 

keramik C Aktif Kulit Kacang Tanah. 

 

Pengaruh Tekanan Terhadap Degradasi Warna 

       Pengaruh tekanan terhadap Degradasi Warna 

dapat dilihat  Pada gambar 6 dibawah ini, dimana 

tekanan yang diatur adalah 1 atm, 1,5 atm dan 2 

atm dengan waktu proses filtrasi 60  menit ( waktu 

ini diambil dari hasil yang terbaik). Dimana nilai 

warna awal adalah 2320 TCU,nilai ini sangat jauh 

dari Syarat baku Mutu Air Limbah Pencelupan.  

 

Gambar 6. Grafik Hubungan antara degradasi 

warna terhadap  tekanan 

Pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa terjadi 

Degradasi warna yang sangat jauh dari limbah 

awal yaitu  pada tekanan 1 atm sebesar 133 TCU, 

1,5 atm sebesar 128 TCU dan pada tekanan 2 atm 

sebesar 139 TCU dapat disimpulkan tekanan 

terbaik yaitu pada 1,5 atm sebesar 128 TCU. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa waktu 
dan tekanan terbaik untuk % penurunan COD yaitu 

pada Waktu 60 menit dan tekanan 2 atm , dimana 

% penurunannya sebesar 97 % yaitu 24,3 mg/l. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai COD untuk hasil 

proses filtrasi menggunakan Membran Keramik C 

Aktif Kulit Kacang Tanah memenuhi Standar 

Baku Mutu Air Limbah Pencelupan yaitu 150 

mg/l. Sedangkan untuk degradasi warna, waktu 

dan tekanan yang terbaik adalah pada 60 menit dan 

tekanan 1,5 atm yaitu 128 TCU, Pada kondisi 

tersebut konsentrasi warna sudah berubah secara 
significant yaitu % penurunannya sebesar 94 % ,  

tetapi masih melebihi standar baku mutu air 

limbah adalah 50 Pt.co (Baku Mutu : KepGubernur 

Kepala DIY. No 281/KPTS/1998) 
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KESIMPULAN  

 

1. Waktu terbaik didapat dari proses Filtrasi Air 

Limbah Pewarna Sintetis menggunakan 

Membran Keramik C Aktif Kulit Kacang 

Tanah  untuk menurunkan kadar COD dan 

Warna Air Limbah adalah pada waktu 60 

menit dimana % penurunan COD nya sebesar 

97 % yaitu 24,3 mg/l dan Degradasi warna 

penurunannya sebesar 94%  yaitu 128 TCU. 
2. Tekanan terbaik didapat dari hasil Proses 

Filtrasi Air Limbah Pewarna Sintetis 

menggunakan Membran Keramik C Aktif 

Kulit Kacang Tanah  untuk menurunkan kadar 

COD dan Warna Air Limbah adalah pada 

tekanan 2 atm untuk % penurunan COD nya 

sebesar 97 % yaitu 24,3 mg/l dan pada  1,5 

atm untuk Degradasi warna penurunannya 

sebesar 94%  yaitu 128 TCU. 

3. Berdasarkan hasil analisa akhir, bahwa % 

penurunan COD dari limbah awal 969,3 mg /l 
setelah di proses menjadi 24,3/l, hal ini 

menunjukkan bahwa nilai COD setelah proses 

Filtrasi memenuhi Standar Baku Mutu Air 

Limbah Pencelupan, yaitu 150 mg/l. 

Sedangkan nilai warna dari limbah awal 

adalah 2320 TCU menjadi 128 TCU , dimana  

belum memenuhi Standar Baku Mutu Air 

Limbah Pencelupan, yaitu 50 TCU. Tetapi 

hasil penurunannya sudah sangat significant 

yaitu 94 % 
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ABSTRAK: Sungai Gasing merupakan salah satu sungai yang terletak di kawasan lowlands tepatnya di Kecamatan 

Talang Kelapa dimana sebagian penduduknya masih mengandalkan sungai tersebut untuk kepentingan mandi cuci 

kakus (MCK). Kegiatan penduduk di sekitar sungai sangat mempengaruhi kualitas air sungai. Pertumbuhan industri 

yang sangat cepat di sekitar Sungai Gasing membuat sungai ini sangat rentan tercemar oleh bahan organik, ammonia 

dan nitrit sehingga untuk mendapatkan sumber air bersih, sebagian penduduk memanfaatkan air tadah hujan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengurangi kandungan bahan organik, ammonia dan nitrit dalam air sungai menggunakan teknologi 

membran dan tanpa menggunakan bahan kimia dalam pengoperasiannya. Penelitian ini menggunakan membran 

keramik berbasis tanah liat (87,5% wt), serbuk besi (2,5% wt) dan bahan aditif dari sekam padi (10% wt) dengan 

ukuran pori 2,8 µm, luas permukaan 45,38 m2/gr dan porositas sebesar 35,95%. Pretreatment air sungai menggunakan 

spon filter dan karbon aktif bertujuan untuk mengurangi beban kerja dari membran keramik yang akan digunakan. 

Kinerja membran dapat dilihat berdasarkan kemampuannya dalam menurunkan kandungan pencemarnya dengan 

memvariasikan waktu operasi dari 15; 30; 45; 60 dan 90 menit dan tekanan operasi dari 1; 1,5 dan 2 bar. Metode ini 

mampu menurunkan kandungan bahan organik sebesar 92,07%, ammonia sebesar 80,0% dan nitrit sebesar 79% pada 

tekanan transmembran 2 bar. 

 

Kata Kunci: teknologi membran, membran keramik, sekam padi, tekanan transmembrane 

 

ABSTRACT: Sungai Gasing locates in lowlands subdistrict Talang Kelapa. Most of the residents in Sungai Gasing rely 

on the river for their daily activities. Hence, such activities may influence the water quality in the river. In addition, the 

waste from the industry around the river such as organic material, amonia, and nitrit, may also contribute to contaminate 

the water so the people have to utilize rainwater. This research aims to reduce the chemical substances in riverwater 

using a membrane technology that does not use the chemical material in its operation. This research utilizes ceramic 

membrane based on clays, iron powder (2,5% wt), and additive material from rice husk (10% wt) of which pore size is 

2,8 µm, the surface area of 45,38 m2/gr, and porosity of 35,95%. The riverwater is pre-treated using sponge filter and 

active carbon to reduce the workload of ceramic membrane. Performance of membrane can be seen based on its 

capability to reduce the pollutant by varying the operational time from 15; 30; 45; 60 and 90 minutes and operational 

pressure from 1; 1,5 and 2 bar. The results show that this method is able to reduce the organic material of 92,07%, 

ammonia of 80,0% and nitrit of 79% at the pressure of transmembrane 2 bar. 

 

Keywords: membrane technology, ceramic membrane, rice husk, pressure of transmembrane 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Air sungai daerah lowlands  mempunyai karakteristik 

yang khas yaitu berwarna merah kecoklatan dan banyak 

mengandung zat organik sehingga tidak memenuhi 

syarat untuk digunakan sebagai air bersih dan air minum 

(Kepmenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 dan 

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001). Beberapa 

wilayah daerah lowlands di Indonesia seperti Riau, 

Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan 

dan Kalimantan Tengah masih menggunakan air sungai 

sebagai satu-satunya sumber air bersih yang digunakan 
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oleh masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari (Suherman dan Sumawijaya, 2013).  

Ketersediaan dan kualitas air di daerah lowlands 

dipengaruhi oleh topografi dan curah hujan. Hal ini 

dapat mempengaruhi kandungan mineral, ketebalan, 

tingkat dekomposisi zat organik yang terdapat pada air 

sungai (Rochayati, 2011).  

BOD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan 

untuk memecah senyawa organik. BOD yang tinggi 

secara signifikan menguras jumlah oksigen terlarut di 

dalam air. Akibatnya, BOD yang tinggi dapat memiliki 

efek yang merugikan pada kesehatan spesies akuatik 

seperti ikan (Ukpaka 2016).  

Jika ammonia dan nitrit dalam air cukup tinggi, maka 

organisme akuatik akan sulit mengeluarkan racun 

sehingga terjadi penumpukan racun di jaringan internal 

dan darah serta berpotensi kematian. Bahan-bahan 

pencemar ini saling terkait satu sama lain melalui siklus 

nitrifikasi. Faktor lingkungan, seperti pH dan suhu, dapat 

mempengaruhi toksisitas ammonia pada hewan akuatik 

(Romano and Zeng 2013). 

Produksi gabah Indonesia pada tahun 2017 mencapai 

82,3 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2017). Panen gabah 

juga menghasilkan sekam deangan rasio gabah-sekam 

adalah 1 : (0,21-0,25) (Hasbullah dan Dewi, 2009). 

Dengan kata lain, setiap ton gabah yang dihasilkan akan 

menghasilkan sekam padi sebanyak  0,21 – 0,25 ton. Jadi 

banyaknya sekam padi pada tahun 2017 sebesar + 19 

juta ton dan jumlah ini akan terus meningkat seiring 

meningkatnya produksi padi. Namun limbah sekam padi 

belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan 

oleh sifat sekam padi yang abrasif, kamba (bulky) dan 

sangat sulit untuk diolah menjadi makanan ternak 

(Prasetyo dkk. 2017). 

Membran ialah sebuah penghalang selektif antara 

dua fasa. Membran memiliki ketebalan yang berbeda-

beda, ada yang tebal dan ada juga yang tipis serta ada 

yang homogen dan ada juga ada heterogen (Tylkowski 

and Tsibranska 2015 ; Amin et al. 2016). Ditinjau dari 

bahannya membran terdiri dari bahan alami dan bahan 

sintetis (Sam and Pillai, 2014). Bahan alami adalah 

bahan yang berasal dari alam misalnya pulp dan kapas, 

sedangkan bahan sintetis dibuat dari bahan kimia, 

misalnya polimer. Membran keramik adalah membran 

yang terbentuk dari kombinasi logam dan logam dalam 

bentuk oksida, nitrida atau karbida. Pada membran 

keramik, susunan, bentuk dan ukuran pori merupakan 

faktor penting dalam proses pemisahan (Duraysami et al. 

2013). 

Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengurangi bahan organik, ammonia dan nitrit dalam air 

sungai. Teknologi membran merupakan salah satu 

metode yang dapat dilakukan untuk pengolahan air 

sungai menjadi air bersih. Pada penelitian ini untuk 

menurunkan kadar bahan organik, ammonia dan nitrit 

dalam air sungai akan digunakan membran keramik 

berbasis clay, sekam padi dan serbuk besi. Disamping 

bahan-bahan penyusun membran keramik tersebut 

sangat mudah didapat karena ketersediaannya yang 

sangat melimpah, membran keramik juga memiliki 

kelebihan yaitu tahan terhadap suhu tinggi, tahan 

terhadap senyawa kimia, mampu mendegradasi mikroba 

dan mudah dibersihkan dengan cleaning agent (Amin et 

al. 2016). 

Penggunaaan proses pretreatment dengan membran 

keramik mikrofiltrasi  kemudian diikuti dengan proses 

reverse osmosis (RO) dapat menurunkan nilai BOD5 dari 

air limbah penyamakan kulit sapi sampai di bawah 

ambang batas Baku Mutu Lingkungan (Bhattacharya et 

al. 2013). 

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kadar 

BOD adalah penggunaan filter keramik mikrofiltrasi 

yang dilakukan dengan dua jangka waktu proses, yaitu 

proses filtrasi jangka pendek (1 jam) dan proses filtrasi 

jangka panjang (48 jam). Peningkatan kualitas air yang 

paling signifikan pada proses mikrofiltrasi jangka 

pendek, yang mengurangi BOD sebesar 72% dan amonia 

sebesar 60%. Proses filtrasi jangka panjang juga 

menunjukkan efisiensi tinggi dalam penghilangan bahan 

organik (Ng and Ng 2017). 

Penurunan BOD menggunakan membran keramik 

dapat juga dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap ke-1 

menggunakan modul 3-tabung dan tahap ke-2 

menggunakan modul satu-tabung untuk mengolah air 

buangan dari budidaya ikan lele. Studi ini 

mengungkapkan bahwa selama tahap filtrasi pertama 

persentase rejeksi BOD mencapai 76% dan nitrit 

mencapai 62,30%. Pada tahap filtrasi ke-2 menghasilkan 

tingkat pengurangan yang lebih rendah dari tahap filtrasi 

ke-1 (Bonislawska et al. 2016). Metode lain untuk 

menurunkan nilai ammonia dan nitrit dalam air yaitu 

dengan biological aerated filters (BAF). Metode ini 

mampu namun sistem ini untuk proses nitrifikasi dan 

denitrifikasi dari air limbah masih perlu dievaluasi dan 

diterapkan dengan benar untuk melindungi lingkungan 

(Pramanik et al. 2012). 

Penggunaan membran keramik mikrofiltrasi untuk 

menurunkan kadar BOD dapat dilakukan dengan 

mengkombinasikan dua proses, yaitu biotreatment dan 

adsorpsi. Metode ini menggunakan tipe aliran cross-flow 

microfiltration (CMF). Membran keramik yang 

digunakan berbentuk tabung bersaluran tunggal dan 

multichannel. Proses biotreatment menggunakan lumpur 

aktif dan adsorben yang digunakan dibuat dari akar 

kering Eichhornia crassipes, sebuah gulma air yang 

banyak tumbuh di air yang tercemar. Penelitian dalam 
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studi ini dapat menurunkan BOD sebesar 98% (Majouli 

et al, 2012).  

Studi yang dilakukan oleh Son et al. (2017) adalah 

mengembangkan membran keramik mikrofiltrasi 

berbentuk tabung yang terdiri dari 3 modul membran 

untuk menghilangkan nitrit dan bahan organik sebesar 

masing-masing berturut-turut 98% dan 80%. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah 

parameter kimia berupa BOD5, amonia bebas (NH3-N) 

dan nitrit (NO2).  

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah 1 unit 

tangki PVC ukuran 500 L, 1 unit pompa air, pipa PVC 

dengan ukuran ½ in, 4 buah housing membran, 1 buah 

filter spon dengan diameter 5 μm, 1 buah filter spon 

dengan diamter pori 3 μm, 1 buah filter karbon aktif, 1 

buah membran keramik berbasis tanah liat, sekam padi 

dan serbuk besi, 1 buah gelas ukur, 1 buah beker gelas 

dan botol. Bahan yang digunakan adalah air Sungai 

Gasing. 

Membran keramik yang digunakan berbentuk tube, 

dibuat dari campuran clay, sekam padi dan serbuk besi 

dengan perbandingan 87,5% : 10% : 2,5%. 

Pada penelitian ini, proses filtrasi menggunakan 

membran keramik dilakukan dengan mengadopsi metode 

Sisnayati et al. (2017). Bagan alir proses filtrasi pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Bagan Alir proses filtrasi air sungai 

menggunakan membran keramik berbasis clay, sekam 

padi dan serbuk besi. 

 

Pada Gambar 1, proses filtrasi diawali dengan 

menganalisis awal kandungan senyawa yang terkandung 

dalam sampel air sungai. Pretreatment sampel air sungai 

dengan teknik filtrasi menggunakan filter spon dengan 

diameter pori 5 µm dan 3 µm serta filter karbon aktif. 

Kemudian air sungai yang sudah melalui proses 

pretreatment dianalisis kandungan senyawa yang 

terkandung di dalamnya. Setelah itu dilakukan proses 

filtrasi menggunakan membran keramik berbasis clay, 

sekam padi dan serbuk besi terhadap air sungai yang 

sudah melalui proses pretreatment. Pada proses ini, kerja 

membran divariasikan tekanan dan waktu operasinya. 

Tekanan operasi divariasikan dari 1 bar, 1,5 bar dan 2 

bar. Permeat hasil filtrasi diambil pada waktu operasi 15 

menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit dan 90 

menit untuk diukur volumenya. Kemudian permeat yang 

sudah diambil tersebut dianalisis kandungan BOD5, 

amonia bebas (NH3-N) dan nitrit (NO2).  

Kinerja membran ditentukan oleh dua parameter 

yaitu fluks dan rejeksi (Richardson et al. 2002). Fluks 

(Jv) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Jv= 
V

A x t
                                                                 (1) 

 

dengan : Jv= fluks (ml/cm2.kgf/cm2.det), V = volume 

permeat (ml), A = luas permukaan membran (cm2), t = 

waktu (jam). 

 

Koefisien rejeksi (R) dirumuskan sebagai berikut:   

 

R = (1 – Cp/Cf) x 100%                                           (2) 

 

dengan:  R = koefisien rejeksi; Cp = konsentrasi permeat; 

Cf = konsentrasi umpan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Analisis Terhadap Sampel Awal 

 

Air sungai yang digunakan pada penelitian ini adalah 

air Sungai Gasing,  Desa Gasing Laut, Kecamatan 

Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.  

Sebelum dilakukan proses filtrasi, terlebih dahulu air 

sungai dianalisis awal dengan parameter BOD5, NH3-N 

dan NO2. Hasil analisis terhadap sampel awal air sungai 

ditampilkan pada Tabel 1 di bawah ini.  

 

Tabel 1 Hasil Analisis Terhadap Sampel Awal Air 

Sungai 

 

Air sungai Analisis Umpan Awal 

Filtrasi dengan filter spon diameter pori 5 µm 

Filtrasi dengan filter spon diameter pori 3 µm 

Filtrasi dengan karbon aktif 

Filtrasi dengan membran keramik berbasis 

clay, sekam padi dan serbuk besi 

Analisis umpan 

sebelum masuk 

proses filterisasi 

dengan membran 

keramik 

Permeat 

Analisis parameter BOD5, amonia bebas (NH3-

N), nitrit (NO2) 
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Parameter Satuan Hasil Analisis BML* 

BOD5 mg/L 11,87 2 

NH3-N mg/L 0,85 0,5 

NO2 mg/L 0,13 0,06 
BML* = Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 16 Tahun 2005 

 

Dari Tabel 1 di atas, terlihat bahwa analisis sampel 

awal air sungai mengandung BOD sebesar 11,87 mg/L, 

sebesar 0,85 mg/L sebesar 0,13 mg/L. Berdasarkan hasil 

analisis tersebut, air sungai Gasing sudah tercemar 

karena kandungan BOD5, NH3-N dan NO2 dalam air 

sungai sudah melebihi persyaratan Peraturan Gubernur 

Sumsel Nomor 16 Tahun 2005 tentang Air Sungai dan 

Peruntukannya.  

 

Analisis Fluks Permeat 

  

Pada penelitian ini, membran keramik yang 

digunakan untuk aplikasi pengolahan air sungai menjadi 

air bersih adalah membran keramik dengan komposisi 

87.5% clay; 10% sekam padi; 2.5% serbuk besi.  

Kinerja membran yang optimal pada umumnya dapat 

dinyatakan dengan fluks permeat, besarnya 

permeabilitas, selektivitas membran terhadap senyawa 

kimia tertentu dan besarnya persentase rejeksi senyawa-

senyawa yang tidak diinginkan dalam umpan. Semakin 

besar nilai permeabilitas dan tingkat selektivitas suatu 

membran, maka kinerja membran tersebut akan semakin 

baik. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Fluks Permeat Sungai Gasing pada berbagai 

variasi waktu dan tekanan operasi. 

 

Pada penelitian ini diperoleh nilai fluks membran 

untuk Sungai Gasing pada tekanan transmembran 1 bar, 

1.5 bar dan 2 bar (Gambar 2). Nilai fluks tertinggi pada 

tekanan 2 bar setelah membran dioperasikan selama 15 

menit adalah 32,10 x 102 L/m2.jam dan fluks terendah 

setelah membran diopersikan selama 90 menit pada 

tekanan 1 bar adalah 3,48 x 102 L/m2.jam. 

Penurunan nilai fluks pada penelitian ini 

kemungkinan disebabkan oleh zat padat terlarut yang 

terhambat oleh permukaan membran yang kemudian 

lama kelamaan akan terakumulasi dan menumpuk di 

permukaan membran berupa gel atau lapisan fouling, 

sehingga terjadi penyumbatan dan meningkatnya resistan 

(hambatan) di permukaan membran (Refinel dkk 2016). 

Pengaruh tekanan operasi terhadap fluks permeat 

diperlihatkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa fluks 

permeat mengalami kenaikan dengan naiknya tekanan 

operasi. Hal ini sesuai dengan gaya dorong utama 

(driving force) dari operasi membran. Adanya tekanan 

yang diaplikasikan pada aliran umpan yang melewati 

membran akan mengakibatkan aliran fluida dengan 

ukuran partikel yang lebih kecil dari pori membran dapat 

melewati membran, sementara partikel yang lebih besar 

seperti kontaminan akan tertahan di permukaan 

membran (Rezaei et al. 2014). Selain itu, besarnya gaya 

dorong yang diberikan mengakibatkan bertambah 

besarnya ukuran pori membran, sehingga laju larutan 

umpan makin cepat dan makin banyak melewati 

membran. 

Nilai fluks akan cenderung menurun seiring dengan 

bertambahnya waktu. Penurunan nilai fluks ini dapat 

disebabkan terjadinya fouling pada membran, dimana 

terjadi suatu fenomena penumpukan material pada 

membran sehingga menyebabkan pori membran semakin 

kecil dan lama kelamaan akan pori tersebut akan 

tersumbat oleh bahan pencemar (Aufiyah dan Damayanti 

2013). 

 

Analisis BOD5 

 

Pengaruh tekanan dan waktu operasi terhadap 

penurunan konsentrasi BOD5 dapat dilihat pada Gambar 

3 di bawah ini. 
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Gambar 3 Konsentrasi BOD5 pada Sungai Gasing di 

berbagai variasi waktu dan tekanan operasi. 

 

Pada Gambar 3 dapat dilihat kandungan BOD5 pada 

umpan Sungai Gasing adalah sebesar 11,87 mg/L. 

Sedangkan standar baku mutu lingkungan adalah 2 

mg/L. Setelah pengoperasian dengan tekanan 1,5 bar 

selama 90 menit memiliki kandungan BOD5 sebesar 0,69 

mg/L, dengan persentase rejeksi BOD5 terbesar adalah 

94,18 %.  

Kandungan BOD5 dalam permeat mengalami 

penurunan karena terjadinya fouling membran oleh 

masuknya polutan limbah ke dalam membran. Partikel-

partikel yang terjebak dalam permukaan dan pori-pori 

membran memperkecil ukuran pori membran. Pori-pori 

membran yang semakin kecil menyebabkan peningkatan 

selektivitas membran sehingga bahan organik lebih sukar 

untuk lolos dari pori membran (Das et al 2014). 

 

Analisis NH3-N 

 

Pengaruh tekanan dan waktu operasi terhadap 

penurunan konsentrasi NH3-N dapat dilihat pada Gambar 

4  di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Konsentrasi NH3-N pada Sungai Gasing di 

berbagai variasi waktu dan tekanan operasi. 

 

Pada Gambar 4 kandungan NH3-N baku mutu 

lingkungan adalah sebesar 0,5 mg/L sedangan pada 

umpan Sungai Gasing adalah sebesar 0,85 mg/L. Setelah 

pengoperasian membran, pada grafik di atas terjadi 

penurunan konsentrasi permeat paling besar pada 

tekanan 2 bar pada waktu operasi 90 menit yaitu 0,07 

mg/L dengan dengan persentase rejeksi NH3-N terbesar 

sebesar 91,76%. Dan pesentase rejeksi terkecil adalah 

80,00% pada tekanan 1 bar selama 15 menit dengan 

konsentrasi NH3-N terbesar 0,17 mg/L. Pada Gambar 4 

juga diperlihatkan penurunan konsentrasi NH3-N seiring 

dengan naiknya tekanan dan waktu operasi. Hal ini 

disebabkan adanya polarisasi konsentrasi. Polarisasi 

konsentrasi terjadi akibat penumpukan zat atau partikel 

yang tertahan oleh membran sehingga terjadi akumulasi 

dan peningkatan konsentrasi diatas permukaan membran. 

Dengan semakin tingginya konsentrasi kontaminan, 

maka akan semakin besar pula kenaikan konsentrasi 

kontaminan tersebut pada dinding membran keramik 

semakin menghambat laju alir umpan yang melewati 

membran (Romero et al. 2014).  Disamping itu adanya 

tekanan yang semakin tinggi yang diaplikasikan pada 

aliran umpan akan semakin banyak partikel kontaminan 

dengan ukuran besar terhambat di dinding membran dan 

akan mengakibatkan aliran fluida dengan ukuran partikel 

yang lebih kecil dapat melewati pori membran, sehingga 

konsentrasi kontaminan pada permeat akan semakin 

kecil. Dengan demikian persentase rejeksi kontaminan 

akan semakin besar. 

 

Analisis NO2
- 

Pengaruh tekanan dan waktu operasi terhadap 

penurunan konsentrasi NO2 dapat dilihat pada Gambar 5 

di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Konsentrasi NO2
- pada Sungai Gasing di 

berbagai variasi waktu dan tekanan operasi. 

 

Pada Gambar 5 dapat dilihat kandungan NO2
- pada 

umpan sungai Gasing adalah sebesar 0,13 mg/L 

sedangkan standar mutu baku lingkungan yaitu 0,06 

mg/L. Setelah pengoperasian dengan tekanan 1 bar 

selama 90 menit, tekanan 1,5 bar selama 90 menit dan 
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tekanan 2 bar selama 90 menit memiliki kandungan NO2
-

sebesar 0,017 mg/L. Dengan persentase rejeksi NO2
-
 

terbesar adalah 83,0 %. Faktor-faktor yang menyebabkan 

penurunan kandungan NO2
- adalah semakin pekatnya air 

sungai yang dihasilkan, sehingga menyebabkan zat 

pengotor yang tertahan pada membran pun semakin 

banyak dan membentuk filter cake. Pori-pori membran 

akan semakin kecil sehingga kemampuan untuk 

menghilangkan NO2 pun semakin meningkat (Puspayana 

dan Damayanti 2013).  

 

Persen Rejeksi  

 

Adapun hasil analisis air Sungai Gasing dapat dilihat 

pada Tabel 2 di bawah ini.  

 
Tabel.2 Hasil Analisis Air Sungai Gasing sebelum dan 

sesudah fitrasi 

 
Parameter Satuan Awal SF-I SF-II CAF MK % R BML* 

BOD5 mg/L 11,87 11,85 11,85 11,85 0,94 92,07 2 

NH3-N mg/L 0,85 0,83 0,85 0,85 0,17 80,00 0,5 

NO2 mg/L 0,13 0,1 0,1 0,1 0,021 79,00 0,06 

Keterangan : 

SF -01  :  spon filter ukuran 5μm 

SF-02 :  spon filter ukuran 3μm 

CAF :  Filter Karbon Aktif 

MK :  Membran Keramik 

BML*       : Baku Mutu Lingkungan Peraturan Gubernur Sumsel 

Nomor 16 Tahun 2005 

 

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa pada umpan awal 

kontaminan BOD5, NH3-N dan NO2
- melebihi standar 

Baku Mutu Lingkungan Peraturan Gubernur Sumsel 

Nomor 16 Tahun 2005. Untuk mengurangi beban kerja 

membran, air sungai terlebih dahulu dipretreatment 

dengan sponfilter yang memiliki ukuran pori 5 µm dan 3 

µm, kemudian difiltrasi lagi dengan filter karbon aktif. 

Setelah melewati proses pretreatment, kandungan BOD5 

dan NO2
- mengalami penurunan namun tidak signifikan 

dan nilainya masih di atas ambang batas BML, yaitu 

masing-masing berturut-turut 11,85 mg/L dan 0,1 mg/L, 

sedangkan untuk nilai NH3N-N setelah pretreatment 

tidak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh 

ukuran kontaminan yang sangat kecil yang masih 

mampu melewati pori-pori filter pada proses 

pretreatment.  

Setelah melewati proses filtrasi dengan membran 

keramik, kandungan BOD5, NH3-N dan NO2
-
 menurun 

tajam menjadi masing-masing berturut-turut 0,94 mg/L, 

0,17 mg/L dan 0,021 mg/L, dimana nilai-nilai tersebut 

sudah memenuhi standar BML yang ditetapkan. Hal ini 

menyebabkan persentase rejeksi juga meningkat tajam. 

Persen rejeksi BOD5 rerata menjadi 92,07%, NH3-N 

menjadi 80% dan NO2
- menjadi 79%.  

Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja membran keramik ini sangat baik karena permeat 

yang dihasilkan dapat memenuhi Baku Mutu 

Lingkungan dengan persentase rejeksi yang sangat 

tinggi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan fenomena 

polarisasi konsentrasi, semakin tinggi driving force maka 

akan semakin besar kontaminan yang terhambat di 

dinding membran sehingga konsentrasi permeat yang 

dihasilkan akan semakin kecil, dan dengan demikian 

akan meningkatkan jumlah rejeksi kontaminan. Hal ini 

sangat berkaitan erat dengan penomena polarisasi 

konsentrasi, dimana partikel kontaminan yang lebih 

besar pada umpan akan terhambat pada dinding 

membran sehingga konsentrasi pada dinding membran 

akan lebih pekat dibandingkan permeat yang lolos oleh 

pori membran dan mengakibatkan konsentrasi permeat 

akan lebih sedikit kontaminan (Rezaei et al 2014). Di 

samping itu besarnya persen rejeksi dipengaruhi oleh 

diameter senyawa dari kontaminan yang akan direjeksi 

dan jumlah kontaminan terlarut tersebut di dalam air 

sungai. 

 

KESIMPULAN  

 

Kandungan BOD5, NH3-N dan NO2
- mengalami 

penurunan menjadi bertutur-turut 0,94 mg/L, 0,17 mg/L 

dan 0,021 mg/L. Dengan naiknya tekanan dan waktu 

operasi. Perbedaan tekanan sebesar 2 bar memberikan 

hasil yang paling baik dalam menurunkan kadar senyawa 

kontaminan yang terdapat dalam air sungai dengan 

persentase reduksi BOD5 sebesar 92,07%, NH3-N 

sebesar 80%, dan NO2
- sebesar 79%. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program 

Penelitian Dosen Pemula (PDP) Simlitabmas Ristek 

Dikti 2018 yang telah memberi dukungan financial 

terhadap penelitian ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aufiyah dan Damayanti, A. (2013). Pengolahan limbah 

laundry menggunakan membran nanofiltrasi aliran 

cross flow untuk menurunkan kekeruhan dan fosfat. 

Jurnal Teknik POMITS. 2 (2). 

Amin, Sh.K., Abdallah, H.A.M., Roushdy, M.H. and  El-

Sherbiny, S.A. (2016). An Overview of Production 

and Development of Ceramic Membranes. 

International Journal of Applied Engineering. 11(12): 

7708-7721. 

Badan Pusat Statistik. (2017). Data Produksi Padi, 

Jagung, dan Kedelai Indonesia tahun 2017. 

578



Penurunan Kandungan Bahan Organik, Ammonia dan Nitrit … 

Bhattacharya, P., Roy, A., Sarkar, S., Ghosh, S., 

Majumdar, S., Chakraborty, S., Mandal, S., 

Mukhopadhyay, A. and Bandyopadhyay, A. (2013). 

Combination Technology of Ceramic Microfiltration 

and Reverse Osmosis for Tannery Wastewater 

Recovery. Water Resources and Industry. 3: 48-62. 

Bonislawska, M., Nedzarek, A., Drost, A., Rybczyka, A. 

and Torz, A. (2016). The Application of Ceramic 

Membranes for Treating Effluent Water from 

Closed-Circuit Fish Farming. Archieves of 

Environmental Protection. 42(2): 59-66. 

Das, R., Ali, M.E., Hamid, S.B.A., Ramakrishna, S. and 

Chowdury, Z.Z. (2014). Carbon Nanotubes 

Membranes for Water Purifications: A Bright Future 

in Water Desalination. Desalination. 336: 97-109. 

Duraysami, R.T., Beni, A.H. and Henni, A. (2013). State 

of the Art Treatment of Produced Water. Intech 

Water Treatment. 109-132. 

Hasbullah, R. dan Dewi, A.R. (2009). Kajian Pengaruh 

Konfigurasi Mesin Penggilingan Terhadap 

Rendemen dan Susut Giling beberapa Varietas Padi. 

JTEP. Jurnal Keteknikan Pertanian. 23(2): 119-124. 

Majouli, A., Tahiri, S., Alami S., Younssi, S.A., Loukili , 

H. and Albizane, A. (2012). Treatment of Effluents 

Coming from Beamhouse Section of Tannery by 

Microfiltration Through Cordierite/Zirconia and 

Alumina Tubular Ceramic Membranes.  J. Mater. 

Environ. Sci. 3(5): 808-815.  

Ng, L.Y. and Ng, C.Y. (2016). Performance Study of 

Ceramic Filter Module in Recirculated Aquaculture 

System (RAS). IOP Conf. Series: Materials Science 

and Engineering. 206(2017): 012080. 

Pramanik, B.K., Fatihah, S., Shahrom, Z. and Ahmed, E. 

(2012). Biological Aerated Filters (BAFs) for Carbon 

and Nitrogen Removal: A Review. Journal of 

Engineering Science and Technology. 7(4): 428-446. 

Prasetyo, Y.D., Sahupala, P. dan Latuheru, R.D. (2017). 

Pemanfaatan Limbah Batang Padi Sebagai Bahan 

Bakar Alternatif. Jurna; Ilmiah Mustek Anim Ha. 

6(2): 163-184. 

Puspayana, D.R. and Damayanti, A. (2013). Pengolahan 

Limbah Cair Tahu Menggunakan Membran 

Nanofitrasi Silika Aliran Cross Flow untuk 

Menurunkan Kadar Nitrat dan Amonium. Jurnal 

Teknik POMITS. 2(2): D87-D91. 

Refinel, Tetra, O.N. dan Usmita, R.M. (2016). Proses 

Ultrafiltrasi untuk Penjernihan Sari buah Markisa 

(Passifloran quadrangularis) dengan Memanfaatkan 

Membran Keramik. J. Ris. Kim. 9(2): 36-41. 

Rezaei, H., Ashtiani, F.Z. and Fouladitajar, A. (2014). 

Fouling Behavior and Performance of Microfiltration 

Membranes for Whey Treatment in Steady and  

Unsteady – State Conditions. Barzilian Journal of 

Chemical Engineering. 31(2): 503-518. 

Richardson, J.F., Coulson, J.M., Harker, J.H., Backhurst, 

J.R. (2002). Coulson and Richardson’s Chemical 

Engineering (2)(5thed.) Butterworth-Heinemann. 

Rochayati, S. (2011). Pengelolaan Lahan Gambut 

Berkelanjutan. Balai Penelitian Tanah. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

Kementerian Pertanian. 1-89. 

Romano, N. and Zeng, C. (2013). Toxic Effects of 

Ammonia, Nitrite, and Nitrate to Decapod 

Crustaceans: A Review on Factors Influencing Their 

Toxicity, Phisiological Consequences, and Coping 

Mechanisms. Journal Reviews in Fisheries Sciences. 

21(1). 

Romero, V., Vega, V., Garcia, J., Prida, V.M. and 

Hernando, B. (2014). Effect of Porosity and 

ContrentationPolarization on Electrolyte Diffuse 

Transport Parameters through Ceramic Membranes 

with Similar Nanopore Size. Nanomaterials. 4: 700-

711. 

_____. (2005). Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan 

Baku Mutu Air Sungai. Gubernur Sumatera Selatan. 

Palembang 

Sam, G. and Pillai, B.R.M. (2014). Review Article: 

Evolution of Barrier Membranes in Periodental 

Regeneration “Are The Third Generation Membranes 

Really Here?”. Journal of Clinical and Diagnostic 

Research. 8(12): 14-17. 

Sisnayati, Said, M., Nasir, S. and Priadi, D.P. (2017). 

“The Effect of Addition Carbon Made from Oil Palm 

Empty Fruit Bunch and Iron Powder on Ceramic 

Membrane Characteristics”. Proceeding of 7th Annual 

Basic Science International Conference. 7-8 March 

2017. Malang. 2: 101-104. 

Son, D.J., Kim, W.Y., Yun, C.Y., Kim, D.G., Chang, D., 

Sunwoo, Y. and Hong, K.H. (2017). Application of 

Tube-Type Ceramic Microfiltration Membrane for 

Post-Treatment of Effluent from Biological 

Wastewater Treatment Process Using Phase 

Separation. Environmental Engineering Research. 

22(4): 377-383. 

Suherman, D. and Sumawijaya, N. (2013). 

Menghilangkan Warna dan Zat Organik Air Gambut 

dengan Metode Koagulasi-Flokulasi Suasana Basa. 

Jurnal RISET Geologi dan Pertambangan. 23(2): 

127-139. 

Tylkowski, B. and Tsibranska, I. (2015). Overview of 

Main Techniques Used For Membrane 

Characterization. Journal of Technology and 

Metallurgy. 50(1): 3-12. 

579



 
Sisnayati, et al. 

Ukpaka, C.P. (2016). The Concept of Examination of 

Biochemical and Chemical Oxygen Demand in 

Stagnant Water System. Chemistry Reasearch 

Journal. 1(1): 35-43. 

580



 

 
Seminar Nasional AVoER X 2018 

Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

ANALISA ENERGI PERUNIT  BERAT PADA INSTALASI AIR BAKU KAPASITAS 

MAKSIMUM 20 LITER/MENIT PADA SISTEM PRODUKSI AIR MINUM 

 

  Ambo Intang1*, dan Hendriansyah1   

 

  1 Teknik Mesin, Universitas Tamansiswa, Palembang    

Corresponding author: ambo.intang@gmail.com 

 

 

 

ABSTRAK: Penelitian tentang efek dari komponen penyaring faktor-faktor pengotor dalam air telah dilakukan 

beberapa peneliti. Penelitian - penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini belum ada yang melakukan analisis 

ailran terhadap besar energi yang dibutuhkan. Berbagai macam potensi kerugian aliran dalam sistem fitrasi air umpan 

pembuatan air minum  akan terjadi, masalahnya adalah pada bagian mana terjadi kerugian-kerugian tersebut yang 

berpotensi menghambat aliran paling tinggi sehingga menurunkan tinggi tekan dan kapasitas aliran. Dalam penelitian 

ini hanya akan memperhatikan variable-variabel pokok yang mempengaruhi aliran fluida dalam instalasi air umpan 

pembuatan minum tersebut sehingga data yang dibutuhkan berupa arus, tegangan,  tekanan, dan debit aliran dalam tiga 

proses operasi, yaitu pengurasan, pembilasan dan filftrasi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi komponen-
komponen pendukung instalasi pada alat yang telah dirancang sebelumnya. Pada penelitian ini didapatkan bahwa Head 

Tekan (hp) pengaruhnya lebih besar terhadap karaktristik penggunaan energi karena  head tekan (hp) lebih besar dari 

Head kecepatan (hv) dan head loosas (hl) dan efisensi proses filtrasi yang paling rendah pada penggunaan jumlah energi 

yang sama. 

 

Katakunci: filtrasi, penguran, pembilasan, head, debit aliran 

 

ABSTRACT: Research on the effects of the filter components of water impurity factors has been carried out by several 

researchers. Researches that have become references in this study have not carried out an analysis of the amount of 

energy needed. Various types of potential flow losses in the phytation system of drinking water making feed water will 

occur, the problem is where the losses Occur which have the potential to inhibit the highest flow so as to reduce the 
head and flow rate capacity. In this study only will pay attention to the main variables that influence fluid flow in the 

manufacture of drinking water making feed so that the data needed in the form of current, voltage, pressure, and flow 

discharge in three operating processes, namely draining, flushing and filtration by first identifying the components - 

installation supporting components on pre-designed devices. in this study it was found that head press (hp) has a 

greater influence on the characteristics of energy use because the head press (hp) is greater than head speed (hv) and 

head looses (hl) and the lowest filtration process efficiency on the use of the same amount of energy . 

 

Keywords:. filtration, reducing, flushing, head, flow discharge 
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PENDAHULUAN 

Kehilangan energi menyebabkan terjadinya 

pengurangan tinggi tekan dan debit aliran. Kehilangan 

energi disebabkan beberapa faktor diantaranya tahanan dari 

bahan-bahan yang sengaja dipasang, salah satu contohnya 

seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Tabung 

vertical FRP 1054 yang disi dengan 25 kg silica k/s/h 25 kg 

carbon exkorea dan tidak hanya terdiri dari satu tabung, 
tabung yang lain perlu dipasang karena isi dari tabung 

pertama belum mampu menghasilkan kualitas air yang 

dibutuhkan, tabung yang kedua berisi 10kg silica sedang 

60kg Mangan ferrolite.  

Penelitian tentang efek dari komponen penyaring faktor-

faktor pengotor dalam air telah dilakukan beberapa 

penelitian. Syauqiah, Isna., dkk  (2017) mengolah air sungai 

menjadi air minum dengan portable water treatment yaitu 

berupa kolomkolomaerasi, kolom filtrasi, kolom adsorpsi, 

dan kolom desinfeksi meskipun tidak berhasil mebuat air 

baku dari sungai menjadi air minum tapi mampu 
menentukan waktu optimum untuk alat ini adalah 135s 

dengan lama desinfeksi selama 2 menit dan volume 

optimum air masuk adalah sebesar 2L, demikian pun juga 

yang telah dilakukan oleh Nur,M.F. ,dkk . (2017) dengan 

menggunakan rapid sand filter meskipun belum mampu 

menaikkan PH air baku dan menurunkan kandungan zat 

organik sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri 

Kesehatan No.416 Tahun 1990 tapi kandungan mangan 

sudah sesuai dengan ketentuan tersebut dan mampu 

mendapatkan masa jenuh media filter rata-rata yaitu 

berkisar selama 35 hari. Kedua penelitian tersebut belum 
melakukan analisis ailran terhadap besar energi yang 

dibutuhkan.  

 Pemasangan tabung-tabung dalam penelitian ini 

berfungsi sebagai system filtrasi untuk menyediakan air 

baku agar bisa diproses lebih lanjut pada unit lain (Gambar 

1). Terdapat tiga perlakuan dalam operasi kedua tabung 

filtrasi tersebut yaitu pengurasan, pembilasan dan filtrasi, 

ketiga type operasi ini tergantung pada kemampuan instalasi 

pompa dan ketersediaan energi listrik, oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan dilakukan suatu Analisa Energi perUnit  

Berat pada Sistem Instalasi Air Baku Kapasitas 20 

liter/menit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Skema alat pengujian 

 

Keterangan Gambar 1: 

1. Sumber Air  6. Tanki Tedmond dan Tower 

2. Pompa   7. Stop Keran 

3. Presssure Gauge  8. Flow Meter 

4. Tabung  FRP 1054  I 9. Kopling pipa 

5. Tabung  FRP 1054 II 10.  Saluran Back Wash 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Pemodelan Instalasi Pompa 

 

Berbagai macam potensi kerugian aliran dalam sistem 

fitrasi air umpan pembuatan air minum  akan terjadi, 

masalahnya adalah pada bagian mana terjadi kerugian-
kerugian tersebut yang berpotensi menghambat aliran paling 

tinggi sehingga menurunkan tinggi tekan dan kapasitas 

aliran. Dalam penelitian ini hanya akan memperhatikan 

variable-variabel pokok yang mempengaruhi aliran fluida 

dalam instalasi air umpan pembuatan minum tersebut 

sehingga data yang dibutuhkan berupa Arus,tegangan 

tekanan, dan Debit aliran dalam tiga proses operasi, yaitu 

pengurasan, pembilasan dan filftrasi dengan terlebih dahulu 

mengidentifikasi komponen-komponen pendukung instalasi 

pada alat yang telah dirancang sebelumnya. 

 
 

METODELOGI PENELITIAN 
 

Sebelum  melakukan pengujian, perlu menentukan 

langkah-langkah yang harus dilakukan agar pengujian yang 
akan di lakukan dapat berjalan dengan baik serta terencana. 

Adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan antara 

lain: 

 

1. Perancangan Alat dan Bahan 

a. Persiapan awal yaitu menyiapkan semua alat dan bahan 

yang diperlukan. 

b. Menentukan letak bahan dan alat-alat ukur secara tepat 

agar dapat lebih mudah melakukan pengambilan data. 

c. Memasang alat-alat ukur dan instalasi pipa sesuai dengan 

urutan pada Gambar 1` 

 
2. Pelaksanaan pengujian  

Didalam pelaksanaan pengujian ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan, antara lain: 

a. Buka Stop Keran/Katup air yang terhubung dari lantai 

bawah Universitas Tamansiswa ke rancangan alat sistem 

perpipaan setinggi 11,5 m (Gambar 2). 

b. Hidupkan mesin pompa air dengan cara menekan tombol 

yang telah di hubungkan ke terminal listrik. 

c. Pastikan tidak terjadi kebocoran pada sambungan pipa-

pipa dan sambungan alat ukur. 

d. Pastikan Fluida yang dalam hal ini air telah bersirkulasi 
dengan  steady state (kondisi tunak) pada instalasi air 

baku sistem produksi air minum (Gambar 3) . 

 

3. Pengambilan data pengujian 

1 

6 

5 4 

3 

2 

9 

8 

7 

10 

Keterangan :  
1. Tabung Tedmond / Tanki Air 
2. Pompa  
3. sumber air 

 

3 

2 
1 

11,5 m 

1,9 m 
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Performansi Pompa Hubungan Seri dan Paralel pada Alat Praktikum Performansi Mesin FT. Unitas  

Setelah dapat di pastikan air telah bersirkulasi dengan 

kondisi tunak, maka untuk memulai pengambilan data 

dimulai dengan posisi Katup 0o (terbuka penuh), setelah itu 

putarlah katup pada posisi: 5o, 10o, 15o, 20o, 25o, 30o, 35o, 

40o, 45o, 50o, 55o, 60o, 65o, 70o, dan 75o. Pengujian 

dilakukan  pada tiga kondisi yaitu pada Pengurasan, 

Pembilasan dan Filterasi. 

Adapun data yang dapat diambil dari pengujian 
tersebut adalah Tekanan (P) dan Kapasitas Aliran (Q) yang 

dapat di lihat pada Pressure Gauge dan Flow Meter. 

Sedangkan Pengambilan data Arus listrik (I) dan Tegangan 

(voltase) (V) pada pompa dilakukan menggunakan tang 

ampere yang dimasukan pada celah kabel pompa. Pengujian 

dilakukan  pada tiga kondisi yaitu pada Pengurasan, 

Pembilasan dan Filterasi. 

Data hasil pengujian berupa tekanan ukur, debit, 

tegangan dan arus ditabelkan, dilanjutkan dengan 

perhitungan kuantitatif dengan rumus sederhana yang 

diturunkan dari analisis energi secara termodinamika untuk 
mencari variabel 

 
Gambar 3. Instalasi Air Baku Sistem Produksi Air Minum 

 

Head, Debit aliran dan Efisisensi Pemompaan dan 
menuangkan Hubungan antara head (H), Debit (Q) dan 

Efisiensi (ƞ) terhadap bukaan katup dituangkan dalam 

grafik, kemudian di lakukan analisis kualitatif terhadap 

hubungan-hubungan tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  

Data tekanan masuk tabung (P2), tekanan keluar (P1), 

kapasitas aliran (Q), kuat arus listrik yang timbul (I) dan 

tegangan listrik (V) diperleh dari hasil pengujian pada 
masing-masing proses.  Variabel-variabel tetap yaitu head 

total pompa (htot) sebesar 38m dan head statik instalasi 

didapat dari Gambar 2 sebesar 13,4m. Pengolahan data 

dilakukan dengan perhitungan berdasarkan ketentuan pada 

uraian dibawah ini. 

Penurunan Tekanan (ΔP) 

∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2 + 1𝑎𝑡𝑚 
Dimana : ΔP : Penurunan tekanan (kg/cm2) 

 P1 ; Tekanan keluar (kg/cm2) 

 P2 : Tekanan masuk (kg/cm2)  

 1 atm : 1,01325 kg/cm2 (pada temp.270C) 

Kecepatan Ailran (ν) 

𝑣 = 𝑄 𝐴⁄  
Dimana : ν : Kecepatan aliran (m/s) 

 Q : Kapasitas aliran (m3/s) 

 A : Luas penampang aliran (m2) 

Head Pompa 

Head pompa adalah energi per satuan berat yang harus 

disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang 

direncakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa atau 

tekanan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang 

umumnya dinyatakan dalam satuan panjang (m). Menurut 

persamaan Bernauly ada tiga macam head (energi) fluida 

dari system instalasi aliran,yaitu energi tekanan, energi 
kinetik dan energi potensial. Hal ini dapat dinyatakan dalam 

persamaan (Dua K.S.Y.Klaas, 2009) : 

𝐻𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑎 + ∆ℎ𝑝 + ℎ𝑙 +
Ѵ𝑑

2

2𝑔
  

Dimana:  

𝐻𝑡𝑜𝑡   =   Head total pompa ( m) 

 ℎ𝑎      = Head statis ( m ) 

 ∆ℎ𝑝   =
𝑃𝑎𝑏𝑠

𝛾
    =  Perbedaan head tekanan ( m ) 

  𝑃𝑎𝑏𝑠  = Tekanan absolut (N/m2); 

   𝛾    = Berat Jenis (N/m3) 

                 hl        =  Head losses ( m ) 

 
𝑣𝑑

2

2𝑔
      = Head kecepatan keluar (m)  

 g       = Percepatan grafitasi (m/s2) 

Head Losses (hl) 

ℎ𝑙 = ℎ𝑡𝑜𝑡 − (ℎ𝑎 + ∆ℎ𝑝 + ∆ℎ𝑣) 

Daya Hidrostatik (Ph) 

𝑃ℎ = 𝜌. 𝑔. ℎ𝑡𝑜𝑡 . 𝑄 

Daya Mekanis (Pm) 

𝑃𝑚 = 𝐼. 𝑉. 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Efisiensi (Ƞ) 

𝜂 = 𝑃ℎ 𝑃𝑚⁄  ( Church, A.H. 1972) 

Bilangan Reynolds (Re) 

𝑅𝑒 =
𝜐𝐷

ᴠ
  Dimana :  Re = Bilangan Reynolds  

                       υ = Kecepatan rata-rata aliran (m/s) 

                       D = Diameter dalam pipa (m) 

                       ᴠ = Viskositas kinematik (m2/s) 

Viskositas dinamik dan berat jenis air pada temperatur 27 
0C sebesar    0,862 x 10-6 m2/s dan 9,7722 kN/m3 

(Munson,BR.,Young,DF.& Okiishi, TH.2002)  

 

 

Pembahasan 

 

Hubungan hp,hv ,hl  dan Re Tabung I terhadap bukaan 

Katup 

 

 
 

Gambar 4. Kurva hp,hv ,hl  dan Re Tabung I terhadap bukaan Katup 

 

Pada Gambar 4,terlihat bahwa hp, hv dan Re mengalami 

Penurunan dengan menurunnya kapasitas aliran akibat dari 
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celah katup yang semakin kecil tetapi head looses (hl) 

semakin besar. Head tekan (hp) lebih besar dari Head 

kecepatan (hv) dan head loosas (hl). Head loses filtrasi jauh 

lebih tinggi dibanding head loses pengurasan dan 

pembilasan. Bilangan reynold filtrasi tinggi pada 

pengurasan dan pembilasan.   

 

Hubungan hp ,hv ,hl  dan Re Tabung II terhadap bukaan 

Katup 

 

Pada gambar 5,terlihat bahwa hp, hv dan Re juga mengalami 

Penurunan dengan menurunnya kapasitas aliran akibat dari 

celah katup yang semakin kecil tetapi head looses (h l) 

semakin besar. Head tekan (hp) lebih besar dari Head 

kecepatan (hv) dan head loosas (hl). Bilangan Reynold 

proses filtrasi jauh lebih rendah dibanding pada proses 

pengurasan dan pembilasan. Head tekan filtrasi jauh lebih 

rendah dari head tekan pengurasan dan pembilasan. 

 

 
Gambar 5. Kurva hp,hv ,hl  dan Re Tabung I terhadap bukaan Katup 

 

Daya Hidrostatis (Ph) pada proses Pengurasan, 

Pembilasan dan Filtrasi terhadap bukaan katup 

 

 
 

Gambar 6. Kurva Daya Hidrostatis (Ph) pada proses Pengurasan, 

Pembilasan dan Filtrasi terhadap bukaan katup 

 

Gambar 6. Menunjukkan bahwa daya hidrostatik proses 

filtrasi jauh lebih rendah dibanding pengurasan dan 

pembilasan. 

 

Tingkat Efisiensi pada Proses Pengurasan, Pembilasan 

dan Filtrasi terhadap Bukaan Katup 

 

 
 

Gambar 7. Kurva Efisiensi pada Proses Pengurasan, Pembilasan dan 

Filtrasi terhadap Bukaan Katup 

 
Efisiensi mengalami penurunan dengan menurunnya 

kapasitas aliran akibat celah katup yang semakin sempit 

pada setiap proses. Efisiensi pengurasan Tabung I lebih 

tinggi dari tabung II dan lebih sedkit tinggi dari pembilasan 

pada Tabung I dan II. Efisensi proses filtrasi yang paling 

rendah (Gambar 7) 

 

 

Hubungan antara Head Losses (hl) pada proses 

Pengurasan, Pembilasan dan Filtrasi 

 

 
 

 
Gambar 8. Kurva Hubungan Antara Head Losses (hl) pada proses 

Pengurasan, Pembilasan dan Filtrasi 

 

Head loses cendrung mengalami kenaikan dengan 

menurunnya debit aliran akibat celah katup yang semakin 

sempit. Head losses pada proses filtrasi yang paling tinggi 

yang berarti bahwa aliran mengalami pressure drop yang 

tinggi akibat hambatan bahan-bahan filtrasi dan proses 

melalui dua lintasan tabung. Proses pengurasan head 

lossesnya lebih rendah dibanding pada proses pembilasan 
dan proses dilakukan pertabung (Gambar 8). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Besaran head Tekan (hp), head kecepatan (hv) dan 

Bilangan Reynold (Re) mengalami Penurunan dengan 

menurunnya kapasitas aliran akibat dari celah katup 

yang semakin kecil tetapi head looses (hl) semakin 

besar. 

2. Head Tekan (hp) pengaruhnya lebih besar terhadap 

karaktristik penggunaan energi karena  head tekan (hp) 

lebih besar dari Head kecepatan (hv) dan head loosas 
(hl). 
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Performansi Pompa Hubungan Seri dan Paralel pada Alat Praktikum Performansi Mesin FT. Unitas  

3. Daya hidrostatik proses filtrasi jauh lebih rendah 

dibanding pengurasan dan pembilasan, disamping itu 

head losses (hl) pada proses filtrasi yang paling tinggi  

sehingga efisensi proses filtrasi yang paling rendah 

dalam penggunaan jumlah energi yang sama. 

 

Saran 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator 
kerja alat, sehingga bila terjadi perubahan pada variabel-

variabel kerja alat dapat dilakukan perbaikan agar 

kembali kepada spesifikasi awalnya.   

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai kualitas air baku 

yang dihasilkan karena belum pernah dilakukan. 

3. Guna mendapatkan data yang lebih baik masih perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dengan metode yang sama 

mengingat masih terdapat krtidakkonsistenan pada kurva 

hasil penelitian. 
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Abstrak 

ABSTRAK : Penggunaan energi alternatif ataupun merancangkan sistem untuk menghemat energi 

merupakan cara untuk menjaga ketersediaan gas alam. Selubung pada kompor gas dapat meningkatkan 

efisiensi pada kompor gas, merancangkan selubung pipa ke kompor gas dapat menghemat konsumsi bahan 

bakar. Selubung pipa dibentuk helikal pada tungku kompor gas dan dialiri air pada saat kompor gas 

dihidupkan, sehingga panas pembakaran akan terisolasi dan membuat panas lebih diserap oleh panci yang 

berisi air, selain itu juga air yang keluar dari selubung pipa menjadi panas dan dapat dimamfaatkan. 

Pengujian menggunakan 3 variasi diameter pipa selubung dan membandingkan dengan tanpa selubung pipa, 

pipa yang digunakan berdiameter ½ in 3/8in ¼ in. Pengujian dilakukan dengan memanaskan air hingga 
mencapai 100o C dengan massa air dan besar api yang sama. Pada waktu bersamaan, air pada tangki dialirkan 

memasuki selubung pipa kemudian diukur temperatur dan jumlah air setelah keluar selubung. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa kompor menggunakan selubung pipa dapat memamfaatkan air panas hingga 

mencapai 46oC dan dapat meningkatkan efisiensi termal sebesar 5,58 % pada selubung  berdiameter ½ in. 

 

 Kata Kunci: Selubung Pipa, Energi, Kompor Gas, Temperatur, Efisiensi. 

 

ABSTRACT : Using alternative energy or designing a system to save the energy is a way to maintain the 

availability of natural gas. Pipe sheating can be utilzed to increase the efficiency of a gas stove and the 

consumption of fuel can be reduced by designing the pipe sheat. The pipe sheat is shaped helically in the 

furnace of a gas stove and water is flowed when the stove is turned on. This may make the heat from the 

burning process will be isollated and absorbed by a pan. Besides that, the water flowing out of the pipe sheat 
becomes heat that can be utilized. To test the designed pipe sheat, 3 pipe sheats with  diameters of ½ in, 

3/8in, ¼ in are used and then compated to the system without pipe sheat . Testing is performed by heating the 

water up to 100o C with the same flame and mass of water. At the same time, water in the tank is flowed to 

enter the pipe sheat and then the temperature and the amount of water are measured after it has left out of the 

pipe sheat. The results show that the stove which uses the pipe sheat can utilize hot water up to 46oC and may 

increase the thermal efficiency of 5,58 % in the pipe sheat with a diameter of ½ in. 

 

Keywords: Pipe sheathing, energy, gas stove, temperature, efficiency. 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

Peralatan masak seperti kompor gas 

merupakan peralatan bagian yang penting dalam 

kebutuhan rumah tangga. Liquefied Petroleum 

Gas (LPG) telah dimanfaatkan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, khususnya indonesia. Gas 

tersebut berasal dari bumi melalui pengeboran 

minyak dan gas bumi, dan jumlah ketersedian gas 

bumi tersebut terbatas dan semakin menipis setiap 
waktunya. Oleh sebab itu dalam menjaga 

ketersedian gas bumi maka perlu mencari energi 

terbarukan ataupun meningkatkan efisiensi pada 

suatu sistem sehingga energi tersebut dapat 

dimamfaatkan dengan sepenuhnya.  

Beberapa penelitian yang dicoba untuk 

meningkatkan efisiensi bahkan sekaligus emisi 

pada kompor gas dengan percobaan pengaruh 

dalam komposisi bahan bakar yang dipakai, 

kecepatan gas, ketinggian beban masak, 

kemiringan dan material Grid Burner, dan 

penggunaan selubung dapat meningkatkan 

efisiensi kompor gas.  

Penambahan alat seperti selebung atau 

reflektor pada kompor gas dapat meningkatkan 

efisiensi sebesar 2-5% dalam percobaan (Widodo 
2016) menyatakan bahwa terjadi penambahan 

sebesar 2,7% saat menggunakan selubung . 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Energi  

Energi adalah suatu yang sukar 

dibuktikan, diukur, dilihat dan memiliki sifat yang 

abstrak, tetapi dapat dirasakan keberadaannya. 

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan 

usaha. Secara umum energi dapat dikategorikan 

menjadi beberapa macam, seperti: energi 

mekanik, energi listrik, energi nuklir, energi 

termal dll. Energi termal merupakan bentuk 

energi internal keseimbangan termodinamika 

yang dipindahkan sebagai panas dalam proses 

termodinamika. Pada tingkat mikropis dan dalam 
kerangka teori kinetik, sebagai hasil dari gerakan 

acak atom dan molekul dan dapat pula dalam 

bentuk energi tersimpan sebagai kalor laten atau 

kalor sensibel.  

Hukum termodinamika pertama 

berbunyi:„energi tidak dapat diciptakan ataupun 

dimusnahkan. Energi termal dapat dikoversikan 

dari adanya sumber bahan bakar seperti gas dan 

juga adanya udara supaya menjadi zat 

pembakaran. Energi termal/panas pada 

pembakaran yang berada di Grid burner pada 

kompor gas konvensional berasal dari energi 
bahan bakar gas. Bila energi bahan bakar 

direaksikan bersamaan pemercik api dan udara, 

maka akan terjadi suatu pembakaran yang akan 

memberikan reaksi eksotermis yang dinyatakan 

dalam kJ/kg atau Btu atau kkal. 

2.2. Selubung Koil Pipa Kompor Gas  

Kompor gas yang akan dihidupkan untuk 
memasak di panci, akan terjadi suatu perpindahan 

energi panas dari pembakaran ke panci.yang 

dibangkitkan. Energi yang diberikan dari bahan 

bakar tidak seluruhnya berpindah ke dalam sistem 

dan sisa energi yang diberikan ke sistem akan 

terlepas ke lingkungan. Energi yang terlepas ke 

lingkungan adalah energi yang berasal dari 

dinding panci dan sekitaran pembakaran. Artinya 

terjadi suatu kehilangan energi panas yang 

diberikan untuk sistem yang sisanya akan 

terbuang kelingkungan dikarenakan adanya 

perbedaan temperatur antara sistem dan 
lingkungan. Energi yang diserap oleh panci 

adalah energi generated. Berikut skematik 

kehilangan energi panas di sistem pada saat 

pembakaran: 

Energi yang hilang dapat dimanfaatkan 

dengan dibuat selubung pipa supaya dapat 

menyelubungi pembakaran, dan pipa dialiri air 

sehingga air yang keluar akan menjadi panas. 

Lewat pemamfaatan energi panas yang terbuang 

kelingkungan, secara tidak langsung akan 

mengurangi panas yang akan terbuang. Artinya 

semakin banyak energi yang dimamfaatkan dari 

energi bahan bakar maka akan berbanding lurus 

dengan penigkatan efisiensi pada sistem tersebut.  

 

 
Gambar 2.1. Aliran Heat Loss pada Sistem 

2.3. Persamaan Yang Digunakan  

2.3.1. Jumlah energi yang dibangkitkan di 

panci  

Adapun jumlah kalor yang dibangkitkan pada air 
(Qgen) dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus:   

 

 Qgen =
mair.Cair.∆T

t
 

Dimana:   

mair = Massa air (kg)  

Cair = Kalor jenis air (J/kg oC)  

∆T = Selisih temperatur awal air dan akhir air 

(oC)  

t  = waktu yang dibutuhkan untuk menaikan suhu 

air. (s) 

2.3.2. Jumlah energi bahan bakar gas  

Jumlah energi bahan bakar gas yang diberikan 

untuk pembakaran (QBB) dapat dihitung dengan 

persamaan:  

 Qbb =
mgas.LHV

∆t
 

Dimana:    

 𝑚𝑔𝑎𝑠 = Laju aliran massa gas (kg/s)  

 LHV = Nilai kalor bahan bakar gas LPG (J/kg)  

∆t = Perbedaan waktu saat proses berlangsung (s)  

2.3.3. Persamaan energi yang diserap pada 

selubung pipa  
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Persamaan energi pada selubung pipa yang telah 

diserap oleh air (Qsp) dapat dihitung dengan 

mengunakan persamaan:  

    Qsp =
mair.Cair .∆T

t
 

Dimana:   

mair = Massa air (kg)  

Cair = Kalor jenis air (J/kg oC)  

∆T = Selisih temperatur awal air dan akhir air 

(oC)  

t  = waktu yang dibutuhkan untuk menaikan suhu 

air. (s) 

2.3.4. Efisiensi  

Persamaan efisiensi termal pada panci dapat 

dihitung dengan:  
 

          𝜂 =
𝑄𝑔𝑒𝑛

𝑄𝑏𝑏
 𝑥 100 % 

Dimana:   
Qgen = Energi yang diterima air dalam panci (W)      

Qbb = Energi yang diberikan dari bahan bakar (W) 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Peralatan pengujian menggunakan 

kompor gas satu tungku yang menggunakan 

bahan bakar gas elpiji. Diatas  dudukan kompor 

dipasang selubung koil pipa dengan bentuk 
helical. Kemudian kedua ujung pipa masing-

masing dipasang katup. Satu sisi katup 

dihubungkan ke tangki air dan pada katup lainnya  

dihubungkan ke drum air panas untuk 

menampung yang keluar dari selubung koil pipa. 

Gambar skema peralatan pengujian dapat dilihat 

paa gambar 3,1. 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Alat Selubung Pipa 

Selubung koil pipa dibuat dengan bentuk 

helical divariasikan dengan tiga ukuran  diameter 

pipa yaitu ½ in, 3/8 in, dan  ¼ in. Gambar bentuk 
dan dimensi selubung pipa dapat dilihat pada 

gambar 3.2. 

Pengujian dilakukan dengan 

memanaskan air di dalam panci sebanyak 4 liter 

sampai temperatur mencapai 100o C. Kemudian 

catat waktu selama pemanasan dan bahan bakar 

gas elpiji yang digunakan. Secara bersamaan 

dimulainya pemanasan air, katup pada tangki air 

dibuka untuk mengalirkan air yang akan 

memasuki selubung koil. Kemudian air panas 

yang keluar dari selubung koil pipa diukur 

temperatunya setiap 2 menit sampai bersaasmaan 
selesainya pemanasan air di dalam panci, air 

panas tersebut ditampung pada drum air panas 

dan catat jumlah air tersebut. Pengujian ini 

dilakukan untuk tiga variasi diameter selubung 

koil pipa yaitu ½ in, 3/8 in, dan  ¼ in. 

 
Gambar 3.3 Bentuk dan dimensi 

selubung pipa 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Studi Ekperimental yang melakukan 

percobaan pada kompor gas dengan menggunakan 

selubung koil pipa dan membandingkan tanpa 
mengunakan selubung koil pipa. Data hasil 

penujian dapat dilihat paa tabel 4.1. 

. 

 

Tabel 4.1 Data hasil pengujian pemanasan air di 

dalam panci 

 

No D (in) t 

(min) 

Tair,out 

(oC) 

mair 

(gr) 

mgas 

(gr) 

 

 

1. 

 

 

½ 

2 

4 

6 

8 

12,49 

30 

35 

39 

41 

41 

 

 

31461 

 

 

69 
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2. 

 

 

3/8 

2 

4 

6 

8 

13,03 

30 

36 

39 

42 

43 

 

 

16433 

 

 

 

70 

 

 

3. 

 

 

¼ 

2 

4 

6 

8 

13,29 

30 

37 

40 

43 

46 

 

 

8251 

 

 

 

71 

4. Tanpa 

selubung 

13,45 - - 73 

 
 

4.1. Lama Waktu Pengujian 
 

 
 

Gambar 4.1 Grafik Lama Waktu Pengujian 

 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat grafik 

lama waktu untuk memanaskan air terhadap 
variasi selubung pipa. Pemanasan air di dalam 

panci  tanpa menggunakan selubung pipa 

membutuhkan waktu 13,45 menit, sedangkan 

dengan menggunakan selubung pipa waktu 

pemanasan akan semakin cepat.  

Selubung pipa yang diameter ½ in lama 

waktu yang dibutuhkan (12,49 menit) lebih cepat 

dibandingkan pipa selubung berdiameter 3/8 in 

(13,03 menit) dan ¼ in (13,45 menit). Dengan 

kata lain semakin besar diameter pipa maka 

semakin cepat waktu untuk memanaskan air. Hal 
ini karena panas pembakaran terisolasi oleh 

selubung pipa, sehingga energi panas tidak keluar 

ke lingkungan. Dan juga semakin besar diameter 

pipa maka celah panas yang keluar antara 

selubung pipa akan semakin kecil, sehingga panas 

yang diserap air di dalam panci akan semakin 

besar. 

4.2 Jumlah Massa Bahan Bakar Yang 

Dibutuhkan 

 
 

Gambar 4.2 Grafik Massa Bahan Bakar Yang 
Dibutuhkan 

 

Pada gambar 4.2 dapat dilihat grafik  

jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk 

memanaskan air terhadap variasi selubung pipa. 

Kompor gas tanpa menggunakan selubung pipa 

membutuhkan 0,073 kg gas, sedangkan dengan  

menggunakan selubung pipa diameternya ½ in 

membutuhkan bahan bakar yang lebih sedikit 

sebesar 0,069 kg gas untuk memanaskan air 

sebesar 4  liter. Pada variasi diameter pipa 

selubung ¼ in jumlah bahan bakar yang 
dibutuhkan sebesar 0,071 kg gas.  

Dengan kata lain semakin besar diameter 

pipa selubung maka jumlah bahan bakar yang 

dibutuhkan akan semakin kecil. Hal ini 

dikarenakan lama waktu berbanding lurus dengan 

konsumsi bahan bakar, maka semakin lama waktu 

memanaskan air akan membutuhkan jumlah 

bahan bakar semakin banyak. Dengan 

menggunakan selubung pipa yang diameter ½ in 

maka akan meningkatkan 5,4 % penghematan 

konsumsi bahan bakar.  

4.3 Kenaikan Temperatur Pada Selubung Pipa 

Terhadap Waktu 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Temperatur Terhadap Waktu 

 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat grafik 

kenaikan temperatur air di dalam selubung pipa 
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terhadap waktu.  Pada selubung pipa dengan 

diameter ¼ in temperatu air dapat mencapai 46 
oC, sedangkan selubung pipa diameter 3/8 in (43 

oC) dan ½ in (41 oC)  temperaturnya lebih rendah. 

Dapat dikatakan bahwa diameter pipa 

selubung yang digunakan semakin kecil maka 

temperatur air yang keluar akan semakin tinggi. 

Oleh sebab semakin tinggi temperatur yang 

dihasilkan, dikarenakan diameter pipa yang kecil 

membuat laju aliran semakin kecil, jika laju aliran 
air semakin kecil maka akan tinggi temperatur air 

yang keluar.  

 

 

4.4 Jumlah Energi Yang Diserap Oleh Air 

Pada gambar 4.4 dapat dilihat grafik 

jumlah energi yang diserap oleh air yang mengalir 
di dalam selubung pipa terhadap variasi selubung 

pipa. Pada selubung pipa diameter ½ lebih banyak 

menyerap energi panas sebesar 2,22kW 

sedangkan pipa selubung diameter 3/8 in 

menyerap energi panas sebesar 1,31 kW, dan pipa 

selubung diameter ¼ in menyerap energi panas 

kalor sebesar 0,76 kW.  

 

 
 
Gambar 4.4 Grafik Jumlah Energi Yang Diserap 

Oleh Air 

 

Dapat dikatakan bahwa pada pipa 

selubung diameter ½ in lebih banyak menyerap 

energi panas dibandingkan dengan diameter pipa 

selubung lainnya. Artinya semakin kecil diameter 

pipa maka energi yang diserap oleh selubung pipa 

akan semakin kecil. Penurunan energi yang 

diserap dikarenakan selubung pipa berdiameter 

kecil menghasilkan laju massa kecil sehingga 
energi yang dieterima juga akan kecil. Dengan 

kata lain semakin kecil laju massa maka semakin 

kecil juga energi yang akan diserap. 

 

4.5 Efisiensi Termal Untuk Setiap Percobaan 

Efisiensi termal merupakan 

perbandingan antara energi panas yang diterima 

air di dalam panci terhadap energi yang diberikan 

oleh bahan bakar.  

Pada gambar 4.5 dapat dilihat grafik 

efisiensi termal terhadap variasi selubung pipa. 

Kompor gas yang menggunakan selubung pipa 

menghasilkan efisiensi termal (diameter pipa ½ 

in, 37,8%) lebih besar dibandingkan dengan tanpa 

selubung pipa (35,8%). Kompor gas 
menggunakan selubung pipa yang berdiameter 

pipa semakin besar maka efisiensi termal juga 

akan semakin meningkat. Peningkatan terjadi 

dikarenakan semakin besar diameter pipa 

membutuhkan jumlah bahan bakar yang semakin 

sedikit. 

 

 

 
 
Gambar 4.5. Grafik Perbandingan Efisiensi 

Termal  

 

V. Kesimpulan  

1. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air 

di dalam panci mencapai temperatur 100o C 

lebih cepat bila menggunakan selubung pipa 

dibandingkan tanpa menggunakan selubung 
pipa. semakin besar diameter pipa yang 

digunakan maka semakin cepat waktu untuk 

memanaskan air..  

2. Jumlah massa bahan bakar gas yang 

dibutuhkan untuk memanaskan air lebih 

sedikit bila menggunakan selubung pipa 

dibandingkan dengan tanpa selubung pipa. 

Semakin besar diameter pipa selubung maka 

jumlah bahan bakar yang dibutuhkan akan 

semakin kecil. 

3. Pemamfaatan panas air yang mengalir pada 

selubung pipa, temperatur panas air lebih 

tinggi pada pipa selubung diameter ¼ in (46o 

C) dibandingkan dengan pipa selubung 

diameter 3/8 in (43o C) dan ½ in (41o C). 
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Semakin kecil diameter pipa yang digunakan 

maka semakin tinggi temperatur air yang 

dihasilkan.  

4. Kompor gas yang menggunakan selubung pipa 

menghasilkan efisiensi termal (diameter pipa 

½ in, 37,8%) lebih besar dibandingkan dengan 

tanpa selubung pipa (35,8%). Kompor gas 

menggunakan selubung pipa yang berdiameter 

pipa semakin besar maka efisiensi termal juga 

akan semakin meningkat. 
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Abstrak 

ABSTRAK: Salah satu cara untuk mengurangi emisi gas buang adalah dengan menggunakan catalytic 

converter pada saluran gas buang kendaraan bermotor. Catalytic converter merupakan teknologi yang 

menggunakan katalis untuk mengubah senyawa berbahaya menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Pengujian 

dilakukan menggunakan sepeda motor bensin empat langkah Jupiter MX dengan memvariasikan knalpot 

standar dan knalpot yang menggunakan pelat catalytic converter yang berbahan kuningan (CuZn). Jumlah 

pelat kuningan yang ditambahkan pada knalpot divariasikan dengan dua variabel yaitu 5 pelat dan 8 pelat 

kuningan. Setiap pengujian variabel knalpot akan dilakukan dengan memvariasikan putaran yaitu  1000 rpm, 

1500 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm dan 3000 rpm. Pengukuran emisi gas buang akan dliakukan dengan 
menggunakan alat gas analyzer, dengan data emisi CO, HC, dan CO2. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektifitas jumlah pelat catalytic converter berbahan kuningan (CuZn) terrhadap emisi gas buang 

pada kendaraan bermotor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  penggunaan 8 pelat catalytic converter 

dapat menurunkan emisi CO (10,49%), HC (9,6%), dan CO2  (6,8%) dibandingkan dengan jumlah katalis 5 

pelat. Sedangkan motor yang menggunakan katalis pelat kuningan dapat mengurangi emisi CO (35,72%), HC 

(44,46 %), dan CO2 (7,58 %) dibandingkan dengan tanpa katalis. 

 

Kata Kunci: Emisi Gas Buang, Catalytic Converter, .Pelat Kuningan (CuZn),  

 

ABSTRACT: Catalytic converter can be used to reduce exhaust gas emission in the vehicle. Catalytic 

converter is an exhaust emission control device that converts toxic gases and pollutants less-toxic pollutants.  

Testing is performed using motorcycles Jupiter MX by varying standard exhaust gas and exhaust gas with 

catalytic converter made by CuZn.    The number of brass plates added to the exhaust gas is varied into two, 

namely 5 and 8 brass plates. Each plates  will be evaluated by varying the rotation of 1000 rpm, 1500 rpm, 

2000 rpm, 3000 rpm and 3000 rpm. Exhaust emissions are conducted by using a gas analyzer, with CO, HC 
and CO2 emissions data. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the number of plates of 

catalytic converter made from brass (CuZn) on exhaust emissions in the vehicles. The test results show that 

the use of 8 plates of catalytic converter can reduce CO emissions (10.49%), HC (9.6%), and CO2 (6.8%) 

compared to the number of catalyst of 5 plates. On the other hand, motorcycles that use brass plate catalysts 

can reduce CO (35.72%), HC (44.46%), and CO2 (7.58%) emissions compared to without catalysts. 

 

Kata Kunci: exhaust gas emission, Catalytic Converter, .brass (CuZn),  

 

. 

I.  PENDAHULUAN 

Pertumbuhan kendaraan bermotor di 

Indonesia tiap tahunnya meningkat. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik jumlah kendaraan 

bermotor di Indonesia pada tahun 2010 sekitar 77 

juta kendaraan.Jumlah tersebut meliputi mobil 

penumpang, mobil bus, mobil barang dan sepeda 

motor.Pada 2 tahun terakhir ini jumlah tersebut 

meningkat sekitar 45%. Meningkatnya kendaraan 

bermotor di Indonesia tiap tahunnya 

menyebabkan peningkatan polusi udara akibat 

emisi gas buang kendaraan 

Gas buang hasil pembakaran pada 

kendaraan bermotor bersifat racun dan dapat 

mencemari lingkungan. Gas-gas beracun dari 

jutaan knalpot menimbulkan berbagai masalah 
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seperti penurunan kualitas udara, gangguan 

pernapasan, mengganggu pandangan dan lain 

sebagainya. Berdasarkan data dari Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, polusi udara 

dari kendaraaan bermotor bensin (spark ingniton 

engine ) menyumbang hampir 70 % Karbon 

Monoksida (CO) dan 60% Nitrogen Oksida 

(NOx).   

Dampak pencemaran polusi dari 

kendaraan bermotor sangat besar, terutama 

berkaitan dengan kesehatan manusia. 

Perkembangan teknologi otomotif dewasa ini 

lebih diarahkan pada upaya pengendalian dampak 

emisi gas buang yang ditandai dengan 

penambahan peralatan pengendali emisi. 

 Catalytic converter merupakan salah 

satu teknologi yang digunakan untuk mengubah 

gas buang CO menjadi CO2, HC menjadi H2O, 

dan NOx menjadi N2 pada saat dikeluarkan dari 

knalpot.  

Catalytic Converter pada dasarnya 
merupakan sebuah reaktor unggun tetap yang 

beroperasi dinamis dan mengolah zat-zat yang 

mengandung emisi gas buang berbahaya menjadi 

zat-zat yang tidak berbahaya. Catalytic Converter 

merupakan sebuah pengubah dengan media yang 

bersifat katalis, dimana media tersebut diharapkan 

dapat membantu atau mempercepat terjadinya 

proses perubahan suatu zat. 

Penelitian tentang catalytic converter 

telah banyak dilakukan. penelitian Dwyer (1973) 

menyebutkan bahwa penggunaan CuO+Cr2O3 

dapat mereduksi emisi CO, HC, dan NOx sebesar 

16-80%. Aditya Chivate dan Praja Dengale 

(2017) melakukan penelitian tentang catalytic 

converter dengan bentuk sarang lebah berbahan 

nikel dilapisi monolit dapat mereduksi emisi HC 

dan CO sebesar 51,85 % dan CO 59,17 %. 

Menurut Dowden dalam bukunya yang 

berjudul “Catalytic Hand Book” kuningan 

merupakan salah satu logam yang efektif sebagai 

bahan katalis terhadap emisi gas buang CO, CO2, 

dan HC. Selain itu kuningan juga salah satu 

material yang tidak terlalu mahal harganya 

dibanding material katalis lainnya seperti 

rhodium, palladium dan platinum yang diketahui 

efektif sebagai katalis.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor 

Perbandingan udara-bahan bakar (AFR) 

sangat berpengaruh terhadap emisi gas buang 

(gambar 2.1). Jika campuran udara-bahan bakar 

kaya maka kandungan CO akan meningkat, 

sebaliknya jika campuran miskin maka 
kandungan O2 akan meningkat pada gas buang. 

 

Gambar 2.1. Hubungan Antara AFR dan Emisi 

Gas Buang (Jenbacher,1996) 

2.1.1.  Hidrokarbon (HC) 

Hidrokarbon adalah senyawa yang 

terbentuk dari adanya pembakaran yang tak 

sempurna dari bahan bakar atau adanya 

hidrokarbon yang tak terbakar. Bensin adalah 

senyawa hidrokarbon, maka setiap pembakaran 

yang tidak terbakar sempurna pada motor bakar 

akan menghasilkan senyawa hidrokarbon yang 

keluar melalui saluran buang. Apabila suatu 

senyawa hidrokarbon terbakar dengan sempurna 

(bereaksi dengan oksigen) maka hasil reaksi 
pembakaran tersebut adalah karbondioksida 

(CO2) dan uap air (H2O).  

Gas hidrokarbon terdiri dari berbagai 

macam, mulai dari rantai karbon panjang hingga 

rantai karbon pendek, sehingga sukar dijelaskan 

efeknya secara spesifik untuk masing-masing 

senyawa hidrokarbon. Secara umum hidrokarbon 

di udara merupakan salah satu unsur pembentuk 

smoke (asap).  Efek yang ditimbulkan oleh 

hidrokarbon ini pada manusia berupa gangguan 

jarak pandang dan gangguan sistem syaraf. 

2.1.2. Nitrogen Oksida (NOx) 

Gas yang stabil dari oksida nitrogen 

terdiri dari NO2 (Nitrogen dioksida), NO 

(Nitrogen Monoksida), N2O3 (Nitrogen Trioksida) 

dan N2O5 (Nitrogen Pentoksida). Diantara 
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senyawa oksida nitrogen tersebut yang paling 

berperan penting bagi pencemaran udara adalah 

NO2 dan NO. Didalam silinder NO lebih dominan 

terbentuk dibanding NO2. Sumber utama dari NO 

adalah oksida molekul nitrogen yang terkandung 

di dalam udara atmosfer, selain itu bahan bakar 

yang dipakai juga mengandung sejumlah 

nitrogen, oksida dari bahan bakar juga dapat 

menambah emisi oksida nitrogen.  

Sebagian besar mekanisme pembentukan 
polutan NO disebut dengan mekanisme 

Zeldovich. Proses ini disebabkan oleh gas 

nitrogen yang beroksidasi pada suhu tinggi pada 

ruang bakar. Reaksi pembentukan NO dari 

molekul Nitrogen adalah : 

O + N2=> NO + N 

N + O2=> NO + O 

N + OH => NO + H 

Persamaan reaksi tersebut disebut 

dengan mekanisme Zeldovich. Sebagai kelanjutan  

reaksi kimiawi pembentukan molekul NO pada 
ruang bakar, molekul NO tersebut akan bereaksi 

lanjut dengan membentuk molekul NO2. Reaksi 

pembentukn NO2 tersebut adalah : 

NO + HO2=> NO2 + OH 

Kemudian NO2 yang terbentuk akan 

kembali menjadi NO melalui reaksi   

NO2 + O => NO + O2 

Gas NOx berdampak buruk untuk 

kelangsungan hidup, terutama pada pernapasan 

manusia. Pada dosis yang relatif tinggi (beberapa 

ppm) kadar polusi beracun dari NO2 adalah lebih 
tinggi empat kali lipat dibandingkan dengan NO. 

Gas NO2 menyebabkan gangguan pernafasan 

dengan tingkat kekronisan tergantung dari jumlah 

konsentrasigas ini di udara, misalnya untuk 

konsentrasi 5 ppm dalam waktu 10 menit dapat 

menyebabkan gangguan pernafasan yang cukup 

berat. 

2.1.3. Karbon Monoksida (CO) 

Gas karbon monoksida (CO) merupakan 

gas yang tidak berwarna, tidak berbau, sukar larut 

didalam air..  

Faktor yang paling berpengaruh terhadap 

pembentukan dari emisi gas karbon monoksida di 

dalam silinder mesin adalah perbandingan 

campuran udara dan bahan bakar. Bila campuran 

bahan bakar adalah campuran kaya atau bahan 

bakar lebih banyak dibandinng udara, maka CO 

yang dihasilkan akan lebih besar. 

Karbon monoksida dapat menghambat 
pasokan oksigen dalam tubuh ketika terhirup 

melalui pernapasan. Afinitas karbon monoksida 

(CO)  dengan hemoglobin (Hb) 200 kali lebih 

cepat dari pada afinitas oksigen (O2) dengan 

hemoglobin (Hb). Proses ini akan membentuk 

karboksihemoglobin. Bila makhluk hidup 

menghirup karbon monoksida secara terus 

menerus maka kandungan karboksihemoglobin 

dalam darah akan naik sehingga kandungan 

oksigen akan menurun. Reaksi inilah yang dapat 

menghambat pasokan oksigen keseluruh tubuh. 

Jantung dan otak merupakan organ yang 

membutuhkan oksigen dalam jumlah yamg cukup 

besar. 

2.1.4. Karbon Dioksida (CO2) 

Gas CO2 terbentuk dari hasil pembakaran 

hidrokarbon dengan oksigen yang berlebih. Gas 

ini juga dapat terbentuk dari proses fermentasi 

alkohol. Gas ini tidak bersifat racun, bahkan di 

alam CO2 mengalami daur ulang melalui proses 

fotosintesis. Di atmosfer gas ini dapat 
menyebabkan kenaikan temperatur bumi, efek 

rumah kaca dan naiknya permukaan air laut akibat 

mencairnya es di kutub.  

2.2. Catalytic Converter 

Konverter katalitik berfungsi untuk 

mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. 

Material yang digunakan sebagai katalis haruslah 

bersifat sebagai katalisator yaitu mampu 
mengubah tingkat oksidasi dan dapat meng-

adsorb substansi lain pada permukaan logam dan 

mengaktivasi subtansi tersebut selama proses 

berlangsung.  

Temperatur merupakan faktor yang 

mempengaruhi kerja konverter katalitik. 

Konverter katalitik akan bekerja baik pada 

temperatur diatas 250o C. 

Katalitik konverter memiliki tiga bagian 

penting yaitu : 

3. Substrate or support. Merupakan bagian 
struktur kaku berbentuk seperti sarang lebah 

atau pellet 

4. Washcoat.  Bagian yang diapisi oleh material 

katalis 

5. Catalytic Material. Berupa logam 

muliaPlatinum, Palladium dan Rodium, 

ataupun paduan ketiganya. 

Ada tiga jenis-jenis Catalytic Converter : 

1. Katalis Oksidasi (single bed system catalyst) 

Fungsi dari katalis ini adalah untuk 

mengoksidasi  gas CO menjadi CO2 dan HC 
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menjadi CO2 + H2O. reaksi- reaksi pada 

katalis oksidasi antara lain : 

𝐻𝑛𝐶𝑚 + (m +
n

4
) 𝑂2 mC𝑂2  +  

n

2
𝐻2𝑂 

C𝑂 +
1

2
𝑂2 C𝑂2 

 

Katalis oksidasi akan bekerja baik jika hasil 
pembakaran dengan  keadaan oksigen berlebih 

( λ > 1), untuk keadaan  λ< 1 secondary air 

dibutuhkan. 

2. Double bed system catalyst 

Terdiri dari dua sistem katalis. Sistem pertama 

(katalis reduksi) berfungsi untuk mereduksi  

NOx. Sedangkan,sistem kedua (katalis 

oksidasi) berfungsi mengoksidasi HC dan CO 
menjadi CO2 dan H2O. 

Reaksi-reaksi pada double bed system catalyst 

adalah : 

  NO +  CO 
1

2
𝑁2 +   C𝑂2  

𝐻𝑛𝐶𝑚 + 2 (𝑚 +
n

4
) NO  (m +

n

4
)𝑁2 

+  
n

2
𝐻2𝑂 + 𝑚𝐶𝑂2  

 Pada katalis double bed, pemasangan  bed 

terdapat jarak. Sebelum melalui bed  kedua 
terdapat secondary air . Hal ini dikarena pada 

keadaan λ < 1 reduksi NOx sangat baik.dan  

λ> 1 oksidasi HC dan CO sangat baik. 

3. Three Ways Catalyst 

Three ways catalyst akan beroperasi dengan 

baik apabila AFR mendekati stokiometri. 

Reduksi NO dan oksidasi HC dan CO terjadi 
di katalis dan waktu yang bersamaan. 

Three ways catalys bekerja pada closed-loop 

sistem dengan sensor lamda.  Sensor lambda 

digunakan untuk mengetahui keadaan exhaust 

gas apakah mesin beroperasi pada campuran 

kaya atau miskin. Dan mengirimkan signal ke 

mesin untuk mengatur campuran bahan bakar 

dan udara pada proses pembakaran 

selanjutnya. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

 
 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..1. Desain catalytic converter 
 

Pengujian dilakukan di bengkel mobil 

Mitsubishi Lautan Berlian Palembang dengan 

menggunakan sepeda motor bensin empat langkah 

Jupiter MX. Penelitian ini dilakukan dengan 

memvariasikan knalpot standar dan knalpot yang 

menggunakan catalytic converter. Catalytic 

converter disini merupakan pelat yang berbahan 

kuningan (CuZn) dengan desain seperti pada 

gambar 3.1. Jumlah pelat kuningan yang 

ditambahkan pada knalpot divariasikan dengan 

dua variabel yaitu 5 pelat dan 8 pelat kuningan 
(gambar 3.3 dan 3.4). 

Setiap pengujian variabel knalpot akan 

dilakukan dengan memvariasikan putaran yaitu  

1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm, 2500 rpm dan 

3000 rpm. Pengukuran emisi gas buang akan 

dliakukan dengan menggunakan alat gas 

analyzer, dengan data yang diperlukan antara lain 

: CO, CO2, dan HC. 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..2. Desain Knalpot 

Standar 
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Gambar Error! No text of specified style in 

document..3. Desain Knalpot 

dengan Tambahan 5 Pelat Katalis 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..4. Desain Knalpot 

dengan Tambahan 8 Pelat Katalis 

IV. PEMBAHASAN 

4.1 Emisi Karbonmonoksida (CO) 

Pada gambar 4.1 grafik menunjukkan 

hubungan antara emisi CO terhadap putaran. 

Semakin tinggi putaran mesin, maka emisi CO 

akan juga akan semakin meningkat. Penggunaan 

catalytic converter berbahan kuningan (CuZn) 

dapat menurunkan emisi CO sebesar 32,23%. 

Penggunaan jumlah katalis 8 pelat 

menghasilkan emisi CO lebih rendah sebesar 

10,49% dibandingkan dengan jumlah katalis 5 

pelat. Dengan kata lain semakin banyak jumlah 
pelat katalis, maka emisi CO yang dihasilkan 

akan semakin rendah. 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..1. Grafik emisi CO 

terrhadap putaran 

4.2.  Emisi Hidrokarbon (HC) 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..2. Grafik emisi HC 

terrhadap putaran 

 

Gambar 4.2 grafik menunjukkan 

hubungan antara emisi HC terhadap putaran. 

Semakin tinggi putaran mesin, maka emisi HC 

akan menurun. Penggunaan catalytic converter 

berbahan kuningan (CuZn) dapat menurunkan 

emisi HC sebesar 44,46%. 

Penggunaan jumlah katalis 8 pelat 

menghasilkan emisi HC lebih rendah sebesar 
9,6% dibandingkan dengan jumlah katalis 5 pelat. 

Dengan kata lain semakin banyak jumlah pelat 

katalis, maka emisi HC yang dihasilkan akan 

semakin rendah. 

4.3. Emisi Karbondioksida (CO2) 

 

Gambar Error! No text of specified style in 

document..3. Grafik emisi 

terrhadap putaran 

 

Gambar 4.3 grafik menunjukkan 
hubungan antara emisi CO2 terhadap putaran. 

Semakin tinggi putaran mesin, maka emisi CO2 

juga akan semakin meningkat. Penggunaan 

catalytic converter berbahan kuningan (CuZn) 

dapat menurunkan emisi HC sebesar 17,58%. 

Penggunaan jumlah katalis 8 pelat 

menghasilkan emisi CO2 lebih rendah sebesar 

6,8% dibandingkan dengan jumlah katalis 5 pelat. 

Dengan kata lain semakin banyak jumlah pelat 
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katalis, maka emisi CO2 yang dihasilkan akan 

semakin rendah. 

V. Kesimpulan  

1. Penggunaan katalis pelat berbahan kuningan 

(CuZn) yang dipasang pada knalpot dapat 

menurunkan emisi gas CO (35,72%), HC 
(44,46 %), dan CO2 (7,58 %) dibandingkan 

dengan tanpa katalis. 

 

2. Penggunaan jumlah katalis 8 pelat 

menghasilkan emisi CO lebih rendah sebesar 

10,49% dibandingkan dengan jumlah katalis 

5 pelat.  

 

3. Penggunaan jumlah katalis 8 pelat 

menghasilkan emisi HC lebih rendah sebesar 

9,6% dibandingkan dengan jumlah katalis 5 
pelat.  

 

4. Penggunaan jumlah katalis 8 pelat 

menghasilkan emisi CO2 lebih rendah sebesar 

6,8% dibandingkan dengan jumlah katalis 5 

pelat. 

 

5. Semakin banyak jumlah pelat katalis, maka 

emisi CO, HC, dan CO2  yang dihasilkan 

akan semakin rendah. 
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ABSTRAK :Korosi didefinisikan sebagai penurunan kualitas logam akibat reaksi elektokimia dengan lingkungannya. 

Dilingkungan air laut merupakan lingkungan dimana laju korosinya tinggi, hal ini disebabkan pada air laut terdapat 
unsur klorida yang merupakan salah satu unsur yang sangat agresif terhadap logam. 

Upaya pengendalian korosi dilingkungan air laut dewasa ini telah banyak menerapkan metode proteksi katodik. Metode 

proteksi katodik yang paling sering digunakan pada saat ini adalah metode proteksi katodik anoda korban dimana 

disebabkan oleh penerapannya yang mudah dan cukup ekonomis dari segi biaya. Metode proteksi katodik anoda korban 

ini dilakukan untuk melindungi logam yang dalam hal ini adalah material baja karbon dengan menggunakan anoda 

korban yang potensial nya lebih rendah dari logam yang akan diproteksi misalnya paduan seng (Zn). Pada penelitian 

yang dilakukan ini anoda korban dibuat dari paduan seng bekas yang didaur ulang. 

Hasil penelitian menunjukkan laju korosi rata-rata untuk spesimen yang proteksi sebesar 0,625 mm/tahun, spesimen 

tanpa proteksi sebesar 2,469 mm/tahun dan untuk anoda korban sebesar 11,850 mm/tahun. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa anoda korban paduan Seng bekas tersebut belum dapat memproteksi baja secara total. 

 
 

Kata kunci : Pengendalian korosi, anoda korban, paduan seng, laju korosi. 

 

ABSTRACT : Corrosion is gradual destruction of a refined metal as a result of chemical reactions between it and the 

surrounding environment. Sea water is the environment which has the highest corrosion rate because of the chloride in 

it. Cathodic protection has been implemented to control the corrosion in the sea water enviroment. One of the most used 

method is cathodic protection sacrificial metal because of its economical value and easiness. This method is performed 

to protect the metal, in this case carbon steel material, by using sacrifical anode of which potential is lower than the 

metal that will be protected such as zinc (Zn).  In this research, sacrifical anode is made from the recycling zinc alloy. 

Results show that the average corrosion rate for the specimen with protection is  0.625 mm/year, specimen without 

protection is 2,469 mm/year, and for the sacrificial anode is 11,850 mm/year. For these results, it can be concluded that 

sacrificial anode with zinc alloy can not protect the metal totally yet.  
 

 

Keywords : corrosion controlling, sacrificial anode, zinc alloy, corrosion rate. 

 

 

PENDAHULUAN 

Dilingkungan laut banyak terdapat peralatan-

peralatan dan konstruksi-konstruksi bangunan yang 
dipergunakan untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dilaut, seperti kapal-kapal laut, dermaga, 

jaringan pipa-pipa minyak dan gas bumi bawah laut, 

jaringan kabel-kabel listrik bawah laut, mercusuar, 

anjungan minyak lepas pantai dan lain sebagainya yang 

tentunya semua itu tidak terlepas dari penggunaan 

logam. 

Masalah yang sering terjadi dalam penggunaan 

logam adalah adanya serangan korosi yang menimpa 

pada logam tersebut. Hal ini disebabkan oleh air laut 

yang banyak mengandung garam (natrium 

klorida/NaCl). Dimana Natrium Klorida dapat terpecah 
menjadi ion natrium dan ion klorida dan ion klorida 

merupakan salah satu unsur yang sangat agresif terhadap 

logam. 

 Upaya-upaya perlindungan korosi yang dilakukan 
seperti dengan memberi lapisan pelindung, dengan 

mengubah lingkungan , dengan menambahkan unsur-

unsur paduan sehingga logam menjadi lebih tahan 

terhadap serangan korosi sampai kepada metode proteksi 

katodik dan proteksi anodik. 

 Dasar pemilihan proteksi katodik anoda korban 

atas pertimbangan kinerja jenis anoda korban yang 

meliputi; massa jenis, potensial proteksi, tegangan 

dorong, kapasitas dan efisiensi yang dihasilkan 

(Anggono, 2015). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 
luas struktur yang diproteksi akan menyebabkan 

peningkatan arus galvanik yang terjadi, yang secara 

umum akan menurunkan kapasitas dan efisiensi, serta 

meningkatkan laju konsumsi anoda korban dan kinerja 

anoda korban paduan aluminium lebih baik dari pada 

paduan seng. Selanjutnya Eko Julianto S (2016) dalam 

tesisnya Tentang Efektivitas Penggunaan Anoda Korban 
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Paduan Aluminium Pada Pelat Baja Kapal AISI E 2512 

Terhadap Laju Korosi Di Dalam Media Air Laut. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa anoda korban paduan 

aluminium-C (aluminium-97,165 %) memiliki kinerja 

yang optimal, dalam arti dapat memperlambat laju korosi 

pelat baja seminimal mungkin, dan laju korosi paduan 

aluminium yang maksimal, sehingga benar-benar dapat 

berfungsi sebagai anoda yang memang dikorbankan. 

Pengendalian korosi dilingkungan air laut, 

misalnya pada kapal-kapal laut atau dermaga penerapan 
lapisan pelindung tidak banyak memberi keuntungan, 

sebab faktor gesekan dan tumbukan oleh gelombang laut 

akan memungkinkan terkelupasnya lapisan pelindung 

sehingga peluang untuk terjadinya serangan korosi akan 

semakin besar. Dan untuk perlindungan korosi dengan 

menggunakan metode proteksi katodik dan proteksi 

anodik lebih memungkinkan dan menguntungkan untuk 

lingkungan tanah dan lingkungan air laut. 

 Dari 600-700 ton sampah/hari (sumber Badan 

Lingkungan Hidup (BLH) kota Palembang) yang terdiri 

dari organik dan unorganik diantaranya adalah seng yang 
berupa barang-barang bekas baik bekas peralatan rumah 

tangga maupun bekas kemasan makanan dan minuman.  

 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka upaya 

untuk mempelajari dan memahami pengendalian korosi 

terhadap logam dilingkungan air laut dengan 

menggunakan metode proteksi katodik telah memberikan 

motifasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan 

eksperimen dilaboratorium dengan memanfaatkan seng 

bekas sebagai anoda korban. Dalam hal ini penulis akan 

melakukan penelitian “Studi Kelayakan Anoda Korban 

Paduan Seng Bekas Untuk Pengendalian Korosi di 
Lingkungan Air Laut”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Definisi Korosi. 
 Definisi korosi menurut Trethewey, K.R., 

Chamberlain, J. Dalam bukunya Korosi Untuk 

Mahasiswa dan Rekayasawan mengatakan bahwa 

“ korosi adalah penurunan kualitas logam akibat reaksi 

elektrokimia dengan lingkungannya “. Dari definisi 

tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat ditekankan 

lagi, yaitu : 

- Korosi sangat erat kaitannya dengan logam. 

- Melalui istilah “ penurunan kualitas “, bisa diartikan 

bahwa korosi adalah suatu proses yang tidak 

dikehendaki, walaupun pada kenyataanya 
penggunaan istilah ini tidak selamanya benar. 

- Penurunan kualitas logam tidak hanya melibatkan 

reaksi kimia namun juga reaksi elektrokimia yakni 

antara material-material yang bersangkutan ( dalam 

hal ini anoda dan katoda ) terjadi perpindahan 

elektron. Karena elektron adalah sesuatu yang 

bermuatan negatif, maka pengangkutannya akan 

menimbulkan arus listrik dan pada reaksi demikian 

sangat dipengaruhi oleh beda potensial antara kedua 

elektroda. 

- Kata “ Lingkungan “ disini artinya adalah semua 

unsur-unsur yang ada disekitar logam terkorosi pada 

saat proses korosi berlangsung. 

Prinsip Terjadinya Korosi. 

 Salah satu cara untuk mengetahui proses korosi 

dapat dilakukan dengan menggambarkan suatu 

mekanisme sel korosi basah sederhana dengan anoda dan 

katoda tunggal seperti gambar dibawah ini. 

  

 
Gambar 1: Sel korosi sederhana 

 

Dari gambar diatas korosi bisa terjadi pada anoda jika 

antara anoda dan katoda terdapat selisih energi bebas. 
Selisih energi bebas ini merupakan perwujudan potensial 

listrik antara anoda dan katoda. Apabila rangkaian 

elektroda-elektroda (sebutan lain untuk anoda dan 

katoda) dalam keadaan tertutup, potensial listrik akan 

menggerakkan arus listrik yang tidak lain adalah 

elektron-elektron yang dihasilkan oleh reaksi korosi. 

Dari gambar juga terlihat empat komponen dasar yang 

menyebabkan korosi dapat terjadi pada logam, yaitu : 

adanya anoda, adanya katoda, adanya elektrolit sebagai 

media dan adanya penghubung arus listrik, sehingga 

dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut : 
- Anoda. 

Anoda biasanya terkorosi dengan melepaskan 

elektron-elektron dari atom-atom logam netral untuk 

membentuk ion-ion yang bersangkutan. Ion-ion ini 

mungkin tetap tinggal dalam larutan atau bereaksi 

membentuk hasil korosi yang tidak larut. Reaksi 

yang membentuk hasil korosi yang tidak larut dalam 

elektrolit ini bisa saja menghalangi pelarutan logam 

lebih lanjut sehingga proses korosi terhenti. Bila hal 

ini terjadi, maka permukaan logam akan mengalami 

yang disebut dengan pemasifan (passivated). Reaksi 

korosi suatu logam M biasanya dinyatakan dalam 
persamaan sederhana berikut : 

 M    Mz+
  +  z e- 

Banyaknya jumlah elektron yang diambil dari 

masing-masing atom ditentukan oleh valensi logam 

yang bersangkutan. Umumnya, z =1, 2,atau 3. 

- Katoda. 

Katoda biasanya tidak mengalami korosi, walaupun 

mungkin menderita kerusakan dalam kondisi-kondisi 

tertentu.  

Reaksi reduksi yang umumnya dijumpai pada proses 

korosi antara lain adalah : 
1. Pengendapan logam : Mz+ + ze-  M 

2. Reduksi ion logam  : M(z + n) + + ne-  Mz+ 

3. Reduksi hidrogen : 2H+ + 2e-  H2 (g) 

4. Pembentukan air : O2 + 4H+ +4e-  2H2O 
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5. Pembentukan hidroksil : O2+2H2O+4e  4(OH) 

6. Dekomposisi air : 2H2O+ 2e- H2(g)+ 2(OH)- 

- Elektrolit. 

Istilah ini diberikan kepada larutan , yang dalam hal 

ini harus bersifat dapat menghantarkan arus listrik. 

Air sangat murni biasanya dianggap bukan elektrolit. 

Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari 

lingkungan berair akan dianggap mempunyai 

konduktivitas yang cukup untuk berfungsi sebagai 

elektrolit. Dalam korosi panas, kehadiran air tidak 
dibutuhkan, karena disitu garam-garam yang leleh 

bertindak sebagai elektrolit. 

- Hubungan listrik. 

Antara anoda dan katoda harus terdapat kontak listrik 

agar arus listrik dalam sel korosi dapat mengalir. 

Tentu saja , hubungan secara fisik tidak diperlukan 

bila anoda dan katoda merupakan bagian dari logam 

yang sama. 

 

 Dan perlu diperhatikan disini bahwa reaksi 

yang menyerap elektron ( reaksi reduksi ) selalu serentak 
prosesnya dengan reaksi yang menghasilkan elektron 

( reaksi oksidasi ). Penghilangan salah satu dari keempat 

komponen yang telah diuraikan diatas akan 

menyebabkan terhentinya proses korosi dan inilah yang 

menjadi prinsip utama dalam hal pengendalian korosi. 

Dan perlu juga dicatat disini bahwa elektron dan arus 

listrik mengalir berlawanan arah. 

Korosi Galvanik. 

 Pada korosi logam tak sejenis ini (galvanik) 

dikenal dengan adanya istilah deret elektrokimia  tentang 

deret elektrokimia beberapa unsur dengan standar 

hidrogen). 

Tabel 1. Deret elektrokimia beberapa unsur dengan 

standar hidrogen. 

No. 
Nama 

logam 

Reaksi ½ sel 

(Oksidasi/Reduksi) 

Potensial 

elektroda 

(volt) 

01. Emas Au   Au+ + e- + 1.68 

02. Platina Pt    Pt2+ + 2e- + 1.20 

03. Air raksa Hg    Hg2+ + 2e- + 0,85 

04. Perak Ag    Ag+ + e- + 0,80 

05. Tembaga Cu    Cu2+ + 2e- + 0,34 

06. Hidrogen H2    2H + 2e- 0,00 

( acuan ) 

07. 
Timah 

hitam 
Pb    Pb2+ + 2e- - 0,13 

08. Timah Sn    Sn2+ + 2e- - 0,14 

09. Nikel Ni    Ni2+ + 2e- - 0,25 

10. Kadmium Cd    Cd2+ + 2e- - 0,40 

11. Besi/Baja Fe    Fe2+ + 2e- - 0,44 

12. Khrom Cr    Cr3+ + 3e- - 0,71 

13. Seng Zn    Zn2+ + 2e- - 0,76 

14. Aluminium Al    Al3+ + 3e- - 1,67 

15. Magnesium Mg    Mg2+ + 2e- - 2,34 

16. Natrium Na    Na+ + e- - 2,71 

17. Kalsium Ca    Ca2+ + 2- - 2,87 

18. Potasium K    K+  + e- - 2,92 

19. Litium Li    Li+ + e- - 2,96 

 

Deret elektrokimia diperoleh dalam kondisi 

baku. Harga-harganya bersifat mutlak untuk setiap unsur 

dan bergantung pada elektrolit yang digunakan. 

Sedangkan dipihak lain, deret galvanik hanya berlaku 

untuk kondisi-kondisi elektrolit, tekanan dan temperatur 

tertentu. Tidak seperti deret elektrokimia, deret galvanik 

dapat pula dilengkapi dengan unjuk kerja relatif logam-

logam paduan, dan hal ini sangat besar mamfaatnya bagi 

para perancang. Jadi untuk penerapan praktis orang-

orang lebih menyukai pemakaian deret galvanik, tetapi 
untuk pengembangan teori, deret elektrokimia lebih 

tepat. 

Pengendalian Korosi Dengan Proteksi Katodik. 
 Dalam suatu sel korosi, yang mengalami proses 

korosi adalah sel yang bertindak sebagai anoda, 

sedangkan sel yang bertindak sebagai katoda tidak 

mengalami proses korosi. Berdasarkan kenyataan ini 

proteksi katodik dapat didefinisikan sebagai suatu 

metode pengendalian korosi dengan cara 

mengkatodikkan logam yang mengalami korosi. Metode 

ini dilakukan dengan menerapkan teknik elektrik untuk 
mengaktifkan potensial logam sehingga reaksinya 

mempercepat pengkatodikkan logam yang mengalami 

korosi. 

 Metode pengendalian korosi dengan proteksi 

katodik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode 

proteksi katodik dengan menggunakan anoda korban 

( sacrificial anode method ) dan metode proteksi katodik 

dengan menggunakan arus tanding (impressed current 

method). 

Metode proteksi katodik anoda korban. 

Metode proteksi katodik dengan menggunakan 

anoda korban secara sederhana dapat dijelaskan dengan 
menggunakan konsep sel korosi dwilogam yang bersifat 

galvanik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proteksi katodik anoda korban 

Komponen yang akan dilindungi akan bertindak 

sebagai katoda dan sebagai bahan anodanya dapat 

dimamfaatkan pengetahuan tentang deret galvanik. 

Karena bahan yang sering membutuhkan perlindungan 

adalah besi dan baja, maka semua logam yang 

potensialnya lebih aktif dibandingkan besi dan baja 
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Bahan

Pengukuran dimensi serta berat

specimen dan anoda korban

Pengangkatan

Pengukuran dimensi serta berat

specimen dan anoda korban

Pengolahan data

Persiapan :

1. Specimen

2. Anoda korban

3. Larutan

Perendaman

dapat dipergunakan sebagai bahan yang akan bertindak 

sebagai anoda. 

Karena proteksi katodik anoda korban ini 

bergantung pada efek galvanik, maka perlu sekali 

mengusahakan agar anoda yang dipasang mempunyai 

kontak listrik yang baik tehadap komponen yang akan 

dilindungi. Potensial yang diberikan kepada komponen 

lebih dinegatifkan sehingga reaksi anodik pada anoda 

diperlambat, namun sebaliknya reaksi katodik pada 

komponen dipercepat, akibatnya komponen menjadi 
lebih katodik dan terlindunglah komponen dari serangan 

korosi. 

Pemasangan anoda korban telah banyak 

dilakukan pada komponen-komponen yang akan 

dilindungi pada berbagai macam kondisi lingkungan 

seperti dilingkungan air laut, misalnya pada kapal laut, 

dermaga , anjungan minyak lepas pantai, pipa-pipa 

minyak atau pipa-pipa gas bawah laut, rambu suar dan 

lain-lain. Tabel berikut ini memperlihatkan sifat dan 

jenis bahan anoda korban yang sering digunakan. 

Tabel 2. Sifat dan janis bahan anoda korban yang sering 
digunakan. 

Sifat 

Paduan 

Seng 

( C-

sentry ) 

Paduan 

Aluminium 

( Galvalum 

I ) 

Paduan 

Magnesium 

( Galvomag ) 

Komposisi 

( % ) 

Al : 0,4 

- 0,6 

Cd : 

0,075 - 

0,125 

Cu : < 

0,005 

Fe : < 

0,0014 
Pb : < 

0,15 

Si  : < 

0,125 

Zn : 

rem 

Al : sisa 

Cu : < 

0,006 

Fe : < 0,1 

Hg : 0,02 - 

0,05 

Si  : 0,11 - 
0,21 

Zn : 0,3 – 

0,5 

Lain-lain : 

< 0,02 

Al : < 0,01 

Cu : 0,02 

Fe : < 0,03 

Mg : rem 

Mn : 0,5 – 

1,3 
Ni : 0,001 

Pb : < 0,1 

Sn : < 0,1 

Zn : < 0,1 

Kerapatan 
7060 

kg m-3 

2695 kg m-

3 1765 kg m-3 

Kapasitas 
780 Ah 

kg-1 

2640 Ah 

kg-1 1232 Ah kg-1 

Pengausan 

( berat ) 

10,7 

Kg Ay-

1 

3,2 kg Ay-1 4,1 kg Ay-1 

Pengausan 

( volume ) 

1518 

ml Ay-

1 

1180 ml 

Ay-1 2296 ml Ay-1 

Keluaran 
6,5 A 

m-2 6,5 A m-2 10,8 A m-2 

Ekor( SSC ) 
- 1050 

mV 
- 1050 mV - 1700 mV 

  

Ket : SSC = Elektroda acuan perak / perak klorida 

Metode proteksi katodik arus tanding. 

Pada proteksi katodik dengan menggunakan 

arus tanding sebenarnya mempunyai prinsip yang hampir 

sama dengan prinsip metode proteksi anoda korban.  

 

 
 

Gambar 3. Proteksi katodi metode arus tanding 

Hanya saja pada metode proteksi katodik arus tanding 

dipasang alat pencatu daya  (transformer rectifier) yang 

memungkinkan untuk mengendalikan dan mengatur 

tegangan arus listrik yang dibutuhkan. Perbedaan lain 

adalah bahwa bahan anoda harus diisolasi untuk 

melindungi logam dari kerapatan arus yang berlebihan. 

Seng (Zn) 

 Seng mempunyai kombinasi sifat-sifat yang ideal 

yang diantaranya adalah polarisasi yang rendah dan 

efisiensi yang tinggi. seng dapat digunakan untuk 
melindungi instalasi peralatan dalam air, dimana sekitar 

99,99 murni sangat cocok untuk perlindungan tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara 

eksperimental dilaboratorium. Langkah-langkah kerja 

yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar diagram alir berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.  Diagram alir penelitian. 

Bahan Penelitian. 

Bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian 

antara lain adalah : 

1. Pelat baja karbon AISI 1025. 

2. Anoda korban paduan seng bekas. 
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3. Larutan H2SO4, NaCl, kristal CuSO4, air murni dan 

alkohol. 

4. Kabel tembaga sebagai penghubung listrik. 

Persiapan Spesimen. 

 Specimen untuk penelitian ini menggunakan 

bahan logam baja karbon berupa pelat baja AISI 1025 

yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk konstruksi 

umum, berukuran ( 15 X 70 X 150 ) mm , diamplas 

menggunakan kertas amplas mulai dari nomor 360, 600, 

800 sampai 1500. Kotoran-kotoran dan lemak yang 

mungkin ada pada spesimen dibersihkan dengan cara 

merendam specimen kedalam larutan HCl, kemudian 

spesimen selanjutnya diukur dimensinya ditimbang 

dengan menggunakan timbangan digital. 

Penyiapan Anoda Korban. 

 Bahan anoda korban adalah paduan seng bekas 
yang dimensi ukurannya ditentukan sebagai berikut : 

Keluaran arus yang baik untuk anoda korban dengan 

bahan paduan seng  adalah sebesar 6,5 2. mA  (literatur), 

luas permukaan (A) specimen yang terendam akan 
dihitung sedangkan arus listrik yang dibutuhkan untuk 

memproteksi logam baja tanpa lapisan adalah sebesar 

110 2. mmA  (literatur).  

Beda potensial antara spesimen dan anoda 

korban didapat dengan cara pengukuran 
menggunakan elektroda acuan Cu/CuSO4 yang 

skemanya terlihat pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 5. Skema pengukuran beda potensial 

Tahap Perendaman 

 Setelah semua bahan telah dipersiapkan 

kemudian dilakukan pengujian dengan perendaman 

spesimen dan anoda korban menggunakan larutan NaCl 

sebagai pengganti air laut. Pengujian dilakukan dengan 

metode uji celup pasangan anoda dan katoda yang 

dihubungkan dengan kabel tembaga. Perendaman 

dilakukan selama 120 jam. Selama perendaman 

berlangsung dilakukan pengamatan secara visual 
terhadap perubahan terhadap spesimen dan anoda korban 

dan dilakukan pengukuran potensial dan pH. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari pelaksanaan penelitian ini didapatkan beberapa 

data seperti data kehilangan volume (  V), kehilangan 

berat (W) dan beda potensial (E) spesimen dan anoda 

korban paduan seng (Zn) serta pH elektrolit. Data-data 

tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3. Kehilangan Berat (ΔW) spesimen uji dan anoda 

korban 

Nama W0 (gr) W1 (gr) ΔW (gr) 

Spesimen 

tanpa proteksi 
23.89 23.751 0.139 

Spesimen dgn 

proteksi  

24.68 24.611 0.069 

Anoda korban 0.266 0.108 0.158 

 

 

 
 

Gambar 6. Grafik kehilangan berat spesimen dan anoda 

korban 
 

 

 

 

Perhitungan Laju Korosi 

 Salah satu metode untuk menentukan laju korosi 

adalah dengan menghitung berat per satuan atau 

kedalaman penetrasi per satuan waktu.  

ΔW = ΔV x ρ     

 

Sedangkan kedalaman penetrasi pada permukaan logam 

yaitu: 
ΔV = p x l x t  

 

t = ΔV / p x l 

 

jadi laju korosi yang terjadi adalh sebagai berikut :  

 

 r = t / T 

dimana :  

r = laju korosi (mm/tahun) 

t = kedalaman penetrasi (mm) 

T = Waktu (tahun) 
 

Dari perhitungan dengan rumus diatas didapat laju 

korosi seperti pada table 4. 

 

Tabel 4. Laju korosi pada spesimen dan anoda korban 

Nama 
r 

(mm/th) 

Spesimen tanpa proteksi 2,469 

Spesimen dgn proteksi  0,625 

Anoda korban 11,850 

 

0.139
0.069

0.158

0

0.05

0.1

0.15

0.2

spesimen
tanpa

diproteksi

spesimen
dengan
proteksi

anoda korban
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Gambar 7. Grafik laju korosi spesimen dan anoda korban 

 

 

Dari grafik laju korosi rata-rata diatas terlihat 

bahwa spesimen yang diproteksi dengan paduan seng 

bekas daur ulang memiliki laju korosi rata-rata sebesar 

0,625 mm/tahun sedangkan spesimen tanpa proteksi 

memiliki laju korosi rata-rata sebesar 2,468 mm/tahun 

dan anoda korban berupa paduan seng bekas yang di 

daur ulang memiliki laju korosi rata-rata 11,850 

mm/tahun. Dari laju korosi yang memakai anoda korban 

standar jauh lebih kecil dari hasil penelitian ini dan juga 
dilihat di diagram E-pH maka paduan seng bekas yang 

didaur ulang ini belum layak digunakan sebagai anoda 

korban untuk proteksi katodik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan. 
 Dari hasil pelaksanaan dan pengolahan data-

data penelitian tentang pengendalian korosi pada 

material baja karbon dilingkungan air laut dengan 

menggunakan metode proteksi katodik anoda korban 

dengan bahan anoda korban paduan paduan seng (Zn) 
dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya 

adalah : 

1. Metode proteksi katodik anoda korban ternyata dapat 

dipakai untuk mengendalikan laju korosi yang terjadi 

pada material baja karbon. 

2. Anoda korban paduan seng (Zn) bekas ini dapat 

mengendalikan laju korosi pada material baja namun 

belum dapat memproteksi secara total. 

3. Semakin besar/banyak paduan yang terdapat pada 

anoda korban seng (Zn) maka semakin kecil 

kemampuannya untuk memproteksi baja. 

 

Saran. 

 Dalam melindungi material baja karbon dari 

serangan korosi dengan menggunakan metode proteksi 

katodik anoda korban sebaiknya memakai material 

anoda korban paduan seng (Zn) yang komposisi paduan 

nya kecil agar beda potensial nya terhadap baja menjadi 

lebih besar. 
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ABSTRAK: Korosi adalah proses pembusukan suatu bahan, biasanya metal atau proses perubahan suatu sifat bahan 

akibat pengaruh atau reaksi dengan lingkungan sekitar. Korosi sesungguhnya tidak dapat dihentikan namun hanya bisa 

dicegah atau diperlambat lajunya, maka perlu diadakan perlindungan korosi dan yang sesuai adalah proteksi katodik. 

Menanggulangi terjadinya korosi pada pipa gas PT.PGN SOLUTION Area yang tertanam ditanah dengan Sistem 

Proteksi Katodik (Sacrificial Anode). Sistem Katodik ini salah satu cara mencegah terjadinya korosi dalam jangka 

waktu yang panjang sebagai bentuk pemeliharaan pipa, membuat pipa tersebut berumur panjang dan efisiensi dari 

kerugian yang terjadi akibat korosi. Dengan melalukan pengamatan, pengumpulan data, membuat kesimpulan dan 

melakukan perbaikan. Kesimpulan sistem proteksi katodik anoda korban (sacrificial anode) yang terpasang di area kota 

Palembang masih berfungsi dengan baik dalam standard proteksi (850 mV – 1500 mV). 

 

Kata kunci : Korosi, Proteksi katodik, halfcell, Multimeter 

 
 

ABSTRACT: Corrosion is the process of decaying a material, usually a metal or a process of changing the nature of a 

material due to the influence or reaction with the surrounding environment. Corrosion actually can’t be stopped but 

can only be prevented or slowed its speed then it needs to be held corrosion protection and the appropriate is 

CathodicProtection. Tackling the corrosion of PT gas pipes. PGN Solution Area Palembang which is embedded 

grounded with Catholic Protection System (Sacrificial Anode). This Cathodic Protection System is one way to prevent 

corrosion in the long term as a form of pipe maintenance. Make the pipe live long and the efficiency of the losses 

caused by corrosion. By making observations, collecting data, making conclusions, and making improvements. The 

conclusion cathodic protection system  sacrificial anode in area Palembang city are still good which protection 

standard (850mV-1500mV). 

 

Keywords: Corrosion, Cathodic, Protection, Halfcell, Multimeter 

 

 

PENDAHULUAN 

Kegagalan pada sistem pipa atau pipiline salah 

satunya disebakan karena korosi. Walaupun tidak 

menyerang keseluruhan pada pipa namun keberadaan 

korosi tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan. 

Kegagalan akibat korosi dapat menyebabkan banyak 

kerugian, baik dari segi ekonomi, segi produktivitas dan 

juga dari segi keselamatan dan keamanan lingkungan. 

Pengendalian korosi dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara. Untuk mengendalikan serangan korosi 

internal dibagian dalam pipa , dapat dilakukan dengan 

metode lining atau menggunakan inhibitor. Untuk 

mencegah korosi pada bagian luar pipa dapat dilakukan 

dengan cara mengubah lingkungan sekitar pipa menjadi 

tidak korosif. Upaya lain untuk mengendalikan serangan 

korosi pada bagian luar juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan coating. Selain kedua metode tersebut 

pengendalian korosi dapat menggunakan sistem proteksi 

katodik. Proteksi katodik dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu metode impressed dan metode anoda korban 

(sacrifice/galvanic anode). Materi yang dibahas pada 

penelitian ini adalah  Analisa Pengukuran Sacrificial 

Anode Chatodic Protection (SACP) yang  terdapat pada 

jaringan pipa gas area kota Palembang yang dikelolah 

oleh PT.PGN area kota Palembang. Adapun metode 

pemeliharaan yang dapat diterapkan pada proteksi 

katodik anoda korban. Oleh karena itu hasil data dari 

pengujian eksperimen dalam penelitian ini perlu 

dianalisa, dari perbandingan data yang ada dan apakah 

pipa sudah terproteksi dengan benar dengan sistem 

proteksi katodik yang selama ini digunakan. Melihat 

data yang sudah dilakukan dan diperoleh juga data 

pengujian yang selama beberapa tahun pengujian pada 

beberapa tahun terakhir dimana data terlihat naik 

turunnya nilai pengukuran dari potensial pipa yang 

diproteksi , potensial pipa, potensial anoda korban, dan 

arus proteksi atau arus anoda tersebut. 

TUJUAN DAN MANFAAT 
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Penelitian ini tentu memiliki tujuan dan berbagai 

manfaat yaitu ; 

1. Untuk melakukan evaluasi sistem proteksi katodik 

anoda korban (Sacrificial Anode) yang terpasang 

pada ruas pipa gas Jl Demang Lebar Daun sampai 

dengan Jl Kolonel H Burlian kota Palembang  

2. Untuk mendapatkan data  pengujian yang bisa 

dijadikan referensi untuk melakukan kegiatan 

maintenance pada jaringan pipa gas dengan sistem 

proteksi katodik tersebut pada tahun berikutnya. 

3. Mengetahui anoda mana yang masih aktif dan 

anoda yang telah habis.  

4. Mengetahui apakah nilai proteksi sudah memenuhi 

standar.  

 

DASAR TEORI 

 

Sistem proteksi katodik juga berperan penting 

dalam sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, bisa 

sebagai pendukung keamanan kondisi pipa dari 

serangan korosi yang beroperasi, juga menajaga umur 

pipa tersebut lebih panjang dalam pengoperasiannya. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dianalisa, dari 

perbandingan data yang ada dan apakah pipa sudah 

terproteksi dengan benar dengan sistem proteksi 

katodik yang selama ini digunakan. Melihat data yang 

sudah dillakukan dan diperoleh pdata pengujian yang 

selama beberapa tahun pengujian pada beberapa tahun 

terakhir dimana data terlihat naik turunnya nilai 

pengukuran dari potensial pipa yang diproteksi , 

potensial pipa, potensial anoda korban, dan arus 

proteksi atau arus anoda tersebut.  

 

Perhitungan Teknis Sacrificial Anode 

Untuk menghitung arus proteksi dapat menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Ip =  Ap . Icd                        (1) 

Keterangan :  

Ip = Arus Proteksi (A) 

Ap = Luas permukaan pipa diproteksi (m2) 

Icd = current density (mA) 

 

Perhitungan Driving Voltage Requirement  
Untuk mendapatkan selisih dari potensial pipa dengan 

potensial proteksi bisa dilakukan dengan : 

∆Ereq = driving voltage  (Volt) 

∆E     = Driving voltage for magnesium anode standard 

potential = 0.5 volt 

Ep = Potensial Pipa 

Eprot = Potensial Proteksi 

  

Pengukuran Soil Resistivity dan pH Tanah 

Untuk mengetahui nilai Soil Resistivity dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Resistivity = RI(Ohm). 

Factor (M)     (2) 

 

Perhitungan Resistansi Anoda dan Anode Current 

Output   

Dimana nilai resistansi anoda, dimana nilai r diambil 

dari hasil pengukuran soil resistivity  

Ra  =  0.003834.r     (3) 

Keterangan :   

Ra  = Resistansi Anoda (ohm) 

r  = Soil Resistivity (ohm.m) 

0.003834  = konstanta 

 

Anode current output merupakan besarnya arus yang 

dihasilkan anoda. Besarnya arus akan bergantung dengan 

besarnya driving voltage dan resistansi anoda. Nilai 

driving potensial adalah selisih antara global protection 

potensial (Eprot) dan close circuit potensial (Eprot), 

dimana ∆E standard anoda jenis Magnesium adalah 0,5 

Volt. Sehingga nilai anode current output dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut ini : 

Ia       =  ∆E      

      Ra   

Keterangan :   

Ia       = arus anoda (A) 

∆Ereq   = driving voltage yang dibutuhkan (Volt) 

Ra      = resistansi anoda (ohm) 

METODE PENELITIAN 

a. Diagaram Alur Penelitian 
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b. Lokasi Pengambilan Data 

Pada Penelitian ini pengujian dan pengambilan data 

pengukuran TexBox (TB) dilakukan pada 15 titik 

uji yaitu sepanjang ruas pipa gas di Jl Demang 

Lebar Daun sampai dengan Jl Kolonel H Burlian 

kota Palembang. 

  

Gambar. 1 Peta Lokasi Pengujian TB1 – TB 15. 

1. Bahan dan Alat Penelitian 

 
 

 
Gambar 2. Cu/CuSO4 yang terlarut atau jenuh 

 

 
Gambar 3. Halfcell 

 

 
Digital Multimeter 

 

 
Gambar 4. Digital Multimeter dan Bagian Test Box 

 

METODE PENGUKURAN PROTEKSI KATODIK 

Dalam keadaan normal, tegangan pipa yang 

diproduksi tidk bisa diatur dan sangat tergantung pada 

Kajian Pustaka 

Identifikasi Masalah 

Analisa data pengukuran sistem 

proteksi katodik yang terpasang 

 

Mulai 
 

Observasi Pendahuluan 

Selesai 
 

Kesimpulan 
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desain, material material anoda korban dan kondisi dari 

struktur lapisannya (structure coating condition). 

Apakah masih mampu untuk mensuplai arus yang 

dibutukan ke struktur dan hasilnya harus diukur apakah 

mencapai batas minimal proteksi yang dizinkan atau 

tidak. Pengecekan rutin dan penggantian anoda (jika 

diperlukan) harus selalu dilakukan untuk mendapatkan 

keseluruahna struktur tetap selalu terproteksi dengan 

baik. Dalam pemeliharaan sistem perpipaan pada sistem 

perpipaan  gas maka perlu dilakukan pengecekan dan 

pemeliharaan secara rutin sebagai berikut : 

1. Pengukuran potensial pipa yang diproteksi. 

 
a) Cek dan catat semua hasil pengukuran anode dan 

kabel yang tehubung ke pipa yang diproteksi 

yang berada di semua Test Box, diukur 

menggunakan Multimeter-DC-mili Volt meter dan 

Halfcell Cu/CuSO4. 

b) Taruh Halfcell Cu/CuSO4 di tanah (usahakan cari 

kondisi tanah yang lembab atau basah), dan ujung 

kabelnya disambungkan ke negative pole nya 

(warna hitam) Multimeter dan kemudian kabel 

positive pole nya (warna merah) disambungkan 

ke terminal pipa yang ada didalam di Test  Box. 

c) Yang terbaca dari pengukuran adalah 

POTENSIAL PIPA YANG DIPROTEKSI 

dilokasi tersebut. 

d) Catat semua hasil pengukuran dan disimpan 

sebagai dokumen referensi. 

 

2. Pengukuran Potensial Dasar Pipa (Pipe 

Natural Potential) 

 

a) Melepas kabel jumper (Resistor) yang 

menghubungkan antara terminal pipa dan 

terminal anode di Test Box. 

b) Ukur menggunakan Multimeter-DC-mili Volt 

meter dan Halfcell Cu/CuSO4. 

c) Taruh Halfcell Cu/CuSO4 di tanah (usahakan cari 

kondisi tanah yang lembab atau basah), dan ujung 

kabelnya disambungkan ke negative pole nya 

(warna hitam) Multimeter-DC- mili Volt meter, 

dan kemudian kabel positive pole nya (warna 

merah) disambungkan ke terminal pipa di Test 

Box. 

d) Yang terbaca dari pengukuran adalah 

POTENSIAL DASAR PIPA dilokasi tersebut. 

e) Catat semua hasil pengukuran dan disimpan 

sebagai dokumen referensi. 

 

3. Mengukur Potensial Dasar Anoda Korban 

 
a) Melepas kabel jumper (Resistor) yang 

menghubungkan antara terminal pipa dan 

terminal anode di Test Box. 

b) Ukur menggunakan Multimeter-DC-mili Volt 

meter dan Halfcell Cu/CuSO4.  

c) Taruh Halfcell Cu/CuSO4 di tanah (usahakan cari 

kondisi tanah yang lembab atau basah), dan ujung 

kabelnya disambungkan ke negative pole nya 

(warna hitam) Multimeter-DC-mili Volt meter, 

dan kemudian kabel positive pole nya (warna 

merah) disambungkan ke terminal Anode di Test  

Box. 

d) Yang terbaca dari pengukuran adalah Potensial 

Anode dilokasi tersebut. 

e) Catat semua hasil pengukuran dan disimpan 

sebagai dokumen referensi. 

 

4. Mengukur keluaran Arus Anoda 
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a) Melepas kabel jumper (Resistor) yang 

menghubungkan antara terminal pipa dan 

terminal anode di Test Box. 

b) Ukur menggunakan Mulitimeter-DC- milli 

Ampere meter  

c) Sambungkan kabel positive pole nya (warna 

merah) dari Mulitimeter-DC-milli Ampere meter 

ke kabel pipa dan kemudian kabel positive pole 

nya (warna merah) disambungkan ke terminal 

Anode di Test  Box. 

d) Yang terbaca dari pengukuran adalah ARUS 

KELUARAN ANODE dilokasi tersebut. 

e) Catat semua hasil pengukuran dan disimpan 

sebagai dokumen referensi. 

 

 

5. Troubleshooting Proteksi Katodik (Sacrificial 

Anode) 

Berikut ini adalah metoda yang dipakai untuk 

troubleshooting jika terjadi masalah pada proteksi pipa 

jenis Anoda Korban / Sacrificial Anode. Jika secara 

keseluruhan nilai proteksi pipa tiba-tiba berkurang 

signifikan jika dibandingkan dengan hasil pengukuran 

yang sebelumnya, investigasi yang lebih detil harus 

dilakukan 

Tabel 1. Metode trobleshooting 

No. Permasalahan 
Analisa penyebab 

masalah 

1 

Arus Anoda Nol 

atau Sangat 

Rendah 

 Anoda hampir habis,     

Perlu diganti. 

 

 Hubungan anoda ke  

Struktur (kabel) rusak 

 

 Tanah mengering 

(musim kemarau) 

 

 Anoda terpolusi 

 

2 
Arus Anoda 

Tetap atau 

Bertambah 

 Terjadi hubungan 

(contact) dengan       

struktur baru. 

 

 Kegagalan peralatan 

isolasi. 

 

 Perubahan lingkungan 

yang menyebabkan 

terjadinya polarisasi 

karena kandungan 

oksigen naik. 

 

 Terdapat tambahan 

struktur yang 

diproteksi. 

 

 Terjadi degradasi atau 

kerusakan coating. 

   

PEMBAHASAN 
1. Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran potensial 

proteksi pada arus pipa gas TB 01 s/d TB 15 - April 

2017 : 

 
 

Gambar 5. Data pengukuran potensial proteksi 2017 

608



 

Hendra Dwipayana, et al. 

 

 
Gambar 6. Potensial Proteksi Text Box Tahun 2013-

2017. 

 

2. Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran   potensial   

anoda     pada 

arus pipa gas TB 01 s/d TB 15 - April 2017 : 

 

 
Gambar 7. Potensial Anoda Korban April 2017 
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ANALISA  PENGUKURAN 

SACRIFICIAL ANODE CATHODIC PROTECTION(SACP) 

PADA JARINGAN PIPA GAS AREA PALEMBANG 

 
Gambar 7. Potensial anoda korban TB 2013-2017 

 

3. Hasil Pengukuran Sistem Proteksi Katodik April 

2017 : 

 

4. Hasil perhitungan driving voltage ruas pipa gas TB 

01 s/d TB 15 Tahun 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Hasil pengukuran soil resistivity ruas pipa gas TB 

01 s/d TB 15 Tahun 2017  
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6. Hasil perhitungan Resistansi Anoda dan Arus 

Anoda  ruas pipa gas TB 01 s/d TB 15 Tahun 2017 

 
 

HASIL PEMBAHASAN 

Berdasarkan Pengukuran dan Perhitungan 

menggunakan referensi NACE RP0169 2007 dan ISO 

15589-2 2003, dan perbandingan data pengujian selama 

lima tahun terakhir, maka hasil evaluasi dari sistem 

katodik anoda korban (Sacrificial Anode) yang yang 

terpasang pada ruas pipa gas Jl Demang Lebar Daun 

sampai dengan Jl Kolonel H Burlian maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ; 

1. Sistem proteksi katodik anoda korban (sacrificial 

anode) yang terpasang masih berfungsi dengan baik 

dan memenuhi standard proteksi (850 mV – 1500 

mV) berdasarkan hasil pengukuran potensial pipa 

dan potensial proteksi.  

2. Penurunan nilai potensial anoda korban dari tahun 

ke tahun manandakan bahwa pipa sudah benar – 

benar terproteksi dan sistem proteksi katodik sudah 

berjalan sesuai pada fingsinya. Satu contoh pada 

TB 15 April 2014 nilai potensial anoda 1.725 mV, 

berjalan ke April 2015 nilai potensial anoda pada 

TB 15 tersebut adalah 1.308 mV . 

3. Pengumpulan data hasil pengukuran katodik 

proteksi sebernannya bisa dilakukan per 3 bulan 

satu kali,tidak harus 1 bulan satu kali, karena lebih 

bisa kelihatan hasilnya dari grafik yang analisa.  

4. Dari data pengukuran katodik proteksi pada tahun 

2017 terdapat 3 TB yang nantinya harus ditambah 

anoda korban. 3 TB tersebut berpengaruh kepada 

soil resistivity. Nilai soil resistivity sangat 

berpengaruh terhadap nilai anode output current. 

Semakin besar nilai soil resistivity maka akan 

berpengaruh pada umur anoda korban.  

5. Dengan analisa ini maka terlihat jelas bahwa anoda 

korban yang terpasang masih berfungsi dengan baik 

dan ada juga anoda korban yang akan habis. 

 

KESIMPULAN 

1) Pemeriksaan proteksi katodik tidak harus dilakukan 

per 1 bulan tetapi bisa dilakukan per 3 bulan dalam 

setahun agar kinerja proteksi katodik dapat 

terpantau dengan baik dengan kondisi lingkungan 

yang berubah-ubah. 

2) Agar segera mengganti alat ukur sistem proteksi 

katodik seperti Halfcell yang sudah bocor. 

3) Agar segera dilakukan perbaikan pada test box 

yang sudah rusak agar test point proteksi katodik 

terlindungi dari pengaruh luar seperti induksi, test 

box yang perlu diganti antara lain TB 01, TB 07, 

TB 09, TB 12, TB 13 dan TB  14.  

4) Tiap anoda yang telah dilakukan perbaikan 

pergantian anoda korban akan mempengaruhi Text 

Box di sisi kanan dan kiri yang terdekat, 

maksudnya disini mempengaruhi ialah nilai 

proteksi,anoda korban, dan potensial pipa juga 

berpengaruh.  

5) Agar segera dilakukan penambahan 3 anoda baru 

pada TB 04, TB 11, TB 15 sesuai hasil perhitungan 

untuk proteksi katodik anoda korban sepanjang Jl. 

Demang Lebar Daun sampai dengan Jl. Kol.H. 

burlian karena area tanah lokasi sepanjang jalur 

pipa gas mempunyai nilai korosif cukup tinggi. 
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ABSTRAK: Pada penelitian ini dilakukan  dengan cara memodifikasi pipa superheater yang ada menjadi dua model 

dengan variasi panjang berbeda, pipa superheater dengan panjang 275 cm dan 182 cm, penelitian ini bertujuan untuk 

menaikan termperatur uap yang dihasilkan oleh boiler mini dan untuk mengetahui panjang pipa supeheater yang lebih 

baik terhadap efisiensi boiler mini. Hasil dari pengujian menunjukan kenaikan temperatur setelah melewati pipa 

superheater, pada pipa model pertama terjadi kenaikan temperatur 24,2 oC dimana temperatur uap masuk 273,8 oC dan 

temperatur uap keluar 298 oC, sedangkan pada pipa model kedua terjadi kenaikan temperatur 16,6 oC dimana temperatur 

uap masuk 267,4oC dan temperatur uap keluar 284 oC. pemanasan air pada boiler dilakukan selama 90 menit. Nilai 

efisiensi yang didapat pada boiler mini tersebut adalah pada pipa superheater model pertama sebesar 37,62% sedangkan 

untuk pipa superheater model kedua sebesar 38,81 %. Jadi pipa superheater dengan model pertama yang lebih baik untuk 

menaikan temperatur uap yang dihasilkan. 

 

Kata Kunci: Boiler, pipa Superheater, Temperatur, Efisiensi 

 

ABSTRACT: This research is performed by modifying a superheater pipe into two models with different length of 275 

cm and 182 cm. This research aims to increase the steam temperature from a mini boiler and to know which length of 

superheater pipe is better to have high efficiency of mini boiler. The results show that the temperature increases by 24.2oC  

for the first pipe model  and by 16,6 oC for the second ones when the heating is done for 90 minutes. For the first model, 

the input steam temperature is 273,8 oC  and the ouput is 298 oC. Meanwhile, the second model has the input steam 

temperature of 267,4oC and the output of  284oC. Efficiency of mini boiler for the first model is 37,62% and the second 

one is 38,81 %. Hence, the first super heater pipe model is better in obtaining the steam temperature.  

 

Keywords: Boiler, Superheater pipe, temperature, efficiency  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Krisis persediaan energi listrik yang terjadi saat ini 

merupakan masalah besar yang harus dihadapi oleh 

masyarakat Indonesia. Permasalahan ini disebabkan 

karena banyaknya pembangkit tenaga listrik di Indonesia 

yang masih menggunakan bahan bakar fosil terutama 

untuk minyak bumi sebagai bahan bakar utamanya.  

Solusi untuk mengatasi krisis energi listrik, kita dapat 

memanfaatkan energi alternatif yang bisa diperbaharui, 

murah, dan mudah didapatkan disekitar kita. Salah satu 

potensi energi yang dapat diperbaharui adalah energi 

biomassa limbah serbuk gergaji kayu. Ini alasan mendasar 

penulis dalam membuat alat ini untuk mengurangi 

penggunaan bahan bakar fosil dengan memanfaatkan 

energi alternatif, terutama energi biomassa. Sehingga 

dapat memaksimalkan energi alternatif menjadi sebuah 

solusi dengan semakin krisisnya persediaan energi listrik 

Indonesia.  

Pemanfaat serbuk gergaji kayu tersebut dapat 

dikembangkan dengan menggunakan boiler mini dimana 

uap yang akan dihasilkan dari pembakaran dapat 

dimanfaatkan lagi untuk menggerakkan sebuah turbin 

sederhana dan selanjutnya dapat menghasilkan energi 

listrik.  

Sistem yang digunakan pada alat ini hamper sama 

dengan cara kerja boiler  dimana panas pembakaran 

dialirkan ke air sampai terbentuk air panas/uap. Uap yang 

dihasilkan akan menuju ke pipa superheater yang 

berfungsi untuk mengubah uap jenuh menjadi uap panas 

lanjut. Dari penelitian (Syukran et al, 2013), mengatakan 

bahwa penambahan superheater dalam boiler mampu 
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meningkatkan kualitas uap dari uap jenuh menjadi uap 

panas lanjut.  

Pada alat pengujian (Ismail Thamrin, 2010), telah 

terdapat pipa-pipa untuk mengaliri uap, namun instalasi 

pipa tersebut pada saat diujikan keadaan uap masih dalam 

kondisi basah dengan temperatur 197,1 oC dengan waktu 

pengujian 70 menit dari bahan bakar serbuk gergaji masih 

tersangkut di pipa karena uap yang dihasilkan masih 

dalam keadaan basah. Sehingga penulis ingin 

memofigikasi alat tersebut dengan mengganti pipa-pipa 

yang telah ada dengan menggunakan pipa dengan ukuran 

0,5 inci yang dibuat dalam model lekukan dan 

mengunakan 2 model pipa dengan panjang yang berbeda 

untuk dibandingkan pipa yang mana yang lebih efisien 

dan optimal sehingga dapat menghasilkan uap kering 

yang lebih baik.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menaikkan 

temperature uap pada boiler mini dan mengetahui panjang 

pipa superheater yang lebih baik. Serta membantu 

membuat alat telnologi  tepat guna pembangkit listrik 

sederhana untuk daerah pedesaan. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian  

 

Tahap pertama dari proses penelitian ini adalah studi 

literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian. Setelah itu penulis menyiapkan alat dan bahan 

yang akan dipakai dalam penelitian. Jika alat dan bahan 

sudah siap, pengujian dapat dilakukan dengan 

menggunakan model pipa yang panjangnya berbeda, 

setelah data diambil dapat dilakukan pengolahan data dan 

analisa data, shingga akan mendapatkan kesimpulan yang 

didapatkan dari penelitian tersebut. 

 

Gambar 2 Skema Kerja Boiler Mini 

 

Analisa Perhitungan kalor yang dilepas dan kalor yang 

diterima pada boiler mini  

 

1. Kalor yamg diterima dari hasil pembakaran ruang 

bakar 

Rumus :  

 

                       𝑄𝐵𝐵 = 𝐻𝐻𝑉 𝑥 𝐵𝐵                              (1) 

 

Dimana: 

QBB   = kalor dari bahan bakar (J/s) 

HHV  = highest heating value (cal/gr) 

BB  = jumlah bahan bakar yg dibakar (gr) 

 

2. Adapun kalor yang dipakai utuk mengubah air 

menjadi uap pada rongga sisi boiler adalah sebagai 

berikut : 

 Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 

air menjadi 100oC 

Rumus: 

 

                               𝑄1 = 𝑚 𝑐𝑝 ∆𝑇     (2) 

 

Dimana: 

Q1 = kalor yang diserap/dilepaskan (J)  

m = Massa zat (kg) 

Cp = Kalor jenis Fluida (J/kgoC) 

∆𝑇 = Beda temperatur (oC) 

 

 Kalor yang digunakan untuk mengubah air 

menjadi uap pada suhu 100oC 
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Rumus: 

 

                               𝑄2 = ∆𝑚 𝐿           (3) 

 

Dimana: 

Q2 = kalor yang diserap/dilepaskan (J) 

∆𝑚 = Massa zat (kg) 

𝐿 = panas laten (J/kg) 

 

 Kalor yang harus ditambahkan untuk menaikkan 

suhu uap air di atas 100oC 

 

                                 𝑄3 = 𝑚 𝑐𝑝∆𝑇    (4) 

 

3. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah uap jenuh 

menjadi uap panas lanjut pada pipa superheater 

Rumus: 

 

                 𝑄𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 = �̇� 𝑐𝑝∆𝑇    (5) 

 

Dimana: 
QSuperheater = kalor yg diserap/dilepas dari pipa   

                          Superheater (J) 

𝑚   = laju aliran massa uap (kg/s) 

Cp  = kalor jenis uap (J/kg.0C) 

∆𝑇  = beda temperature uap masuk dan    

                               keluar (0C) 

 

 

 

4. Efisiensi boiler mini 

Rumus: 

 

𝜂𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟 =
𝑄𝑖𝑛−𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑄𝑖𝑛
𝑥 100%    (6) 

 

Dimana: 

𝜂𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑟  = efisiensi boiler (%) 

Qin  = kalor masuk (J) 

Qout  = kalor keluar (J) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1  Nilai Rata-rata Hasil Pengujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisa Hasil Perhitungan 

 

Tabel 2  Tabel Hasil Rata-rata Temperatur Uap Pada 

Rongga Boiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Grafik Perbandingan Temperatur Uap Masuk 
Antara Pipa Model 1 dan Pipa Model 2  

 

Pada grafik diatas terlihat bahwa perbandingan 

temperatur uap masuk pada boiler pipa superheater model 

pertama  dan temperatur uap masuk pada pipa superheater 

model kedua tidak terlihat perubahan yang signifikan 

karena maximum termperatur uap masuk pada pipa 1 

adalah 273,8 oC sedangkan temperatur uap masuk pada 

pipa 2 adalah 267,4oC 

 

Tabel 3  Tabel Hasil Rata-rata Temperatur Uap Yang 

Keluar Boiler. 
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Gambar 3 Grafik Perbandingan Temperatur Uap Keluar 

Antara Pipa Model 1 dan Pipa Model 2  

 

Pada grafik diats terlihat bahwa perbandingan 

temperature keluar masuk pada boiler pipa 1 dan 

temperatur uap keluar pada pipa 2 terjadi kenaikan 

temperatur karena maximum termperatur uap keluar pada 

pipa 1 adalah 298oC sedangkan temperatur uap masuk 

pada pipa 2 adalah 284oC. Ini disebabkan karena pipa 

superheater model pertama dengan panjang 275 cm 

mengali proses pemanasan yang lebih lama dari pada pipa 

superheater model kedua dengan panjang 182 cm. 

 

Tabel 4  Tabel Hasil Data Efisiensi Pada Boiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Grafik Efisiensi antara pipa model 1 dan pipa 

model 2 

 

Pada grafik diatas terlhiat perbandingan efisiensi  boiler 
antara boiler yang menggunakan pipa superheater model 

pertama dan boiler yang menggunakan pipa superheater 

model kedua. Efisiensi yang dihasilkan oleh boiler yang 

menggunakan pipa superheater model pertama sebesar 

37,62% sedangkan. Efisiensi yang dihasilkan oleh boiler 

yang menggunakan pipa superheater model kedua sebesar 

38,81% 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 

dua model pipa superheater dengan variasi panjang 

berbeda dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Panjang pipa superheater berpengaruh terhadap 

temperatur uap yang dihasilkan oleh boiler mini 

tersebut, semakin panjang pipa superheater 

temperatur yang dihasilkan juga semakin tinggi, 

karena semakin lama uap basah yang masuk ke 

superheater dipanaskan. 

b. Panjang pipa superheater yang lebih optimal 

untuk menaikkan temperatur didapat pada 

penelitian ini adalah panjang pipa model pertama 

dengan panjang 275 cm temperatur uap yang 

dihasilkan mencapai 298oC , tetapi efisiensi boiler 

yang didapatkan sebesar 37,62 % lebih rendah 

dari panjang pipa model pertama yang didapatkan 

sebesar 38,81% 

 

Saran untuk penelitian selanjutnya disarankan pipa 

superheater menggunakan pipa baja dengan model U 

tanpa menggunakan elbow sehingga dapat menghasilkan 

uap yang lebih baik.  
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ABSTRAK: Analisis Distribusi Temperatur Pada Benda Kerja Akibat Variasi Sudut Potong Pada Proses Permesinan 

Bubut. Analisa distribusi temperature di benda kerja pada proses pembubutan menggunakan perangkat lunak Autodesk 

Inventor 2016. Simulasi ini menganalisis distribusi temperatur pada benda kerja akibat variasi sudut potong pada proses 

pemesinan bubut. Pahat yang digunakan jenisnya pahat Tungsten (W) sedangkan benda kerja jenisnya Titanium 

Ti6Al4V. Perpindahan panas yang dibahas dalam penulisan yaitu perpindahan panas secara konduksi antara mata pahat 

dan benda kerjanya saja. Analisa ini dilakukan dengan memberi variasi sudut geram pada mata pahat. Sudut geram yang 

digunakan yaitu 10o, 20o, dan 30o. Dengan titik lebur untuk material titanium yaitu 1668oC. Berdasarkan perhitungan 

perpindahan kalor konduksi yang terjadi pada proses pembubutan Ti-6Al-4V dengan kondisi pemesinan tersebut 

sebesar 84.418 W. Pada simulasi proses pembubutan Ti-6Al-4V dengan 3 variasi sudut yaitu 10o, 20o, dan 30o dapat 

kita simpulkan bahwa semakin besar sudut potong maka semakin tinggi temperatur di benda kerjanya. 

 

Kata Kunci: Distribusi Temperatur, Rake Angle, Grafik Temperatur, Perpindahan Kalor Konduksi 

 

ABSTRACT: Analysis of temperature distribution in the working area is performed using software Autodesk Inventor 

2016. in the process of lathing. This simulation analyses the distribution temperature in the working area as the result of 

various cutting angles in the lathe. In this research, type of chisel is Tungsten (W) and the working area is Titanium 

Ti6Al4V. Heating transfer is a conduction between chisel and its working area. The analysis is performed for the 

various angles of 10o, 20o, and 30o and the melting point of 1668oC. From this condition, the conduction heat transfer is 

84.418W. From the simulation using 3 angles of 10o, 20o, and 30o, it can be concluded that the bigger the angle, the 

higher the temperature is.  

 

Keywords: Distribution of temperature, Rake Angle, Temperature Graphic, Conduction Heat Transfer 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Mesin bubut adalah salah satu mesin yang digunakan 

untuk proses pemotongan pada benda kerja. Pada mesin 

bubut proses pemotongan membutuhkan mata pahat dan 

benda kerja Adapun kegunaannya yaitu mata pahat 

sebagai alat pemotong dan benda kerja sebagai spesimen 

yang dipotong menjadi spesimen baru. Pada proses 

pemesinan, hamper seluruh energi pemotongan diubah 

menjadi panas. Panas yang timbul cukup besar karena 

adanya gesekan antara pahat dan benda kerja sehingga 

terjadi perpindahan panas secara konduksi. Prinsip 

mekanisme gerakan dari mesin ini adalah merubah 

energi listrik menjadi gerakan putar pada motor listrik 

kemudian ditransmisikan ke mekanisme gerak mesin 

bubut. (Oktavianus, 2012). 

 

Rumusan Masalah 

 

Permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan utama 

dalam penelitian ini adalah menganalisis distribusi 

temperatur pada benda kerja akibat variasi sudut potong 

pada proses pemesinan bubut 

 

Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penulisan yaitu penulis hanya 

menganalisis dan mencari nilai distribusi temperatur di 
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benda kerja akibat variasi sudut potong di mesin bubut 

dengan dibantu dengan software autodesk inventor 2016, 

pahat yang digunakan jenisnya pahat Tungsten (W). 

Sedangkan benda kerja jenisnya Titanium Ti6Al4V. 

Perpindahan panas yang dibahas dalam penulisan yaitu 

perpindahan panas secara konduksi antara mata pahat 

dan benda kerjanya saja. 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memodelkan temperature benda kerja jenis 

Titanium Ti6Al4V dengan program autodesk 

inventor 2016 

2. Menganalisis perubahan temperatur pada benda 

kerja akibat variasi sudut potong ketika 

melakukan proses pembubutan. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Dapat mengetahui perubahan temperatur yang terjadi 

pada benda kerja tanpa melakukan eksperimen langsung 

dan dapat juga dijadikan acuan bagi para peneliti lain. 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Tinjauan Pustaka 

 

Produk berkualitas diperoleh dari adanya proses 

pemesinan yang baik. Setiap proses pemesinan memiliki 

ciri tertentu atas benda kerja yang dihasilkan. Proses 

pemesinan sendiri yaitu suatu proses dalam dunia 

manufaktur dengan menggunakan mesin-mesin produksi 

yang merupakan lanjutan dalam proses pembentukan 

atau proses akhir setelah pembentukan logam menjadi 

bahan baku berupa besi tempa atau baja paduan.  

 

Proses Bubut 

 

Menurut Delta Panca (2013), menyatakan bahwa menis 

bubut adalah suatu mesin yang membentuk benda kerja 

dengan cara menyayat, dimana gerak utamanya adalah 

gerak rotasi benda kerja dan gerak pemakanannya adalah 

gerak translasi pahat ke kiri dan ke kanan searah dengan 

sumbu mesin bubut sebagai gerak bantu. 

 

Elemen dasar dari proses bubut dapat dihitung dengan 

rumus-rumus sebagai berikut: 

1. Kecepatan Potong (V) 

2. Kedalaman Pemotongan (a) 

3. Waktu Pemotongan (tc) 

 

Mesin bubut merupakan mesin perkakas yang 

mempunyai gerak utama berputar yang menghasilkan 

bentuk silindris. Mesin bubut berfungsi sebagai 

pengubah bentuk dan ukuran benda dengan menyayat 

benda kerja dengan pahat potong yang memiliki 

kekerasan diatas benda kerja. 

 

Pahat potong merupakan alat yang digunakan untuk 

memotong benda kerja yang dipasang pada mesin bubut. 

Berdasarkan jenisnya pahat potong dibedakan menjadi 

dua yaitu : 

1. Pahat bermata potong tunggal (single point 

cutting tools) 

2. Pahat bermata potong jamak (multiple point 

cutting tools) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Proses Bubut (Rochim, 1995) 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Proses Permodelan Geometri. Dalam simulasi ini 

dilakukan proses menggambar sketsa. Langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Halaman Awal Autodesk Inventor dari gambar 

benda kerja 
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Gambar 3 Gambar Benda Kerja 

 

Selanjutnya kita membuat mata pahat nya. Sama 

seperti diatas klik New>standart (mm).ipt> Sketch sepeti 

dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Sketsa Mata Pahat 

 

Setelah itu kita pilih extrude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Extrude Mata Pahat 

 

Lalu setelah itu klik champer>masukan nilai 

distance dan nilai rake angle yang kita inginkan>klik 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Pembuatan Rake Angle 

 

Lalu tentukan clearance angle yaitu sebesar 5.4 deg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Sketsa Pembuatan Clearance Angle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Pembuatan Cutting Edge Radius 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 9 Gambar Pahat Jadi 
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Assembly 

 

Setelah selesai membuat part pahat dan bendakerja 

selanjutnya adalah melakukan assembly atau 

peggabungan kedua buah part menjadi satu. Langkah-

langkah untuk menggabungkan kedua part sebagai 

berikut : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Part Yang Sudah di Assembly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 11 Pemberian Mesh pada part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 Penentuan tipe analisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Hasil Mesh Pada Benda Kerja 

 

Setelah itu klik Run Simulation untuk menjalankan 

simulasi model agar dapat di analisa 

 

 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, analisa distribusi temperature di 

benda kerja pada proses pembubutan menggunakan 

perangkat lunak Autodesk Inventor 2016. Analisa ini 

dilakukan dengan memberi variasi sudut geram pada 

mata pahat, sudut geram yang digunakan yaitu 10o, 20o, 

dan 30o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Proses Import Model 

 

Hasil Analisa Simulasi dengan Autodesk Simulation 

2016 

 

Pada proses simulasi pembubutan menggunakan 

Autodesk Simulation 2016 dengan variasi sudut geram 

10o, 20o, dan 30o ini, akan didapat nilai temperatur pada 

benda kerja dan juga perambatan nya yang berbeda pada 

masing-masing sudut geram di setiap time step proses 

pembubutannya.Berikut gambar temperatur maksimum 

yang terjadi pada simulasi ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Temperatur Maksimum Pahat 30o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Grafik Temperatur Sudut 30o 
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Pembahasan 

 

Dalam penelitian ini simulasi digambar dengan 

menggunakan Autodesk Inventor 2016. Mata pahat 

dengan dimensi panjang 2mm, lebar (extrude) 2mm, dan 

tinggi nya 2 mm dengan material Tungsten. Untuk 

material benda kerjanya yaitu Titanium Ti-6A1-4V. 

Setelah itu klik Run Simulation untuk menjalankan 

simulasi model agar bisa dianalisa, berikut beberapa 

hasil dari Mechanical Simulation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17 Grafik Temperatur Sudut 20o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Distribusi Temperatur Benda Kerja 20o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 Distribusi Temperatur Benda Kerja 10o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 Grafik Temperatur Sudut 10o 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil dari simulasi yang telah dilakukan, 

maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perhitungan perpindahan kalor 

konduksi yang terjadi pada proses pembubutan 

Ti-6A1-4V dengan kondisi pemesinan tersebut 

didapati nilai sebesar 84.418 W. 

2. Nilai temperatur maksimum yang terjadi di 

benda kerja pada saat proses pembubutan 

adalah : 

Sudut Temperatur Maksimum (oC) 

10o 952.41 

20o 1084.86 

30o 1105.66 

 

3. Pada simulasi proses pembubutan Ti-6A1-4V ini 

dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sudut 

potong maka semakin tinggi temperatur yang 

terdapat pada benda kerja 

 

 

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini 

adalah perhatikan dalam pembuatan permodelan 

geometri serta saat menentukan kondisi batas harus betul 

betul sesuai dengan simulasi yang diinginkan, karena 

kesalahan dalam pembuatan model dan menentukan 

kondisi batas akan sangat mempengaruhi hasil simulasi 

yang diperoleh. 
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ABSTRAK: Energi matahari merupakan energi yang ramah lingkungan dengan pemanfaatannya yang beragam. Salah 

satu pemanfaatannya adalah alat pemanas air tenaga matahari yang biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. 

Solar water heater tipe parabolic trough collector adalah salah satu tipe pemanas air tenaga matahari; dimana prinsip 

kerjanya adalah sinar matahari dipantulkan oleh kolektor berbentuk parabola menuju pipa receiver yang kemudian 

energi panas ditransfer ke air yang berada didalam pipa receiver yang diletakkan pada titik fokus kolektor parabola. 

Kemudian air yang mulai panas mengalir ke dalam tangki dengan prinsip thermosyphon. Salah satu parameter yang 

penting dari alat pemanas air tipe ini adalah kedalaman lengkungan kolektor. Telah dilakukan penelitian secara 

eksperimental efek variasi kedalaman kelengkungan kolektor parabolik silindris y, 30 cm , 20 cm dan 10 cm dengan 

lebar apperture  x yang sama. Dari analisis data uji didapatkan untuk kedalaman kelengkungan  y = 30 cm dicapai suhu 

air tangki maksimum 53,5°C;  laju aliran kalor air rerata, Qa = 54,70 W, dan effisiensi  kolektor rerata ɳ = 9,85 % . 

Untuk kedalaman lengkung kolektor, y = 20 cm dicapai suhu air tangki maksimum 51,8°C;  laju aliran kalor air rerata, 

Qa = 50,82 W, dan effisiensi  kolektor rerata ɳ = 9,31 % . Sedangkan untuk kedalaman lengkung kolektor, y = 10 cm 

dicapai suhu air tangki maksimum 49,20°C;  laju aliran kalor air rerata, Qa = 44,61 W, dan effisiensi  kolektor rerata ɳ 

= 8,31 %. Pertambahan kedalaman kelengkungan kolektor akan meningkatkan performansi sistem. 

Kata Kunci: Pemanas air surya, kedalaman kelengkungan kolektor, effisiensi. 

 

ABSTRACT: Solar energy is environmentally friendly energy with diverse uses. One of the uses is solar energy water 

heaters which are commonly used for household needs. Solar water heater type of parabolic trough collector is a type of 

solar water heater; the principle of work is that sunlight is reflected by a parabolic-shaped collector towards the receiver 

pipe, then heat energy is transferred to the water inside the receiver pipe placed at the focal point of the satellite dish 

collector. Then the water which starts to heat, flows into the tank under the thermosyphon principle. One important 

parameter of this type of water heater is the depth of the collector's arch. Experiment has been carried out by varying 

the curvature of the cylindrical parabolic collector y, 30 cm, 20 cm and 10 cm with the same width of x apperture. From 

the analysis of the test data obtained for curvature depth y = 30 cm, maximum tank water temperature achieved  53.5 ° 

C; average water flow rate, Qa = 54.70 W, and average collector efficiency ɳ = 9.85%. For the arch depth of the 

collector, y = 20 cm, it reached the maximum tank water temperature of 51.8 ° C; mean water flow rate, Qa = 50.82 W, 

and average collector efficiency ɳ = 9.31%. As for the collector depth of the collector, y = 10 cm reached the maximum 

tank water temperature of 49.20 ° C; mean water flow rate, Qa = 44.61 W, and average collector efficiency ɳ = 8.31%. 

The increase in collector curvature depth will improve system performance.. 

Keywords: Solar water heater, curvature depth, efficiency. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Energi matahari merupakan energi yang ramah 

lingkungan dengan pemanfaatannya yang beragam. 

Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan air 

panas melalui alat pemanas air tenaga surya. Solar water 
heater atau pemanas air tenaga surya dapat didefinisikan 

sebagai sistem perpindahan panas yang menghasilkan 

energi panas dengan memanfaatkan radiasi sinar 

matahari sebagai sumber utama energinya. Berdasarkan 

sirkulasi aliran fluidanya, water heater memiliki dua 

sistem sirkulasi yaitu natural ciruculation 

(thermosyphon) dan forced circulation system. Pada 

sistem thermosyphon tangki diletakkan di atas kolektor 

lalu air bersirkulasi karena konveksi alami yang 

diberikan energi surya ke air melalui kolektor dan 

menimbulkan perbedaan densitas, sedangkan forced 

circulation system memerlukan pompa dengan termostat 

untuk mengontrol suhu air. PTC (Parabolic Trough 
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Collector) merupakan jenis CSP (Consentrated Solar 

Power) berbentuk parabola memanjang dengan Receiver 

yang diletakkan di sepanjang titik fokus parabola.  

Pemanas air tenaga surya tipe parabolic trough collector 

memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan 

dengan tipe flat-plate collectors, hal ini karena prinsip 

kerjanya yang memusatkan pemantulan sinar atau energi 

panas ke satu titik atau daerah fokus pada bagian 

receiver.  

Concentrating ratio merupakan faktor penting 
dalam perhitungan kolektor surya tipe solar 

concentrator, yaitu ratio luas aperture dan luas 

penampang pipa receiver. Secara teori peningkatan 

concentrating ratio meningkatkan performansi kolektor 

surya. Nilai Concentrating Ratio,  Cr untuk Parabolic 

Trough Collector sekitar 10-85 . Sedangkan kedalaman 

kelengkungan kolektor menentukan luas aperture dan 

jarak titik api kolektor; sehingga secara tak langsung 

juga menentukan performansi dari sistem pemanas air 

surya tipe kolektor ini. Untuk mengetahui efek 

kedalaman kelengkungan ini terhadap performansi  
kolektor sistem pemanas air perlu dilakukan penelitian. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Solar Water Heater 

 

Pemanas air tenaga surya (Solar water heater) 

adalah sebuah alat dengan prinsip kerja menangkap dan 

menahan panas matahari kemudian energi panas tersebut 

selanjutnya digunakan untuk menaikkan temperatur 

fluida kerjanya yaitu air. Berdasarkan sirkulasi aliran 

fluidanya water heater memiliki dua sirkulasi yaitu 
sirkulasi alami (thermosyphon) dan sistem sirkulasi 

paksa. Pada sistem thermosyphon sirkulasi air 

disebabkan konveksi kalor alami yang diberikan energi 

surya ke air melalui kolektor yang menimbulkan 

perbedaan densitas air sehingga terjadinya gaya apung; 

sedangkan sistem sirkulasi paksa menggunakan pompa 

dengan termostat untuk mengontrol suhu air (Duffie and 

Beckman, 2013). 

Menurut Goswami (2015), ada beberapa tipe kolektor 

pemanas air tenaga surya, diantaranya yaitu 

 
Tabel 1. Tipe-Tipe kolektor surya 

Type of Collector 
Concentration 

Ratio 

Typical 
Working 

Temperature 

Range (oC) 

Flat-plate collector 1 ≤70 

High efficiency 

flat-plate collector 

1 60-120 

Fixed Concentrator 3-5 100-150 

Parabolic trough 

Collector 

10-50 150-350 

Parabolic dish 

collector 

200-500 250-700 

Central receiver 500 to >300 500 to >1000 

 

Parabolic Trough Collector 

 

PTC (Parabolic Trough Collector) merupakan jenis 

CSP (Consentrated Solar Power) berbentuk parabola 

memanjang dengan Receiver yang diletakkan di 

sepanjang titik fokus parabola (Pahlevi, 2014). Pemanas 

air tenaga surya tipe PTC memiliki tingkat efisiensi yang 

lebih baik dibandingkan dengan tipe flat-plate collectors, 

hal ini karena prinsip kerjanya yang memusatkan 

pemantulan sinar atau energi panas ke satu titik atau 

daerah fokus pada bagian receiver. Ada dua bagian atau 

komponen utama pada PTC, yaitu bagian kolektor dan 

bagian receiver. 
Kolektor berbentuk parabolik berfungsi untuk 

memantulkan sinar matahari ke bagian receiver. 

Biasanya bagian kolektor ini terbuat dari cermin atau 

benda lainnnya yang memiliki kemampuan untuk 

memantulkan cahaya.  

 Receiver biasanya berbentuk saluran atau pipa 

dimana air mengalir didalamnya. Material receiver 

haruslah material yang mampu menyerap panas dengan 

baik, karena fungsinya menerima panas dari kolektor, 

guna untuk menaikkan suhu fluida didalamnya. Bagian 

receiver diselubungi dengan pipa kaca yang transparan 

atau glass tube. Tujuannya untuk meminimalisir 
terjadinya pelepasan kalor dari receiver ke lingkungan 

secara konveksi, yang dapat menurunkan nilai efisiensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1. Parabolic Trough Collector (Sumber: Weiss, 

2008) 

 

 Dalam proses pemanasan air yang mengalir didalam 

pipa receiver, pemilihan material dari receiver akan 

sangat menentukan. Hal ini berhubungan dengan nilai 

konduktivitas termal (k) material yang digunakan, 

semakin bagus nilai konduktivitasnya, maka semakin 
baik pula penyerapan panas receiver tersebut. Namun 

perlu diperhatikan juga faktor lain seperti pemilihan 

material yang tahan terhadap korosi, dari segi 

keekonomisan, ketersediaan di pasaran, dan lainnya. 

Tembaga adalah material dengan nilai konduktivitas 

termal yang cukup baik. Hal ini lah yang mendasari 

pemilihan tembaga sebagai material receiver. 

 

Tabel 2. Nilai Konduktivitas Termal Material logam 

(Sumber: Young, 2012) 

Material Logam Konduktivitas 
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Analisis Pengaruh  Kedalaman Kelengkungan Kolektor  

 

Termal (W/mK) 

Perak 406 

Tembaga 

Aluminium 

Kuningan 

385 

205 

109 

Baja 50,2 

 

Cahaya 

 

Pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu 

pemantulan biasa, dan pemantulan baur. Pemantulan 

biasa terjadi pada permukaan benda yang rata seperti 

cermin datar, dimana cahaya dipantulkan membentuk 
suatu pola yang teratur. Pemantulan baur terjadi saat 

sinar sejajar yang datang mengenai suatu permukaan 

yang tidak rata, maka sinar akan dipantulkan secara baur 

atau tidak sebagai sinar sejajar. 

 

Dimensi Kolektor 

 

 
Gambar 2.  Skematik Kolektor Surya 

 

dimana, 

a = Lebar aperture kolektor (m) 

x = Setengah lebar aperture (m) 

y = Kedalaman parabola (m) 

f = Titik fokus (m) 

φrim = Sudut rim  

 

Luas aperture area (Aa) adalah luas bidang datar dari 

parabola yang didapat dengan mengalikan panjang dan 

lebar pandangan atas dari parabola. Persamaan yang 

digunakan untuk menentukan luas aperture adalah 

sebagai berikut: 

 

 Aa = l a                                        (1) 

dimana, 

Aa = Luas aperture (m2) 

l = Panjang kolektor (m) 

a = Lebar aperture kolektor (m) 
 

Luas penampang pipa receiver (Ar) adalah luas 

keseluruhan dari pipa yang menyerap pantulan sinar dari 

kolektor. Persamaan yang digunakan untuk menentukan 

luas penampang pipa receiver adalah sebagai berikut: 

 

  Ar = π d l                                        (2) 

Dimana : 

Ar = Luas penampang pipa receiver (m2) 
π = 3.14 

d = Diameter pipa (m) 

l = Panjang pipa (m) 

 

Concentrating ratio  

 

Concentrating ratio merupakan faktor penting dalam 

perhitungan solar concentrator. Secara teori peningkatan 

concentrating ratio meningkatkan performa dan efisiensi 

solar concentrator. Concentrating ratio dapat ditentukan 

dengan menggunakan persaamaan sebagai berikut: 

 

                       Cr =
𝐴𝑎

 𝐴𝑟
                                           (3) 

 

Dimana, 

Cr = Concentrating ratio 

Aa = Luas aperture (m2) 

Ar = Luas penampang pipa receiver (m2) 

 

Besaran parabola untuk menentukan ukuran parabolic 

trough collector dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan: 

 

 y = 
1

4𝑓
𝑥2                                         (4) 

 

 f = 
𝑥2

4𝑦
 

 

Sudut rim (φrim) adalah sudut antara tepi parabola, fokus 

dan puncak parabola. Untuk menentukan sudut rim, 

dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

 𝜑𝑟𝑖𝑚= tan-1 
𝑎

𝑓⁄

2 − 1 8⁄ (𝑎
𝑓⁄ )

2                                (5) 

dimana, 

𝜑𝑟𝑖𝑚  = Sudut rim 

f    = Titik fokus (m 

 a       = Lebar aperture kolektor = 2x (m) 

 

Performansi Solar Water Heater 

 

 Persamaan yang dapat digunakan untuk 

menentukan kalor yang diterima oleh air adalah sebagai 

berikut: 

𝑄𝑎 = ṁ𝐶𝑝(𝑇2 −  𝑇1)                (6) 

dimana, 

𝑄𝑎   = Kalor yang diterima air (J) 

ṁ      = Massa air (kg/s 

𝐶𝑝     = Panas jenis air (J/kgºC) 

𝑇1      = Temperatur awal air (°C)  

𝑇2      = Temperatur akhir air (°C) 

 

Kalor yang diterima kolektor 

     Qk =  Aa I                              (7) 

dimana, 
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Aa = Luas aperture (m) 

I = Intensitas radiasi matahari (W/m2) 

Qk = Kalor yang diterima kolektor 

 

Efisiensi kolektor pemanas air tenaga surya dapat 

ditentukan nilainya dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

 η = (
𝑄𝑎

𝑄𝑘
) x (100%)                       (8) (2.9) 

dimana, 

η = Efisiensi kolektor pemanas air ( ) 

𝑄𝑎 = Kalor yang diterima air (W) 

𝑄𝑘 = Kalor yang diterima kolektor (W) 

 

 

METODA PENELITIAN 

 

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimental dengan membuat perangkat uji 

yang berupa alat pemanas air surya tipe parabolic trough 

collector, kemudian dilakukan pengujian/ pengambilan 

data uji. Hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk 

grafik-grafik.   

 

 
 

Gambar 3 Skematik Perangkat Uji 

 

Air yang ada di dalam receiver dipanasi oleh sinar 

surya melalui pantulan dari kolektor, sehingga terjadi 

kenaikan temperatur air. Massa jenis air yang 

temperaturnya lebih tinggi akan lebih rendah, sehingga 

terdapat perbedaan massa jenis yang menimbulkan gaya 
apung, maka terciptalah suatu sirkulasi air. Sirkulasi 

yang dimaksudkan adalah sirkulasi alami, yaitu air panas 

dari receiver naik atau mengalir ke tangki penyimpanan, 

dan air dingin dari tangki penyimpanan akan turun dan 

masuk ke dalam receiver. Proses ini berlangsung tanpa 

diperlukannya energi tambahan dari alat bantu seperti 

pompa air. Sirkulasi alami ini sama seperti prinsip 

termosipon. 

 

Dimensi Perangkat Uji 

 

Dalam pembuatan alat Pemanas Air Tenaga Surya 
tipe PTC, yang harus dilakukan adalah perancangan dari 

dimensi komponen-komponennya. Salah satu faktor 

penting dalam perhitungan solar concentrator adalah 

Concentrating ratio. 

 

Tabel 3. Dimensi Perangkat Uji 

Besaran Nilai 

Panjang Kolektor (L) 120 cm 

Lebar aperture (a) 60 cm 

Concentration Ratio (Cr) 14,68 

Panjang Pipa Receiver (l) 125 cm 

Diameter Pipa Receiver (d) 0,5 inch 

Volume Tangki 0,08 m3 

 

Pada penelitian ini nilai yang divariasikan adalah 

nilai kedalaman kelengkungan kolektor (y), yaitu dengan 
nilai 10 cm, 20 cm,  dan 30 cm. Sehingga nilai titik 

fokus juga berubah. 

 

        Tabel 4 Nilai Titik Fokus 

x y f 

30 cm 10 cm 22,5 cm 

30 cm 20 cm 11,25 cm 

30 cm 30 cm 7,5 cm 

 

 

Alat dan bahan 

 

 Alat  ukur yang digunakan dalam pengujian ini 

terdiri dari termometer untuk mengukur temperatur air di 
dalam tangki air. Automatic Weather Station (AWS) 

untuk data intensitas cahaya matahari dan kecepatan 

angin. Untuk Bahan yang digunakan adalah Pipa 

tembaga ½ inch sebagai receiver, pelat Aluminium 

untuk kolektor, kaca transparan sebagai  glass tube pipa 

receiver, selang air untuk media penyalur air dari 

receiver ke tangki, besi sebagai penyangga kolektor, 

busa berbahan polyurethane sebagai isolator Pipa 

menuju receiver dan pipa keluar receiver dan papan 

triplek tebal 9 mm sebagai kerangka kolektor. 

 
 

Prosedur Pengujian 

 

Siapkan seluruh perangkat uji serta alat-alat ukur 

yang akan digunakan. Dalam pengujian ini terdapat 3 

alat uji dengan variasi kedalaman kelengkungan kolektor 

yang berbeda-beda dengan nilai kedalaman 

kelengkungan kolektor 30 cm, 20 cm, dan 10 cm. 

Instalasi perangkat uji dapat dilihat pada gambar 3, lalu 

letakkan 3 variasi perangkat uji berdampingan di lokasi 

yang terbuka dan bebas dari penghalang sinar matahari 

serta arahkan kolektor menghadap tegak lurus ke arah 
matahari. Atur beda ketinggian pipa receiver dengan 

tangki agar air bisa mengalir saat dipanaskan. Lalu 

tuangkan air hingga air di dalam pipa dan selang terisi 

penuh, lalu tuangkan air ke dalam tangki menggunakan 

gelas ukur sampai tangki terisi 8 liter air. Letakkan 

termometer pada tiga titik di tangki untuk diambil 
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sebagai data pengujian. Catat data-data yang diperlukan, 

dengan temperatur air dicatat perubahan temperaturnya 

dalam interval waktu setiap 10 menit. Untuk intensitas 

matahari didapat dari data BMKG Kenten Sumatera 

Selatan, serta pengujian dilakukan dari pukul 10.00-

14.00 WIB.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari gambar 4 terlihat pada intensitas radiasi termal 

matahari yang sama terhadap 3 macam kedalaman 

kelengkungan kolektor, dimana kolektor dengan 

kedalaman kelengkungan yang lebih besar mempunyai 

kenaikan suhu air dalam tangki yang lebih besar. Untuk 

kedalaman kelengkungan 30 cm setelah dipanaskan 

selama 4 jam (dari 10.00 s.d 14.00) dengan intensitas 

matahari rara-rata 768,87 W/m2 air mengalami kenaikan 

suhu  sebesar 23,5 0C, yaitu dari 30 0C ke 53,5 0C. 

Sedangkan untuk kedalaman kelengkungan 20 cm dan 

10 cm suhu akhir air mencapai 51,8 0C dan 49,2 0C. 

 

 
 

Gambar 4. Grafik Waktu vs Intensitas Matahari dan 

Suhu Air dalam Tangki 
 

Dan dari gambar 5, terlihat kalor yang diterima 

kolektor dari matahari berfluktuasi bergantung fluktuasi 

intensitas radiasi termal matahari, dimana untuk selama 

4 jam (jam 10.00 s.d 14.00)  besar kalor yang diterima 

kolektor rata-rata 553,58 Watt. Dari kalor kolektor ini 

besarnya kalor yang diterima air dalam tangki 

maksimum 83,79 Watt. Besarnya kalor yang diterima air 

dalam tangki rata-rata untuk kedalaman kelengkungan 

kolektor 30 cm; 20 cm dan 10 cm masing-masing adalah 

54,70 Watt; 50,82 Watt dan 44,61 Watt (gambar.6).  

 

 

 
 

Gambar 5. Grafik Waktu vs Kalor Kolektor dan Kalor 

Air 
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Gambar 6. Grafik Waktu vs Kalor Air 

 

Perbandingan kalor yang diterima air dengan kalor 

kolektor atau efisiensi kolektor dapat dilihat pada 

gambar 7; dimana kolektor dengan kedalaman 

kelengkungan yang lebih besar mempunyai efisiensi 
yang lebih besar. Untuk kolektor dengan kedalaman 

kelengkungan 30 cm mempunyai efisiensi maksimum 

15,27 % dan efisiensi rata-rata 9,85%. Untuk kedalaman 

kelengkungan 20 cm ,efisiensi maksimumnya 14,32 % 

dengan efisiensi rata-rata 9,31 %. Sedangkan untuk 

kedalaman kelengkungan 10 cm, efisiensi maksimum 

yang dicapainya 12,94   % dan efisiensi rata-rata 8,31 % 
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Gambar 7. Grafik Waktu vs Efisiensi Kolektor 

 
Dari analisis diatas dapat dinyatakan bahwa 

kedalaman kelengkungan kolektor berdampak terhadap 

performansi sistem pemanas air tipe kolektor tenaga 

surya. Semakin besar kedalaman kelengkungan kolektor 

performansi sistem semakin meningkat, hal ini 

dikarenakan semakin besar kedalaman kelengkungan 

maka luas permukaan kolektor semakin besar dan  

perubahan letak posisi titik fokus, sehingga energi yang 

diterima oleh air juga semakin besar.  

 

  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan bahasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa:          

Kedalaman kelengkungan kolektor mempunyai dampak  

terhadap performansi kolektor; dimana pertambahan 
kedalaman lengkung kolektor akan meningkatkan 

performansi kolektor. Pada kedalaman kelengkungan 

kolektor, y = 30 cm dicapai suhu air tangki maksimum 

53,5 0C;  laju aliran kalor air rerata, Qa = 54,70 W, dan 

efisiensi  kolektor rerata ɳ = 9,85 % . Untuk kedalaman 

lengkung kolektor, y = 20 cm dicapai suhu air tangki 

maksimum 51,8 0C;  laju aliran kalor air rerata, Qa = 

50,82 W, dan efisiensi  kolektor rerata ɳ = 9,31 % . 

Sedangkan untuk kedalaman lengkung kolektor, y = 10 

cm dicapai suhu air tangki maksimum 49,20 0C;  laju 

aliran kalor air rerata, Qa = 44,61 W, dan efisiensi  

kolektor rerata ɳ = 8,31 % . 
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ABSTRAK: Metode Rekayasa Jaringan tulang merupakan metode perbaikan tulang menggunakan implan biomaterial 

terdegradasi yang paling banyak diteliti saat ini, terutama dalam pemilihan biomaterial yang aman dan sifat mekanis 

material yang mampu menahan beban fisiologis saat ditanamkan sebagi wadah sementara dalam perbaikan jaringan 

tulang manusia. Konstribusi utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat mekanis perancah besi murni 

berpori terhadap waktu degradasi serta hubungan terhadap morfologinya berdasarkan simulasi komputer sebagai bahan 

perancah tulang. Dalam penelitian ini, model perancah tulang besi murni dirancang menggunakan perangkat lunak 

CAD dengan 3 variasi porositas 45%, 59%, 74% lalu diproses dengan metode Image Processing Morphology Erosi 

menggunakan perangkat lunak Mimic Materialize mengasumsikan model terdegradasi. Proses ini akan menghasilkan 

nilai volume dan model setelah degradasi yang akan dibandingkan hasilnya dengan nilai aktual yang diperoleh dari 

perhitungan menggunakan metode Eksponential Decay Function. Sehingga didapatkan variasi untuk setiap model 

berdasarkan periode waktu degradasi 0, 28, 56, 120, 167, dan 207 hari, model  diambil berdasarkan nilai volume 

simulasi yang paling mendekati dengan nilai aktual. Semua model lalu diproses simulasi dibawah beban kompresi 

dengan perangkat lunak MSC Marc untuk menentukan sifat mekanis (Modulus Elastisitas dan Kekuatan Luluh) dan 

analisa Morphology (BV/TV dan Porositas) menggunakan perangkat lunak ImageJ. Hasil analisa menunjukan pengaruh 

degradasi model mengakibatkan penurunan pada nilai sifat mekanis, terbukti dari persentase penurunan yang terjadi 

pada model sebelum dan setelah degradasi. Pada modulus elastisitas dan kekuatan luluh model A terjadi penurunan 

sebesar 21% dan 31%,  pada model B 26% dan 37%, untuk model C 79% dan 87%.  Pada analisa morphology juga 

terbukti porositas berpengaruh terhadap besarnya penurunan sifat mekanis yang dapat dilihat dari peningkatan 

persentase penurunan sifat mekanis pada setiap model, untuk BV/TV setiap penurunan sifat mekanis berpengaruh 

terhadap penurunan BV/TV setiap model. 

 

Kata Kunci: degradasi, besi murni, perancah tulang, sifat mekanis, image processing morphology 

 

 

ABSTRACT: Bone Tissue Engineering is a method of bone repair using Degradable Biomaterial Implant that most 

researched now, especially in the selection of safe materials and mechanical properties of materials that can withstand 

physiological load when implanted as temporary container in repair of human bone tissue. The main contribution in 

this study was to analyze the mechanical properties of porous pure iron scaffold against time degradation and their 

relation to morfology as bone scaffolding materials based on computer simulations. In this study, the pure iron bone 

scaffold model was designed using CAD software with 3 variations of porosity 45%, 59%, 74% then processed by 

erosion morphology image processing method using Mimic Materialize Software assuming degraded models. This 

process will produce model and  volume value after the degradation and compared with the actual value obtained from 

the calculation using Exponential Decay Function Method. The variation for each model based on the degradation time 
period is 0,28, 56, 120, 167 and 207 days obtained, the model is taken based on the simulation volume value closest to 

the actual value. All models are then processed simulations under compressive load with MSC Marc to determine 

mechanical properties (Modulus of Elasticity and Yield Strength) and Morphology analysis (BV/TV and Porosity) using 

ImageJ software.The Influence of degradation models resulting in a decrease in the value of mechanical properties, as 

evidenced by the percentage decrease that occurred in the model before and after degradation. In the Modulus of 

Elasticity and Yield Strength of model A there was a decrease of 21% and 31%, in B models 26% and 37%, for C 

models 79% and 87%. In morphology analysis also proved that porosity has an effect on the decreasing of mechanical 

properties which can be seen from the increase of decrease percentage of mechanical properties on each model, for BV 

/ TV any decrease of mechanical properties affect to decrease BV / TV for each model. 

 

Keywords: degradation, pure iron, bone scaffold, mechanical properties, ,image processing morphology 
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PENDAHULUAN 

 

Tulang terbagi menjadi 2 jenis jaringan tulang yaitu 

tulang kompak (kortikal) dan tulang trabekular 

(kanselus) diantara keduanya, tulang trabekular adalah 

jaringan tulang yang paling tinggi tingkat kerusakannya 

(penyakit dan patah), terutama kasus penyakit tulang 

osteoporosis yang disebabkan oleh berkurangnya massa 

tulang seiring dengan bertambahnya umur ataupun 

kelainan pada pasien, Oleh karena itu tulang trabekular 

sering digunakan dalam penelitian biomedik terutama 

penelitian pada implan (Gibson and Ashby 1997). 

Metode Rekayasa Jaringan merupakan salah satu solusi 

yang paling sering digunakan dalam memperbaiki 

jaringan tulang yang rusak, metode ini menggunakan 

biomaterial implan perancah tulang yang mampu 

terdegradasi dan berfungsi sebagai bantalan beban, serta 

wadah regenerasi sementara jaringan tulang 

menggantikan fungsi jaringan yang telah rusak (Atala 

2004).  Logam merupakan salah satu material yang 

sering diggunakan dalam bidang ortopedi karena 

keunggulannya dari sifat mekanis  seperti kekuatan 

tinggi, keuletan, ketangguhan terhadap patah, sifat 

mampu bentuk dan sifat biokompatibilitasnya yang baik 

(Hendra Hermawan 2011). Diantara Bio-Logam 

terdegradasi lainnya, besi murni diusulkan sebagai bahan 

perancah tulang terdegradasi. Besi murni memiliki 

kemampuan adaptasi yang baik didalam tubuh manusia, 

sifat biokompatibilitas, bebas racun dan mampu 

memberikan dukungan sementara dalam penyembuhan 

organ yang sakit. Selain itu, besi murni memiliki sifat 

mekanis yang baik dan kekuatan yang tinggi serta laju 

degradasi yang menegah sehingga bagus disaat beban 

lebih tinggi diperlukan (Oriňáková et al. 2013; 

Hrubovčáková, Kupková, and Džupon 2016; Zhu et al. 

2009; Cheng et al. 2013). Namun, pengaruh degradasi 

perancah tulang besi murni belum banyak diteliti, 

terutama pengetahuan mengenai sifat mekanis dari 

perancah besi murni berpori seperti perilaku deformasi 

di bawah beban kompresi yang penting dalam perspektif 

penerapan beban pada biomaterial logam. Namun, 

pengujian eksperimen pada mesin membutuhkan biaya 

yang mahal dan membatasi studi yang lebih lanjut. Saat 

ini, simulasi dengan metode numerik adalah salah satu 

teknik yang efektif dalam memprediksi sifat mekanis. 

Oleh karena itu, solusi dari permasalahan ini peneliti 

mengintegrasikan kondisi biomekanik tulang trabekular 

untuk menguji model besi murni berpori di bawah 

kondisi numerik. Pengaruh perilaku biodegradasi pada 

sifat mekanik sampel akan difokuskan dalam penelitian 

ini. Menggunakan pendekatan degradasi dengan image 

processing dan metode dengan asumsi hasil μCT, akurasi 

yang relatif tinggi dari model 3D yang direkonstruksi 

dapat dicapai. Model virtual berdasarkan tumpukan citra 

dapat diuji berulang kali dibandingkan dengan uji 

eksperimental. Hasil penelitian ini akan memberikan 

wawasan ke dalam perilaku degradasi dari logam berpori 

yang dapat terurai ketika digunakan sebagai perancah, 

karena mereka diuji dalam kondisi simulasi yang lebih 

realistis. 

 

METODOLOGI 

 

Pemodelan Sebelum Degradasi 

 

Model 3D implant besi murni berpori sebelum 

degradasi didesign berbentuk tabung dengan pori 

berukuran 0.8 mm dengan 3 variasi dimensi dan 

persentase porositas yang berbeda menggunakan 

perangkat lunak SolidWork 2014 seperti pada Gambar 1. 

Morphology dari tiap model seperti dimensi, porositas, 

volume ditunjukan pada Tabel 1. 

 B C   

 
Gambar 1 Variasi Model 3D Perancah Tulang Sebelum 

Degradasi dengan Porositas berbeda 

 
Tabel 1 Morphology model sebelum degradasi 

 
Diameter 

(mm) 

Tinggi 
(mm) 

Porositas 

(%) 

Volume 

(mm2) 

5 5 45.43069 53.658 

5.2 5.2 59.46566 44.848 

5.5 5.5 74.66562 33.167 

 

Pemodelan Setelah Degradasi 

 
Simulasi Degradasi Model 

Dikarenakan tidak adanya data pengujian degradasi 

dari model perancah besi murni berpori, pendekatan 

degradasi dilakukan sebagai solusinya. Metode Image 

Processing Morphology erosion didalam perangkat lunak 

Mimics Materialize digunakan untuk mengasumsikan 

model terdegradasi, dimana pada dasarnya metode ini 

mengikis permukaan citra model dengan pengurangan 

pixel yang terdapat pada model 3D sehingga model akan 

menghasilkan model tererosi. Langkah pertama dalam 

simulasi degradasi ini, semua model perancah tulang 

besi murni sebelum terdegradasi di ditangkap lapis demi 

lapis citranya dengan ketebalan 10 μm menggunakan 
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fungsi section view pada perangkat lunak SolidWork 

(Gbr 2A). Hal tersebut dilakukan untuk menggantikan 

teknik pemindaian μCT Scan yang menghasilkan 

tumpukan citra grayscale, dimana teknik ini didalam 

metode rekayasa jaringan diggunakan sebagai teknik 

dalam mengevaluasi morphology, pembentukan jaringan 

dan degradasi perancah (Cancedda 2007). Hasil 

tumpukan citra yang telah didapat (Gbr 2B) lalu di 

diubah dan di kelompokan fase modelnya berdasarkan 

segmentasi warnanya (tresholding) menjadi citra hitam 

putih dimana hitam mempresentasikan area padat dan 

putih untuk area udara (Gbr 2C) menggunakan perangkat 

lunak Image J, hal ini dilakukan karena perangkat lunak 

Mimics Materialize hanya membaca citra hitam putih 

(grayscale). Ilustrasi Proses yang telah dilakukan di 

tunjukan pada Gambar 2 

 

  
 

Gambar 2 Ilustrasi pemotongan citra dan 

pengelompokan fase area padat dan udara 

 

Tumpukan citra yang telah didapat untuk setiap 

model lalu di proses degradasi dengan menggunakan 

metode image processing morphology erosion pada 

perangkat lunak Materialize Mimic. Didalam point ini 

proses dilakukan berulang ulang dengan pengurangan 

pixel yang sama yaitu 3 pixel untuk setiap model dimana 

setiap besarnya pixel yang di di aplikasikan akan 

berpengaruh terhadap besarnya volume model yang 

berkurang dan tererosi. (didalam perangkat lunak ini 

hanya membatasi pengurangan hingga 50 pixel). Proses 
tersebut akan memberikan banyak data model 

terdegradasi yang di identifikasi dengan nilai volume 

yang berkurang pada setiap model. 

 

Penentuan model terdegradasi 

 

Dalam menentukan model simulasi yang paling 

aktual untuk diggunakan dalam analisa sifat mekanis 

menggunakan simulasi, dilakukan perhitungan 

komputasi untuk mendapatkan volume akhir model 

aktual yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil 

volume dari model simulasi degradasi yang telah 

dilakukan. Persamaan yang diggunakan  ditunjukan pada 

persamaan (1) dan (2) (Md Saad et al. 2016). 

 

∆𝑊𝑚 =

𝑊𝑜−𝑊𝑓

𝐴𝑡
                      (1) 

 

𝑊𝑓 =  𝑊𝑜 − (∆𝑊𝑚 ∗  At)                    (2) 

 

Dimana ∆𝑊𝑚 adalah laju degradasi besi murni, 𝑊𝑓massa 

akhir, 𝑊𝑜massa awal model, 𝐴 Area dan t adalah waktu. 

Untuk menentukan nilai 𝑊𝑓dibutuhkan parameter nilai 

∆𝑊𝑚  dan t , sehingga nilai tersebut didapat dari studi 

sebelumnya yang dilakukan Tao huang et.al dalam 

mencari laju degradasi terhadap waktu yang dapat dilihat 

pada Tabel 2 (Huang and Zheng 2016). 

 

Tabel 2 Nilai Laju Degradasi Besi Murni (Huang and 

Zheng 2016) 

 
Waktu Degradasi 

(Hari) 
Laju Degradasi 

(mg/cm^2.d) 

3 0.055656 

7 0.120302 

14 0.131385 

28 0.143829 

42 0.150169 

 

Nilai ∆𝑊𝑚 tersebut lalu di proses dengan metode 

exponential decay fungction (Sulong et al. 2016), 

dimana menggunakan fungsi trendline untuk 

mendapatkan nilai ∆𝑊𝑚 dengan waktu yang lebih lama 

(dari data ∆𝑊𝑚 jurnal), fungsi trendline ini sendiri 

menghasilkan persamaan yang dapat dilihat pada 

persamaan (3). 

 

Trendline Eqs = (0.033*LN(x))+0.036                 (3) 

 

Dimana x diubah menjadi waktu degradasi yang 

dapat di tentukan lamanya, didalam studi ini peniliti 

memvariasikan nilai x hingga 400 hari degradasi untuk 

setiap model perancah tulang A, B, C. Nilai 𝑊𝑓, yang 

didapat lalu  dikonversikan menjadi volume dengan 

persamaan (4) (Prakoso et al. 2017). 

 

V =
m

𝜌
                  (4) 

 

V adalah volume, m adalah massa dan 𝜌 adalah 

densitas besi murni. Setelah nilai volume aktual didapat, 

nilai tersebut dibandingkan dengan nilai volume hasil 

simulasi degradasi sehingga dapat ditentukan model 

simulasi yang dapat diggunakan dalam menentukan sifat 
mekanis berdasarkan model simulasi yang paling 

mendekati hasil kalkulasi nilai aktual. Setelah dilakukan 

perbandingan variasi model dengan pembangian 5 

periode waktu yang paling mendekati nilai volumenya 

didapat. Nilai tersebut lalu diambil nilai mean 

berdasarkan waktu degradasinya, sehingga model implan 

perancah tulang masing masing dibagi menjadi periode 

waktu 0, 28, 56, 120, 167, dan 207 hari.  

 

Analisa Elemen Hingga 

 
Didalam penelitian ini analisa menggunakan elemen 

hingga diggunakan dalam menganalisis sifat mekanis 

dari besi murni berpori dengan model virtual. Dengan 
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menggunakan metode ini sifat mekanis seperti tegangan, 

deformasi model, modulus elastisitas E dan kekuatan 

luluh 𝜎𝑦𝑠 dapat diperoleh. Keuntungan dalam metode ini 

adalah mampunya menguji model yang sama tanpa 

merusak model seperti pada pengujian eksperimen, 

selain itu analisa elemen hingga dapat diintegrasikan 

dengan model numerik dari citra model. 

 
Material model 

Dalam menentukan sifat mekanis dari model implan 

perancah tulang besi murni berpori menggunakan 

simulasi numerik, sifat mekanis besi murni solid 

dibutuhkan sebagai salah satu parameter yang harus 

diinput didalam simulasi, oleh karena itu pengujian 

eksperimen sifat mekanis besi murni solid dilakukan 

untuk mengidentifikasi modulus elastisitas dan kekuatan 

luluh besi murni solid. Besi murni dengan kemurnian 

99,8% (Goodfellow Inc, Cambridge, UK) di fabrikasi di 

dalam mesin cnc menjadi bentuk cuboid solid dengan 
ukuran 5mm*3mm*5mm dan dilakukan pengujian tekan 

dengan universal testing machine (TheFastTrack 8874, 

Instron, Norwood, USA) dengan standar pengujian 

ASTM E9 untuk material metal (ASTM-E9-89a 1996). 

Sehingga didaptkan nilai sifat mekanis meliputi modulus 

elastisitas dan kekuatan luluh yang diggunakan sebagai 

parameter dalam simulasi numerik nantinya yang dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Sifat Mekanis Besi Murni Solid 

 

Parameter Besaran Unit 

Modulus Elastisitas, E 17974.43366 MPa 

Kekuatan Luluh 𝛔𝐲𝐬 485.5248634 MPa 

Poisson ratio, v 0.293 - 

Densitas 7.87 g/cm3 

 

Kondisi Batas Simulasi dan Evaluasi 

Semua simulasi model perancah besi murni berpori 

diproses dengan perangkat lunak MSC Marc. Analisis 

elemen hingga dalam penelitian ini meniru pengujian 

tekan quasi elastic untuk menentukan sifat mekanis pada 

besi murni berpori. Penentuan kondisi batas diperlukan 

dalam simulasi yang akan dilakukan, kondisi batas 
diaplikasikan kepada semua model A, B dan C untuk 

semua periode waktu degradasi dimana dengan cara 

memberikan beban displacement pada setiap titik node 

diatas permukaan model perancah dengan maximal 

regangan 30% yang secara sederhana dapat dihitung 

beban displacementnya dengan menggunakan rumus (5). 

∆𝐿 = 𝜀. 𝐿𝑜                   (5) 

Dimana ∆𝐿 adalah displacement, 𝜀 regangan dan 𝐿𝑜 

panjang mula-mula model. Selain itu pemberian fix atau 

perpindahan 0 diberikan pada arah yang berlawanan. 
Kondisi batas tersebut diilustrasikan seperti pada 

Gambar (3).  

 
 

Gambar 3 Kondisi Batas Simulasi 

 
Setelah di berikan kondisi batas pada setiap model, 

program simulasi dijalankan, program subroutine yang 

telah di terapkan akan mencatat gaya reaksi nodal dan 

perubahan panjang model yang telah disimulasikan. 

Dengan rumus sederhana tegangan dan regangan dapat 

di dapat dengan rumus (6) dan (7). 

𝜎 =
𝐹

𝐴0
             (6) 

 

ԑ =
𝛥𝐿

𝐿0
             (7) 

 

dimana tegangan didapat dengan membagi gaya dengan 

area mula-mula yang terkena beban dan regangan 
dengan membagi perubahan panjang dibagi panjang 

awal model. Sehingga dapat di aplikasikan nilainya 

menjadi kurva tegangan regangan yang dapat 

mengevaluasi modulus elastisitas dengan membagi 

tegangan terhadap regangan dan kekuatan luluh dengan 

menggunakan metode 0.2% offset pada model perancah. 

Simulasi ini dilakukan mengikuti standar pengujian 

kompresi untuk material logam celuller ISO 1314:2011 
(Standard 2011). 

 

Studi Konvergensi 

Studi konvergensi dilakukukan dengan menjalankan 
simulasi kompresi awal pada salah satu model perancah 

tulang besi murni berpori, dimana pada hal ini 

menggunakan model A 0 Hari (sebelum terdegradasi). 

Sebelum semua kondisi batas dan simulasi di aplikasikan 

studi konvergensi meshing atau diskritisasi diperlukan 

untuk mendapatkan jumlah elemen yang paling optimal 

yang nantinya diggunakan dalam perhitungan numerik. 

Hasil studi konvergensi dapat dilihat pada Gambar 4. 

Kondisi batas diaplikasikan pada model A 0 Hari dan di 

hitung hasil dari sifat mekanis berdasarkan kurva 

tegangan regangannya. Simulasi dilakukan berulang kali 
dengan element dan meshing yang berbeda hingga mesh 

tersebut menemui titik stabilnya, seperti pada Gambar 4 

yang menunjukan bahwa model dengan element 353614 

yang paling stabil diantara model yang lain, 

menghasilkan konvergensi numerik yang memiliki 

margin error <2% yang dihitung berdasarkqan modulus 

elastisitasnya (MPa) berbanding dengan elementnya. 

Meshing yang telah didapat lalu diaplikasikan terhadap 

semua model perancah tulang sebelum dan setelah 

degradasi dalam simulasi. 
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 Gambar 4: Konvergensi Studi Model A 0 Hari 

 

Studi Mophology Model  

Studi mophology dilakukan bertujuan untuk 
menganalisa perubahan bentuk dari model dimana dalam 

penelitian ini mengindikasi volume fraksi BV/TV dan 

Porositasnya, terhadap sifat mekanis (modulus elastisitas 

dan kekuatan luluh) dari model perqancah tulang besi 

murni berpori. Morphology model di analisa 

menggunakan perangkat lunak ImageJ dimana perangkat 

lunak ini memberikan nilai berupa Bone Volume 

(volume kondisi aktual atau berpori) dan Total Volume 

(volume tanpa pori atau solid). Sehingga dapat dihitung 

volume fraksi dan porositasnya menggunakan persamaan 

(8) dan (9). 
 

Volume fraksi = 
𝐵𝑉

𝑇𝑉
           (8) 

 

Porositas = (
𝑉𝑝

𝑇𝑉
)100%           (9) 

 

Dimana Vp adalah total Volume poros yang didapat 

dengan pengurangan TV terhadap BV. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Kurva Tegangan-Regangan 

 

Setelah dilakukannya simulasi kompresi terhadap setiap 

model perancah tulang besi murni berpori sebelum dan 

setelah degradasi, didaptkan kurva tegangan regangan 

yang dapat dilihat Pada Gambar 5. Setiap kurva 

tegangan regangan diwakili dengan garis dengan warna 

yang berbeda dalam menunjukan periode waktu waktu 
degradasi yang berbeda. Garis biru muda untuk waktu 

degradasi 0 Hari, Orange 28 hari, Abu-abu 56 hari, 

Kuning 120 hari, Biru tua 167 hari, dan Hijau 207 hari. 

 

 

 
Gambar 5 Kurva Tegangan Regangan Perancah Besi 

Murni Berpori Sebelum dan Setelah Degradasi 

 
Dapat dilihat secara visual dengan membandingkan 
setiap kelompok model (A, B, dan C) terjadi penurunan 

tegangan secara sistematis pada setiap model. Fenomena 

ini dapat terjadi karena variasi porositas yang meningkat 

dari model A (p= 45%) - model C (p= 75%), selain itu 

dapat dilihat pula secara visual tegangan bertahap 

menurun seiring penambahan waktu degradasi. 

 

Sifat Mekanis Terhadap Waktu Degradasi 

Dengan menggunakan kurva tegangan-regangan pada 

Gambar 5, sifat mekanis meliputi modulus elastisitas (E) 

dan Kekuatan luluh dapat ditentukan. Sifat mekanis yang 

telah didapat diplot kedalam kurva dengan menggunakan 
perbandingan waktu degradasi dimana model di 

representasikan dengan warna berbeda biru untuk model 

A, merah model C, dan hijau model C. Selain itu waktu 

degradasi di representasikan oleh berbagai bentuk 

dimana kotak untuk 0 hari, berlian 28 hari, segitiga 56 

hari, silang 120 hari,lingkaran 167 hari dan plus 207 

hari. Untuk modulus elastisitas terhadap waktu degradasi 

dapat dilihat pada Gambar 6, dan untuk kekuatan luluh 

terhadap waktu degradasi pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 6 Hubungan Modulus Elastisitas terhadap 
Waktu Degradasi  
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Gambar 7 Hubungan Kekuatan Luluh terhadap Waktu 

Degradasi 

 
Dapat dilihat secara visual pada Gambar 6 dan 7 untuk 

kurva tegangan regangan sifat mekanis (modulus 

elastisitas dan kekuatan luluh) terhadap waktu degradasi 

menunjukan penurunan sifat mekanis secara sistemastis 

setiap bertambahnya waktu degradasi hal tersebut dapat 

dilihat dari pengurangan nilai sifat mekanis yang terjadi. 

Untuk model A menunjukan nilai awal modulus 
elastisitas 7730.644 MPa dan setelah degradasi 270 hari 

nilai turun menjadi 6089.71 MPa, untuk kekuatan luluh 

nilai awal yaitu 140.82 MPa setelah degradasi 270 hari 

nilai turun menjadi 97.75 MPa. Untuk model B 

menunjukan nilai awal modulus elastisitas 5462.46 MPa 

dan setelah degradasi 270 hari nilai turun menjadi 

4017.05 MPa, untuk kekuatan luluh nilai awal yaitu 

103.21 MPa setelah degradasi 270 hari nilai turun 

menjadi 65.21 MPa. Untuk model C menunjukan nilai 

awal modulus elastisitas 3648.339 MPa dan setelah 

degradasi 270 hari nilai turun menjadi 751.958 MPa, 

untuk kekuatan luluh nilai awal yaitu 54.33 MPa setelah 
degradasi 270 hari nilai turun menjadi 7.11 MPa. Selain 

dari analisa sifat mekanis terhadap waktu degradasi, 

dengan menggunakan metode exponential decay 

function dengan fungsi trendline memberikan persamaan 

dimana dapat menentukan hasil sifat mekanis yang 

berdasarkan waktu yang lebih lama menggunakan 

material yang sama dan dapat dilihat pada masing 

masing kurva tegangan regangan.  

 

Studi Morphology 

 
Dengan nilai yang didapatkan pada perangkat lunak 

ImageJ berupa Bone Volume dan Total Volume model 

perancah tulang besi murni berpori sebelum dan setelah 

degradasi, dapat dianalisa morphology dari perancah 

tersebut berupa volume fraksi BV/TV dan persentase 

porositas perancah sebelum dan setelah degradasi. 
 

Morphology Terhadap Waktu Degradasi 

Dengan nilai persentase volume fraksi BV/TV dan 

persentase porositas dapat dianalisa nilai tersebut 

terhadap waktu degradasinya yang ditunjukan melalui 

kurva dan dapat dilihat pada Gambar 8 untuk persentase 

porositas terhadap waktu degradasi dan Gambar 9 untuk 

volume fraksi BV/TV terhadap waktu degradasi. dimana 

model di representasikan dengan warna berbeda biru 

untuk model A, merah C, dan hijau C. Selain itu waktu 

degradasi di representasikan oleh berbagai bentuk 

dimana kotak untuk 0 hari, berlian 28 hari, segitiga 56 

hari, silang 120 hari,lingkaran 167 hari dan plus 207 

hari. 

 

 
Gambar 8 Hubungan Porositas Terhadap Waktu 
Degradasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Hubungan Volume Fraksi BV/TV Terhadap 

Waktu Degradasi 

 
Dapat dilihat secara visual pada Gambar 8 hubungan 
porositas terhadap waktu degradasi, semakin 

bertambahnya waktu degradasi maka persentase 

porositas mengalami kenaikan untuk semua modelnya. 

Hal tersebut dapat diketahui dari nilai persentase 

kenaikan porositas pada setiap model sebelum dan 

setelah degradasi, dimana porositas awal untuk model A 

berada di 45% namun setelah degradasi naik menjadi 

60%. Untuk model B porositas awal berada di nilai 59% 

namun setelah degradasi 207 hari porositas mengalami 

kenaikan menjadi 75%. Untuk model C porositas awal 

berada di 75% namun setelah degradasi 207 hari terjadi 

kenaikan porositas menjadi 89%. Untuk hubungan 
volume fraksi BV/TV terhadap waktu degradasi yang 

ditunjukan pada Gambar 9 menunjukan bahwa setiap 

kenaikan waktu degradasi akan berpengaruh terhadap 

penurunan persentase volume fraksi BV/TV model itu 

sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai persentase 

penurunan volume fraksi setiap model sebelum dan 

setelah degradasi, dimana untuk model A persentase 

volume fraksi awal yaitu 55% disaat terjadi degradasi 

207 hari persentase mengalami penurunan menjadi 40%. 

Untuk model B persentase volume fraksi awal yaitu 41% 

disaat terjadi degradasi 207 hari persentase mengalami 
penurunan menjadi 25%. Untuk model C persentase 

volume fraksi awal yaitu 25% disaat terjadi degradasi 

207 hari persentase mengalami penurunan menjadi 10%. 

Selain dari analisa morphology terhadap waktu 

degradasi, dengan menggunakan metode exponential 

decay function dengan fungsi trendline memberikan 

persamaan dimana dapat menentukan hasil sifat mekanis 

yang berdasarkan waktu yang lebih lama menggunakan 
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material yang sama dan dapat dilihat pada masing 

masing kurva pada Gambar 8 dan 9. 

 

Pengaruh Morphology Terhadap Sifat Mekanis 

Dengan nilai sifat mekanis dan nilai morphology 

untuk model sebelum dan setelah degradasi yang telah 

didapat, dilakukan analisa hubungan antara keduanya 

dimana dibagi menjadi 2 bagian yaitu, sifat mekanis 

terhadap porositas yang dapat dilihat dan akan dijelaskan 

pada Gambar 10 dan untuk sifat mekanis terhadap 
volume fraksi BV/TV yang akan dijelaskan berdasarkan 

Gambar 11. 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Hubungan Sifat Mekanis terhadap Porositas 

 
Dapat dilihat secara visual pada kurva diatas bahwa 

kenaikan persentase porositas akan berpengaruh 

terhadap penurunan sifat mekanis (modulus elastisitas 

dan kekuatan luluh). Hal tersebut dapat dilihat dari 

hubungan antara porositas terhadap sifat mekanisnya itu 
sendiri, untuk model A disaat porositas awal yaitu 45% 

modulus elastisitas senilai 7730.633 MPa dan kekuatan 

luluhnya berada pada nilai 140.82 MPa disaat terjadi 

degradasi 207 hari  persentase porositas naik menjadi 

60% sedangkan sifat mekanisnya turun dimana untuk 

modulus elastisitas turun menjadi 6089.71 MPa dan 

kekuatan luluhnya turun menjadi 97.75 MPa. Pada 

model B disaat persentase porositas awal yaitu 59% 

modulus elastisitas senilai 5462.46 MPa dan kekuatan 

luluhnya berada pada nilai 103.21 MPa disaat terjadi 

degradasi 207 hari persentase porositas naik menjadi 
75% sedangkan sifat mekanisnya turun dimana untuk 

modulus elastisitas turun menjadi 4017.05 MPa dan 

kekuatan luluhnya turun menjadi 65.21 MPa. Pada 

model C disaat persentase porositas awal yaitu 75% 

modulus elastisitas senilai 3648.339 MPa dan kekuatan 

luluhnya berada pada nilai 54.33 MPa disaat terjadi 

degradasi 207 hari persentase porositas naik menjadi 

89% sedangkan sifat mekanisnya turun dimana untuk 

modulus elastisitas turun menjadi 751.958 MPa dan 

kekuatan luluhnya turun menjadi 7.11 MPa. Selain itu 

perasamaan yang didapatkan dari fungsi trendline 

didaptkan sehingga dapat memprediksi sifat mekanis 

pada porositas tertentu untuk model dan material yang 

sama. 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Hubungan Sifat Mekanis Terhadap Volume 

Fraksi BV/TV  

 
Dapat dilihat secara visual pada kurva diatas bahwa 

penurunan persentase volume fraksi BV/TV akan 

berpengaruh terhadap penurunan sifat mekanis (modulus 

elastisitas dan kekuatan luluh). Hal tersebut dapat dilihat 

dari hubungan antara volume fraksi BV/TV terhadap 

sifat mekanisnya itu sendiri, untuk model A disaat 
persentase volume fraksi BV/TV 55% modulus 

elastisitas senilai 7730.633 MPa dan kekuatan luluhnya 

berada pada nilai 140.82 MPa disaat terjadi degradasi 

207 hari persentase volume fraksi BV/TV turun menjadi 

40% dan berpengaruh terhadap sifat mekanisnya yang 

ikut turun dimana untuk modulus elastisitas turun 

menjadi 6089.71 MPa dan kekuatan luluhnya turun 

menjadi 97.75 MPa. Pada model B persentase volume 

fraksi BV/TV 41% modulus elastisitas senilai 5462.46 

MPa dan kekuatan luluhnya berada pada nilai 103.21 

MPa disaat terjadi degradasi 207 persentase volume 

fraksi BV/TV turun menjadi 25% dan berpengaruh 
terhadap sifat mekanisnya yang ikut turun dimana untuk 

modulus elastisitas turun menjadi 4017.05 MPa dan 

kekuatan luluhnya turun menjadi 65.21 MPa. Dan seperti 

model sebelumnya  Pada model C disaat persentase 

volume fraksi BV/TV awal yaitu 25% modulus 

elastisitas senilai 3648.339 MPa dan kekuatan luluhnya 

berada pada nilai 54.33 MPa disaat terjadi degradasi 207 

hari persentase volume fraksi BV/TV turun menjadi 10% 

dan berpengaruh terhadap sifat mekanisnya yang ikut 

turun dimana untuk modulus elastisitas turun menjadi 

751.958 MPa dan kekuatan luluhnya turun menjadi 7.11 
MPa. Selain itu perasamaan yang didapatkan dari fungsi 

trendline didapatkan sehingga dapat memprediksi sifat 

mekanis pada volume fraksi BV/TV tertentu untuk 

model dan material yang sama. 
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KESIMPULAN 

 

Dari hasil simulasi dapat disimpulkan : 

1. Sifat mekanis (modulus elastisitas dan kekuatan 

luluh) perancah besi murni berpori akan mengalami 

penurunan berbanding lurus dengan pertambahan 

waktu degradasi pada model perancah tulang besi 

murni berpori. Hal tersebut dapat dilihat dari kurva 

yang menurun dan persentase penurunan yang 

terjadi antara sebelum dan setelah degradasi (0-207 
hari). Pada model A telah terjadi penurunan 

21.22624% untuk modulus elastisitas dan 

30.58514% pada kekuatan luluh, untuk model B 

telah mengalami penurunan sebesar 26.46078% 

utuk modulus elastisitas dan 36.81813% untuk 

kekuatan luluh, sedangkan untuk model C telah 

terjadi penurunan 79.38903% untuk modulus 

elastisitas dan 86.913390% untuk kekuatan luluh. 

Perbedaan persentase pada penurunan sifat mekanis 

dapat terjadi dikarenakan porositas yang berbeda 

beda pada setiap model sehingga dapat diambil 
kesimpulan semakin besar porositas akan 

berpengaruh terhadap besarnya penurunan sifat 

mekanis. 

2. Hubungan antara morphology (volume fraksi 

BV/TV, Porositas) terhadap sifat mekanis (modulus 

elastisitas dan kekuatan luluh) serta waktud 

degradasi sangatlah erat. Hal tersebut dapat dilihat 

dari penurunan sifat mekanis terhadap perubahan 

dari morphology yang cenderung linier pada kurva. 

Selain itu hubungan yang sangat tinggi juga dapat 

dibuktikan dengan analisis regresi dimana 
meingdikasi nilai R2 .mendekati 1 , dimana setiap 

model perancah A, B, C semua nilai R2 diatas 90%. 

Sehingga dengan hasil regresi yang memuaskan ini 

didapatkan perasamaan liniearitas dengan 

menggunakan fungsi trendline untuk masing-

masing variabel,dimana dapat memprediksi sifat 

mekanis pada morphology untuk model perancah 

tulang yang sama dan material yang sama. 
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ABSTRAK: Tujuan penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan kegiatan dan ruang pada kawasan pusat kota 

Bandung. Perubahan atau kebertahanan ruang sebagai bagian dari perubahan budaya dapat terjadi akibat dominasi 

ekonomi. Berdasarkan  keterbatasan studi sebelumnya maka tujuan penelitan ini adalah memahami perubahan dan 

kebertahanan ruang kawasan pusat Kota Bandung. Sedangkan sasaran dalam penelitian ini yakni memahami perubahan 

dan kebertahanan ruang kawasan pusat Kota Bandung. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan untuk 

mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan terutama memperkaya kajian teorisasi perubahan ruang kawasan pusat 

kota. Serta diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai masukan dan saran perencanaan kawasan pusat kota sebagai 
akibat pengaruh perkembangan ekonomi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

sebagai upaya mendapatkan informasi mendalam tentang perubahan ruang di kawasan terpilih.  

Berdasarkan hasil pengamatan perubahan penggunaan ruang di Kawasan  Pusat Kota Bandung dapat disimpulkan 

terdapatnya jenis fungsi dan kegiatan pada kawasan yang menyesuaikan terhadap karakter lingkungan. Karakter 

penggunaan lahan di kawasan pusat kota Bandung terdiri atas fungsi perumahan, perdagangan,jasa, perkantoran, 

pendidikan dan peribadatan. Selama periode pengamatan terdapat perubahan fungsi kegiatan tersebut. Perubahan yang 

terjadi meliputi perubahan fungsi ruang dan perubahan intensitas ruang khususnya menyangkut kepadatan dan 

ketinggian bangunan. Perubahan tersebut mengindikasikan pula tekanan faktor pengaruh pembentuk ruang kawasan 

pusat kota. 

 

Kata Kunci  : Perubahan, Ruang, Pusat, Kota, Bandung. 
 

ABSTRACT: The purpose of this research is based on the development of activities and space in the downtown area of 

Bandung. Changes or defense of space as part of cultural change can take place owing to economic domination. Based 

on the limitations of the preceding researches, the purpose of this research is to figure out the changes and 

sustainability of the central area of Bandung City. While the target in this research is to figure out the change and 

space sustainability of the central area of Bandung City. The benefits of this study are expected to improve insights into 

science, especially enhancing the theoretical study of changes in the spatial area of the city center. And it is supposed to 

be advantageous in practical terms as input and suggestions for planning the downtown area as an arising of the 

influence of economic development. The approach in this research uses a qualitative approach as an effort to get in-

depth information about changes in space in privileged regions. Based on observations of reforms in the use of space in 

the Bandung City Center, it can be accomplished that there are types of functions and activities in the region that adjust 

to the character of the environment. The character of land use in the central area of the city of Bandung subsists of the 
functions of housing, trade, services, offices, education, and worship. During the observation period, there was a 

change in the function of the activity. Changes that take place consist of changes in the function of space and changes 

in the intensity of space, specifically referring to the density and height of the building. These changes also indicate the 

pressure of the influence factors establishing the space of the downtown area. 

 

 

 

LATAR BELAKANG 

 

Kota Bandung mengalami tingkat perkembangan 

yang cukup tinggi, namun terbatas dalam hal daya 

dukung, daya tampung serta karakteristik lingkungan 

dan bangunan bersejarah. Salah satu kawasan yang 

mendapat tekanan berat perkembangan adalah kawasan 

pusat kota, sehingga seharusnya dapat dikendalikan 

perkembangannya karena nilai-nilai lokal dan aspek 

lingkungan didalamnya. Namun saat ini, karena 

kepentingan ekonomis, telah banyak bangunan di 

kawasan pusat kota Bandung yang berubah fungsi dan 

bentuk (Panduan Rancang Kota dan Raperwal, 2016). 

Dinamika perkembangan Kota Bandung yang 

cepat di bidang ekonomi dan sosial saat ini, sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan fisik kota dan 

kaitannya dengan pemanfaatan ruang kota. Banyak 

investasi di bidang infrastruktur yang sedang dibuat, dan 

kota ini dengan cepat berubah menjadi kota jasa, 

kebudayaan, pengetahuan dan pariwisata. Akselerasi dan 
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dinamika perubahan tersebut terkadang berdampak 

terhadap pengendalian pemanfaatan ruang kota yang 

semakin kompleks, yang tidak jarang mengakibatkan 

terjadinya deviasi dan konflik dalam pemanfaatan ruang 

kota. (Panduan Rancang Kota dan Raperwal Alun-Alun 

Bandung, 2016) 

Kawasan Alun-alun Kota Bandung dalam 

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 

ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kota) yaitu  
pusat pelayanan ekonomi, sosial dan atau administrasi 

yang melayani wilayah kota. Seharusnya mencerminkan 

pola keruangan yang baik dan tertata (Panduan Rancang 

Kota dan Raperwal Alun-Alun Bandung, 2016). 

Sebagai sebuah PPK, kawasan Alun-alun 

diamanatkan menjadi pusat kota Bandung bagian barat, 

dengan dominasi fungsi pada sebuah kawasan pusat kota 

adalah perdagangan dan jasa, yang didukung oleh fungsi 

hunian dan sarana pelayanan umum yang memadai. 

Berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan 

Peraturan Zonasi Kota Bandung 2015-2035, peruntukan 
pada Kawasan Perencanaan didominasi oleh fungsi 

Perdagangan dan Jasa. Hampir 82% kawasan merupakan 

pola ruang rencana perdagangan dan jasa, sedangkan 7% 

diperuntukan fungsi hunian yang tersebar di kelurahan 

Kebon Jeruk dan kelurahan Braga, 5% untuk sarana 

pelayanan umum dan 3% untuk fungsi perkantoran 

pemerintahan. (Panduan Rancang Kota dan Raperwal 

Alun-Alun Bandung, 2016). 

Kawasan Alun-alun Kota Bandung merupakan 

salah satu kawasan strategis yang terletak di pusat Kota 

Bandung. Kawasan Alun-Alun menjadi “embrio” awal 
terbentuknya Kota Bandung, dimana secara simbolis 

kawasan ini melambangkan ditegakkannya sebuah 

kekuasaan atau pemerintahan, disamping itu 

keberadaannya juga berfungsi sebagai ruang terbuka 

publik. Seiring dengan perkembangan Kota Bandung, 

kawasan Alun-alun dan sekitarnya juga berkembang 

pesat sebagai kawasan perbelanjaan/niaga, 

pemerintahan, olahraga/rekreasi, bina sosial dan 
peribadatan, didukung dengan lokasi yang cukup 

strategis, kawasan Alun-alun menjadi kawasan yang 

cukup vital di Kota Bandung (Panduan Rancang Kota 

dan Raperwal Alun-Alun Bandung, 2016). Pada uraian 

berikutnya Panduan Rancang Kota Alun-Alun Bandung 

disingkat dengan PRK Alun-Alun Bandung.  

Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran 

perubahan ruang kawasan Alun-Alun Bandung sebagai 

kawasan pusat kota Bandung maka dilakukan penelitian 

ini. Penelitian ini juga akan dilanjutkan pada tahun 

berikutnya untuk mendapatkan informasi tentang 

permasaalahan konflik ruang yang timbul akibat 

perubahan ruang serta serta pemaknaan berupa persepsi 

dan respon masyarakat terhadap perubahan ruang yang 

terjadi. 

 

ISI 

 

Penelitian ini dapat diformulasikan secara diagramatis ke 

dalam model berikut ini: 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Perubahan Ruang 

Kawasan Pusat Kota Bandung 
 

 Dalam kerangka penelitian ini dirumuskan 

bahwa perkembangan kegiatan dan penduduk pada suatu 

kota terjadi pula pada kawasan pusat kota. 

Perkembangan ruang pada kawasan pusat kota 

dipengaruhi kepentingan pemerintah, swasta dan aktor, 

dengan kebijakan penataan dan pembangunan kota 

menjadi acuan pelaksanaan. Perubahan/kebetahanan 

ruang kawasan pusat kota dapat dinilai dari indikator 

fisik dan non fisik antara lain fungsi dan lahan bangunan, 

serta pola bentuk ruang kawasan. 

 Pemahaman  ini  diuraikan  melalui  pemikiran  
yang  telah dikembangkan  oleh  Lefebvre  (1991)  

melalui  konsepsi  ruang  relasional,  dan  Sandercock 

(1998)  melalui  penjelasan  beragam  kekuatan  yang  

berelasi  dan  terkontribusi  dalam membentuk ruang. 

 Secara  harfiah  yang  dimaksud  dengan  

spasial  adalah  ruang  (lahan)  yang  digunakan  untuk 

tempat tinggal, tempat usaha, tempat rekreasi, tempat 

ibadah, dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang merupakan 

proses dinamis  dari pola dan aktivitas manusia 

(Sukawati, 2008). Manusia memerlukan bahan pangan, 

air,  energi, infrastruktur perumahan,  dan  fasilitas  
publik.  Kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  tersebut  

menuntut tersedianya lahan. Namun, karena ketersediaan 

tanah yang selalu tetap, kelangkaan lahan akan terjadi 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat 

konsumsinya, sehingga alih fungsi  lahan  dan  alih  

kepemilikan  tidak  dapat  dihindari.  Lebih  lanjut  

Sukawati (2008) menyatakan bahwa alih fungsi lahan 

dapat berjalan secara sistematis dan sporadis. 

A. Karakter Kawasan Perencanaan Alun-alun 

Bandung 
Kawasan / lingkungan dan bangunan tidak 

dipandang sebagai elemen yang bersifat terpisah, 

melainkan sebagai satu kesatuan untuk menghasilkan 
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karakter pada ruang kota. Karakteristik sosio-spasial di 

setiap lingkungan perkotaan akan berbeda-beda. Hal ini 

disebabkan oleh adanya perbedaan karakter budaya dan 

ekonomi masyarakat hingga akumulasi kebijakan kota 

yang berdampak terhadap lingkungan fisik kota. 

Karakternya sebagai kawasan kota lama 

Bandung, maka penentuan tipologi kawasan serta 

tipologi bangunan dan klasifikasi kawasan akan 

mengacu kepada dokumen “Panduan Pembangunan 

Kawasan Cagar Budaya Kota Lama Bandung” tahun 
2014. Tipologi kawasan tersebut akan menjadi dasar 

dalam proses identifikasi tipologi bangunan yang 

terdapat di dalam kawasan perencanaan PRK Alun-Alun 

Bandung. 

a. Tipologi Kawasan Cagar Budaya Kota Lama 

Bandung 

Berdasarkan “Panduan Pembangunan Kawasan 

Cagar Budaya Kota Lama Bandung” pembagian 

kawasan di dalam kota lama Bandung terdiri atas 17 unit 

kawasan yang di dalamnya memiliki keragaman fungsi 

maupun bentuk. Di dalam 17 kawasan tersebut terdapat 
polapola yang khas dan kemiripan antara beberapa 

kawasan sehingga analisis karakter kawasan dapat 

menggunakan pendekatan tipologi. Kawasan 

Perencanaan PRK Alun-alun Bandung masuk kedalam 

batas kota lama Bandung yang terdiri dari 3 tipologi 

kawasan cagar budaya. Ketiga tipologi tersebut yaitu:  

1. Kawasan Pusat Kota Bersejarah;  

2. Kawasan Pecinan / Perdagangan Jalan Raya Pos 

Barat; dan  

3. Kawasan Perkampungan / Kawasan Etnik Sunda. 

b. Tipologi Bangunan di Kawasan Cagar 

Budaya Kota Lama Bandung 
Secara umum, terdapat dua tipologi bangunan yang 

dapat diidentifikasi pada kawasan kota lama, antara lain: 

bangunan tunggal dan bangunan deret. Bangunan 

Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak 

bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan 

pada sisi samping dan belakang. Bangunan Deret/ Rapat 

adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas 

perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping. 

Dua tipologi utama tersebut dapat dipilah-pilah lagi 

berdasarkan fungsi yang mempengaruhi bentuk 

bangunan pada suatu lingkungan. 
 

A. Analisis Tipologi Lingkungan 

Pendekatan tipologi menekankan 

klasifikasi pada keragaman komposisi objek 

arsitektur dalam struktur perkotaan, perulangan 

pola ruang serta ragam fungsi dalam suatu 

lingkungan. Pendekatan ini dilakukan karena 

berdasarkan hasil observasi menemukan 

adanya perulangan model atau pola lingkungan 

yang sama di dalam PRK Alun-alun Bandung, 

sehingga proses ini dapat memudahkan dalam 

penyusunan deliniasi panduan detail. 

 Analisis tipologi lingkungan ini 

bertujuan untuk menilai kualitas fisik dan 

lingkungan dari setiap tipologi. Analisis 

dilakukan dengan melakukan penilaian (Scoring) 

terhadap elemen-elemen pembentuk karakter 

lingkungan baik pada bagian luar blok 

( perimeter-block) maupun bagian dalam 

blok( Inner-block). 

 Penilaian dilakukan dengan menilai 

setiap elemen pembentuk karakter lingkungan 

dengan membandingkan kondisi sekarang 

dengan kondisi aslinya. Skor penilaian terdiri 

atas 4 (empat) tingkat yang menunjukkan 

gradasi perubahan kawasan dari yang tetap 

hingga berubah total. Cara memberi skor 

adalah dengan membandingkan situasi 

kawasan dari keadaan asli dengan keadaan 

yang ada sekarang melalui dokumentasi (visual 

analysis) (PRK Alun-Alun Bandung, 2016).  
 

 a. Perimeter-Block 

Secara umum, terdapat dua tipologi bangunan 
yang dapat diidentifikasi pada kawasan PPK Alun-alun 

antara lain: bangunan tunggal dan bangunan deret. 

Bangunan Tunggal adalah bangunan yang harus 

memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas 

pekarangan pada sisi samping dan belakang. Bangunan 

Deret/Rapat adalah bangunan yang diperbolehkan rapat 

dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi 

samping.  

Berdasarkan analisis dan survey lapangan, 

terdapat koridor-koridor yang merupakan koridor utama 

dan koridor yang dianggap vital pada kawasan 

perencanaan. Bangunan deret/tunggal pada perimeter 
block di kawasan PPK Alun-alun terbagi menjadi 3 

tipologi antara lain : 

1. Tipologi Koridor 1.  Mayoritas bangunan deret 

sempadan 0 dengan arcade, ketinggian bangunan rata-

rata 2-4 lantai.Koridor yang termasuk dalam tipologi 

bangunan  1 antara lain koridor Otto Iskandardinata sisi 

utara, koridor Asia Afrika sisi barat, koridor Cibadak 

dan sebagian koridor Suniaraja.  

2. Tipologi Koridor  2 Mayoritas bangunan deret 

sempadan 0 dan beberapa bangunan memiliki sempadan, 

ketinggian bangunan beragam antara 1-5 lantai. Koridor 
yang termasuk dalam tipologi bangunan  2 antara lain 

koridor Otto Iskandardinata Selatan, koridor Jend. 

Sudirman, koridor Kebonjati, Koridor Suniaraja, koridor 

Gardujati, koridor Astara Anyar, koridor Pungkur, 

koridor Terusan Pasirkoja, koridor Naripan koridor 

Braga sisi Utara, koridor braga sisi Selatan, koridor 

Dalem Kaum, koridor Dewi Sartika, koridor Tamim, 

koridor Dulatip, koridor Banceuy, koridor ABC sisi 

barat  

3. Tipologi Koridor  3 Mayoritas bangunan deret dan 

tunggal yang memiliki sempadan, sempadan bangunan 

beragam antara 5-20 meter, ketinggian bangunan 1-4 
lantai dan beberapa bangunan lebih dari 4 lantai. Koridor 

yang termasuk dalam tipologi bangunan 3 antara lain 
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koridor Asia Afrika sisi timur, koridor Lembong, koridor 

Tamblong, koridor Lengkong Besar dan koridor ABC 

sisi timur. 

 b. Inner-Block 

 Penentuan tipologi lingkungan akan dinilai 

berdasarkan dari keseragaman fisik, sifat dan karakter 

lingkungan baik di dalam blok (inner block) maupun luar 

blok (perimeter block). Pembahasan dalam inner block 

akan membagi tipologi lingkungannya berdasarkan dari 

keseragaman fisik dan juga fungsi. Elemen-elemen yang 
diperhatikan dalam proses identifikasi atau 

pengelompokan tipologi lingkungan adalah:  

1. Massa Bangunan, melihat dari keseragaman massa 

bangunan baik dari ketinggian, langgam hingga 

luasan.  

2. Fungsi; melihat dari keseragaman fungsi, baik 

dalam perimeter block maupun inner block;  

3. Pola jalan; melihat dimensi serta pola jalan 
lingkungan;  

4. Akses; melihat aksesibilitas serta permeabilitas 

kedalam inner block. 

 

C. Analisis Perizinan Penggunaan Ruang (1998-

2007) 

Perizinan penggunaan ruang Kawasan Pusat Kota 

Bandung dapat dianalisis melalui identifikasi 
penggunaan ruang berdasarkan pengajuan IMB (Izin 

Mendirikan Bangunan) tahun 2002 s/d 2007.  Informasi 

pengajuan IMB dilengkapi dengan fungsi dan intensitas 

kegiatan selama beberapa tahun pengamatan dapat 

memberikan gambaran penambahan atau pengurangan 

penggunaan ruang sesuai dengan tahun pengamatan. 

Fungsi kegiatan dimaksud meliputi informasi fungsi 

perumahan, perdagangan, jasa dan lainnya. Sedangkan 

intensitas penggunaan ruang diidentifikasi berdasarkan 

jumlah lantai bangunannya. 

 

 

Tabel 1 

Perizinan Penggunaan Ruang berdasarkan Pengajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 

Tahun 1998-2002 

No 

Fungsi 

Peruntukan 

Ruang 

berdasarkan 

pengajuan  

IMB 

Tahun 

Jumlah 
1998 1999 2000 2001 2002 

1 Perumahan 23 17 12 17 17 86 

2 Perdagangan 15 12 29 35 15 106 

3 Perkantoran 0 2 0 0 3 5 

4 Pendidkan 0 0 1 0 0 1 

5 Peribadatan 0 0 1 0 1 2 
Jumlah 200 

Sumber: Hasil Perhitungan 2018 

 

 

 
Gambar 2 Penggunaan Ruang berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 1998-2002 

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perizinan 

penggunaan ruang selama periode tahun tahun 1998 s/d 

2002 didominasi fungsi perdagangan dan perumahan, 

masing-masing sebesar 106 izin dan 86 izin. Selain itu 
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terdapat perizinan lain berupa perkantoran, pendidikan 

dan peribadatan. 

 

Berdasarkan wawancara terdapat beberapa hasil 

mencakup alasan pengajuan IMB tersebut yakni : 

1. Pengajuan IMB, berdasarkan perubahan fungsi 

rencana setempat yg harus disesuaikan dengan 

peruntukan, tentu karena berdasarkan tujuan 

mengapa bangunan tersebut disesuaikan dengan 

peruntukannya 
2. Artinya, apabila warga mengajukan IMB rumah 

tinggal, berarti itu untuk tempat tinggal,, 

3. Apabila diajukan toko atau Kantor, rumah makan 

atau usaha lainnya, sudah tentu latar belakangnya 

mereka berniat untuk mengadakan suatu usaha, 

berupa kantor, toko, rumah makan atau yg 

lainnya 

4. Apabila yg akan didatangi adalah IMB dengan 

peruntukan rumah tinggal, ternyata 

dilapangannya ada usaha restoran misalnya, ini 

yg akan mengakibatkan konflik antara tim 

peneliti dengan pemilik bangunan. 

Selain itu, terdapat beberapa faktor yg mempengaruhi 

Pengajuan IMB umumnya karena : 

 1. Kesadaran warga akan tertibnya administrasi 

bangunan 

 2. Keterpaksaan karena dilapangan didatangi oleh 

pengawas bangunan atau Satpol PP 

 3. Ada maksud membuat usaha baru dgn peruntukan 

baru, dikarenakan IMB lama tidak sesuai dengan usaha 
yg akan dibuat 

 4. Menambah atau memperluas bangunan seperti 

menambah jumlah lantai karena kebutuhan 

 5. Ada bangunan lama yg selama ini tidak ber IMB, bisa 

saja bangunan tetap tidak ada perubahan, atau 

peruntukan tetap, namun karena akan adanya urusan 

perbankan, kredit atau jual beli tanah dan bangunan 

memerlukan IMB. 

 
Tabel 2 

Penggunaan Ruang Berdasarkan Pengajuan IMB 

Tahun 2003-2007 

 

No Fungsi Peruntukan Ruang 
Berdasarkan IMB 

Tahun Jumlah 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Perumahan 15 6 4 7 10 1 43 

2 Perdagangan 22 11 17 16 13 1 80 

3 Jasa 1 1 2 1 5 0 10 

4 Perkantoran 3 2 0 2 0 0 7 

5 Pendidikan 1 0 0 0 0 0 1 

6 Peribadatan 1 0 0 0 0 0 1 

Jumlah 43 20 23 26 28 2 142 

Sumber: Hasil Perhitungan 2018 
 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perizinan penggunaan ruang selama periode tahun tahun 2003 s/d 2007 

didominasi fungsi perdagangan dan perumahan, masing-masing sebesar 80 izin dan 43 izin. Seperti juga Selain itu 

terdapat perizinan lain berupa jasa, perkantoran, pendidikan dan peribadatan. 
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Gambar 3 Penggunaan Ruang berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2003-2008 

 

B. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan 

berdasarkan Pengajuan IMB (2015-2018) 

Perubahan fungsi bangunan pada kawasan dapat 

didentifikasi berdasarkan pengajuan izin pembangunan 

selama selang waktu tertentu. Pada uraian selanjutnya 
diidentifikasikan perubahan fungsi bangunan pada 

kawasan pusat kota Bandung selama periode 2015-2018

 

 

 

Tabel 3 

Perubahan Fungsi Bangunan pada Kawasan Pusat Kota Tahun 2015-2018 

 
Sumber: Hasil Analisis 2018 

 

Dari tabel pengajuan IMB di kawasan pusat 

Kota Bandung tahun 2015-2018, didominasi pengajuan 

perizinan berupa fungsi perdagangan (23 izin/43,4%) 

kemudian fungsi perumahan (15izin/28,3%). Kedua 

fungsi tersebut pada kawasan menunjukkan pola tidak 

ada nya perubahan fungsi dibandingkan fungsi 

sebelumnya (tetap sama dengan fungsi sekarang). 

Kedua nya diklasifikasikan sebagai perbandingan 
perubahan tipe I dan V. Adapun perubahan fungsi 

lainnya berupa perumahan menjadi perdagangan, 

perumahan menjadi jasa  serta perdagangan menjadi 

perumahan.  

Adapun gambaran masing-masing kelurahan 

sebagai berikut : 

1. Perubahan fungsi di Kelurahan Karanganyar 

terbesar didominasi oleh klasifikasi I yaitu 

tidak terdapat nya perubahan fungsi 

perumahan sebanyak 58,82 %, sedangkan 
perubahan terkecil yaitu sebesar 5,88 % yaitu 

berada di klasifikasi perubahan VII berupa 

Karanganyar

unit % unit % unit % unit % unit % unit %

1 Perumahan Perumahan I 10 58,82 1 7,14 0 0 4 66,67 0 0 15 28,30

2 Perumahan Perdagangan II 2 11,76 0 0 2 25 0 0 0 0 4 7,55

3 Perumahan Jasa III 0 0 1 7,14 0 0 1 16,67 0 0 2 3,77

4 Perdagangan Perumahan IV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 2 3,77

5 Perdagangan Perdagangan V 3 17,65 10 71,43 5 62,50 0 0 5 62,50 23 43,40

6 Perdagangan Jasa VI 0 0 1 7,14 0 0 0 0 0 0 1 1,89

7 Perkantoran Jasa VII 1 5,88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,89

8

Bangunan 

Kosong Perdagangan VIII 1 5,88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,89

9 Perkantoran Perkantoran IX 0 0 0 0 1 12,50 0 0 1 12,50 2 3,77

10 Jasa Jasa X 0 0 1 7,14 0 0 1 16,67 0 0 2 3,77

17 100 14 100 8 100 6 100 8 100 53 100,00

Fungsi 

sebelum nya
Fungsi eksisting

Klasifikasi 

Perubahan
Jumlah

Jumlah

Jumlah

No
Jumlah Jumlah Jumlah

Kebon Jeruk Braga Cikawao Balonggede

Jumlah
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perubahan dari perkantoran ke jasa dan 

klasifikasi VIII perubahan dari bangunan 

kosong ke perdagangan. 

2. Di Kelurahan Kebon Jeruk perubahan fungsi 

terbesar berada di klasifikasi V yaitu tidak 

terdapat nya perubahan fungsi perdagangang 

sebanyak 71,43% sedangkan perubahan 

terkecil berada diklasifikasi III, VI,  dan X 

sebesar 7,14 %. 

3. Di Kelurahan Braga perubahan fungsi terbesar 
berada di klasifikasi V yaitu tidak terdapatnya 

perubahan fungsi perdagangan sebesar 62,50 

% dan untuk perubahan fungsi terkecil berada 

pada klasifikasi IX yaitu tidak terdapatnya 

perubahan fungsi perkantoran sebesar 12,50 

%  

4. Untuk Kelurahan Cikawao perubahan fungsi 

terbesar didominasi oleh klasifikasi I yaitu 

tidak terdapatnya perubahan fungsi 

perumahan sebesar 66,67 % dan perubahan 

terkecil berada pada klasifikasi III dan X yaitu 

perubahan dari perumahan ke jasa dan 

tidasebesar 16,67 %  

5. Untuk Kelurahan Balong Gede perubahan 

fungsi terbesar berada pada klasifikasi V yaitu 

tidak terdapatnya perubahan fungsi 

perdagangan sebesar 62, 50 % sedangkan 

untuk perubahan terkecil berada pada 
klasifikasi perubahan IX yaitu tidak 

terdapatnya perubahan fungsi perkantoran 

sebesar 12,50 % 

 

Selain perubahan fungsi bangunan, dapat diidentifikasi 

pula perubahan intensitas berupa perubahan jumlah 

lantai bangunan pada kawasan pusat kota Bandung 

Tahun 2015-2018, seperti uraian selanjutnya.  

 

 

Tabel 4  

Perubahan Intensitas (Jumlah Lantai Bangunan) Kawasan Pusat Kota Tahun 2015-2018 

 
Sumber: Hasil Analisis 2018 

 

Adapun perubahan intensitas berupa jumlah 

lantai masing-masing kelurahan sebagai berikut: 

1. Untuk di Kelurahan Karang Anyar 

perubahan intensitas terbesar berada pada 

klasifikasi II dan III sedangkan untuk 

perubahan terkecil berada pada klasifikasi 

V, VI, VII 

2. Untuk di Kelurahan Kebon Jeruk 

perubahan terbesar berada di klasifikasi II 
dan VII sedangkan untuk perubahan 

terkecil berada diklasifikasi perubahan 

IV, V dan VI 

3. Untuk di Kelurahan Braga perubahan 

terbesar berada diklasifikasi III yaitu 

sebesar 50 % dan untuk perubahan 

terkecil berada pada klasifikasi I dan IV 

sebesar 12,5 %  

4. Untuk di Kelurahan Cikawao perubahan 

terbesar berada diklasifikasi III sebesar 

66, 7 % dan untuk perubahan terkecil 
berada pada klasifikasi IV dan VII 

sebesar 16,67 % 

5. Untuk di Kelurahan Balong Gede 

perubahan terbesar berada diklasifikasi III 

yaitu sebesar 50 % sedangkan perubahan 

terkecil berada pada klasifikasi I dan IV 

yaitu sebesar 12,5 % 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasatkan hasil pengamatan perubahan penggunaan 
Ruang di Kawasan  Pusat Kota Bandung dapat 

disimpulkan : 

1. Karakter Penggunaan Lahan di Kawasan 

Pusat Kota Bandung terdapatnya jenis fungsi 

dan kegiatan pada kawasan yng menyesuaikan 

terhadap karakter lingkungan, yang terbagi 

atas 2 (dua) karakter lingkungan yakni 

perimeter-block dan inner block. 

2. Karakter jaringan jalan terbagi atas 3 (tiga) 

kelas dibedakan berdasarkan lebar koridor dan 

fungsi pelayanannya berupa primer, sekunder 
dan tersier 

Karanganyar

unit % unit % unit % unit % unit % unit %

1 1 lantai >3 lantai I 0 0 0 0 1 12,5 0 0 1 12,5 2 3,77

2 1 lantai 3 lantai II 5 29,41 4 28,57 0 0 0 0 0 0 9 16,98

3 1 lantai 2 lantai III 5 29,41 0 0 4 50 4 66,67 4 50 17 32,08

4 1 lantai 1 lantai IV 4 23,53 2 14,29 1 12,5 1 16,67 1 12,5 9 16,98

5 2 lantai >3 lantai V 1 5,88 2 14,29 0 0 0 0 0 0 3 5,66

6 2 lantai 3 lantai VI 1 5,88 2 14,29 0 0 0 0 0 0 3 5,66

7 2 lantai 2 lantai VII 1 5,88 4 28,57 2 25 1 16,67 2 25 10 18,87

8 3 lantai >3 lantai VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

9 3 lantai 3 lantai IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

17 100 14 100 8 100 6 100 8 100 53 100,00

Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah

Kebon Jeruk Braga Cikawao

Jumlah Jumlah

Intensitas 

Sebelum nya

Intensitas Bangunan 

Eksisting

Klasifikasi 

PerubahanNo

Jumlah

Balonggede
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3. Pemanfaatan ruang dari tahun 1998-2016 

didominasi oleh pemanfaatan ruang untuk 

perumahan, perdagangan dan jasa 

4. Terdapatnya perubahan fungsi dan intensitas 

bangunan pada kawasan pusat kota Bandung 

selama periode pengajuan izin mulai tahun 

2015 sampai dengan 2018. Walaupun 

demikian terdapat pula perubahan fungsi dan 

intensitas bangunan yang tetap atau tidak 

mengalami perubahan berdasarkan pengajuan 
izin tersebut. 
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ABSTRAK: Salah satu MISI pembangunan Kota Lubuklinggaudi bidang infarstruktur adalah terbentuknya kawasan 

Industri dan meningkatnya kawasan strategis dan cepat tumbuh sehinga diharapkan dapat menumbuhkan pusat pusat 

pertumbuhan ekonomi baru di kota Lubuklinggau.Pengembangan sistem infrastruktur baik fisik maupun non fisik  akan 

meningkatkan konektivitas hubungan antar daerah, selanjutnya akan berdampak terhadap peningkatan pada produksi 

dan pendistribusian komiditi daerah. Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan 

perkembangan infrastruktur fisik yang ada dalam meningkatkan hinterland connection pada kawasan Industri kota 

Lubuklinggau (LUSIE) dengan mengunakan metode grafik dan grafitasi serta menganalisis bangkitan dan tarikan 

pergerakan dan hipotesa perjalanan dengan Indeks konektivitas.  Dari hasil analisa didapat bahwa indek konektivitas 

dari kawasan industri masih sangat kecil   yaitu 0.875 untuk kawasan pusat kota dan  0.125 untuk kawasan industri, hal 

itu menunjukan masih sangat sedikitnya rute jaringan jalan, baik yang menuju pusat kota maupun ke kawasan industri. 

 

Kata Kunci: hinterland connection,transportasi, kawasan industri 

 

ABSTRACT: One of the MISSION of Lubuklinggau City development in the field of infrastructure is the establishment 

of an Industrial area and an increase in strategic and fast-growing areas so that it is expected to grow the center of new 

economic growth in the city of Lubuklinggau. Development of infrastructure systems, both physical and non-physical, 

will improve connectivity between regions, and then will have an impact on the increase in the production and 

distribution of regional commodities. This research was conducted with the aim to determine the condition and 
development of physical infrastructure that exist in improving the hinterland connection in the Lubuklinggau City 

Industrial Area (LUSIE) by using graph and gravity methods and analyzing generation and pulling movements and 

hypotheses of travel with the connectivity index between strategic and central regions city area. Analysis of the results 

obtained that the connectivity index of industrial zones still very small i.e. 0875 to central city and 0125 for industrial 

area, it indicates still very lack of a good road network that routes to the city centre as well as to the industrial area  

 

Key word: hinterland connection, transportation, industrial estate 

             

            

PENDAHULUAN 

 Kota Lubuklinggau  merupakan kota yang berada 

paling barat diwilayah provinsi Sumatera Selatan. Secara 

Geografis kota Lubuklinggau yang terletak pada posisi 

antara 102 º 40' 0” - 103 º 0' 0” bujur timur dan 3º 4' 10” 

- 3 º 22' 30” lintang selatan yang berbatasan langsung 

dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu 

dan kabupaten Musirawas. Salah satu MISI 

pembangunan Kota Lubuklinggaudi bidang infarstruktur 

adalah terbentuknya kawasan Industri dan meningkatnya 

kawasan strategis dan cepat tumbuh sehinga diharapkan 

dapat menumbuhkan pusat pusat pertumbuhan ekonomi 

baru di kota Lubuklinggau. Sebagai kota perdagangan 

dan jasa Lubuklinggaumempunyai potensi pertumbuhan 

ekonomi yang sangat besar dengan didukung oleh daerah 

hinterland yang kaya akan sumber daya alam dengan 

komoditi yang beragam, hal tersebut tentunya 

merupakan leverage bagi pembangunan kota 

Lubuklinggau dan kawasan hinterlandnya.. Namun 

potensi tersebut tidak bisa dioptimalkan dikarenakan 

dukungan infrastruktur- infrastruktur yang kurang 

memadai seperti akses jaringan jalan (Aksesibilitas), 

sistem angkutan barang (Mobilitas), dan Moda Choice 

seperti Stasiun kereta api bahkan angkutan barang 
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melalui udara baik untuk menuju Palembang sebagai 

pusat kegiatan nasional dan ibu kota provinsi Sumatera 

Selatan. Beberapa kawasan strategis Pertanian yang 

masih perlu dibenahi baik sistem maupun infrastruktur 

fisiknya, Ditambah  kondisi jalan yang buruk akan 

mempengaruhi waktu tempuh melalui akses darat 

menuju pelabuhan Boom Baru dan tanjung api api yang 

terletak di kota Palembang yang berfungsi sebagai 

pelabuhan laut yang melayani ekspor dan impor dan juga 

sebagai gerbang perdagangan untuk Sumatera Selatan ini 

tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga 

sangat mempengaruhi konektivitas rantai pasokan 

logistik dari hulu ke hilir. 

Pengembangan Infrastruktur merupakan salah satu 

alternatif untuk menggerakkan pembangunan, dengan  

adanya pengembangan infrastruktur maka pembangunan 

akan diarahkan pada daerah-daerah hinterland yang 

memiliki potensi dan fasilitas wilayah sehingga akan 

mempercepat terjadinya  kemajuan  ekonomi yang pesat, 

karena secara tidak  langsung  kemajuan daerah  akan  

membuat  masyarakat  untuk  mencari  kehidupan  yang  

lebih  layak  didaerahnya. Tidak  hanya  pertumbuhan  

ekonomi,  pembangunan juga  harus diikuti  dengan 

pembangunan  infrastruktur,  transportasi, komunikasi  

dan  kelembagaan  sosial  yang secara alami dapat 

meningkatkan daya tarik investasi. Koneksi ke 

hinterland dapat didefinisikan sebagai koneksi dari 

daerah pendukung ke Pelabuhan, seperti hulu, 

pertambangan, Industri, perkebunan, pertanian dan 

perikanan. Dengan kata lain, hinterland adalah koneksi 

antara daerah hulu dan hilir, atau antara port dan pusat 

untuk transshipment. Bahkan, produktivitas pelabuhan 

akan sangat dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur 

sebagai koneksi antara pelabuhan, area produksi dan 

pasar (Buchari, 2015). 

Pengembangan sistem infrastruktur baik fisik 

maupun non fisik  akan meningkatkan konektivitas 

hubungan antar daerah, selanjutnya akan berdampak 

terhadap peningkatan pada produksi dan pendistribusian 

komiditi daerah.Beriringan dengan meningkatnya sistem 

produksi yang baik otomatis akan ada peningkatan pada 

perputaran arus uang, permintaan barang akan 

bertambah dan kebutuhan tenaga kerja yang besar. 

Peningkatan arus uang dan barang tersebut akan kembali 

memicu peningkatan kembali infrastruktur berbasis pola 

tata ruang daerah dan pada akhirnya akan berdampak 

pada peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan 

perkembangan infrastruktur fisik yang ada dalam 

meningkatkan hinterland connection pada kawasan 

Industri kota Lubuklinggau (LUSIE). 

PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana kebutuhan transportasi angkutan barang 

dalam meningkatkan produktivitas kawasan industri  

b. Bagaimana nilai Indeks hinterland connection 

kawasan Lubuklinggau Sustainable Industrial Estate 

(Lusie)? 

c. Bagaimana hubungan infrastruktur jaringan jalan 

dan sistem transportasi terhadap pengembangan 

kawasan Industrial Estate? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian adalah untuk: 

a. Mengetahui kebutuhan transportasi angkutan barang 

dalam meningkatkan produktivitas? 

b.  Mendapatkan nilai indeks hinterland connection 

kawasan lubuklinggau sustainable industrial estate? 

c.  Mengembangkan infrastruktur jaringan jalan untuk 

menunjang sistem transportasi di industrial  estate? 

 

TINJAUAN PUSTAKA. 

Kawasan Industri. 

Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik 

berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi 

kepada konsumen akhir dengan populasi tinggi sebagai 

pengerak utama yang secara keseluruhan membentuk 

berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam 

kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial dengan 

kemudahan aksesibilitas transportasi (Djojodipuro, 

1992) 

         Menurut Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2009 

pengertian industry adalah kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah 

jadi menjadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan Industri. 

        Pengertian kawasan industry adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi 

dengan sarana dan prsasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan 

industry yang telah memiliki usaha kawasan indusrtri.  

        Kesiapan suatu kawasan industry terjadi jika adanya 

perencanaan tuntas, baik dan terintegrasi, dukungaan 

sarana prasarana serta adanya badan pengelola pelayanan 

dan system yang baik. 

 

Teori Grafik. 

       Faktor utama pendukung kekuatan dan intensitas  

interaksi antar wilayah adalah tersedianya prasarana 

transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan 

wilayah hinterlandnya serta dukungan ketersediaan 

sarana transportasi, barang dan jasa laiannya antar 

wilayah tersebut. 
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       Untuk menganalisa kekuatan interaksi antar wilayah 

dilihat dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana 

transportasai, KY. Kansky mengembangkan teori Gafik 

dengan memandingkan jumlah kota atau daerah yang 

memilki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung 

kota kota tersebut (Kansky,1981). Menurut kansky, 

kekuatan interaksi ditentukan dengan Indeks 

konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin 

banyak jaringan jalan yang mrnghubungkan kota atau 

wilayah tersebut. Hal ini akan sangat berpengaruh pada 

potensi pergerakan manusia, barang dan jasa serta akan 

meningkatkan mobilitas antar wilayah. 

Untuk menghitung Indeks konektivitas ini di gunakan 

rumus sebagai berikut  

 

𝛽 =  
𝑒

𝑣
 

 

Dimana : 

β = Indeks konektivitas . 

e = Jumlah Jaringan Jalan. 

v = Jumlah kota. 

 

Teori gravitasi. 

        Teori garvitasi dikembangkan berdasarkan Hukum 

Newton yang dikembangkan dari analogi Hukum 

Gravitasi. Metode ini mengasumsikan bangkitan tarikan 

berkaitan dengan beberapa parameter antara lain jumlah 

populasi terhadap fungsi jarak, waktu maupun biaya. 

Hukum newton menyatakan bahwa gaya Tarik menarik 

atau tolak menolak antara dua kutub massa berbanding 

lurus dengan massanya dan berbanding terbalik dengan 

kuadratis jarak antar keduanya. 

        Newton gravitasi model kemudian digunakan oleh 

WJ reilly (1929) untuk mengukur interaksi spasial antar 

dua wilayah. Dalam ilmu geografi gaya dapat dianggap 

sebagai pergerakan antar dua daerah, sedangkan massa 

dapat digantikan dengan variable seperti populasi atau 

bangkitan tarikan pergerakan serta jarak, waktu dan 

biaya 

Sebagai ukuran aksesibiltas, sehingga model Gravitasi 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

𝑇𝑖𝑗 = k
Pi. Pj

d²𝑖𝑗
 

 

Dimana : 

Pi = Jumlah Penduduk region i 

Pj = Jumlah Penduduk region j  

Dij = Jarak antara i dan j 

Tij = Kekuatan Inter aksi antar wilayah. 

 

 k = Konstanta 1 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 :Diagram Alir Penelitian 

Masalah : 

Koneksi dari 

kawasan 

penunjang ke 
kawasan 

Industri yang 

rendah,buruk 

Studi Literatur 

Tujuan : 
Koneksi yang 

bagus dari 
hinterland ke 

kawasan sentra 

industri(Lusie) 

PERUMUSAN MASALAH: 
a. Bagaimana kebutuhan transportasi 

angkutan barang dalam 

meningkatkan produktivitas 

kawasan industri  

b. Bagaimana nilai Indeks hinterland 

connection kawasan Lubuklinggau 

Sustainable Industrial Estate 

(Lusie)? 

c. Bagaimana mengembangkan 

infrastruktur jaringan jalan untuk 

menunjang sistem transportasi di 

Industrial Estate? 

 

 

PENGUMPULAN DATA 
a. Data sekunder kawasan industri ( RKI dan 

FS) 

b. Survei Inventarisasi Jaringan dan Layanan 
Jalan (Pemetaan dan Database) 

c. Data Sekunder Komoditas Lokal  
d. 4)Data base potensi ekonomi 

daerah.(literature) 

ANALISIS 

a. Bangkitan dan     

Tarikan pergerakan 

b. Hinterland    

Connection Index 

c. Hipotesa Perjalanan 
 

 

 

KESIMPULAN 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Analisis Hinterland Connection yang akan diukur 

dalam penelitian ini meliputi kawasan strategis, kawasan 

pusat kota dan kawasan industri kota lubuklinggau yang 

berdasarkan Perda Kota Lubuklinggau Nomor 1 tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Lubuklinggau Pasal 47 ayat 2-6 yang antara lain : 

 Kawasan Strategis Ekonomi yaitu kawasan 

Perdagangan dan Jasa yang terletak dipusat kota. 

 Kawasan Strategis Pertanian yaitu Kawasan Fungsi 

daya dukung Lingkungan Hidup yang terletak pada 

Kelurahan : 

- Eka Marga  -Marga Bakti 

- Marga Rejo  -Karang Ketuan 

- Ulak Lebar  -Siring Agung 

 Kawasan Strategis Budaya yang terletak pada 

Kelurahan : 

- Batu Urip  - Jukung 
 

 Kebutuhan Transportasi. 

  

Pembangunan kawasan industry jelas akan 

memberikan pengaruh external yang besar bagi 

lingkungan sekitarnya (Multiplier Effects). Dalam 

penelitian ini akan membahas bangkitan lalu lintas  yang 

disebabkan pertumbuhan tenaga kerja menuju kawasan 

industry, bangkitan transportasi penduduk dari 

kecamatan selatan 1 dan barat 1 (pusat kota) dan 

bangkitan akibat kebutuhan transportasi angkutan barang 

(bongkar muat). 

  

Luas Areal = 185 Ha 

 

Untuk tenaga kerja 

 

Asumsi : perhektar kawasan industry akan menyerap 

tenaga kerja 100 orang (sumber: SPM RKI Kota 

Lubuklinggau,2014) 

 

Jumlah tenaga kerja = 100 x 185 = 18500 orang 

Dengan perkiraan  

 

3 % adalah manager = 3 % x 18500 = 555 orang 

Asumsi manager menggunakan kendaraan pribadi 

sehingga bangkitan transportasi adalah  555 smp/hari. 

 

20 % adalah Staff = 20 % x 18500 = 3700 orang 

Asumsi staff menggunakan kendaraan bus operasional 

kapasitas 40 orang sehingga bangkitan transportasi 

adalah = 3700/40 = 92.5 bus/hari, dimana 1 bus setara 

dengan 3 SMP sehingga bangkitan transporasinya adalah 

92.5 x 3 =  277.5 smp/hari 

Jumlah = 555+277.5 = 832.5 Smp/hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2 :Kondisi Fisik Lokasi Kawasan Industri & Pergudangan  

 

Untuk Angkutan Barang  

(Permen Perin No 40 tahun 2016) 

 

Kapasitas Fasilitas Bongkar Muat Barang =5.5 

SMP/Ha/hari 

Jadi Bangkitan Transportasi dari bongkar muat barang 

5.5 x 185 = 1017,5 SMP/hari 

Jadi Total untuk bangkitan transportasi kota 

lubuklinggau (Lusie) = 832.5+1017.5 = 1850 SMP/ Hari 

 

Indeks Konektivitas Kawasan Industri dengan Model 

Grafik. 

 

 

Gambar 3 :Pola Jaringan Jalan Eksisting 
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Tabel 1 : Zone Coding 

NO TITIK KAWASAN KODE KET 

1 Pusat Kota 1 Perdagangan 

2 Eka Marga/K.Ketuan 2 Pertanian 

3 Marga Bakti/Rejo 3 Pertanian 

4 Ulak Lebar 4 Pertanian 

5 Siring Agung 5 Pertanian 

6 Batu Urip 6 Budaya 

7 Jukung 7 Budaya 

8 Air Kati/ Binjai 8 Industri 

Sumber : Perda RTRW kota Lubuklinggau         

 

Tabel 2 : Panjang rute jalan 

NO Kawasan to Kawasan Panjang KET 

1 Ulak Lebar – Pusat 

Kota 

6.8 Km  

2 Eka Marga 

/K.Ketuan-Pusat 

Kota 

13.4 Km  

3 Marga Bakti/Rejo-

Pusat Kota 

14.4 Km  

4 Batu Urip-Pusat 

Kota 

4.7 Km  

5 Siring Agung-

Industri 

16.1 Km  

6 Pusat Kota-Industri 18.7 Km  

7 Jukung-Industri 6.1 Km  

Sumber : Database Jaringan Jalan Kota Lubuklinggau          

 

Indeks  konektivitas antara kawasan strategis dan 

pusat kota 

 

𝛽 =  
7

8
 = 0.875 

 

Indeks  konektivitas antara kawasan strategis dan 

kawasan industri 

 

𝛽 =  
1

8
 = 0.125 

 

Jadi dapat dilihat untuk mengoptimalkan pergerakan arus 

transportasi pada kawasan industry diperlukan 

penambahan jaringan jalan dari kawasan strategis dan 

hinterland menuju kawasan Lusie. 

 

 

Untuk mengetahui lebih lanjut interaksi antar wilayah 

pada kawasan dilakukan perhitungan dengan metode 

gravitasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 3 : Perhitungan kekuatan interaksi antar wilayah.  

Sumber : Hasil Analisa.      

 

Dimana  Pi  : Jumlah Penduduk Kawasan i 

  Pj  : Jumlah Penduduk Kawasan j 

  Tij : Kekuatan Interaksi Kawasan i dan j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar.4 : Peta Kota Lubuklinggau. 

 

N

o 

Kawasan (i) to 

Kawasan (j) 

Panj

ang 

(km) 

Pi Pj Tij 

1 
Ulak Lebar – Pusat 

Kota 

 

6.8 

 

4425 7828 749111.15 

2 

Eka Marga 

/K.Ketuan-Pusat 

Kota 

 

 

13.4 

 

 

4382 7828 191035.28 

3 
Marga Bakti/Rejo-

Pusat Kota 

 

 

14.4 

 

 

2698 7828 101851.58 

4 
Batu Urip-Pusat 

Kota 

 

 

4.7 

 

 

3139 7828 1112362.69 

5 
Siring Agung-

Industri 

 

16.1 

 

2969 1783 20422.541 

6 Pusat Kota-Industri 
 

18.7 

 

7828 1783 39913.42 

7 Jukung-Industri 
 

6.1 2000 1783 95834.4531 
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Gambar.5 : Lokasi Kawasan Industri dan Perdagangan 
 

KESIMPULAN 

1.Melihat dari bangkitan transportasi dari kawasan 

industri Sebesar 1850 SMP/ hari, angka tersebut 

memang tidak terlalu tinggi tapi yang perlu disikapi 

adalah hampir 50 persen dari angka tersebut 

merupakan  

 bauran kendaraan berat sehingga dalam merencanakan 

desain perkerasan haruslah dapat menyesuaikan 

dengan beban kendaraan tersebut. 

2 Dari hasil analisa terlihat bahwa indek konektivitas 

dari kawasan industri masih sangat kecil   yaitu 0.875 

untuk kawasan pusat kota dan  0.125 untuk kawasan 

industri, hal itu menunjukan masih sangat sedikitnya 

rute jaringan jalan baik yang menuju pusat kota 

maupun ke kawasan industri.  

3. Untuk memaksimalkan fungsi kawasan tersebut perlu 

ditambah jaringan jalan baru untuk option rute dari 

pusat kota ke kawasan industri serta peningkatan 

kapasitas layanan jaringan jalan eksisting secara fisik 

infrastruktur maupun pelayanan dan perlunya 

dipertimbangkan penggunaan transportasi multi moda 

dengan kereta api. 
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ABSTRAK: Lokasi penelitian memiliki morfologi yang relatif datar, secara geologi berada pada Formasi 

Muaraenim (Tmpm), dengan litologi batulempung dan batupasir sebagai pembawa lapisan batubara. Estimasi 

sumberdaya batubara digunakan untuk mengetahui bentuk dan sebaran lapisan batubara, baik letak/posisi, 

kedalaman, kemiringan dan jumlah lapisan batubara yang terdapat pada lokasi penelitian. Pemodelan batubara 

dilakukan dengan kolerasi data pemboran yang terdiri dari ketebalan, kedalaman, roof dan floor, serta data 

outcrop. Pendekatan  yang dilakukan  menerapkan metode poligon (area of influence) menggunakan perangkat 

lunak MineScape Mincom versi 4,118. Data menunjukkan bahwa lapisan batubara pada lokasi penelitian terdiri 

dari 6 Seam dengan tebal rata–rata 1,2m kecuali pada Seam 5 memiliki ketebalan mencapai 15m. Hasil 

perhitungan total sumberdaya batubara berjumlah 4,843,851 MtT. Geometri lapisan batubara dipengaruhi oleh 

struktur sinklin dan splitting sehingga pola sebaran lapisan batubara di lokasi penelitian dikontrol oleh pola 

umum lipatan.  
 

Kata kunci: geologi, estimasi sumberdaya, batubara. 

 

ABSTRACT: Study area have a relatively flat morphology, in geological Formations is Muaraenim (Tmpm), with 

claystone and litologi sandstones as coal bearing . Estimated coal resources used to form and spread a layer of 

coal, positioning, depth, slope and the amount of coal seam in study area. The coal modeling with data 

correlation consists of drilling suck as thickness, depth, roof and floor, and outcrop data. Approach of applying 

the method of polygon (area of influence) use MineScape Mincom version 4.118. The data shows that coal seam 

at study area consists of 6 Seam with a thickness average 1.2 m except at the Seam 5 thickness has reached 15 

m. The results calculation of coal resource has a total of totaled 4.843.851 MtT. Geometry of coal seam is 

affected the structure of sinklin and splitting distribution pattern coal seam at study area controlled by a general 

pattern of folds. 
 

Keyword: geology, resource estimation, coal. 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Cekungan Sumatera Selatan menjadi salah satu 

cekungan di Indonesia dengan jumlah sumberdaya 

batubara melimpah. Sumberdaya batubara untuk 

Cekungan Sumatera Selatan, meliputi Sumatera Selatan, 

dan Jambi, berkisar kurang lebih 45 juta ton, atau sekitar 

35% dari sumberdaya batubara nasional (sumberdaya 

nasional ± 128 juta ton) (sumber: Kem. ESDM, 2016). 

Dengan sumberdaya yang begitu besar, perlu adanya 

analisis mengetahui estimasi sumberdaya batubara 

tersebut. Salah satu lokasi di Cekungan Sumatera Selatan 

yang memiliki kandungan batubara adalah pada Daerah 

Musi Rawas Utara. 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Tercan et al. 

(2012), peneliti beranggapan, perlunya estimasi 

sumberdaya batubara dimaksudkan untuk mengetahui 

pola sebaran lapisan batubara serta menghitung besaran 

jumlah sumberdaya batubara, dan juga menjadi tahapan 

penentuan kelajutan kegiatan penambangan.   

Secara administrasi, Penelitian dilakukan pada 

kawasan tambang, tepatnya di Desa Beringin Makmur II, 

653



 
A.P. Dharma, et al. 

Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, 

Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1). Untuk mencapai 

daerah tujuan, dari kota Palembang menempuh jarak 

sekitar 263 km dengan menggunakan transportasi darat, 

dengan estimasi waktu tempuh 10 jam. Selain dengan 

transportasi darat, untuk menghemat waktu perjalanan 

dapat dengan transportasi udara dengan waktu 4 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Sumatera dan lokasi penelitian 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Proyeksi Peta Geologi Lembar Bangko-Sarolangun 

(Gafoer et al. 1992), lokasi penelitian berada pada 

Cekungan Sumatera Selatan, Sub-Cekungan Palembang 

Utara, Formasi Muaraenim (Tmpm).  Penyusun Formasi 

Muaraenim berupa batupasir, batulempung, dan lapisan 

batubara. Endar et al. (2012) menyebutkan Formasi 

Muaraenim merupakan formasi pembawa batubara yang 

dapat dibedakan menjadi 4 anggota, yaitu M1, M2, M3, 

dan M4. Batubara yang ada di lokasi penelitian berada 

pada M1, terdiri dari pasir, lanau dan lempung berwarna 

coklat dan abu-abu dengan sedikit glaukonitan, terdiri 

dari seam batubara keladi dan merapi. Karakteristik 

umum batubara pada Formasi ini berupa kilap dull, 

memiliki kekerasan yang keras, memiliki ketebalan 

lapisan yang cenderung tebal (berkisar 15 - 20 meter), 

serta peringkat batubara Sub-bituminus sampai 

Bituminus. 

 

DATA DAN METODE 

 

Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini 

terdiri dari tiga tahapan yaitu: Akuisisi data, Analisa, dan 

Pemodelan. Akuisisi data , merupakan tahapan perolehan 

data terdiri dari pembelajaran dari penelitian 

sebelumnya, seperti Tercan et al. (2012), yang 

melakukan penelitian serupa di bagian Barat Anotalia 

(Turki), yang melakukan penelitian tentang model seam 

dan estimasi sumberdaya batubara. pengumpulan data e-

logging pada akuisisi data berperan sebagai data primer 

berupa peta topografi original, data survey, data lithology 

dan data quality yang didapatkan dari korelasi data e-

logging (Tabel 1) 

Tabel 1. Kebutuhan data pada tahapan akuisisi data. 

 

 

 

Formula dasar untuk perhitungan sumberdaya 

termasuk kedalam salah satu tahapan akuisis data, 

dimana rumus sederhana ini menjadi patokan bagi para 

analisis dalam mengerjakan perhitungan sumberdaya, 

adapun rumus yang dimaksudkan adalah: 

 

𝑅𝑒𝑠 = 𝑉. ρ     (1)  

Dimana : 

 Res : resources (sumberdaya) (MmT) 

 V : Volume (m3) 

 𝜌: densitas (Kg/m3) 

 

Tahapan selanjutnya adalah Analisa data, MineScape 

Mincom versi 4.118 sebagai perangkat pembantu dalam 

penelitian ini akan membuat model batubara, yaitu 

model titik bor, model pola kemenerusan lapisan 

batubara, serta visual 2d penampang lapisan batubara. 

Metode yang diterapkan dalam pengoperasian paad 

software tersebut berupa metode poligon (area of 

influence) berdasarkan korelasi dari data titik bor, 

metode perhitungan yang konvensional dibandingkan 

dengan metode lainnya, karena pada perhitungan, 

endapannya tidak begitu memperhatikan struktur daerah 

yang akan diamati. Data yang telah dihimpun pada tahap 

sebelumnya kemudian diolah menggunakan software 

MineScape Mincom versi 4.118 diekstrak ke dalam 

stratmodel dan menghasilkan persebaran titik-titik bor, 

pembangunan cropline dan membuat pemodelan 

batubara, dan terakhir membuat  peta sumberdaya 

batubara, menggunakan standarisasi Joint Ore Reserves 

Committee  (JORC, 2012) (Tabel 2).  
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Estimasi Sumberdaya Batubara 

 

 

Tabel 2.  Klasifikasi sumberdaya  JORC 2012 

 

Klasifikasi sumberdaya  Jarak eksplorasi 

Inffered 400 meter 

Indicated 250 meter 

Measured 150 meter 

 

Dijelaskan lebih mendetail dalam “Code JORC” pada 

2012, Inferred (tereka) menjadi bagian sumberdaya 

dimana tonase, kadar, serta kandungan mineral dapat 

diestimasi dengan tingkat akurasi rendah, sedangkan 

untuk Indicated (tertunjuk), tonase, densitas, bentuk, 

karakteristik, serta kandungan mineral dapat diestimasi 

lebih baik dari sebelumnya, dan pada Measured 

(terukur), semua elemen dari sumberdaya sudah dapat 

diestimasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.  

Sintesa, merupakan tahapan akhir dari analisa 

diwujudkan kedalam peta dan tabel.  Peta yang 

ditampilkan berupa peta daerah telitian studi khusus, 

peta sumberdaya batubara serta penampang yang 

memperlihatkan pola sebaran lapisan batubara. Tabel 

berupa hasil perhitungan sumberdaya batubara pada 

setiap seamnya.  

 

HASIL DAN DISKUSI 

 

Hasil perhitungan sumberdaya batubara 

 

Dari interpretasi korelasi data e-logging, data yang 

diambil sebanyak 70 data bor, dengan target pemboran 

keseluruhan maksimal 150 meter, didapatkan jumlah 

seam lapisan batubara berjumlah 6 seam, yang memiliki 

variasi ketebalan lapisan batubara yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan sumberdaya dengan 

menggunakan metode poligon (area of influence) yang 

telah dimasukkan ke dalam software MineScape 

Mincom versi 4.118, maka didapatkan hasil perhitungan 

sumberdaya batubara pada setiap seamnya adalah 

sebagai berikut (Tabel 3) 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan sumberdaya batubara 

 
Sumber 

daya tiap 

seam 

Luas      
(m2) 

Vol  
(m3) 

Tebal  
(m) 

Den 
(kg/m3) 

Res 
(MmT) 

S
ea

m
 1

 Inf 1.743 14.045 8,058 1,3 18.259 

Ind 1.739 12.790 7,355 1,3 16.627 

Mea 1.655 12.283 7,422 1,3 15.968 

S
ea

m
 2

 Inf 1.580 15.512 9,818 1,3 20.166 

Ind 1.576 12.723 8,073 1,3 16.540 

Mea 1.572 12.427 7,905 1,3 16.155 

S
ea

m
 3

 Inf 2.835 54.825 19,339 1,3 71.273 

Ind 2.803 53.132 18,955 1,3 69.072 

Mea 2.785 52.691 18,920 1,3 68.498 
S

ea
m

 4
 Inf 2.021 10.973 5,429 1,3 14.265 

Ind 2.016 10.055 4,988 1,3 13.072 

Mea 1.976 9.998 5,060 1,3 12.997 

S
ea

m
 5

 Inf 4.643 339.396 73,098 1,3 441.215 

Ind 2.917 277.286 95,059 1,3 360.472 

Mea 1.330 32.418 24,374 1,3 421.43 

S
ea

m
 5

u
 

Inf 8.907 615.559 69,110 1,3 800.227 

Ind 8.139 581.196 71,409 1,3 755.555 

Mea 4.366 261.649 59,929 1,3 340.144 

S
ea

m
 5

l Inf 8.663 490.920 56,669 1,3 638.196 

Ind 7.511 435.994 58,047 1,3 566.792 

Mea 3.753 160.800 42,846 1,3 209.040 

S
ea

m
 6

 Inf 15.591 130.031 8,340 1,3 169.040 

Ind 11.899 94.933 7,978 1,3 123.413 

Mea 5.542 34.403 6,208 1,3 44.724 

Total sumberdaya:  4.843.851  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket:     Inf: Inferred 

Ind: Indicated   Mea: Measured 

 

Gambar 2. Penampang 2d batubara 
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Diskusi 

 

Berdasarkan hasil dari pengolahan  data di 

MineScape 4.118, maka diketahui geometri lapisan 

batubara pada penampang 2d (Gambar 2).  Berdasarkan 

gambar tersebut menjelaskan bahwa batubara berbentuk 

seperti cekungan yang pada bagian tengahnya 

mengalami penipisan dan bagian timur mengalami 

splitting, dimana posisi lapisan batubara terisi oleh 

batuan lain diantara lapisan batubara, hal ini yang 

menyebabkan seam batubara terbagi menjadi seam 5 

Upper, seam 5, seam 5 Lower. 

 Berdasarkan dari penampang tersebut,  dapat 

disimpulkan seam 5 (bewarna biru), menjadi seam 

dengan ketebalan batubara yang paling tebal, dengan 

rata-rata ketebalannya mencapai 15 meter, sedangkan 

pada seam lainnya  memiliki rata-rata tebal 1,2 meter.  

Dari penampang tersebut kemudian divisualkan ke 

dalam bentuk data permukaan, menjadi cropline lapisan 

batubara, menghasil perubahan bentukan pola sebaran 

lapisan batubara yang berarah dari arah timurlaut – barat 

daya menuju ke tenggara – baratlaut.  

Pembuatan model sumberdaya batubara daerah 

penelitian merupakan tujuan akhir dari pengolahan data 

ini, dengan menggunakan klasifikasi sumberdaya 

batubara JORC, yaitu Inferred dengan luasan wilayah 

eksplorasi 400m, Indicated 250m, dan Measured 150m.  

Kendala yang terjadi selanjutnya adalah dengan cakupan 

wilayah tersebut, tidak memungkinkan untuk 

menggunakan klasifikasi diatas, sehingga disesuaikan 

dengan kondisi peta, menjadi Inferred 300m, Indicated 

200m, dan  Measured 100m. 

 

KESIMPULAN  

 

Kesimpulan dari hasil penelitian diatas adalah 

sebagai berikut.  

1. Dari korelasi data log, didapatkan daerah telitian 

terdapat 6 seam lapisan batubara, dengan orientasi 

arah lapisan timurlaut – barat daya sampai   tenggara 

– baratlaut. 

2. Dari hasil pengolahan data, estimasi sumberdaya 

batubara pada lokasi penelian  berjumlah 4.843.851 

MtT. 

3. Kecukupan data sangatlah penting dalam eksplorasi, 

hal ini akan membuat model jadi lebih akurat. 
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ABSTRAK: Kestabilan lereng adalah suatu keadaan yang stabil terhadap suatu bentuk dimensi lereng. Penelitian 

terletak di Daerah Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kondisi 

lereng lokasi penelitian yaitu datar hingga curam dengan ketinggian berkisar antara 140-240 m, sebagian besar lahan 

digunakan sebagai perkebunan dan persawahan. Lokasi titik pengamatan terletak pada lima (5) titik di daerah Tanjung 

Bonai Aur dengan kelerengan yaitu berkisar antara 0o-55o serta dipisahkan oleh sungai Sinamar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kestabilan lereng pada daerah tersebut. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kestabilan 

lereng, yaitu internal (litologi dan struktur geologi) dan eksternal (kemiringan lereng, vegetasi dan tata guna lahan). 

Metode yang digunakan adalah pemetaan geologi, analisa laboratorium dan metode Bishop menggunakan software 

GeoStudio 2012. Litologi pada lokasi penelitian tersebut disusun oleh tuf halus dengan penggunaan lahan sebagai 

perkebunan karet. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan daerah telitian dengan titik sayatan A-A’, C-C’, D-D’ dan E- 

E’ memiliki kondisi lereng mantap dengan nilai Fk berturut-turut yaitu 1,66 – 2,56; 1,54 – 2,384; 1,88 – 2,89 dan 1,84 – 

2,84, sedangkan titik sayatan B-B’ memiliki kondisi lereng kritis hingga stabil dengan nilai Fk 0,82 – 1,27. 

 
Kata Kunci: kestabilan lereng, GeoSlope 2012, tuf 

 

 
ABSTRACT: Slope stability is a stable state of slope dimensions. The research is located in Tanjung Bonai Aur  

Region, Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency, West Sumatra. The slope conditions of the research location are 

flat to steep with altitudes ranging from 140-240 m, most of the land is used as plantations and rice fields. The location 

of the observation point is located on five observation points at Tanjung Bonai Aur with a slope that ranges from 0o- 

55o and it’beside of the Sinamar river. This study aims to determine the level of slope stability on that location. There 

are two factors that influence slope stability, namely internal (lithology and geological structure) and external (slope, 

vegetation and land use). The method used is geological mapping, laboratory analysis and Bishop method using the 

GeoStudio 2012 application. The lithology at the study site was arranged by fine tuffs that the land used by vegetation is 

rubber plant. Based the results of the study, it was found that the study area at point A-A’, C-C’, D-D’ and E-E’ 

had steady slope conditions with safety values in succession are 1,66 – 2,56; 1,54 – 2,384; 1,88 – 2,89; and 1,84 – 2,84 

while at point B-B’had critical slope – stable slope conditions with a safety value is 0,82 – 1,27. 

 
Keywords: slope stability, GeoSlope 2012, tuff 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Secara administratif lokasi penelitian terletak di 

Daerah Tanjung Bonai Aur, Kecamatan Sumpur Kudus, 

Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, sedangkan secara 

geografis terletak pada koordinat S 0o 31’ 57.27” E 100o 

49’ 6.93” dan S 0o 32’ 46.13” E 100o 49’ 55.5” dengan 

luas lokasi penelitian yaitu 1.5 x 1.5 km (Gambar 1). 

Lereng adalah permukaan bumi dengan sudut 

kemiringan yang saling berhubungan dengan bidang- 

bidang horizontal. Lereng ini dapat terbentuk baik secara 

alami akibat proses geologi ataupun akibat buatan 

manusia. Lereng yang terbentuk secara alami misalnya 
lereng bukit dan tebing sungai, sedangkan lereng buatan 

manusia yaitu galian dan timbunan pembuatan jalan raya 

dan jalan kereta api, bendungan, tanggul sungai, kanal 

serta tambang terbuka. 
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Kestabilan lereng merupakan bagian permukaan bumi 

dengan ekspresi miring sedangkan kestabilan/ 

kemantapan lereng adalah suatu keadaan yang stabil atau 

mantap terhadap suatu bentuk dimensi lereng. Untuk 

penentuan kestabilan lereng, dipakai istilah faktor 

keamanan (safety factor) yaitu perbandingan antara gaya- 
gaya yang menahan gerakan terhadap gaya-gaya yang 

menggerakkan tanah. 

Batuan penyusun pada lokasi penelitian yaitu batuan 

tuf, yang mana merupakan batuan piroklastik akibat 

aktivitas vulkanik letusan gunungapi yang berumur 

Kuarter dan merupakan satuan Formasi Ranau (Qpt) 

pada Cekungan Ombilin. Cekungan Ombilin merupakan 

cekungan yang mengalami struktur kompleks sehingga 

menghasilkan produk morfologi yang bervariasi dan 

memiliki dominasi perbukitan terjal, sehingga setiap 

kelerengannya memiliki potensi kelongsoran yang tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kestabilan suatu lereng pada lokasi penelitian yang 

memiliki kemiringan lereng curam sehingga dapat 

berguna untuk memberikan informasi masa mendatang 

dikarenakan vegetasi yang menutupi merupakan 

perkebunan karet sehingga memberikan efek langsung 

terhadap masyarakat sekitar. 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: SRTM 57_13 dan 

Badan Indonesia Geospasial) 
 

GEOLOGI DAERAH PENELITIAN 

Lokasi penelitian terletak di Cekungan Ombilin, 

tersusun oleh litologi lempung karbonatan Formasi 

Ombilin (Tmol) berumur Tersier dan tuf batuapung 

Formasi Ranau (Qpt) yang berumur Kuarter. Cekungan 

Ombilin merupakan cekungan intramontana yang 

dibatasi oleh jalur volkano-plutonik Bukit Barisan dan 

Zona Sistem Sesar Sumatera yang merupakan zona sesar 

mendatar yang sampai sekarang masih aktif di bagian 

barat dan batuan sedimen di bagian timur (Mulyana, 

2005). 

Struktur yang berkembang pada Cekungan Ombilin 

dikontrol oleh pergerakan sistem Sesar Sumatera yang 

membuat sesar tua yang telah terbentuk ditimpa oleh 

sesar yang lebih muda dengan sistem sesar yang sama 

(Situmorang, dkk, 1991). 

 

Batulempung karbonatan Formasi Ombilin ini 

berumur Miosen Awal dan terendapkan secara selaras 

dengan Formasi Sawahtambang di lingkungan laut 

dangkal (Koesoemadinata dan Matasak, 1981). 

Tufa Ranau terendapkan di atas formasi-formasi 

yang ada di bawahnya dengan kontak ketidakselarasan 

menyudut dan dianggap deposit vulkanik yang berumur 

Pleistosen (Koesoemadinata dan Matasak, 1981). 

Fisiografis dari lokasi penelitian merupakan satu 

satuan geomorfologi bentuk lahan fluvial berupa dataran 

banjir dan point bar serta bentuk lahan denudasional 

yaitu dataran bergelombang. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya sungai Sinamar yang merupakan sungai stadia tua 

yang berada tepat memotong lokasi penelitian menjadi 

dua daerah serta bentuk morfologi lokasi penelitian yang 

menunjukkan lereng terjal, kelerengan curam dan litologi 

penyusun berupa tuf. Pada lokasi penelitian, di kaki 

lereng terdapat aliran sungai Sinamar, di mana dari aliran 

ini terbentuklah dataran banjir dan dapat mempengaruhi 

muka air tanah, sehingga dapat menyebabkan pergerakan 

massa batuan apabila debit air meningkat. 

 

Gambar 2. Morfologi Lokasi Penelitian Dilihat dari DEM 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode komputasi 

dengan software GeoStudio 2012 untuk mengetahui nilai 

kestabilan lereng. Tahap yang ditempuh yaitu pertama, 

studi literatur yaitu mengumpulkan referensi yang 

relevan terhadap studi kasus yang ada di lapangan. 

Kedua, penentuan titik lokasi penelitian, penentuan 

ini dilakukan dengan pengamatan nilai kelerengan yang 

memiliki nilai curam dikarenakan lereng curam lebih 

berpotensi untuk terjadinya mass wasting (longsor) 

sehingga didapatkan lima (5) titik lokasi yang 

diasumsikan paling berpotensi. 

Ketiga, melakukan penarikan garis sayatan pada titik 

lokasi, hal ini dilakukan guna mengetahui bentukan 

lereng serta untuk membangun model, tahapan ini 

E’ D’ A’ 

E D A 

B 

B’ 

C’ 

C 
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dibantu menggunakan software Global Mapper 12 dan 

DEM lokasi penelitian seluas 1.5 x 1.5 km. 

Keempat, studi literatur mengenai nilai fisik tanah 

lokasi penelitian yaitu batuan tuf yang berguna untuk 

merekonstruksi kemungkinan adanya rock slide pada titik 

lokasi penelitian, nilai fisik tanah berupa unit weight  

serta dilakukannya estimasi nilai UCS (Uniaxial 

Compressive Strength) dan penentuan nilai GSI 

(Geological Strength Index), kemudian diolah 

menggunakan aplikasi GeoStudio 2012, metode yang 

digunakan yaitu Bishop. 

GSI adalah kriteria penilaian dari observasi geologi 

lapangan yang ditujukan untuk mengestimasi 

berkurangnya kekuatan suatu massa batuan akibat adanya 

kondisi geologi yang berbeda. Sedangkan UCS adalah 

nilai kuat tekan suatu batuan, di mana nilai UCS sendiri 

tergantung dari jenis batuannya. 

Kelima, pembuatan model kelerengan titik lokasi 

penelitian yang mengacu pada bentukan morfologi lereng 

lalu dilakukan penentuan batas litologi sehingga dari 

tahap ini akan diketahui nilai faktor keamanan (Fk) dari 

setiap titik lokasi penelitian dengan acuan Fk >  1,0 

lereng dalam keadaan mantap, Fk = 1,0 lereng dalam 

keadaan stabil dan Fk < 1,0 lereng dalam keadaan kritis. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam melakukan analisis kestabilan lereng, perlu 

diketahui jenis tanah dan karakteristik tanah tersebut. 

Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, jenis tanah di titik 

lokasi penelitian merupakan batuan piroklastik tuf halus. 

Kelerengan pada lokasi penelitian dapat diketahui 

dengan menggunakan software ArcMap 10.1 dan 

didapatkan bahwa pada lokasi penelitian memiliki 

kemiringan berkisar 0o-55o dan klasifikasi lereng yaitu 

datar hingga curam dengan ketinggian berkisar antara 

144m - 240m yang merujuk pada Bermana (2006) 

(Gambar 3). 

Untuk mendapatkan nilai Unit Weight dari tuf, 

digunakan nilai 22 kN/m3 yang merujuk pada 

Kusumawardani et al. (2016). Sedangkan untuk 

mendapatkan nilai GSI, maka dilakukan pengamatan 

lapangan pada batuan penyusun lereng yaitu tuf 

berdasarkan Hoek dan Marinos (2000), di mana tuf pada 

lokasi penelitian menunjukkan kondisi struktur masif dan 

kondisi permukaan yang Fair (lembut, terlapukkan dan 

terubah) sehingga didapatkan nilai GSI tuf pada lokasi 

penelitian yaitu 70 (Tabel 1). 

 

 
 

Gambar 3. Peta Kelerengan Daerah Penelitian, 

Klasifikasi Bermana (2006) 
 

Tabel 1. Geological Strength Index (GSI) Lokasi 

Penelitian (Hoek, 2013) 
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Sedangkan untuk mendapatkan nilai estimasi 

lapangan UCS batuan tuf didapatkan rentangan nilai 

berkisar antara 100 – 250 kPa (After Hoek, 2000). 

 
Hasil Analisa Lereng 

Berdasarkan nilai fisik tanah yang tertera pada Tabel 

1, maka dilakukan analisa kesatabilan lereng pada kelima 

sayatan dengan masing-masing sayatan dianalisa 

menggunakan lima (5) nilai fisik tanah. 

1. Sayatan A-A’ 

Kondisi lereng pada sayatan A-A’ yang 

merupakan material homogen memiliki 2 lereng 

tunggal dengan variasi lereng yaitu 10m – 15m, 

sudut lereng berkisar antara 15o – 20o, puncak lereng 

berada pada ketinggian 217mdpl dan kaki lereng 

berada pada elevasi 177m. 

Dari hasil analisis simulasi berdasarkan GSI dan 

menggunakan UCS (100, 150, 200, 250 kPa) 

didapatkan faktor keamanan untuk keseluruhan 

lereng tunggal tiap UCS yaitu A (1,204), B (1,806), 

C (2,408), D (3,01). 

2. Sayatan B-B’ 

Kondisi lereng pada sayatan B-B’ yang 

merupakan material homogen memiliki 3 lereng 

tunggal dengan variasi lereng yaitu 10m-50m, sudut 

lereng berkisar antara 10o-27o, puncak lereng berada 

pada ketinggian 217mdpl dan kaki lereng berada 

pada elevasi 155m. 

Dari hasil analisis simulasi berdasarkan GSI dan 

menggunakan UCS (100, 150, 200, 250 kPa) 

didapatkan faktor keamanan untuk keseluruhan 

lereng tunggal tiap UCS yaitu A (0,598), B (0,896), 

C (1,195), D (1,494). 
 

 

Gambar 4. Penampang Analisis Kestabilan Lereng 

Menggunakan Software GeoStudio 2012 Sayatan A- 

A’ UCS 100 

 

berada pada ketinggian 218mdpl dan kaki lereng 

berada pada elevasi 166m. 

Dari hasil analisis simulasi berdasarkan GSI dan 

menggunakan UCS (100, 150, 200, 250 kPa) 

didapatkan faktor keamanan untuk keseluruhan 

lereng tunggal tiap UCS yaitu A (1,122), B (1,683), 

C (2,244), D (2,805). 

4. Sayatan D-D’ 

Kondisi lereng pada sayatan D-D’ yang 

merupakan material homogen memiliki lereng 

tunggal dengan panjang lereng yaitu 26m, sudut 

lereng sekitar 12o, puncak lereng berada pada 

ketinggian 192mdpl dan kaki lereng berada pada 

elevasi 166m. 

Dari hasil analisis simulasi berdasarkan GSI dan 

menggunakan UCS (100, 150, 200, 250 kPa) 

didapatkan faktor keamanan untuk keseluruhan 

lereng tunggal tiap UCS yaitu A (1,365), B (2,047), 

C (2,729), D (3,411). 

5. Sayatan E-E’ 

Kondisi lereng pada sayatan E-E’ yang 

merupakan material homogen memiliki 2 lereng 

tunggal dengan variasi lereng yaitu 5m – 15m, sudut 

lereng berkisar antara 4o – 25o, puncak lereng berada 

pada ketinggian 207mdpl dan kaki lereng berada 

pada elevasi 187m. 

Dari hasil analisis simulasi berdasarkan GSI dan 

menggunakan UCS (100, 150, 200, 250 kPa) 

didapatkan faktor keamanan untuk keseluruhan 

lereng tunggal tiap UCS yaitu A (1,304), B (2,10), C 

(2,681), D (3,351). 
 

 
 
 

Gambar 5. Penampang Analisis Kestabilan Lereng 

Menggunakan Software GeoStudio 2012 sayatan E-E’ 

UCS 150 
 

Tabel 2. Nilai Faktor Keamanan (Fk) Tiap Sayatan 

Berdasarkan Simulasi UCS 

3. Sayatan C-C’ 

Kondisi lereng pada sayatan C-C’ yang 

merupakan material homogen memiliki 3 lereng 

tunggal dengan variasi lereng yaitu 15m – 30m, 

sudut lereng berkisar antara 5o – 10o, puncak lereng 

Kode 
UCS 

(kPa) 

Sayatan 

A-A’ B-B’ C-C’ D-D’ E-E’ 

A 100 1.204 0.598 1.122 1.365 1.34 

B 150 1.806 0.896 1.683 2.047 2.01 

C 200 2.408 1.195 2.244 2.729 2.681 

D 250 3.01 1.494 2.805 3.411 3.351 
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Gambar 6. Grafik Hasil Simulasi UCS Terhadap Nilai 

Faktor Keamanan 
 

Setelah dilakukan analisis menggunakan 4 parameter 

nilai UCS, didapatkan Fk keseluruhan sebanyak 20 nilai 

(Tabel 2) dengan masing-masing sayatan 4 nilai. 

Selanjutnya dilakukan eliminasi data menggunakan 

boxplot sehingga didapatkan rentangan nilai faktor 

keamanan tiap sayatan (Gambar 7). 
 

Gambar 7. Diagram Boxplot Nilai Fk Setiap Sayatan, 

dengan rentang nilai Fk yaitu: A-A’ (1,66 – 2,56); B-B’ 

(0,82 – 1,27); C-C’ (1,54 – 2,384); D-D’ (1,88 – 2,89); 

E-E’ (1,84 – 2,84) 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisa kestabilan lereng menggunakan 

software GeoStudio 2012 metode Bishop pada lima (5) 

penampang sayatan yang dibuat, maka diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Kondisi kelerengan pada daerah telitian memiliki 

klasifikasi datar hingga curam dengan sudut lereng 

yaitu berkisar antara 0o-55o. 

2. Penampang sayatan A-A’, C-C’, D-D’ dan E-E’ 

memiliki kondisi lereng mantap dengan nilai Fk 

berturut-turut A-A’ (1,66 – 2,56); C-C’ (1,54 – 

2,384); D-D’ (1,88 – 2,89); E-E’ (1,84 – 2,84) 

3. Penampang sayatan B-B’ memiliki kondisi lereng 

kritis – stabil dengan nilai Fk yaitu 0,82 – 1,27. 
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ABSTRAK: Daerah telitian berada di Desa Kuba, Kabupatern Lahat dengan mengidentifikasi fracture yang ditemukan. 

Fracture merupakan stuktur geologi berupa pergeseran batuan akibat dari proses deformasi yang terdapat pada 

singkapan. Secara geologi, daerah telitian dengan litologi batuserpih Gumai yang berumur miosen tengah. Kegiatan ini 

difokuskan terhadap satu sungai yaitu sungai banyuasam, karena keterdapatan sebaran fracturing yang cukup dominan 

dan komplek  sehingga menarik untuk dikaji. Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

metode, namun di penelitian ini menggunakan teknik sampling anasis rectangular windows dan circular. Penelitian 

dilakukan dengan mengumpukan data fracture yang diamati dipermukaan pada sepanjang sungai Banyuasam sebanyak 

lima lokasi. Data yang diambil berupa panjang, orientasi, luasan areal  serta connectivity antar fracture yang kemudian 
dikonversi kedalam intensitas, densitas, dan panjang rerata. Data yang dimiliki diolah menggunakan metode Snow’s 

serta membandingkannya terhadap potensi reservoir yang memiliki. Hubungan antara nilai densitas, dan connectivity 

dengan potensi reservoir yang dimiliki adalah berbanding lurus sehingga mampu untuk dikonversikan. Hasil diperoleh 

dimasukan kedalam grafik linear regresi yang menampilkan nilai pada masing-masing metode yang digunakan. Data 

permeabilitas kemudian dimodelkan menggunakan software Surfer10 untuk membandingkan nilai yang dimiliki oleh 

antar lokasi . Hasil penelitian menunjukan tingkatan dalam potensial reservoir dari nilai densitas dan permeabilitias 

yang dihasilkan oleh masing-masing lokasi telitian. Teridentifikasi nilai permeabilitas yang diperoleh dari tinggi ke 

rendah yaitu Lokasi penelitian 4-5-3-2-1.  Penelitian dapat memproyeksikan hasil dari metode pengambilan data yang 

dilakukan untuk menentukan potensial reservoir pada berbagai macam jenis manifestasi sumber daya alam. 

Kata Kunci: Fracture, Sampling, Rectangular Window, Circular. 

 

ABSTRACT: The research area is in Cuban Village, Lahat Regency by identifying the fracture found. Fracture is a 

geological structure in the form of shifting rocks due to the deformation process found in outcrops. Geologically, the 

studied area is with Gumai-white batocyte lithology which is middle-aged. This activity is focused on one river, namely 

the Banyuasam River, because the density of fracturing is quite dominant and complex so it is interesting to be studied. 

Data can be obtained using several methods, and an rectangular windows and circular anasis sampling technique are 

used in this study. The study is conducted by collecting fracture data which was observed on the surface along the 

Banyuasam river in five locations. Data taken in the form of length, orientation, area and connectivity between fractures 

which are then converted into intensity, density, and average length. The data is then processed using the Snow’s 

method and compares it to the potential reservoir. The relationship between the value of density, and connectivity with 

the owned reservoir potential is directly proportional so that it is capable of being converted. The results obtained are 

then input into a linear regression chart that displays the values in each method. Permeability data is then modeled using 

Surfer10 software to compare the values possessed between locations. The results of the study show the levels in the 

reservoir potential from the values of density and permeability generated by each studied location. Identified values of 

permeability obtained from high to low, i.e., studied locations 4-5-3-2-1. Research can project the results of data 

retrieval methods that are carried out to determine potential reservoir in various types of natural resources. 

Keywords: Fracture, Sampling, Rectangular Window, Circular 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian dilakukan di Sungai Banyuasam, desa 

Kuba, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, 

Sumatra Selatan. Fracture merupakan rekahan yang 

mengalami pergeseran namun tidak memiliki bidang 

pergeseran.Terdapat jenis jenis fracture berdasarkan 

ganesanya sehingga mempengaruhi orientasi dan bentuk 

dari struktur tersebut. Daerah telitian mengalami 

deformasi akibat tektonik bawah permukaan sehingga 
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terdapat  manifestasi struktur yang bisa diamati. 

Kehadiran fracture dapat dijadikan atribut dalam 

menganalisis karakteristik sumber daya reservoir. 

Namun tidak semua atribut umum yang dipakai dalam 

penelitian ini, namun difokuskan terhadap variable yang 

membantu saat dikalkulasikan kedalam suatu persamaan.  

Hubungan simple antara fracture dengan reservoir 

dapat terjadi dimana kehadiran fracture di suatu batuan 

sebagai dimensi ruang dapat meloloskan fluida yang 

dimiliki yang kemudian dikenal sebagai permeabilitas. 

Reservoir merupakan tempat terakumulasinya suatu 

sumber daya alam yang mana memiliki geometri dan 

karakteristik reservoar tersendiri, hal ini dipengaruhi 

oleh fluida yang mengisi dan jenis dari litologi penyusun 

reservoir tersebut.  

Dilakukan secara detil pada sungai Banyuasam yang 

memiliki keterdapatan struktur fracture paling banyak. 

Daerah telitian berada di Formasi Gumai dimana disusun 

oleh litologi batuserpih karbonatan berumur miosen 

tengah,   

Berbagai macam atribut secara spesifik diambil 

melalui metoda. Data yang diperoleh dapat dijadikan 

analisis untuk memahami reservoir bawah permukaan 

yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penelitian ini 

menghubungkan antara densitas, permeabilitas dengan 

potensiaal reservoir. Model yang dihasilkan memberikan 

gambaran terhadap daerah teliitan sehingga dapat diulas 

dan dijadikan landasan menganalisis lebih lebih 

komprehensif.  

 

METODE 

 

    Mengumpulkan data primer tersebut di sepanjang 

sungai Banyuasam. Menggunakan metode pengambilan 

data dengan cara window dan circular (Rohrbaugh, 
2002). 

1. Rectangular Windows Sampling Method 

Menggunakan areal berbentuk persegi yang 

diarahkan pada lokasi fracture, sehingga semua fracture 

dapat terhitung di dalam areal seperti yang terlihat pada 

gambar 1. Metode ini memfokuskan pengambilan data 

hanya pada zonasi yang difokuskan untuk pengambilan 

fracture . 

 
Gambar 1. Rectagular Windows Sampling 

2. Circular Sampling Methode 

Merupakan metode pengambilan data fracture 

dengan zonasi berupa lingkaran seperti yang terlihat 

pada gambar 2.  Pemakaian lingkaran menghasilkan 

luasan yang lebi kecil dibandingkan rectangular 

windows sampling, pemakaian circular mengacu kepada 

potensialnya untuk dilakukan di lapangan dan dapat 

aplikatif pada saat pemboran untuk mengeksplorasi dan 

mengeksploitasi reservoar di bawah permukaan 

Data diimput pada lima zona disepanjang  sungai 
Banyuasam.  Data dianalisis secara kuantitas lalu 

dimasukan ke dalam grafik dengan analisa linear regresi. 

Data yang diperoleh diproyeksikan dengan  

menggunakan software Surfer yang menampilkan  kan  

komparasi intensitas warna berdasarkan nilai 

permeabilitas. 

 

 

Gambar 2. Circular Sampling Methode 

 

Namun terdapat metoda lain berupa linear dan areal 

sampling analysis yang tidak bisa dilakukan karena 

metoda linear hanya satu dimensi sehingga tidak 

memasukan variable luasan dan metode areal serta tidak 

idealnya kondisi singkapan karena peruntukannya lebih 

cocok kepada pengambilan data dari citra foto maupun 

satelit yang memiliki jangkauan luas terhadap 

keruangan. 

 

STUDI REFERENSI 

 

Fracture 

Merupakan istilah yang umum untuk 

menjelaskan rekahan di dalam batuan, yang tidak 

mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh mekanisme 

stress (Narr, 1991). Hal ini diakibatkan oleh fenomena 

geologi secara endogen dari akitifitas tektonik bawah 

permukaan  maupun eksogen dari pelapukan atau 

pembebanan di permukaan. Fracture dikategorikan 

sebagai rekahan yang mengalami pergeseran namun 

tidak memiliki bidang geser, oleh sebab itulah dapat kita 

lihat di permukaan singkapan batuan wujud dari fracture 
tersebut dengan jelas.  
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Beberapa Faktor pengontrol  keberadaan fracture : 

1. Lithologi  

Merupakan jenis batuan yang memiliki keterdapatan 

fracture di singkapannya. Hal ini turut dipengaruhi dari 

komposisi, ukuran butir, porositas, ketebalan 

perlapisan,sehingga mempengaruhi nilai compressibility 

dengan ductilitys. Masing-masing batuan memiliki 

karakteristik dan nilai masing-masing  seperti yang 

terlihat pada gambar 3. 

Gambar 3. Fracture Potential pada berbagai macam jenis 

litologi batuan 

 

2. Struktur 

Merupakan geometri singkapan dilapangan yang 

dikontrol oleh struktur sekunder yang mana objek 

mengalami deformasi yang terjadi padanya seperti 

perlipatan, pensesaran dan kombinasi keduanya. 
3. Burial dan sejarah pengangkatan. 

Burial atau proses penimbunan suatu batuan yang 

semakin banyak sehingga mengakibatkan tekanan secara 

vertikal pada batuaan. Dapat pula diakibatkan oleh 

aktifitas tektonik serta vulkanik dari bawah permukaan 

yang memungkinkan batuan terganggu 

kesetimbangannya, sehingga menghaslkan fracture 

dengan mekanisme gayanya tersendiri. 

4. Sejarah Diagenesa 

Merupakan perubahan di suatu batuan, khususnya 

batuan sedimen selama proses pembatuan (litifikasi) 

akibat dari tekanan , perlapukan sehingga mengalmi 
ubahan. Perubahan terjadi secara fisika, kimia dan 

biologi yang kemudian terlihat pada tekstur dan 

mineraloginya 

5. Sejarah tekanan dan tekanan fluida 

Seiring dengan proses sedimentasi pada saat proses 

pembatuanya akibat tekanan dari beban terus menerus. . 

Tekananpun muncul di dalam permukaan tanah  

sehingga mengakibatkankan tekanan pada batuan 

memiliki nilai lebih kecil dibanding fluida yang 

mengalir. Sirkulasi pun terjadi di dalam batuan 

khususnya yang  yang  mudah untuk dimasuki. 
 

Kondisi Geologi 

Daerah Telitian berada di Cekungan Sumatra 

Selatan sebagai back arc basin. Berada di Formasi 

Gumai yang terbentuk pada fase transgresi maksimum 

pada Kala Miosen awal – Tengah. Ditemukan litologi 

penyusun batuan berupa serpih karbonatan, pasir, 

batulempung dan gamping. Diendapkaan secara tidak 

selaras dibawah Fomrasi Air Benakat. Mengalami beda 

fasies dengan Formasi Talangakar serta berada diatas 

Formasi Baturaja. Formasi gumai memiliki ketebalan 

rentang 6000 – 9000 feet. Daerah ini dipilih karena 

memiliki intensitas struktur  yang unik sehingga data 

fracture dapat dihimpun pada sungai Banyuasam sebagai 

main target. 

 

 

 
Integrasi Data 

Beberapa data fracture yang dijadikan variable 

dalam analisa lanjut yang diintegrasikan untuk 

memperoleh data utama berupa: 

 

1. Intensitas 

Menyatakan nilai perbandingan  antara total panjang  

fracture dibagi luasan area yang  dinyatkaan dalam 𝑑𝑚−1) 

Intensitas dapat wujud apabila data yang dihimpun 

berupa dua dimensi dan terdapat beberapa fracture yang 

terakumulasi dalam zonasi yang mampu untuk dianalisis 
keberadaaanya.  

 

Tabel 1. Tabulasi nilai intensitas 

METODE LOKASI 

PANJANG 
AREA 

(𝑑𝑚2) 

INTENSITAS 

(𝑑𝑚−1) FRACTURE 

(dm) 

CIRCULAR 

LP 1 66 38.465 1.7158456 

LP 2 79.7 38.465 2.0720135 

LP 3 110.1 51.5 2.1378641 

LP 4 52.7 51.503 1.0232414 

LP 5 84.13 52.783 1.5938844 

WINDOWS 

LP 1 87.1 38.465 2.2643962 

LP 2 82.6 49 1.6857143 

LP 3 115.8 65.61 1.7649749 

LP 4 64.2 65.61 0.9785094 

LP 5 89 67.24 1.3236169 

 

2. Densitas 

Merupakan nilai perbandingan antara jumlah 

fracture dibagi luas area. Fracture yang dihitung 

merupakan fracture yang terlihat di singkapan  yang 
diisolasi pada zonasi untuk dihitung keberadaanya. 

 

Tabel 2. Tabulasi nilai densitas 

METODE 

LOKAS

I 

JUMLAH 

FRACTUR

E 

AREA 

(𝑑𝑚2) 

DENSITA

S 

(𝑑𝑚−2) 

CIRCULAR 

LP 1 35 38.465 0.909918 

LP 2 32 38.465 0.831925 

LP 3 14 51.503 0.271829 

LP 4 18 51.503 0.349494 
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LP 5 32 51.503 0.621323 

WINDOWS 

LP 1 38 59.29 0.640918 

LP 2 35 49 0.714286 

LP 3 19 65.61 0.28959 

LP 4 19 65.61 0.28959 

LP 5 39 67.23 0.580098 

 

 

 

3. Tracelenght ( panjang  rerata) 

Adalah fungsi luasan areal sampling dibagi  jumlah 

fracture . Analisis ini menunjukan panjang rerata fracture 

pada suatu zonasi.  

 

Tabel 3. Tabulasi nilai tracelenght 

METODE LOKASI 
JUMLAH 

TOTAL 

PANJANG TRACELENGHT 

(𝑑𝑚 ) 

FRACTURE 

FRACTURE 

(𝑑𝑚 ) 

CIRCULAR 

LP 1 35 66 1.8857143 

LP 2 32 79.7 2.490625 

LP 3 14 110.1 7.8642857 

LP 4 18 52.7 2.9277778 

LP 5 32 84.13 2.6290625 

WINDOWS 

LP 1 38 87.1 2.2921053 

LP 2 35 82.6 2.36 

LP 3 19 115.8 6.0947368 

LP 4 19 64.2 3.3789474 

LP 5 39 89 2.2820513 

 

Perameabilitas (k) 

Merupakan kemampuan suatu batuan untuk 

meloloskan fluida yang dipengaruhi oleh hubungan 

(connectivity)  antar fracture di suatu litologi. 

Hubungan antara permeabilitas dengan connectivity  

adalah  berbanding lurus pada reservoar. 

k juga didefenisikan denganHubungan antar fracture 

berdasarkan  (Renshaw, 1999) yang kemudian 

menggunakan nilai  effective permeability (k∞) akibat 

adanya dual porosity pada batuan . 

Sehingga formulanya menjadi 

k∞ = Tf . N . 
𝑙𝑜

2
 (𝑆𝑛𝑜𝑤′𝑠, 1996) 

Dengan tf sebagai intensitas, N sebagai densitas, Lo 

sebagai traclenght. 

 

HASIL 

 

Hasil integrasi data dimasukan ke 

dalampersamaan  Snow’s kemudian dimodelkan nilai 

permeabilitasnya. Memperoleh hasil dengan 

salingmengintegrasikan data atribut fracture yang 

diperoleh. Model menjadi  pelengkap analisis yang 

ditambah dalam memahami nilai dari permabilitas 

resevoar tersebut 

 

Tabel 4. Tabulasi data densitas dan permeabilitas (k) 

No 
Windows model circular model 

Densitas k/k∞ 

Densita

s k/k∞ 

1 0.64 61.31076 0.909 38.113 

2 0.714 32.40244 0.831 17.743 

3 0.289 14.1629 0.271 4.83 

4 0.289 56.55844 0.349 44.018 

5 0.58 68.589 0.621 30.76 

 

Grafik 1. Hubungan antara Fractural Spasial Density  

dengan connectivity effective pada metode Windows dan 

Circular 

 

 

 

Grafik 2. Hubungan antara Fractural Spatial Density 

dengan connectivity effective pada metode Rectagular 

Windows 
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Grafik 3. Hubungan antara Fractural Spatial Density 

dengan connectivity effective pada metode circular 

 

Data analisis pada Table 4. yang diolah berdasarkan data  

panjang fracture, jumlah fracture dan luasan areal 

sampling secara numerik sehingga diperoleh beberapa 

nilai densitas kemudian ditampilkan dalam bentuk 

Grafik 1. Menunjukan hubungan antara fracture spasial 
density windows dengan conectivitas  dalam bentuk 

analisis linear regresi. Terlihat nilainya menunjukan 

hubungan yang berbanding lurus antara kedua parameter   

dengan nilai conectivity dari 14 hingga 68.Terlihat pada 

Grafik 2 yang menampilkan hubungan antara fractural 

spastial density circular yang memiliki hubungan 

berbanding lurus dengan connectivitas. Nilai berkisar 

dari 4 hingga 44 yang menunjukan nilai lebih rendah 

dari metoda  rectangular windows  

 

`

 

 

Gambar 4. Model nilai permeabilitas pada masing – 

masing lokasi penelitian menggunakan software 

Surfer10. 

 

Pada model yang  ditampilkan pada gambar 4. 
menunjukan bahwa akumulasi data yang dihimpun 

berdasarkan nilai permeabilitanya (k) menunjukan 

perbedaan nilai di masing-masing lokasi telitian.. 

Terlihat nilai lokasi telitian 1 dan 2 tinggi kemudian 

menurun di lokasi telitian 3, lalu naik lagi di lokasi 

telitian 4 dan 5.  

 

DISKUSI 

 

Hasil ini juga turut dapat diaplikasikan kepada 

reservoar yang potensial di alam seperti minyak dan  gas, 

coalbed methane, dan pada lapangan geothermal. 

Dengan cara membandingkan antar nilai densitas, 

connectivitas di sautu daerah dengan daerah lainnya 

yang untuk membandingkan nilai dan karakteristik yang 

dimiliki dan serta estimasi saat dilakukan pemboran. 

Keberadaan fracture sebagai media untuk menyimpan 

maupun mengalirkan fluida yang terakumulasi dibawah 

permukaan tanah sebagai manifestasi sumber daya alam 

yang terpreservasi oleh aktifitas geologi selama skala 

waktu geologi. 

Mementum ini dijadikan rujukan dalam menganalisis, 

mengestimasi dan mengevaluasi kegiatan seperti 

pemboran khususnya metode circular. Metode 
rectangular window dapat secara tepat diaplikasikan di 

semua lini kegiatan eksplorasi permukaan untuk 

keseluruhan karakteristik reservoir. 

Model yang diolah menunjukan nilai permeabilitas yang 

dapat dijadikan opsi dalam melakukan tindak lanjut 

kegiatan kegeologian dalam menentukan dan 

mengidentifikasi reservoar di bawah permukaan, 

Pengintegrasian data ini menjadikan klausul yang pas 

selain untuk kegiatan studi namun dari sisi keteknikan 

khususnya  kegiatan eksplorasi maupun produksi. 

 
KESIMPULAN 

 

Hasil data integrasi dari elemen fracture yang 

terdiri atas intensitas, densitas dan traclenght turut 

mempengaruhi nilai permeabilitas pada suatu reservoar 

dengan pendekatan kepada nilai connectivity. Munculnya 

fractureyang saling terhubung memungkinkan untuk 

reservoar memperoleh nilai bagus atau jeleknya .hal ini 

dijadikan landasan yang berangkat dari hubungan antara 

fracture ini yang kemudian disebut connectivity yang 

tersebar didalam fracture- fracture tersebut.  

Connectivity merupakan batas ujung- ujung dari  suatu 
fracture yang  terdapat di batuan. 

Data dikomparasi menggunakan dua metode utama yang 

relevan yaitu rectangular windows dan circular 

sampling analysis. Menunjukan tingkat pengaruh 

fracture dipermukan untuk menganalsisi secara kuantitas 

dan kualitas potensi reservoar yang diproyeksikan pada 

bawah permukaan. 

Terlihat nilai yang ditampilkan pada metoda windows 

lebih tinggi dibandingkan circular dikarenakan dimensi 

yang dipakai berbeda antara keduanya. Kemudian dalam 

metoda pengambilan fracture secara windows memiliki 
daerah lebih luas dibanding metode circular yang 

otomatis memiliki keterdapatan fracture lebih banyak. 

Model yang diusung pada gambar 4. yang ditampilkan 

menunjukan nilai  permeabilitas (k) memiliki gradasi 

yang beragam di berurutan dari nilai paling tinggi ke 

paling rendah 4 – 5 -  3 – 2 – 1.  

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Kepada pihak yang membantu saat 

kepengurusan izin dan pelaksanaan pengumpulan data 

yaitu Kepala desa Kuba, warga yang menemani 
kelapangan serta rekan Tito. 

Pihak pihak yang membantu saat analisa studio saat 

menganalisis fracture. Serta diskusi yang membangun 

dari grup riset B36 

666



 
I.M. Putra & S.N. Jati 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Mauldon, M., Dunne W.M., Rohrbaugh Jr. M.B. (2000)  

Circular Scanline and Cicular Windows: new tools 

for characterizing the geometry of fracture traces. 

Journal of Structural Geology 23 247-258. 

Narr, W., dan Suppe J., (1991), Joint spacing in 

sedimentaryrocks: Journal of Structural Geology, v. 
13, p. 1037–1048. 

Renshaw., C.E. (1999). Connectifity of Joint Network 

With Power Law Length Distribution. Water 

Resources Research, v. 35 no. 9 pp 2661 – 2670 

Renshaw, C.E., (1995) On the Relationship between 

mechanical and hydraulic aperture in rough-walled 

fracture. Journal of Geophysic Res. 10, 2,629- 

24,636. 

Rohrbaugh Jr M.B., Dunne W.M., and Mauldon M. 

(2002). Estimating Fracture Trace Intensity, Density, 

and Mean Tracelenght Using Circular Scan Lines and 
Windows. AAPG Bulletin v. 86 n0.12 pp 2089-2104. 

Snow, D. T., (1969) Anisotropic permeability of 

fracturedmedia, WaterResour.Res.,5, 1273-1289 

Watkins H., Bond C.E., Butler., Robert W.H. (2015). 

Apraisal of Fracture Sampling Methods and a New 

Workflow To characterise Heterogeneous Fracture 

Network at Outcrop. Journal of Structural Geology 

72 pp 67-82. 

 

 

667



 

 
Seminar Nasional AVoER X 2018 

Palembang, 31 Oktober 2018 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

 

 

KARATERISTIK BATULEMPUNG MENGGUNAKAN ANALISA SCANNING 

ELECTRON MICROSCOPE DI DAERAH LAHAT, SUMATERA SELATAN 
 

L.P. Prameswari1*, Falisa 2 

 

  1, 2 Teknik Geologi, Universitas Sriwijaya, Palembang    

Corresponding author: lisa2310@outlook.co.id 

 

 

 

ABSTRAK: Secara regional daerah penelitian termasuk bagian dari Cekungan Sumatera Selatan. Secara umum daerah 

ini didominasi oleh persebaran batulempung yang merupakan bagian dari Formasi Gumai, Formasi Airbenakat dan 

Formasi Muaraenim. Dengan tujuan membedakan karakteristik batulempung pada setiap formasi, digunakan metode 

analisa Scanning Electron Microscope (SEM) dan analisa Energy Dispersive Spectrophotometry X-Ray (EDX). Hasil 

analisa sampel batulempung Formasi Gumai hadir mineral quartz, k-feldspar, chlorite, illite, halite, calcite, siderite dan 

pyrite. Diinterpretasi pengendapan Formasi Gumai berada di lingkungan laut dangkal yang menuju ke laut. Pada sampel 

batulempung Formasi Airbenakat hadir mineral quartz, k-feldspar, chlorite, halite, calcite, siderite dan pyrite. 

Interpretasi pengendapan Formasi Airbenakat berada di lingkungan laut dangkal yang menuju ke darat. Sedangkan pada 

sampel batulempung Formasi Muaraenim kehadiran mineral-mineral silikat dengan persentase yang cukup besar dilihat 

dari persentase kehadiran unsur Si yang sangat tinggi serta hadir mineral-mineral kaolinite, siderite dan pyrite. 

Diinterpretasi pengendapan Formasi Muaraenim berada di lingkungan pengendapan subaerial di abandoned channel.  

 

Kata Kunci: mineral lempung, Scanning Electron Microscope  

 

ABSTRACT: Regionally the research area part of South Sumatra Basin. Generally this area is dominated by the 

distribution of claystone which is part of Gumai Formation, Airbenakat Formation and Muaraenim Formation. With the 

purpose is differentiating characteristic of claystone in each formation, by using Scanning Electron Microscope (SEM) 

and Energy Dispersive Spectrophotometry X-Ray (EDX) method. The result of Scanning Electron Microscope (SEM) 

shows claystone of Gumai Formation founds quartz, k-feldspar, chlorite, illite, halite, calcite, siderite and pyrite 

minerals. Interpreted depositional environment is in shallow marine near to marine. In claystone of Airbenakat 

Formation founds quartz, k-feldspar, chlorite, halite, calcite, siderite and pyrite. Interpreted depositional environment is 

in shallow marine near to land. While claystone of Muaraenim Formation founds silicate minerals by high presentation 

of Silicon (Si) and other clay minerals like kaolinite, siderite and pyrite. Interpreted depositional environment is in 

subaerial at abandoned channel. 

 

Keywords: clay minerals, Scanning Electron Microscope   

  

 

PENDAHULUAN 

 

Daerah penelitian secara regional termasuk bagian 

dari Cekungan Sumatera Selatan. Secara administratif 

berada di Desa Talangsawah, Kabupaten Lahat, 

Sumatera Selatan (Gambar 1). Penelitian dilakukan 

dengan melakukan pemetaan geologi permukaan. 

Berfokus pada batulempung yang ditemukan di daerah 

penelitian. Bertujuan untuk mengidentifikasi mineral 

penyusun batulempung sehingga dapat membedakan 

batulempung pada beberapa formasi yang ada di daerah 

penelitian. 

Batulempung adalah salah satu jenis batuan sedimen 

yang berukuran sangat halus. Ukuran butir batulempung 

berdasarkan skala wentworth adalah sebesar 1/256 mm. 

Dilakukannya analisa SEM pada batulempung 

dikarenakan ukuran mineral lempung yang sangat halus 

menjadikan pengamatan pada mikroskop cahaya 

menampilkan resolusi yang kurang baik. Sehingga sulit 

untuk dilakukan penentuan jenis mineralnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Lokasi Penelitian 
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GEOLOGI REGIONAL 

 

Berdasarkan Barber et al. (2005) Tektonik Cekungan 

Sumatera Selatan dimulai pada Eosen Akhir – Oligosen 

Awal diawali terjadinya pemekaran yang menghasilkan 

bentukan horst dan graben yang mengontrol 

perkembangan stratigrafi. Akibat dari terbentuknya 

penurunan cekungan maka mulai terjadi proses 

pengendapan Formasi Lahat. 

Dilanjutkan oleh proses perubahan muka air yang 

terbagi menjadi dua fase, yaitu fase transgrasi dan fase 

regresi. 

 

Fase Transgresi 

 

Terjadinya transgresi bermula pada akhir dari 

Oligosen Akhir – Miosen Awal. Pada fase ini merupakan 

bagian dari proses pengendapan  Kelompok Telisa yang 

terdiri dari endapan Formasi Talangakar, Formasi 

Baturaja, dan Formasi Gumai. 

 

Fase Regresi 

 

Dimulai dari Miosen Tengah hingga seterusnya 

terjadi pengangkatan (uplift) sehingga menghasilkan 

bentang alam Pegunungan Barisan. Pada Miosen Akhir 

diikuti oleh terjadinya fase regresi. Pergerakan tektonik 

uplift ini berlangsung pada Miosen Tengah dan menerus 

hingga Plio – Pleistosen. Serta berlangsungnya proses 

pengendapan Kelompok Palembang yang terdiri dari 

endapan Formasi Airbenakat, Formasi Muaraenim, dan 

Formasi Kasai (Gafoer et al. 1986; dalam Barber et al. 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Stratigrafi Regional Cekungan Sumatera 

Selatan (Gafoer et al. 1986; dalam Barber et al. 2005) 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan pada penelitian adalah tahap 

lapangan dan tahap analisa laboratorium. Tahap 

lapangan dilakukan untuk pengambilan sampel dan 

memposisikan lokasi pengambilan sampel. Batulempung 

yang digunakan pada studi ini  diambil dari tiga lokasi 

dan bagian dari formasi yang berbeda. Sampel yang 

didapatkan terdiri dari sampel batulempung Formasi 

Gumai, batulempung Formasi Airbenakat, batulempung 

Formasi Muaraenim. 

Tahap analisa laboratorium untuk ketiga sampel 

tersebut dilakukan untuk mengetahui komposisi mineral 

penyusun batuan. Analisa yang digunakan adalah analisa 

Scanning Electron Microscope (SEM) dan Energy 

Dispersive Spectrophotometry (EDS). Metode analisa 

SEM adalah pengamatan mikroskop yang menggunakan 

elekrostatik dan elektromagnetik sebagai pengatur 

pencahayaan. Sehingga akan menghasilkan perbesaran 

dengan resolusi yang lebih baik dibandingkan mikroskop 

cahaya. Penentuan jenis mineral dari hasil analisa SEM 

berdasarkan Welton (2003). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Batulempung adalah batuan sedimen yang memiliki 

ukuran butir sangat halus. Dikarenakan ukurannya yang 

halus, maka komposisinya sangat sulit diketahui melalui 

mikroskop biasa. Namun dengan bantuan mikroskop 

elektron, menggunakan analisa SEM dapat diketahui 

komposisi mineral-mineral berukuran halus yang 

terkandung pada batulempung (Pettijohn, 1987). 

 

Identifikasi Mineral 

 

Karakteristik batulempung Formasi Gumai secara 

fisik memiliki warna abu-abu dengan ukuran butir sangat 

halus, struktur sedimen yang dijumpai berupa lempung 

bersisik, bersifat karbonatan. Pada singkapan 

batulempung Formasi Gumai sering dijumpai kehadiran 

sisipan nodule batugamping keras. Hasil sayatan 

petrografi sampel batulempung secara keseluruhan 

kenampakan dibawah mikroskop terdiri dari butiran 

berukuran sangat halus. Berdasarkan klasifikasi Pettijohn 

(1987) hasil analisa petrografi diberi penamaan mudrock 

(Gambar 3). 

Sementara itu, berdasarkan hasil analisa SEM, 

karakteristik batulempung dapat dibedakan dengan 

melihat komposisi mineral penyusun batuan. Pada 

sampel batulempung Formasi Gumai kenampakan 

mikroskop elektron (Gambar 4) hadir kelompok mineral 

silikat seperti quartz berdasarkan kehadiran unsur silikon 

(Si) dan k-feldspar dengan kehadiran unsur potasium (K) 
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yang cukup tinggi, mineral chlorite dengan bentuk 

kristal pseudohexagonal dicirkan berbentuk menyerpih, 

illite yang berbentuk halus memanjang, halite berbentuk 

kubik dilihat dari kandungan unsur sodium (Na), calcite 

berbentuk kristal rhombic dilihat dari kandungan unsur 

kalsium (Ca) pada sampel, siderite berbentuk rhombic 

dilihat dari kehadiran unsur iron (Fe), pyrite berbentuk 

kubik dan dilihat dari kehadiran unsur iron (Fe) dan 

sulfat (S). Persentase unsur yang terkandung pada 

batulempung Formasi Gumai berdasarkan hasil analisa 

EDX pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lokasi pengambilan sampel batulempung 

Formasi Gumai dan hasil analisa petrografi 

 

 
Gambar 4. Tampilan hasil analisa SEM batulempung 

Formasi Gumai menujukkan mineral calcite (Ca), 

chlorite (Ch), illite (I), siderite (S) dan pyrite (Py) 

 

Tabel 1. Persentase kehadiran unsur pada batulempung 

Formasi Gumai berdasarkan hasil analisa EDX  

Kandungan 

Unsur 
Persentase 

C 

O 

Na 

Al  

Si 

S  

10.60 

53.84 

0.90 

11.20 

16.26 

0.14 

K 

Ca 

Fe 

1.47 

4.54 

1.06 

 100 % 

Karakteristik batulempung Formasi Airbenakat 

secara fisik memiliki kesamaan dengan batulempung 

Formasi Gumai, yaitu berwarna abu-abu, ukuran butir 

sangat halus, struktur sedimen lempung bersisik dan 

bersifat karbonatan. Hasil sayatan petrografi sampel 

batulempung secara keseluruhan kenampakan dibawah 

mikroskop terdiri dari butir-butir yang sangat halus. 

Berdasarkan klasifikasi Pettijohn (1987) hasil analisa 

petrografi diberi penamaan mudrock (Gambar 5). 

Pada batulempung Formasi Airbenakat mineral 

penyusun batuan berdasarkan hasil analisa SEM-EDX 

mengandung mineral quartz berdasarkan kehadiran 

unsur silikon (Si) dan k-feldspar dengan persentase 

kehadiran unsur potassium (K) terbanyak, mineral 

chlorite dengan bentuk kristal pseudohexagonal dicirkan 

berbentuk menyerpih, halite berbentuk kubik dan dari 

hasil EDX terkandung unsur sodium (Na) dengan 

persentase sangat kecil, calcite berbentuk kristal rhombic 

karena mengandung unsur kalsium (Ca) dengan 

persentase kecil, siderite berbentuk rhombic dilihat dari 

kehadiran unsur iron (Fe) yang cukup tinggi dan minor 

unsur kalsium (Ca), pyrite dengan kehadiran minor 

dilihat dari persentase kehadiran sulfat (S) yang kecil. 

Hasil analisa SEM pada Gambar 6 dan analisa EDX 

pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lokasi pengambilan sampel batulempung 

Formasi Airbenakat 
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Gambar 6. Tampilan morfologi hasil dari analisa SEM 

batulempung Formasi Airbenakat menunjukkan mineral 

chlorite (Ch), halite (H), illite (I), siderite  (S) 

 

Tabel 2. Persentase kehadiran unsur sampel 

batulempung Formasi Airbenakat berdasarkan hasil 

analisa EDX  

Kandungan 

Unsur 
Persentase 

C 

O 

Na 

Al  

Si 

S  

K 

Ca 

Fe 

8.89 

54.44 

0.16 

12.11 

19.91 

0.06 

1.72 

0.23 

2.50 

 100 % 

 

Pada batulempung Formasi Muaraenim memiliki 

karakteristik berwarna hitam, dengan butiran yang 

sangat halus, tanpa struktur sedimen, kekerasan agak 

lunak dan bersifat karbonan (Gambar 7). Hasil sayatan 

petrografi pada kenampakan dibawah mikroskop sangat 

didominasi oleh mineral lempung. Berdasarkan 

klasifikasi Pettijohn (1987) hasil analisa petrografi diberi 

penamaan mudrock 

Hasil analisa SEM pada batulempung Formasi 

Muaraenim (Gambar 8) dan hasil analisa EDX (Tabel 3) 

hadir kelompok mineral silikat seperti quartz yang 

berbentuk butiran dilihat dari persentase kehadiran unsur 

silikon (Si) terbanyak dan sedikit k-feldspar dilihat 

kehadiran unsur potassium (K) dengan persentase kecil, 

mineral kaolinite dilihat dari persentase kehadiran unsur 

Si dan aluminium (Al) yang tinggi dicirikan berbentuk 

melembar, siderite berbentuk rhombic dilihat dari 

kehadiran unsur iron (Fe) yang cukup tinggi dan tanpa 

kehadiran unsur kalsium (Ca), pyrite dengan kehadiran 

cukup banyak dilihat dari persentase kehadiran unsur 

sulfat (S) lebih dari 1%. 

 

 

Gambar 7. Lokasi pengambilan sampel batulempung 

Formasi Muaraenim 

 
Gambar 8. Tampilan hasil analisa SEM batulempung 

Formasi Muaraenim menunjukkan quartz (Q), kaolinite 

(K), siderite (S), pyrite (Py). 

 

Tabel 5.3 Persentase kehadiran unsur sampel 

batulempung Formasi Muaraenim berdasarkan hasil 

analisa EDX 

Kandungan 

Unsur 
Persentase 

C 

O 

Na 

Al  

Si 

S  

K 

Ca 

Fe 

5.67 

56.45 

0.07 

12.32 

22.22 

1.12 

0.95 

0.00 

1.12 

 100 % 

 

Interpretasi Lingkungan Pengendapan 

 

Berdasarkan Worden & Burley (2003) beberapa 

mineral indeks dapat digunakan dalam mendefinisi 

lingkungan dari suatu proses pengendapan, yang dapat 

dilihat dari kandungan unsur kimia tertentu. Sehingga 

penulis melakukan interpretasi terhadap lingkungan 

pengendapan dari ketiga sampel yang dilakukan analisa 

SEM dan EDX. 

Pada batulempung Formasi Gumai beberapa 

beberapa mineral indeks yang dapat menentukan 

lingkungan pengendapan terdiri dari calcite, siderite dan 
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pyrite. Berdasarkan Worden & Burley (2003) pada 

lingkungan laut terjadi peningkatan unsur Fe dan larutan 

sulfat (SO4). Namun, pada hasil analisa EDX kandungan 

unsur Fe dan S tidak menampilkan presentasi kehadiran 

yang sangat besar. Sehingga diinterpretasi air meteorik 

menjadi salah satu pengaruh keterbatasan kandungan Fe 

dan sulfat, serta kehadiran mineral pyrite yang minor 

pada sampel Formasi Gumai. Di sisi lain persentase 

kehadiran unsur Ca yang sangat tinggi sebagai penanda 

kelimpahan kalsium karbonat. Mineral calcite juga 

sebagai mineral yang bersifat karbonat dan penanda 

lingkungan laut. Hasil interpretasi berdasarkan Worden 

& Burley (2003) lingkungan pengendapan batulempung 

Formasi Gumai merupakan tipe pengendapan 

lingkungan laut, berdasarkan hasil analisa SEM-EDX 

tepatnya pada laut dangkal yang menuju ke arah laut. 

Pada batulempung Formasi Airbenakat beberapa 

mineral indeks yang dapat menentukan lingkungan 

pengendapan terdiri dari calcite, siderite dan pyrite. 

Hasil analisa EDX batulempung Formasi Airbenakat 

mengandung unsur Fe tinggi namun unsur S yang rendah 

sehingga kehadiran mineral pyrite lebih sedikit 

dibandingkan pada batulempung Formasi Gumai. 

Namun persentase kehadiran unsur Ca lebih kecil, 

sehingga diinterpretasi berdasarkan Worden & Burley 

(2003) lingkungan pengendapan batulempung Formasi 

Airbenakat merupakan tipe pengendapan lingkungan 

laut,  berdasarkan hasil analisa SEM-EDX lebih tepatnya 

pada lingkungan laut dangkal yang menuju ke arah darat 

Sedangkan untuk batulempung Formasi Muaraenim 

beberapa mineral indeks yang dapat menentukan 

lingkungan pengendapan terdiri dari mineral kaolinite, 

siderite dan pyrite. Kehadiran unsur Fe dan S pada hasil 

analisa EDX yang presentasenya lebih besar 

menandakan adanya pengaruh dari air laut pada saat 

proses pengendapan berlangsung. Namun ketidakhadiran 

unsur Ca menandakan bahwa lingkungan pengendapan 

tidak pada lingkungan laut. Berdasarkan Worden & 

Burley (2003) hasil analisa kandungan unsur yang 

terkandung pada sampel batulempung Formasi 

Muaraenim diinterpretasi pengendapan berada di 

lingkungan pengendapan subaerial-wet condition lebih 

tepatnya pada abandoned channel. 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Batulempung Formasi Gumai dari hasil analisa SEM-

EDX mengandung kelompok mineral silikat, k-

feldspar, chlorite, illite, halite, calcite, siderite dan 

pyrite.  

2. Batulempung Formasi Airbenakat dari hasil analisa 

SEM-EDX mengandung kelompok mineral silikat, k-

feldspar, chlorite, illite, halite, calcite, siderite dan 

pyrite. 

3. Batulempung Formasi Muaraenim dari hasil analisa 

SEM-EDX mengandung kelompok mineral silikat, k-

feldspar, kaolinite, siderite dan pyrite.  

4. Interpretasi lingkungan pengendapan Batulempung 

Formasi Gumai berada di lingkungan laut dangkal 

menuju ke arah laut. 

5. Interpretasi lingkungan pengendapan Batulempung 

Formasi Airbenakat berada di lingkungan laut 

dangkal menuju ke arah darat.  

6. Interpretasi lingkungan pengendapan Batulempung 

Formasi Muaraenim berada di lingkungan subaerial 

abandoned channel. 
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ABSTRAK : Pengetahuan merupakan pondasi awal untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengetahuan juga dapat 

menjadi modal awal dalam persaingan antar perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk yang berkualitas 

prima dan memiliki daya saing tinggi, PT. Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang harus mampu mengelola pengetahuan 

yang ada di perusahaan secara optimal. Implementasi Knowledge Management (KM) merupakan solusi dalam 

mengelola pengetahuan yang ada di perusahaan. Karena KM adalah proses yang memungkinakan  perusahaan untuk 

menciptakan, mendapatkan dan menggunakan Knowledge yang berguna untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Sebelum melakukan implementasi KM, perlu dilakukan analisis tingkat kesiapan KM agar implementasi KM tersebut 
berjalan dengan efektif. Untuk melakukan analisis tngkat kesiapan Implementasi KM dapat diukur berdasarkan 

Framework The Competencies for Managing Knowledge dari KnowHouse. Pengumpulan data dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis statistik deskriptif. Dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa tingkat kesiapan implementasi KM di PT. Pusri Palembang berada pada kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT. Pusri Palembang telah siap untuk mengimplementasikan KM di Perusahaan. 

 

Kata Kunci: PT. Pusri Palembang, Knowledge Management, Kesiapan KM, The Competencies for Managing 

Knowledge, KnowHouse. 

 
ABSTRACT: This Knowledge is the initial foundation for achieving company goals. Knowledge can also be the initial 

capital in competition between companies. Therefore, to produce products that are of high quality and have high 

competitiveness, PT. Sriwidjaja (Pusri) Fertilizer in Palembang must be able to manage optimally. Knowledge 

Management (KM) implementation is a solution in managing companies in the company. Because KM is a process that 

allows companies to create, acquire and use knowledge that is useful to improve company performance. Before 

carrying out the KM implementation, it is necessary to analyze the Readiness of KM so that the implementation of the 

KM runs effectively. To carry out an analysis of the level of preparedness, KM implementation can change the 

Competency Framework for Managing Knowledge from KnowHouse. Data collection was carried out by distributing 

questionnaires, while data analysis was carried out using descriptive statistical analysis techniques. From the results of 

the analysis shows that the level of Readiness to implement KM in PT. Pusri Palembang is in the high category. This 

shows that PT Pusri Palembang is ready to implement KM in the Company. 
 

Keywords: PT. Pusri Palembang, Knowledge Management, KM Readiness, The Competencies for Managing 

Knowledge, KnowHouse. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Persaingan dunia bisnis di era ini sangatlah ketat. 

Hal ini ditunjukkan dengan semakin derasnya arus 

golbalisasi yang berarti persainagan bukan hanya berasal 

dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dengan 

demikian, setiap perusahaan harus memiliki visi dan misi 
yang kuat agar perusahaan dapat tumbuh dan bersaing 

dengan perusahaan lain. Visi dan misi perusahaan 

merupakan nyawa dari prosses bisnis perusaahan. Oleh 

karena itu dalam melaksanakan visi dan misi diperlukan 

dukungan dari segenap insan perusaahan, terutama 

Karyawan. Karyawan merupakan sumber daya manusia 

yang menjakankan visi dan misi perusahaan. Tanpa 

adanya karyawan yang menjalankan visi dan misi 
tersebut makan perusaan tidak akan berkembang. Utuk 

mewujudkan hal tersebut, diperlukan karyawan yang 

memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidangnya 

masing-masing. 

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah 

perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen 

pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 

di Palembang. Pusri memulai operasional usaha dengan 

tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang 

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang 

ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di 
industri pupuk dan kimia lainnya. Selain sebagai 

produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas 
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dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa 

dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. 

Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi 

dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai 

bentuk pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) 

untuk mendukung program pangan nasional dengan 

memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk 

bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan 

pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan 

pupuk sektor perkebunan, industri maupun eksport 
menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya diluar 

tanggung jawab pelaksanaan Public Service 

Obligation (PSO).  

Pada tahun 2012, Pusri melakukan review 

terhadap Visi, Misi, Nilai, dan Budaya Perusahaan. 

Proses review ini merupakan penyesuaian atas 

perubahan posisi perusahaan sebagai anak perusahaan 

dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dan lingkup 

lingkungan bisnis perusahaan pasca spinoff. Adapun 

dasar pengesahan hasil analisa Visi, Misi, Tata Nilai dan 

Makna perusahaan adalah sebagai berikut (Surat 
Keputusan Direksi No. SK/DIR/207/2012 tanggal 11 

Juni 2012) : 

 

 Visi , "Menjadi Perusahaan Pupuk Terkemuka 

Tingkat Regional" 

 Misi, "Memproduksi serta memasarkan pupuk dan 

produk agribisnis secara efisien, berkualitas prima 

dan memuaskan pelanggan" 

 Makna Perusahaan, “PUSRI untuk Kemandirian 

Pangan dan Kehidupan Yang Lebih Baik” 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka 

PT. Pusri Palembang menyadari bahwa dukungan dari 
segenap stakeholder terutaman karyawan adalah hal 

yang mutlak. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu 

dengan malakukan pembenahan di bidang Sumber Daya 

Manusia, antara lain melalui departemen pendidikan dan 

pelatihan mulai dari proses perekrutan karyawan baru 

sampai dengan training yang diadakan baik secara 

inhouse maupun dengan studi banding. Seiring dengan 

semakin derasnya era pengetahuan, maka perusahaan 

menyadari akan pentingnya untuk mengelola 

pengetahuan yang ada di perusahaan terutama pada 

karyawan yang juga merupakan suatu aset yang penting 
bagi kemajuan perusahaan, yaitu dengan melakukan 

Knowledge Management yang sesuai dengan 

SK/DIR/030/2012 tentang prosedur operasional baku 

penerapan Knowledge Management System PT. Pusri 

Palembang. 

Knowledge Management merupakan kegiatan 

operasional dalam mengelola pengetahuan sebagai aset, 

dimana dalam berbagai strateginya ada penyaluran 

pengetahuan yang tepat kepada orang yang tepat dan 

dalam waktu yang cepat hingga mereka bisa saling 

berinteraksi, berbagi pengetahuan dan mengaplikasika 

dalam bidang masing-masing demi kemajuan kinerja 
perusahaan. Sehingga seluruh karyawan diharapkan 

dapat turut serta dalam meningkatan kualitas pribadi 

melalui implementasi Knowledge Management dengan 

melakukan penciptaan, peyimpanan, pengambilan, 

transfer dan  pengaplikasian pengetahun yang ada. 

Sebelum melakukan implementasi KM maka 

dilakukan analisis tingkat kesiapan KM atau disebut juga 

KM Readiness.  KM Readiness dapat diartikan sebagai 

kemampuan organisasi atau kelompok tertentu dalam 

mengadopsi, menggunakan dan memperoleh manfaat 

dari KM. KM Readiness melakukan pengukuran dari 

tingkatan sebuah organisasi dalam hal kesiapan untuk 
memperoleh manfaat dari implementasi KM dengan 

fokus kepada isu manusia, proses, dan teknologi (Zin et 

al. 2010). Sejalan dengan itu, KM Readiness merupakan 

sikap reseptif dari suatu anggota organisasi untuk terlibat 

dalam proses KM melalui kemampuan sumber daya 

(Razi et al. 2010). Menerapkan KM pada suatu 

organisasi membutuhkan perubahan yang signifikan 

dalam organisasi tersebut, dan karena sulitnya untuk 

memulai suatu perubahan maka terlebih dahulu perlu 

dilakukan sejumlah persiapan.  

KM Readiness juga merupakan level minimum 
dari KM maturity sebelum KM dapat diterapkan dalam 

sebuah organisasi (Dalkir 2013). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa KM Readiness merupakan kesiapan 

suatu organisasi dalam mengadopsi, menerima dan 

menggunakan KM. Analisis KM Readiness dapat 

memberikan gambaran kepada pihak organisasi atau 

perusahaan mengenai kondisi kesiapan setiap aspek yang 

terkait dengan implementasi KM. Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan 

implementasi KM di PT. Pusri Palembang. Dari hasil 

analisis kesiapan inilah pihak manajemen  perusahaan 

dapat mengambil langkah untuk mempersiapkan aspek-
aspek yang dinilai masih kurang siap dalam 

implementasi KM.  

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan tingkat kesiapan KM diantaranya 

adalah penelitian Airlangga Agung Perdana yang 

berjudul Analisis Pengukuran Tingkat Kesiapan 

Implementasi Knowledge Management di Pusat Sistem 

Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian 

Keuangan (Perdana 2014). Dalam penelitiannya, 

Airlangga menyebarkan kuesioner yang dirancang 

berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya oleh 
(Sukomo dan Pandu Arizona 2012). Sementara tingkat 

kesiapan KM atau KM Readiness level menggunakan 

tingkat kesiapan KM yang dilakukan oleh Rao (Rao 

2004) dan yang sudah dimodifikasi oleh Zaidiah (Zaidah 

2011). Kemudian dilakukan analisis dengan metode 

statistik deskriptif untuk menentukan tingkat kesiapan 

KM dan memberikan rekomendasi untuk Pusintek. 

Penelitian Pradana Atmadiputra yang berjudul Analisis 

Tingkat Kesiapan Implementasi Knowledge 

Management (Knowledge Management Readiness) di 

Departemen Microsoft Operation PT Astra Graphia 

Information Technology (Pradana 2014) memetakan 
KMCSF dari tujuh penelitian sebelumnya. Berdasarkan 
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pemetaan tersebut Pradana menghasilkan tujuh faktor 

atau variabel kesuksesan KM. Faktor tersebut kemudian 

dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan yang 

digunakan dalam kuesioner. Instrumen penilaian yang 

dilakukan menggunakan skala The Impact of Event 

Scale–Revised (IES-R). Sementara, tingkat kesiapan KM 

atau KM Readiness level mengadopsi tingkat kesiapan 

KM yang diusulkan oleh penelitian sebelumnya oleh 

Rao, yang mengajukan lima tingkatan kesiapan.  

 
Untuk dapat mengimplentasikan KM, penerapan 

KM perlu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi 

kunci keberhasilan dari penerapan KM. KM Critical 

Success Factor (KMCSF) banyak digunakan sebagai 

acuan dalam mengukur tingkat kesiapan organisasi 

dalam menerapkan KM. Beberapa penelitian 

menjabarkan KMCSF ke dalam beberapa faktor yang 

berbeda. David Skyrme menjabarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan suatu implementasi KM ke 

dalam 10 faktor, yaitu kepemimpinan, budaya, proses, 

pengetahuan eksplisit, pengetahuan tacit, knowledge 
hubs and centre, penilaian, eksploitasi/pemasaran, 

pegawai/keahlian, dan infrastruktur teknologi (Skyrme 

1999). Jennex dan Olfman merangkum literatur 

mengenai KMCSF menjadi 12, yaitu strategi 

pengetahuan, motivasi dan komitmen dari pengguna, 

infrastruktur teknis yang terintegrasi, struktur dan 

budaya organisasi, struktur pengetahuan, dukungan dari 

senior manajemen, learning organization, memiliki 

tujuan yang jelas untuk KM, fungsi KMS, kesesuaian 

bisnis proses, dan keamanan/perlindungan pengetahuan 

(Jennex dan Olfman).  

Sementara itu, Beccera, Fernandez, dan 
Sabherwal mengatakan bahwa infrastruktur KM adalah 

bagian dari keberadaan KM. Infrastruktur KM tersebut 

meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, 

infrastruktur teknologi informasi, pengetahuan umum, 

dan lingkungan fisik (Beccera et al.2010). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis 

tingkat kesiapan Implementasi KM di PT. Pusri 

Palembang yang diukur berdasarkan Framework The 

Competencies for Managing 

Knowledge  dari KnowHouse. KnowHouse adalah global 

consulting firm di Afrika Selatan yang berdiri sejak 
1998. Partner strategik Dunamis Organization Services 

ini memfokuskan dirinya pada solusi KM dan learning 

experience. dalam implemtasinya, Framework ini 

menggunakan the 9  competencies to build KM 

capability. The 9 Competencies to Build KM 

Capabilitydiantaranya adalah:  

1. Expert Locator (EL): membangun talent pool dan 

infrastruktur untuk networking (Enterprise 2.0) 

2. Communities of Interest (COI): membangun habit 

saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan 

komunikasi dalam organisasi 

3. Peer Assists (PA): mengakses dan menggunakan 
organizational expertise sebelum melakukan suatu 

kegiatan atau inisiatif demi mengurangi risiko 

4. Shared Learnings (SL): mempublikasikan dan berbagi 

know-how dari interaksi bisnis sehari-hari beserta best 

practice 

5. Project Retrospectives (PR): mereview hasil dan 

dampak dari suatu kegiatan atau inisiatif serta 

pembelajaran yang diperoleh 

6. Communities of Practice (COP): membangun CoP 

untuk hal-hal strategis serta memvalidasi aset 

pengetahuan organisasi 

7. Technology Enablement (TE): Menentukan teknologi 
yang mendorong terciptanya knowledge sharing 

8. Change Management (CM): Menyelaraskan faktor-

faktor seperti Performance Management System, Human 

Capital dan Kepemimpinan yang mendorong knowledge 

sharing 

9. KM Strategy (KS): kemampuan menyelaraskan bisnis 

dan strategi KM. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Diagram The 9 Competencies to Build KM 

Capability 

 

Dalam Framework ini dapat dilihat bahwa antara 

kompetensi yang satu dengan yang lain saling berkaitan 

dan melandasi agar tebentuknya suatu KM Readiness 

yang baik di suatu perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan 

metode Analisis Deskriptif Kuantitatif dengan 

menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 

responden penelitian. Adapun urutan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah, tinjauan pustaka, perancangan 

instrumen penelitian, pengumpulan dan pengolahan data 

dan diakhiri dengan analisis dan pembahasan serta 

pengambilan rekomendasi dan kesimpulan. Pemetaan 

tingkat kesiapan KM mengacu pada pada Framework the 

9  competencies to build KM capability. Kompetensi dan 
indikator yang digunakan secara lengkap ditampilkan 

dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Tabel the 9  competencies 

N

o 

Kompetensi Indikator Keterangan 

1 Expert 

Locator 

(EL) 

EL 1 membangun talent 

pool dan 

infrastruktur untuk 

networking 

(Enterprise 2.0) 

EL 2 

EL 3 

EL 4 

EL 5 

2 Communities 

of Interest 

(COI) 

COI 1 membangun habit 

saling berbagi 

pengetahuan dan 

meningkatkan 

komunikasi dalam 

organisasi 

COI 2 

COI 3 

COI 4 

COI 5 

3 Peer Assists 

(PA) 

PA 1 mengakses dan 

menggunakan 

organizational 

expertise sebelum 
melakukan suatu 

kegiatan atau 

inisiatif demi 

mengurangi risiko 

PA 2 

PA 3 

PA 4 

PA 5 

4 Shared 

Learnings 

(SL) 

SL 1 mempublikasikan 

dan berbagi know-

how dari interaksi 

bisnis sehari-hari 

beserta best practice 

SL 2 

SL 3 

SL 4 

SL 5 

5 Project 

Retrospectiv

es (PR) 

PR 1 mereview hasil dan 

dampak dari suatu 

kegiatan atau 

inisiatif serta 

pembelajaran yang 

diperoleh 

PR 2 

PR 3 

PR 4 

PR 5 

6 Communities 

of Practice 

(COP) 

COP 1 membangun CoP 

untuk hal-hal 

strategis serta 
memvalidasi aset 

pengetahuan 

organisasi 

COP 2 

COP 3 

COP 4 

COP 5 

7 Technology 

Enablement 

(TE) 

TE 1 Menentukan 

teknologi yang 

mendorong 

terciptanya knowled

ge sharing 

TE 2 

TE 3 

TE 4 

TE 5 

8 Change 

Management 

(CM) 

CM 1 Menyelaraskan 

faktor-faktor 

seperti Performance 

Management 

System, Human 

Capital dan 

Kepemimpinan 

yang 

mendorong knowled
ge sharing 

CM 2 

CM 3 

CM 4 

CM 5 

9 KM Strategy 

(KS) 

KS 1 kemampuan 

menyelaraskan 

bisnis dan strategi 

KM. 

KS 2 

KS 3 

KS 4 

KS 5 

Skala  pengukuran yang digunakan dalam 

kuesioner adalah skala likert 1-5, sehingga rentang 

kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seperti yang tercantum dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kategori Kesiapan KM 

Interval Nilai Kategori Keterangan 

1-2,5 Rendah Menunjukkan bahwa 

beberapa aspek 

membutuhkan 

perhatian mendesak 

untuk 
mencapai kesiapan 

2,6-3,4 Menengah Menunjukkan bahwa 

beberapa aspek 

membutuhkan 

perhatian untuk 

mencapai 

kesiapan 

3,5-5 Tinggi Menunjukkan bahwa 

organisasi memiliki 

kemampuan yang 

memadai dan karena 

itu 

matang dalam 
kesiapannya untuk 

aspek KM 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

 

Populasi dan sampel yang digunakan adalah 

Karyawan PT. Pusri Palembang. Populasi sebanyak 2169 

karyawan sedangkan diambil sampel sebanyak 520 

orang karyawan.  

 

METODE ANALISIS DATA 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
menganalisis data adalah sebagaimana terdapat Tabel 1. 

Data dari hasil perhitungan jawaban responden 

dikelompokkan ke dalam tabel sesuai dengan 

Kompetensi yang terbagi menjadi lima indikator dari 

setiap kompetensiya. Kemudian skor untuk setiap item 

pertanyaan untuk seluruh responden dijumlahkan dan 

diambil rata-ratanya sebagai skor untuk item tersebut. 

Jumlah skor untuk tiap aspek diambil rata-ratanya untuk 

mengetahui tingkat kesiapan tiap aspeknya. Jumlah skor 

untuk semua aspek kemudian dijumlahkan untuk diambil 

rata-rata keseluruhannya untuk mengetahui tingkat 
kesiapan secara umum. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara 

keseluruhan, maka dapat dilakukan analisis dan 

interpretasi data sebagai dasar untuk mengambil 

kesimpulan dan membuat saran-saran perbaikan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan. Hasil  analisis 

dan interpretasi data yang didapat akan dikonversi ke 

skala likert 1-5 sehingga diperoleh Kategori KM 

Readiness atau tingkat kesiapan implementasi KM . 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dimulai dengan melakukan 

pemetaan terhadap tingkat kesiapan KM mengacu pada 

pada Framework The 9 Competencies to Build KM 

Capabilitydalam pengimplementasian KM. Dari 

pemetaan pada Tabel 1, terdapat 9 Kompetensi yaitu : 

1. Expert Locator (EL): membangun talent pool dan 

infrastruktur untuk networking (Enterprise 2.0) 

2. Communities of Interest (COI): membangun habit 
saling berbagi pengetahuan dan meningkatkan 

komunikasi dalam organisasi 

3. Peer Assists (PA): mengakses dan menggunakan 

organizational expertise sebelum melakukan suatu 

kegiatan atau inisiatif demi mengurangi risiko 

4. Shared Learnings (SL): mempublikasikan dan berbagi 

know-how dari interaksi bisnis sehari-hari beserta best 

practice 

5. Project Retrospectives (PR): mereview hasil dan 

dampak dari suatu kegiatan atau inisiatif serta 

pembelajaran yang diperoleh 
6. Communities of Practice (COP): membangun CoP 

untuk hal-hal strategis serta memvalidasi aset 

pengetahuan organisasi 

7. Technology Enablement (TE): Menentukan teknologi 

yang mendorong terciptanya knowledge sharing 

8. Change Management (CM): Menyelaraskan faktor-

faktor seperti Performance Management System, Human 

Capital dan Kepemimpinan yang mendorong knowledge 

sharing 

9. KM Strategy (KS): kemampuan menyelaraskan bisnis 

dan strategi KM. 

 
Dari hasil pengolaan data kuesioner didapat hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Tabel Hasil Kuesioner KM Readiness 

No Kompe- 

tensi 

Indi-

kator 

Nila

i 

Rata-

rata  

Kete- 

gori 

1 Expert 

Locator 

(EL) 

EL 1 3.96 3.65 Tinggi 

EL 2 3.84 

EL 3 3.78 

EL 4 3.41 

EL 5 3.25 

2 Commu

nities of 

Interest 

(COI) 

COI 1 3.60 3.80 Tinggi 

COI 2 4.07 

COI 3 4.06 

COI 4 3.66 

COI 5 3.59 

3 Peer 

Assists 

(PA) 

PA 1 3.70 4.03 Tinggi 

PA 2 3.86 

PA 3 4.23 

PA 4 4.15 

PA 5 4.22 

4 Shared 

Learnin

gs (SL) 

SL 1 3.53 3.70 Tinggi 

SL 2 3.69 

SL 3 4.14 

SL 4 3.64 

SL 5 3.49 

5 Project 

Retrospe

ctives 

(PR) 

PR 1 4.16 3.85 Tinggi 

PR 2 3.98 

PR 3 3.74 

PR 4 4.08 

PR 5 3.31 

6 

 

 

 

 

 

 

Commu

nities of 

Practice 

(COP) 

COP 1 3.78 3.73 Tinggi 

COP 2 3.65 

COP 3 3.63 

COP 4 3.80 

COP 5 3.80 

7 Technol

ogy 

Enablem

ent (TE) 

TE 1 4.50 4.32 Tinggi 

TE 2 4.06 

TE 3 4.51 

TE 4 4.2 

TE 5 4.33 

8 Change 

Manage

ment 

(CM) 

CM 1 4 3.81 Tinggi 

CM 2 3.72 

CM 3 3.92 

CM 4 3.72 

CM 5 3.70 

9 KM 

Strategy 

(KS) 

KS 1 4.04 3.78 Tinggi 

KS 2 3.57 

KS 3 4.45 

KS 4 3.70 

KS 5 3.16 

 

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa semua 

indiktor pada Framework The 9 Competencies to Build 

KM Capabilitydalam pengimplementasian KM di PT. 
Pusri Palembang berada pada ketegori tinggi, yang 

berarti menunjukkan bahwa PT. Pusri Palembang telah 

siap untuk melakukan implementasi di perusahaan.  

Hal ini dapat dilihat dari gambar grafik berikut. 

 

Gambar 2. Grafik Hasil penilaian KM Readiness 

 

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa indikator 
TE Technology Enablement (TE), menentukan teknologi 

yang mendorong terciptanya knowledge sharing yang 

berarti teknologi yang mendukung untuk terjadinya 

knowledge sharing antar karyawan berada dalam tingkat 

kesiapan tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Pusri 

Palembang merupakan perusahaan yang telah melakukan 

implementasi penggunaan teknolgi secara tepat guna.  

Meskipun demikian, PT. Pusri Palembang hendaknya 

membenahi indikator yang mendapat nilai terendah 
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dibandingkan indikator yang lain, yaitu pada EL, yang 

merupakan indikator membangun talent pool dan 

infrastruktur untuk networking (Enterprise 

2.0),  .meskipun nilainya masih termasuk dalam kategori 

tinggi.  

 

      

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini telah melakukan analisis tingkat 
kesiapan implementasi Knowledge Management dengan 

menggunakan Framework The 9 Competencies to Build 

KM Capabilitydan penilaiannya berdasarkan skala likert 

1-5, sehingga rentang kategori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperti yang tercantum dalam Tabel 

3 yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Tingkat kesiapan 

implementasi KM di PT. Pusri Palembang berada pada 

kategori Tinggi yang mengindikasikan bahwa semua 

indikator dalam Framework The 9 Competencies to 

Build KM Capability sudah sangat mendukung untuk 

implemetasi KM di PT. Pusri Palembang. 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi 

PT. Pusri Palembang untuk meningkatkan kompetensi 

yang masih berada paling rendah dibandingkan 

kompetensi lain, yaitu kompetensi  Expert Locator (EL), 

yang merupakan kompetensi kemampuan  menciptakan 

infrastruktur untuk mengumpulkan pengetahuan dan  

kompetensi yang ada di perusahaan. Sehingga 

implementasi KM di PT. Pusri Palembang dapat berjalan 

optimal selaras dengan visi dan misi perusahaan. Untuk 

penelitian selanjutnya agar dilakukan analisis tingkat 

kesiapan implementasi KM dengan menggunakan 

Framework lain yang telah dikembangkan maupun yang 
telah ada dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga 

dapat lebih mengetahui Framework KM Readiness yang 

lebih efektif dan efisien bagi setiap perusahaan.  
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ABSTRAK: PT Semen Padang adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi semen. Salah satu bahan 

baku utama semen adalah batu kapur. Pengeboran dan peledakan batu kapur merupakan salah satu aktivitas 

penambangan di Quarry Karang Putih. Sistem peledakan batu kapur adalah non-electric menggunakan Dabex sebagai 

blasting agent dan Pentolite sebagai booster. Fragmentasi peledakan dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan mekanik 

batuan, geometri peledakan, struktur batuan, jumlah dan jenis bahan peledak, sistem delay, dan lain-lain. Peledakan 

yang baik akan menghasilkan fragmentasi yang homogen dan fragmentasi sesuai dengan kapasitas bucket excavator 

yang digunakan. Prediksi distribusi fragmentasi sebelum dilakukan peledakan dapat dilakukan dengan model Kuzram 

modified. Sedangkan fragmentasi batuan setelah dilakukan peledakan dapat dianalisis dengan menggunakan software 

Split Desktop 2.0. Hasil perhitungan distribusi fragmentasi kedua metode ini relatif sama dimana metode kuzram 

modified menghasilkan persentase distribusi fragmentasi lebih besar berkisar 1,25% sampai 6,2% dibandingkan dengan 

metode Split Desktop. Model kuzram modified dapat digunakan untuk memprediksi distribusi fragmentasi peledakan. 

Faktor yang menyebabkan selisih perhitungan distribusi fragmentasi metode Kuzram Modified dan Split Desktop antara 

lain kesalahan dalam pengamatan dan asumsi menentukan faktor batuan, posisi fragmentasi, cara pengambilan posisi 

foto, dan kesalahan dalam deliniasi foto. 

 

Kata Kunci: Peledakan, Fragmentasi, Kuzram Modified, Split Desktop 2.0. 

 

ABSTRACT: PT Semen Padang is one of the companies in Indonesia that produce cement. One of the main raw 

materials of cement is limestone. Drilling and blasting of limestone is one of mining activities in Quarry Karang Putih. 

The limestone blasting system is non-electric which using Dabex as a blasting agent and Pentolite as a booster. 

Blasting fragmentation is influenced by physical and mechanical properties of rock, blasting geometry, rock structure, 

number and types of explosives, delay systems, and others. A good blast will result in homogeneous fragmentation and 

fragmentation according to the capacity of the bucket excavator used. The prediction of the fragmentation distribution 

before the blasting can be done with the modified Kuzram model. While rock fragmentation after blasting can be 

analyzed using Split Desktop 2.0 software. The results of the fragmentation distribution distribution of these two 

methods are relatively similar in that the modified quzram method yields a larger percentage of fragmentation 

distribution ranging from 1.25% to 6.2% compared to the Split Desktop method. Modified kuzram models can be used 

to predict blast fragmentation distributions. Factors that cause the difference calculation of the fragmentation 
distribution of the Kuzram Modified and Split Desktop methods include errors in observations and assumptions rock 

factor, fragmentation position, the technical of taking photo positions, and errors in photo deliniation.  

 

Keywords: Blasting, Fragmentation, Kuzram Modified, Split Desktop 2.0. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

 PT Semen Padang adalah perusahaan yang 

memproduksi semen di Indonesia sejak 1910 terletak di 

bukit Karang Putih, Indarung, Kecamatan Lubuk 
Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bahan 

baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan 

semen adalah batu kapur, silica, pasir besi, dan tanah 

liat. Ketiga bahan baku tersebut diperoleh dari proses 

penambangan quarry. Quarry adalah jenis tambang 

terbuka yang bertujuan untuk menambang endapan 

bahan galian industri atau mineral industri. 
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 Batu Kapur di Quarry Karang Putih terdiri dari  3 

jenis, yaitu Hard Limestone, Sugarry Limestone dan 

jointed limestone. Tahapan penambangan batu kapur 

dimulai dari pengupasan tanah penutup, pengeboran dan 

peledakan, penggalian, pengangkutan, dan peremukan. 

Penambangan batu kapur tersebut membutuhkan metode 

pengeboran dan peledakan karena kekuatan batuan 

melebihi 25 MPA, dimana batuan tersebut termasuk 

moderately weak (30-60 Mpa) sampai moderately strong 
(60-120 MPa). Target penambangan batu kapur adalah 

sebesar 9.844.319 ton per tahun. 

 Mekanisme peledakan dipengaruhi oleh banyak 

faktor, seperti karakteristik fisik dan mekanik batuan, 

sifat dan jumlah bahan peledak, geometri pengeboran, 

geometri peledakan, dan sistem delay. Peledakan yang 

baik menghasilkan fragmentasi yang seragam dan sesuai 

dengan ukuran bucket excavator yang digunakan dan 

ukuran bukaan crusher. Ukuran fragmentasi yang 

dianggap boulder adalah lebih dari 80 cm karena 

menggunakan excavator caterpillar 6030 dengan ukuran 
bucket 15 m3. Fragmentasi boulder menyebabkan 

produksi excavator menurun karena meningkatkan cycle 

time penggalian, hidrolik dan bucket excavator lebih 

cepat rusak, dan menyebabkan produktivitas crusher 

menurun [1-3].  

 Fragmentasi peledakan dapat diprediksi dengan 

menggunakan metode Kuzram dan metode optik. Model 

Kuz–Ram merupakan gabungan dari persamaan 

Kuznetsov untuk menghitung ukuran rata-rata dan 

persamaan Rossin–Rammler (1933) yang diusulkan oleh 

Cunningham pada tahun 1983. Cunningham 

mengusulkan bahwa parameter karakteristik ukuran dan 
uniformity indeks dapat dihitung melalui parameter 

peledakan. Model ini banyak mengalami perkembangan. 

Menurut Spathis (2004), Model yang diusulkan oleh 

Cunningham (1987) terdapat error karena menyamakan 

nilai rata-rata fragmentasi peledakan (Xm) dengan ukuran 

fragmentasi ketika persen lolos ayakan 50% (X50). 

Padahal dua hal ini sangatlah berbeda. Original model 

Kuzram menaksir terlalu rendah persentase ukuran 

material halus (fine materials). Namun spathis 

menggunakan faktor In-situ Block Size Distribution 

(ISBD) dalam menentukan joint factor, dimana banyak 
perusahaan belum melakukan penelitian ini. Author 

menggunakan spasi joint dalam menentukan joint factor 

tersebut sesuai dengan usulan lilly (1986) yang 

digunakan oleh Cunningham tahun 1887. Penelitian ini 

mengabungkan model kuzram Cunningham dan model 

Kuzram spathis yang nantinya disebut sebagai Model 

Kuzram Modified [4-11]. 

 Analisis fragmentasi secara grafis dapat 

menggunakan Software split desktop. Software ini 

berfungsi untuk menganalisa ukuran fragmen batuan 

melalui foto digital yang diambil di lapangan. Foto 

batuan yang diambil harus terdapat suatu benda yang 
sudah diketahui panjangnya dan mempunyai ukuran 

kecil yang berfungsi sebagai benda pembanding ketika 

meyekalakan gambar. Software Split Desktop digunakan 

untuk membantu menganalisa gambar fragmen material 

hasil peledakan dengan menampilkan grafik persentase 

lolos material dan ukuran fragmen rata-rata yang 

dihasilkan dalam suatu peledakan [12].  

 Model kuzram dapat digunakan untuk memprediksi 

distribusi fragmentasi sebelum dilakukannya peledakan. 

sedangakn software split dektop menganalisis distribusi 

peledakan setelah dilakukannya peledakan. tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui kefektifan model 

kuzram modified dalam memperkirakan distribusi 

fragmentasi yang dibandingakan dengan hasil analisis 
Software Split Desktop dan mengetahui penyebab 

adanya hasil perhitungan kedua metode ini. Penelitian 

ini bermanfaat dalam merencanakan geometri peledakan 

dan penggunaan handak untuk menghasilkan 

fragmentasi yang sesuai dengan yang diinginkan. 

 

  

METODE PENELITIAN 

 

 Tahapan kegiatan penelitian yang dilakuan adalah 

studi literature, pengambilan data, pengolahan data, dan 

analisis data. Penelitian dilakukan dengan mengamati 
operasi pengeboran, peledakan. Data yang diambil 

berupa data primer dan sekunder. Data-data primer yang 

diambil adalah geometri peledakan, jumlah isian bahan 

peledak, foto fragmentasi peledakan. Data sekunder yang 

diambil adalah peta topografi, data geologi lapangan, 

karakteristik fisik dan mekanis batuan, struktur batuan, 

dan spesifikasi bahan peledak. 

Perhitungan distribusi fragmentasi hasil peledakan 

menggunakan Software Split Desktop 2.0. Gambar yang 

dianalisis sebanyak 30 gambar yang diambil di 3 posisi, 

yaitu lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah 
pada tumpukan material (muckpile). Gambar tersebut 

kemudian diolah pada software Split Desktop 2.0 dengan 

melakukan scale pada gambar. Langkah selanjutnya 

adalah editing gambar dengan cara mendeliniasi 

fragmen-fragmen batuan, dan memilih done editing jika 

semua fragmen sudah selesai dideliniasi. Kemudian, 

lakukan Analisa gambar menggunakan pendekatan 

distribusi Rosin-Ramler. Setelah ukuran partikel telah 

dikalkulasi, Software ini dapat menyajikan distribusi 

ukuran dalam berbagai format seperti standar ISO, 

standar UK, dan standar sendiri. Selain itu juga dapat 
diketahui ukuran persentase lolos ayakan P20, P50, P80, 

dan top size. 

Penentuan distribusi fragmentasi dengan model 

Kuzram merupakan metode yang diusulkan oleh 

Cunningham (1983) yang merupakan gabungan antara 

teori Kuznetsov dan Rossien Rammler. Kemudian model 

ini dikoreksi dan dimodifikasi oleh Spathis. Model 

Kuzram ini menetukan ukuran rata-rata fragmentasi, 

nilai keseragaman, dan karakteristik ukuran untuk 

menghitung persentase fragmentasi yang tertahan di 

ayakan dengan menggunakan Pers. 2-5 [9-11]. 

Perbedaan antara Kuzram yang diuusulkan oleh 

Cunningham dan Spathis teletak pada cara perhitungan 
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karakteristik ukuran. Gabungan dua pendapat ini disebut 

sebagai Kuzram Modified.  

 

Xm = 𝐴 (
𝑉𝑜

𝑄𝑒
)

0,8 

𝑄𝑒0,167 (
𝐸

115
)

−0,633

 (1) 

   

Keterangan: 
X = Ukuran fragmentasi rata-rata (cm) 

A = Faktor batuan 

V = Volume batuan terbongkar per lubang ledak (m3) 

Q = Berat bahan peledak per lubang ledak (kg) 

E = RWS (Relative Weight Strength) ANFO = 100,  

TNT = 115 

 

𝑛 = 𝑘 𝑥 1,1 𝑥 [ 2,2 − (14 𝑥 
𝐵

𝐷𝑒
)] 𝑥 (

1+
𝑆

𝐵

2
)

0,5

𝑥 (1 −

𝑊

𝐵
) 𝑥 

𝑃𝐶

𝐻
  (2) 

Keterangan: 

n = Indeks keseragaman 

B = Burden (m) 

S = Spasi (m) 
De = Diameter lubang ledak (mm) 

W = Standar deviasi lubang bor 

PC = Kolom isian handak (m) 

H = Tinggi jenjang (m) 

 

Xc = 𝑋𝑚  . 𝛤(1 +
1

𝑛
) (3) 

   

Keterangan: 

Xc  = Karakteristik ukuran fragmentasi (cm) 
Xm = Rata-rata ukuran fragmentasi (cm) 

n = Indeks keseragaman 

Γ = Fungsi Gamma 

 

𝑅𝑥 = e −
(

𝑋

𝑋𝑐
)𝑛

 ×   100 %   (4) 

 

Keterangan: 

Rx = Persentase material yang tertahan pada ayakan (%) 

Xc = Ukuran ayakan (cm) 

 

Faktor batuan didapatkan dengan cara menghitung 

pembobotan massa batuan. Parameter massa batuan 
yaitu: rock mass description, joint plane spacing, joint 

plane orientation, spesific gravity influence, dan 

hardness (Lily, 1986). Parameter tersebut masing-

masing memiliki nilai bobot (Tabel 1). Penetuan nilai 

RMD dapat dilihat berdasarkan jarak spasi joint. Jika 

jarak spasi joint 1-5 cm maka tergolong friable, jarak 5-

30 cm tergolong blocky, jarak 30-60 cm tergolong semi 

massive, jarak lebih dari 60 cm tergolong masssive. 

Menurut Terzaghi (1946), RMD batuan dapat dilihat 

melalui RQD batuan. Jika RQD < 30% maka batuan 

tersebut dikatagorikan friable. Jika RQD batuan berada 

pada selang 30 – 85%, maka batuan tersebut 
dikategorikan blockly. Jika RQD batuan berada pada 

selang 85 – 99%, maka batuan tersebut dikategorikan 

totally massive. 

 

Nilai faktor batuan didapatkan dengan persamaan (5) 

sebagai berikut: 

 

A = 0,06 x (RMD + JPS + JPO + SGI + H) (5) 

 

dimana:  

A = Faktor Batuan 

RMD  = Rock mass description  

JPS = Joint plane spacing 

JPO = Joint plane orientation 
SGI = Spesific gravity influence 

H = Hardness 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik Batuan 

 

Kegiatan pertambangan di PT Semen Padang 

dilakukan dengan sistem Quarry (tambang terbuka). 

Batu Kapur di Quarry tersebut memiliki densitas batuan 

sebesar 2,65 ton/m3 dan kuat tekan uniaksial sebesar 60 

Mpa (Tabel 2). batuan ini memiliki joint dengan spasi 

dekat (60-200 mm) (Gambar 1) dengan bobot Joint 

Plane Spacing 20 (Tabel 3). 

 

2. Faktor Batuan 

 

 Faktor batuan berperan penting dalam perhitungan 

model Kuzram Modified. Data-data yang diperlukan 

untuk menghitung faktor batuan kapur aktual adalah: 

a. Specific gravity batu kapur adalah 2,65 ton/m3 dengan 

kuat tekan UCS 60 MPa. 

b. Spasi joint bertipe spasi joint dekat (berjarak 6-20 

cm), sehingga dikatagorikan ke dalam joint 

intermediet (0.1-1 m). 

c. Diskripsi massa batuan (RMD) batu batu kapur 
termasuk blocky, karena spasi joint termasuk dalam 

golongan 5-30 cm yang merupakan katagori blocky [6].  

d. Pola joint batu kapur di lokasi penelitian termasuk 

dalam Strike normal to face.  

e. Berdasarkan nilai unixial compressive strength 

(UCS). kekerasan batu kapur berdasarkan skala Mohs 

adalah 3,0 (kekerasan = 0,05 x UCS). 

Berdasarkan data blastability index maka diperoleh 

nilai pembobotan massa batuan yang dapat dilihat pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Pembobotan massa batuan [6] 

 

PARAMETER PEMBOBOTAN 

1. Rock Mass Description 

(RMD) 

 

    1.1. Powdery/ Friable 10 
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    1.2. Blocky 20 

    1.3. Totally massive 50 

2. Joint Plane Spacing (JPS)  

    2.1. Close (Spasi < 0,1 m) 10 

    2.2. Intermediate (Spasi 0,1 – 

1 m) 

20 

    2.3. Wide (Spasi > 1 m) 50 

3. Joint Plane Orientation (JPO)  

    3.1. Horizontal 10 

    3.2. Dip Out of Face 20 

    3.3. Strike Normal to Face 30 

    3.4. Dip into Face 40 

4. Specific Gravity Influence 

(SGI) 

    SGI = 25 x SG – 50 

 

5. Hardness (H) 1-10 

 

Tabel 2. Karakteristik Batuan 

 

Karakteristik Limestone Nilai 

Densitas batuan 2,65 ton/m3 

Kuat tekan uniaksial (UCS) Rata-

rata 

60 Mpa 

Modulus Elastisitas 15,12 Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Batuan 

 

Tabel  3. Pembobotan Massa Batuan 

 

No. Parameter 
Pembobotan 
Batu kapur 

Keterangan 

1 

Rock Mass 

Description 

(RMD) 

20 Blocky 

2 
Joint Plane 

Spacing (JPS) 
20 

Intermediate 

(0,1-1 m) 

3 

Joint Plane 

Orientation 

(JPO) 

30 
Strike normal 

to face 

4 

Specivic 

Gravity 

Influence 

(SGI) 

16,25 
SGI = (25 x 

SG) – 50 

5 Hardness (H) 3 Skala Mohs 

Berdasarkan hasil pembobotan pada Tabel 2 maka nilai 

faktor batuan untuk kapur adalah sebagai berikut. 

Faktor batuan  = 0,06 (RMD + JPS + JPO + SGI + H) 

   = 0,06 (20 + 20 +30 + 16,25 + 3) 

  = 5,355 

3. Parameter Peledakan 

 

PT Semen Padang menggunakan alat bor Furukawa 

HCR 1500 D20II untuk membuat lubang ledak. Mata 

bor yang digunakan berukuran 5 inci. Geometri rencana 

peledakan menggunakan burden x spasi sebesar 4,5 m x 

5,5 meter dengan kedalaman lubang ledak 11 meter. 

Tinggi kolom isian sepanjang 5,1 meter dengan 

stemming 5,9 meter. Kolom isisan diisi bahan peledak 

jenis Emulsi dengan campuran 70% emulsi dan 30% 

ANFO. Semua parameter peledakan dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

3.3.1. Berdasarkan Kuzram Modified 

Perhitungan kuzram modified membutuhkan nilai 

faktor batuan. Faktor batuan bernilai 5,355. Perhitungan 

ini menghasilkan karakteritik ukuran dan persentase 

kelolosan kumulatif suatu ukuran fragmentasi. 

Persentase kelolosan kumulatif (Tabel 4) ini kemudian 

dibedakan berdasarkan ukuran fragmentasi ≤ 20 cm, 21-

40 cm, 41-60 cm, 61-80 cm, 81-100 cm, dan >100 cm 

(Tabel 5). Berikut adalah contoh perhitungan Kuzram 

Modified pada salah satu peledakan dengan burden 4,34 

m, spasi 5,41 m, tinggi kolom isian 5,11 m, tinggi 

jenjang 9,79 m, diameter lubang ledak 127 mm dan 

dengan pengeboran vertikal. 

 

Tabel 4. Parameter Peledakan 

 

Parameter Nilai Satuan 

Diamater lubang ledak 127 mm 

Burden 4,5 m 

Spasi 5,5 Meter 

Kedalaman Lubang ledak 11 Meter 

Tinggi jenjang 10 Meter 

Tinggi kolom isian 5,1 Meter 

Stemming  5,9 Meter 

Subdrilling 1 Meter 

Bahan Peledak Emulsi  

Primer Booster 200 g  

Sistem inisiasi Non electric 

detonator 

 

Powder Factor 0,12 Kg/ton 

Densitas bahan peledak 1,17 g/cm3 

Isian per lubang 75,48 kg 
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a. Ukuran rata - rata fragmentasi hasil peledakan: 

𝑋 = 𝐴 (
𝑉𝑜

𝑄𝑒
)

0,8 

𝑄𝑒0,167 (
𝐸

115
)

−0,633

  

𝑋 = 5,355 (
229,86

75,63
)

0,8 

75,630,167 (
87

115
)

−0,633

  

𝑋 = 32,02 𝑐𝑚  
 

b. Indeks Keseragaman (n) 

𝑛 = 1,1 𝑥 [ 2,2 − (14 𝑥 
𝐵

𝐷𝑒
)] 𝑥 (

1+
𝑆

𝐵

2
)

0,5

𝑥 (1 −
𝑊

𝐵
) 𝑥 

𝑃𝐶

𝐻
  

𝑛 = 1,1 𝑥 [ 2,2 (14 𝑥 
4,34

127
)] 𝑥 (

1+
5,41

4,34

2
)

0,5

𝑥 (−
0

4,34
) 𝑥 

5,11

9,79
  

𝑛 = 1,05 
 

c.  Nilai Karakteristik Ukuran (Xc)  

𝑋𝑐 =  𝑋𝑚  . 𝛤(1 +
1

𝑛
) 

𝑋𝑐 =  32,02 . 𝛤(1 +
1

1,05
) 

𝑋𝑐 = 31,43 𝑐𝑚 
 

d. Persentase Distribusi Fragmentasi Batuan (%) 

𝑅𝑥 =  𝑒−{(𝑥/𝑥𝑐)}𝑛
 𝑥 100% 

X  = ukuran screen (cm) 

Rx = persentase fragmentasi melebihi ukuran screen x 

 

R0 =  𝑒−{(0/31,43)}1,05
x 100 % 

 =  100 % 

R20 =  𝑒−{(20/31,43)}1,05   x 100 % 

 =   53,65 %  ( Fragmentasi ≥ 20 cm ) 

 =   46,35 %  ( Fragmentasi ≤ 20 cm ) 

R40 =  𝑒−{(40/31,43)}1,05
x 100 % 

 =  27,61 %  ( Fragmentasi ≥ 40 cm ) 
 =  72,39 %  ( Fragmentasi ≤ 40 cm ) 

R60 =  𝑒−{(60/31,43)}1,05
x 100 % 

 =  13,97 %  ( Fragmentasi ≥ 60 cm ) 

 =  86,03 %  ( Fragmentasi ≤ 60 cm ) 

R80 =  𝑒−{(80/31,43)}1,05
x 100 % 

 =  6,99 %  ( Fragmentasi ≥ 80 cm ) 

 =  93,01 %  ( Fragmentasi ≤ 80 cm ) 

R100 =  𝑒−{(100/31,43)}1,05
x 100 % 

 =  3,47 %  ( Fragmentasi ≥ 100 cm ) 

 =  96,53 %  ( Fragmentasi ≤ 100 cm ) 

 

3.3.2. Perhitungan Fragmentasi Dengan Split Desktop 

Foto fragmentasi hasil peledakan dianalisis 

menggunakan software split desktop 2.0 versi demo. 

Skala gambar menggunakan kayu persegi berukuran 1 x 

1 m. Setelah foto tersebut didelianiasi, Software tersebut 

menghasilkan kurva distribusi fragmentasi kumulatif 

berdasarkan ukuran fragmentasi. Ukuran fragmentasi 

dari ketiga gambar kemudian dibedakan per ukuran 0-20 

cm, 21-40 cm, 41-60 cm, 61-80 cm, 81-100 cm, dan > 

100 cm (Tabel 5), selanjutnya diambil rata-rata per 

ukuran fragmen. 

 

Gambar 2. Distribusi fragmentasi peledakan  

 

Tabel 5. Perhitungan Kuzram Modified dan Split 

Desktop 

 

No 
Distribusi Fragmentasi Kuzram Modified (cm) 

≤20 21-40 41-60 61-80 81-100 >100 

1 45.15 25.52 13.8 7.36 3.89 4.28 

2 45.06 24.87 13.63 7.46 4.08 4.9 

3 46.35 26.04 13.64 6.98 3.52 3.47 

Rata-rata 45.52 25.48 13.69 7.27 3.83 4.22 

 

No 
Distribusi Fragmentasi Split Desktop (cm) 

≤20 21-40 41-60 61-80 81-100 >100 

1 40.88 22.01 16.02 11.85 6.64 2.6 

2 45.23 21.88 12.38 9.52 8.2 2.79 

3 48.25 19.84 14.66 10.61 4.71 1.93 

Rata-rata 44.79 21.24 14.35 10.66 6.52 2.44 

 

3.3.3. Perbedaan Perhitungan Kuzram Modified Dan 

Split Desktop 

Hasil perhitungan model Kuzram modified memiliki 

perbedaan dengan hasil perhitungan menggunakan Split 

Desktop 2.0. Tabel 5 menyajikan perbedaan perhitungan 

pada setiap peledakan. Berdasarkan Tabel 6, selisih hasil 

perhitungan Kuzram modified dengan split desktop pada 

setiap segemen ukuran maksimal 6,2 % dan terkecil -

0,17 %. Kemungkinan terdapat selisih perhitungan ini 

disebabkan oleh adanya kesalahan dalam perhitungan 

Kuzram modified dan split desktop. 

Kekurangan dalam metode Kuzram modified adalah 

adanya kemungkinan peneliti melakukan kesalahan 
dalam mnghitung faktor batuan. Selain itu model 

Kuzram modified tidaka mempertimbankan pengaruh 
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adanya pelapukan batuan, rongga batuan, dan ukuran 

bukaaan joint. Sedangkan kekurangan pada perhitungan 

split desktop adalah sampel foto fragmentasi yang 

digunakan sering belum mewakili seluruh fragmentasi 

dan kesalahan dalam deliniasi/editing foto di split 

desktop 2.0. Posisi cara pengambilan sampel foto juga 

mempengaruhi perhitungan distribusi fragmentasi. Posisi 

yang dimaksud adalah apakah fragmentasi di lapisan 

atas, lapisan tengah, atau lapisan bawah. Fragmentasi 

tidaklah merata di setiap lapisan dikarenakan 
menggunakan sistem pengisian handak dengan column 

loading, dimana boulder terletak pada lapisan atas [13]. 

 

Tabel 6. Selisih Hasil Perhitungan Kuzram Modified dan 

Split Desktop 

 

No 

Selisih Distribusi Fragmentasi Kuzram dan Split Desktop 

(%) 

≤20 21-40 41-60 61-80 81-100 >100 

1 4.27 3.51 -2.22 -4.49 -2.75 1.68 

2 -0.17 2.99 1.25 -2.06 -4.12 2.11 

3 -1.9 6.2 -1.02 -3.63 -1.19 1.54 

Rata-

rata 
0.73 4.23 -0.66 -3.39 -2.69 1.78 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang didapat dari hasil dan pembahasan 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Selisih perhitungan model Kuzram modified dengan 

split desktop maksimal 6,2%. Hasil perhitungan dari 

kedua metode ini relatif sama. 

2. Perhitungan distribusi fragmentasi dengan model 

Kuzram mampu memprediksi distribusi fragmentasi 

sebelum peledakan dilakukan. 

3. Faktor utama penyebab selisih perhitungan Kuzram 
Modified dan Split Desktop adalah kesalahan dalam 

menentukan asumsi faktor batuan, posisi fragmentasi, 

kesalahan dalam deliniasi/editing foto, dan cara 

pengambilan foto. 
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ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan di daerah Gunungbatu dan sekitarnya, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, 

Banten. Secara tektonik daerah penelitian termasuk kedalam blok Bogor. Daerah Gunungbatu didominasi oleh 

batugamping dan batupasir Formasi Citarate. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lingkungan pengendapan dari 

Anggota Batugamping Formasi Citarate dengan analisis petrografi. Hasil dari sayatan tipis beberapa sampel 

menunjukkan tiga tipe batugamping yaitu packestone, wakcestone, dan crystalline. Beberapa sampel menunjukkan 

tekstur grain-supported dan matrix supported. Batugamping tersebut telah mengalami diagenesa seperti mikrobial 

mikritisasi, sementasi, pelarutan, dan kompaksi. Menurut Nichols (2009) batugamping daerah penelitian terbentuk pada 

open shelf dan restricted shelf, sebagian di lingkungan neritik tengah 

Kata Kunci: Batugamping, Formasi Citarate, Kakteristik, Banten 

 

ABSTRACT : The present study was conducted at Gunungbatu and the surrounding areas Cilograng district, Lebak 

Regency, Banten. Tectonically the region is part of the Bogor block. The Gunungbatu region consists of predominantly 

limestone and mudstone of Citarate Formation. This work aimed to detemine the depositional environment of the Early 

Miocene Citarate limestone using petrographic analysis. Results of thin-section analysis of the selected samples yield 

three types of limestone, packestone, wackestone, and crystalline. Several samples show grain-supported textures, 

where some rocks have matrix-supported texture. Importantly, limestone had undergone diagenesis such as microbial 

micritization, cementation, dissolution, and comppaction. According to Nichols (2009) this rock was formed at open 

shelf and restricted shelf, particularly in the middle neritic environment. 

Keyword : Limestone, Citarate Formation, Characteristic, Banten

 

PENDAHULUAN 

Batugamping adalah jenis batuan sedimen yang 

tersusun atas kandungan karbonat yang sering juga 

dijumpai mengandung fosil. Dalam proses 

pembentukkannya batugamping dapat terjadi secara 

biologi, kimiawi, ataupun mekanik. Hal tersebut terlihat 

dari berbagai macam karakteristik batugamping. 

Batugamping yang diamati pada daerah penelitian 

marupakan batugamping Formasi Citarate yang 

tersingkap di daerah  Gunungbatu, Kecamatan 

Cilograng, Kabupaten Bayah, Banten.  

Penelitian ini diawali dengan melakukan pemetaan 

geologi permukaan secara langsung sehingga didapat 

penyebaran dari batugamping tersebut. Perconto yang 

diambil dari singkapan batugamping dianalisis secara 

petrografis guna mengidentifikasi jenis, diagenesis dan 

lingkungan pengendapan dari batugamping.  

 

 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Interaksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-

Australia memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap tatanan tektonik daerah Banten. Proses 

tumbukan tersebut menghasilkan busur depan, busur 

gunung api, busur luar non-vulkanitk, palung serta 

cekungan busur belakang (Hilmi dan Haryanto, 2008).  

Stratigrafi regional dibagi menjadi empat blok yaitu 

Blok Jakarta-Cirebon, Blok  Pegunungan Selatan, Blok 

Bogor dan Blok banten. Pembagian tersebut didasarkan 

pada struktur pengendapan, proses pengendapanm dan 

sejarah geologi yang terjadi. 

Daerah penelitian memiliki beberapa formasi dari 

tua ke muda yaitu Formasi Bayah, Formasi Cijengkol, 

Anggota batugamping Formasi Citarate, Anggota tuff 
Formasi Citarate, Formasi Cimapag, dan Intrusi Basal 

(Yulihanto et  al., 2007).  

 Formasi Bayah (Tcb) terdiri dari konglomerat, 

batupasir, batu gamping, lempung dan lensa batubara. 

Formasi ini mempunyai dua fasies yang saling 
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menjemari, pada bagian selatan fasies tersebut bersifat 

paralik dan pada bagian utara bersifat neritik. Formasi 

ini memiliki umur Eosen Bawah dan tidak selaras 

dengan Formasi Cijengkol. 

 Formasi Cijengkol (Toj) disusun oleh batupasir, 

konglomerat, breksi, tuf dan batubara. Formasi ini 

terendapkan pada Oligosen Bawah dan tidak selaras 

dengan Formasi Citarate. 

 Anggota batugamping Formasi Citarate (Tmtl) 

memiliki litologi batugamping dan batuan klastik tufaan 
yang diendapkan pada laut dangkal. Formasi ini berumur 

Miosen Bawah dan diendapkan selaras dengan dengan 

Formasi Cimapag 

 Anggota tuf Formasi Citarate (Tmt) dicirikan oleh 

breksi tuf gampingan batupasir, konglomerat, 

batugamping dant tuf. Diendapkan pada waktu yang 

sama dengan Anggota batugamping Formasi Citarate. 

Formasi Cimapag (Tmc) mengandung Batupasir, 

batulempung dengan endapan vulkanik, breksi atau 

konglomerat aneka bahan. Formasi ini diendapkan pada 

Miosen awal – tengah. 
 Intrusi Basal (Qb) utamanya disusun oleh basal, 

andesit, lava. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pemetaan geologi permukaan dan analisis 

petrografi. Pemetaan dilakukan untuk mendapatkan  

penyebaran batugamping dan ketabalan batugamping. 

Sebanyak 9 (sembilan) sampel batuan telah dilakukan 

analisis petrografi dan 3 (tiga) sampel digunakan untuk 

pengamatan paleontologi. Sampel tersebut berasal dari 

singkapan batugamping Formasi Citarate yang dijumpai 

pada daerah penelitian. 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Batugamping 

Penentuan karakteristik batugamping disini 

menggunakan klasifikasi Dunham (1962). Pada daerah 

penelitian terdapat tiga jenis batugamping yaitu 

Wackestone, Packestone dan Crystaline.  

 

Wackestone 

Batugamping jenis ini memiliki karakteristik butiran 

yang didominasi oleh koral, tekstur graind-mud 

supported (>10% grain), dan terpilah sedang. Sampel 

yang dianalisis menunjukkan batugamping wackestone 

mengandung fragmen koral lebih dari 50% dan 40% 

merupakan massa dasar berupa spari dan mikrosparit.  

Sedangkan singkapan batugamping ini terlihat 

adanya vein kalsit, terpilah buruk dan kemas terbuka 

serta memiliki kedudukan lapisan N 62 E/ 34 NW  

Gambar 1. (a) Singkapan batugamping pada LP 36 (b) 

Sayatan tipis yang menunjukkan batugamping jenis 

wackestone  

Packestone 

Batugamping jenis ini memiliki butiran yang 

didominasi oleh foraminifera besar dan beberapa 

plankton, tekstur grain-supported.. Sampel yang 

dianalisis menunjukkan packestone yang mengandung 

alga dan cangkang-cangkang fosil., pemilahan sedang 

dan kemas terbuka. Ukuran fragmen sedang. 

Sedangkan singkapan batugamping ini memiliki 

kenampakan seperti terumbu dengan besar singkapan 

hingga 5 meter dan terdapat pula yang tersingkap 

memiliki kedudukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan pengendapan masa lampau. 

 

a 

b 

a 
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Gambar 2. (a) Kenampakan batugamping Packestone 

pada LP 10 (b) Sayatan tipis Packestone yang 

memperlihatkan kehadiran Lepidocyclina 

Crystaline 

Karakteristik batugamping memperlihatkan mineral 

kalsit yang sangat jelas berukuran sedang, Tidak terdapat 

lagi semen-semen karbonat lainnya atau <5 %. 

Kenampakan tekstur yang terlihat sudah tidak dapat 

dikenali karena tertutup oleh mineral-mineral kalsit.  

Secara megaskopis batugamping jenis ini pada daerah 

penelitian berwarna hitam dengan tingkat kekerasan 

sangat keras. Reaksi terhadap larutan HCl sangat kuat 

dimana reaksi tersebut menimbulkan asap.  

Gambar 3. (a) Singkapan batugamping jenis Crystaline . 

(b) Sayatan tipis sampel 17.8 yang menunjukkan 

komposisi kalsit dominat yang menyusun batugamping 

pada LP tersebut. 

Lingkungan Pengendapan 

Lingkungan pengendapan dari batugamping 

Formasi Citarate adalah open shelf dan restricted shelf. 

Model pengendapan tersebut mengacu pada rimmed 

carbonate shelf menurut Nichols (2009). Penentuan 

lingkungan pengendapan tersebut berdasarkan 

penyebaran jenis batugamping serta profil singkapan. 

Selain itu juga ditemukan fosil Lepidocyclina sp. 

Spiroclypeus sp. Miogypsina sp yang menunjukkan 

lingkungan laut dangkal dan terdapat fosil Sliostinella 

Fistuca, Parafissurina Lagena Epiculata, 

Pleurostumella yang menggambarkan lingkungan neritik 

tepi – neritik tengah. 

Gambar 4. Model pengendapan rimmed carbonate shelf 

yang menunjukkan lingkungan pengendapan 

batugamping Formasi Citarate (Nichols, 2009) 

 

Proses Diagenesis 

Hasil analisis petrografi tersebut memperlihatkan 

jenis-jenis batugamping yang berkembang pada daerah 

penelitian. Hasil tersebut dapat membantu identifikasi 

proses diagenesis batugamping tersebut. Klasifikasi yang 

digunakan adalah klasifikasi Tucker (1991). Pada daerah 

penelitian terdapat diagenesis mikrobial, sementasi, 

pelarutan, dan kompaksi. 

Diagenesis mikritisasi mikrobial terbentuk dari 

organisme gangang, fosil, koral yang terubah dimana 

diagensis ini merupakan tahap awal dari pembentukan 

batugamping.  

Diagensis semetasi merupakan pengisian rongga-

rongga antar butir oleh mineral-mineral seperti kalsit. 

Pengisian ini disebabkan oleh adanya rekahan pada 

batuan tersebut yang kemudian terisi. 

Diagenesis kompaksi terjadi karena adanya gejala 

kompaksi kimia yang disebabkan peningkatan 

pembebanan. Sehingga terbentukanya stylolite. Rekahan 

tersebut dapat memotong butiran ataupun fosil dan 

organisme pada batuan terebut. Perlu pembabanan 

sedalam ratusan meter untuk membentuk diagenesis ini. 

Diageneisi ini dijumpai pada batugamping packestone. 

b 

b 

a 
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Pada diagenesis pelarutan terjadi akibat adanya 

kontak secara langsung antara fluida dengan batuan 

karbonat tersebut. Pada batugamping crystaline dijumpai 

kenampakan diagenesis tersebut. 

KESIMPULAN 

Hasil studi terhadap sikuen batugamping dari 

Formasi Citarate memberikan beberapa kesimpulan 

antara lain:  

 Batugamping yang dijumpai adalah batugamping 

klastik penyusun dari Formasi Citarate. 

 Hasil analisis petrografi yang dilakukan 

menunjukkan terdapat 3 (tiga) jenis batugamping 

yaitu wackestone, packestone, dan crystaline 

 Proses diagenesis yang terjadi antara lain mikrobial, 

sementasi, kompaksi, dan pelarutan. Proses ini 

kemungkinan terjadi sebelum ataupun sesudah 

pembentukan batugamping. 
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ABSTRAK: Perbedaan relief antara Daerah Aliran Sungai (DAS) Sinamar dengan wilayah sekitar membentuk kelas 

lereng datar atau hampir datar sampai sangat curam pada daerah Tigo Jangko. Berdasarkan hasil pemetaan geologi 

diketahui daerah ini terdiri dari satuan batuan Tuf berumur Kwarter dengan morfologi perbukitan rendah dan perbukitan 

dengan ketinggian 175-250 mdpl. Pada lereng tersebut dibangun jalan utama penghubung antardusun yang memiliki 

peluang terjadi longsor sehingga perlu diketahui nilai faktor keamanannya (FK). Pada penelitian ini dilakukan 

pengamatan morfologi dan pemetaan geologi detail serta analisa laboratorium dan studio untuk mengetahui sifat fisik 

dan karateristik batuan secara lengkap. Analisa peluang terjadinya kelongsoran yang digambarkan dengan nilai FK 

dilakukan dengan menggunakan GeoStudio 2012 Metode Bishop. Melalui kondisi singkapan diketahui nilai GSI=70. 
Simulasi mendapatkjan nilai FK menggunakan nilai UCS 100, 150, 200, dan 250. Berdasarkan hasil analisa diperoleh 

nilai FK rata-rata adalah 2.00 sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan lereng pada lokasi pengamatan pada kondisi 

stabil. 

 

Kata Kunci: Faktor keamanan, lereng, Tuf 

 

ABSTRACK: Relief differences between Sinamar River Basin and the surrounding area form a flat or almost flat to 

very steep slope class in Tigo Jangko. Based on the results of geological mapping, this area consists of Quaternary Tuff 

with low hill and hills morphology with altitudes of 175-250 masl. Inter-village’s road was built on the slope which has 

the chance of landslides, thus the Safety Factor (SF) is important. In this study morphological observations detailed 

geological mapping,  laboratory analysis and studio analysis were conducted to determine the complete physical and 
rock characteristics. Probability analysis for occurrence of landslides that are depicted with SF values is done using 

GeoStudio 2012 Bishop Method. GSI=70 get from Tuf f outcrop condition. Using UCS 100, 150, 200, dan 250 to 

simulated FK values. Based on the results of the analysis obtained SF mean value is 2.00 and it can be concluded that 

the slope at the observation location is in stable condition. 

 

Key words: Safety Factor (SF), slope, Tuff 

 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Lokasi penelitian secara astronomis berada pada 0° 

29’ 54.1” - 0° 30’ 42.3” LS dan 100° 47’ 07.3” - 100° 

47’ 54.9” BT dan administratif di Daerah Tigo Jangko, 

Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatera Barat (Gambar 1). Ditinjau dari segi 

geologi berada di Terban Sinamar Cekungan Ombilin 

(Gambar 2) (Koning, 1985). Lokasi penelitian berbentuk 

persegi berukuran 1,5 km x 1,5 km dengan luas 2.25 

km2. 

Wilayah Tigo Jangko terbagi dua yang dipisahkan 
oleh DAS Sinamar. Pada daerah telitian sungai relatif 

lebar dan menyerupai huruf “U” sehingga tergolong 

stadia dewasa. Berdasarkan kenampakan permukaan di 

daerah telitian, DAS Sinamar tergolong saluran lurus 

tanpa endapan (Nichols, 2009). Meskipun stadia dewasa 

namun terdapat lereng di utara dan selatan sungai. 
Kehadiran lereng tersebut berpeluang terjadi longsor 

yang dapat mengganggu aktivitas manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 1 Lokasi penelitian secara administratif (Badan 

Informasi Geospasial, 2017; Google, 2018) 
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Gambar 2 Lokasi penelitian secara geologi (Koning 

modifikasi, 1985; Badan Informasi Geospasial, 2018) 

 

Perbedaan relief antara DAS Sinamar dengan 

wilayah sekitar membentuk morfologi lembah. Demi 

mempermudah aktivitas manusia maka dibangun Jalan 

Koto Panjang untuk menghubungkan antardusun. Jalan 

tersebut berada pada lereng di sekitar DAS Sinamar. 

Pemukiman terus berkembang menuju tepi lereng di atas 
bukit. Resiko akan tinggi karena ada manusia dan 

bangunan yang akan terkena dampak langsung apabila 

terjadi longsor. Kehadiran jalan dan pemukiman tersebut 

akan memperbesar momen penggerak sehingga perlu 

diketahui nilai FK terkini sebagai upaya awal mitigasi 

longsor. 

 

 

GEOLOGI REGIONAL 

 

Evolusi Cekungan Ombilin dimulai sejak awal 

Tersier hingga Resen (Perdanan et al., 2009; Mulyana 
dan Gani, 2015). Perubahan tersebut dibagi menjadi fase 

saat dan setelah pemekaran (Fletcher dan Yarmanto, 

1993; Noeradi et al., 2005; Zaim et al., 2012). Tahapan 

tersebut lebih didetilkan dengan pembagian waktu 

berupa Paleogen dan Neogen (Yuniardi, 2010; Mulyana 

dan Gani, 2015). Fase pertama di Zaman Paleogen yaitu 

pembentukan dan pemekaran cekungan yang dikontrol 

oleh struktur geologi berarah utara-selatan hingga 

timurlaut-baratdaya (Fletcher dan Yarmanto, 1993; 

Noeradi et al., 2005; Yuniardi, 2010; Mulyana dan Gani, 

2015). Fase kedua berumur Neogen berupa kompresi 
akibat penunjaman Lempeng Samudera India-Australia 

kebawah Kraton Sunda menghasilkan struktur geologi 

berarah baratlaut-tenggara (Fletcher dan Yarmanto, 

1993; Moss dan Cartner, 1996; Mulyana, 2005; Noeradi 

et al., 2005; Perdana et al., 2009; Yuniardi, 2010; Zaim 

et al., 2012; Mulyana dan Gani, 2015). Pada fase ini 

terjadi peningkatan aktifitas magmatis menghasilkan 

endapan vulkanik dan reaktivasi struktur geologi 

membentuk sesar naik yang dibuktikan dengan besarnya 

angka sudut kemiringan lereng (Koesoemadinata dan 

Matasak, 1981; Fletcher dan Yarmanto, 1993; Noeradi et 

al., 2005; Perdana et al., 2009; Yuniardi, 2010; Mulyana 
dan Gani, 2015). Selain itu juga terjadi pengangkatan 

Pegunungan Barisan yang menyebabkan hiatus endapan 

sedimen di Kala Miosen Tengah (Koesoemadinata dan 

Matasak, 1981; Koning, 1985; Moss dan Cartner, 1996; 

Yuniardi, 2010). 

Penunjaman Lempeng Samudera India-Australia ke 

bawah Kraton Sunda sejak Neogen memberikan dampak 

besar terhadap cekungan. Selain mempengaruhi bentuk 

dan struktur yang berkembang, tumbukan ini juga 

mempengaruhi endapan pada cekungan. Peningkatan 

sudut penunjaman menjadi 60° mengakibatkan 

pengangkatan Pegunungan Bukit Barisan dan 

peningkatan aktivitas magmatis pada Plio-Plistosen 
(Koesoemadinata dan Matasak, 1981; Mulyana, 2005). 

Gunung Maninjau, Marapi, Singgalang, Talang, dan 

Malintang mengeluarkan deposit vulkanik yang 

umumnya tersebar di sebelah utara Cekungan Ombilin 

(Fletcher dan Yarmanto, 1993; Mulyana dan Gani, 

2015). 

Daerah Tigojangko didominasi oleh satuan batuan 

Tuf berumur Plistosen (Koesoemadinata dan Matasak, 

1981). Batuan ini terendapkan diatas Formasi Ombilin 

secara angular unconformity namun dibeberapa tempat 

paraconformity karena ditemukan dip lapisan yang 
sejajar (Koesoemadinata dan Matasak, 1981; Catuneanu 

2006). Diatasnya terendapkan secara menjari Tuf Basal 

yang tersusun atas Tuf Abu, Lapili, Tuf Basal Berkaca, 

dan pecahan lava (Silitonga dan Kastowo, 1995). Satuan 

batuan Tuf ini termasuk kedalam Formasi Ranau  

 

 

 

METODOLOGI 

 

Tahapan penelitian secara umum terbagi menjadi tiga 

yaitu observasi lapangan, laboratorium, dan analisa. 
Observasi lapangan dilakukan pada lereng yang dipotong 

oleh Jalan Koto Panjang di Daerah Tigojangko. Tahapan 

selanjutnya dilakukan di Laboratorium Sedimentologi, 

Stratigrafi, dan Analisa Basin dan Laboratorium Geologi 

Dinamik dan Petrologi. Analisa komputasi menggunakan 

aplikasi Geostudio 2012 Metode Bishop. 

Tahapan lapangan berupa pemetaan geologi dan 

pengambilan sampel batuan. Pemetaan geologi berupa 

deskripsi fisik batuan dan pengamatan morfologi daerah 

telitian. Sampel adalah batuan yang bisa disayat tipis dan 

ditumbuk. 
Sampel batuan yang telah diambil pada tahap 

lapangan kemudian dipilah. Pemilahan didasarkan pada 

batuan yang kompak dan material lepas. Batuan kompak 

dijadikan sampel untuk sayatan tipis. Kemudian 

dianalisa dibawah mikroskop polarisasi untuk 

diidentifikasi kandungan mineral. Material lepas 

dikeringkan, ditumbuk, dan diayak menggunakan ayakan 

nomor 50, 100, dan 200. 

Tahapan terakhir dimulai dengan membangun peta 

kelerengan menggunakan data DEM dari Badan 

Informasi Geospasial (2018). Selanjutnya pemodelan 

sayatan lereng menggunakan data DEM dari Badan 
Informasi Geospasial (2018) menggunakan aplikasi 

Global Mapper 12. Nilai Geological Strength Index 

(GSI) berdasarkan interpretasi keadaan singkapan batuan 

di lereng telitian. Kemudian nilai FK didapatkan dari 
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analisa menggunakan aplikasi Geostudio 2012 Metode 

Bishop dengan nilai UCS Uniaxial Compressive 

Strength) yang dikondisikan. Hasil tersebut dianalisa 

menggunakan metode statistik untuk mengetahui standar 

deviasi data dan nilai FK rata-rata.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini difokuskan pada jenis batuan, kelas 
kelerengan dan nilai FK.  Jenis batuan di klasifikasikan 

berdasarkan ukuran butir dan kandungan mineral. Kelas 

kelerengan menggunakan klasifikasi Widyatmanti et al. 

(2016). Nilai GSI berdasarkan kondisi batuan kemudian 

dimasukkan kedalam tabel GSI for Jointed Rocks (Hoek 

et al., 2013). Nilai FK didapatkan menggunakan nilai 

parameter batuan dari Kusumawardani et al. (2016) dan 

GSI dari Hoek et al. (2013).   

  

Ukuran Butir dan Penamaan Batuan 

 
Sampel batuan dibagi untuk analisa ukuran butir dan 

analisa petrografi guna mengetahui jenis batuan. Sampel 

batuan yang telah diayak kemudian ditimbang sesuai 

kelolosan nomor ayakan. Massa batuan tersebut 

kemudian dikonversikan untuk mengetahui persentase 

total menggunakan rumus:  

 

%100
m
mp

t

n

n

 

                                (1) 

Keterangan: pn = persentase batuan ayakan no. n 
 mn= massa batuan ayakan no. n 

 mt= massa total. 

 

Tabel 1 Hasil perhitungan massa batuan 

 

No. Ayakan (n) Massa Batuan 

(g) 

Persentase 

Batuan (%) 

50 16.10 6.10 

100 67.53 25.60 

200 180.15 68.30 

Total 263.78 100 

 

Persentase batuan pada Tabel 1 dengan  nilai terbesar 

adalah massa batuan lolos ayakan nomor 200 yaitu 

sebesar 68.30 %. Berdasarkan Sistem Klasifikasi Unified 

Soil maka disimpulkan batuan berukuran lanau dan 

lempung (Arndorfer, 2017). 
Penamaan batuan menggunakan sampel sayatan tipis 

batuan yang diamati dibawah mikroskop polarisasi. 

Pengamatan berupa identifikasi mineral penyusun batuan 

dan persentasenya. Setelah dilakukan pengamatan 

didapatkan kandungan mineral berupa: 

Kuarsa (Qz) : Berwarna putih kecoklatan di nikol sejajar 

dan putih kebiruan di nikol silang; relief 

rendah; hadir di E6-H8. 

Litik (Li) : Berwarna hitam di nikol sejajar dan abu-

abu tua di nikol silang; relief tinggi; 

umumnya terdiri dari plagioklas;  hadir 

di H3-B6. 

Opaq (Op) : Berwarna hitam di nikol sejajar dan nikol 

silang; relief tinggi; hadir di D9-D10. 

Gelas : Berwarna coklat sangat muda di nikol 

sejajar dan nikol silang; tersebar merata 

pada sayatan. Bertindak sebagai massa 

dasar yang mengikat litik dan mineral 

lain. 

Pada foto sayatan diberikan kotak bantuan berukuran 
10x10 dalam perhitungan persentase mineral penyusun 

batuan (Gambar 3). Hasil dari perhitungan tersebut yaitu 

Kuarsa 27 %, Litik 9 %, Opaq 4 %, dan Gelas 60 %. 

Dengan kandungan mineral tersebut diketahui bahwa 

batuan adalah produk vulkanik. Sehingga disimpulkan 

bahwa Batuan Piroklastik dengan ukuran butir lanau dan 

lempung adalah Tuf Gelas (Gambar 4) (Pettijohn, 1975). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Kenampakan sayatan petrografi Tuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4 Penamaan Tuff Gelas (Pettijohn, 1975) 

 

Kelas Kelerengan 

 

Daerah telitian memiliki variasi kelas lereng yang 

cukup panjang yaitu dari datar atau hamper datar-sangat 

curam (Gambar 5). Wilayah datar atau hamper datar 

hingga miring sedang didominasi pada bagian barat-

barat daya, timur, dan utara. Sedangkan wilayah 

berlereng curam-sangat curam mendominasi sepanjang 
barat laut-tenggara.  

Setelah diketahui kelerengan daerah Tigo Jangko dan 

Sekitarnya kemudian dibangun model lereng pada 5 

garis. Setiap lereng memiliki ketinggian, panjang, dan 
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sudut lereng berbeda. Penarikan garis tersebut 

didasarkan pada kelas kelerengan (Gambar 6). 

 

 
 

Gambar 5 Peta Kelerengan Daerah Tigojangko dan 

Sekitarnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Model lereng 

Analisa GPI 

 

Pada lokasi penelitian terdapat singkapan Tuf pada 

lerengnya. Batuan Tuf berstruktur massif tanpa ada 

struktur geologi lain. Kondisi permukaan singkapan 

yang masih baik namun mulai terubah akibat pelapukan 

ringan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat ditarik nilai 

GSI Tuf yaitu 70 (Gambar 7) (Hoek et al., 2013). Nilai 

GSI=70 digunakan untuk mengetahui nilai FK.  

 

 
 

Gambar 7 GSI untuk Tuf 

 

Analisa Nilai FK 

 

Tabel 2 Hasil analisa nilai FK 

 

  FK 

UCS 100 150 200 250 

A-A' 0.67 1.01 1.35 1.69 

B-B' 0.97 1.46 1.94 2.43 

C-C' 1.68 2.52 3.37 4.21 

D-D' 0.70 1.06 1.41 1.77 

E-E' 1.67 2.51 3.35 4.18 
 

Melalui 5 sayatan (A-A’, B-B’, C-C’, D-D’ dan E-

E’), GSI=70, dan 4 nilai UCS (100, 150, 200, dan 250) 

didapatkan nilai FK menggunakan Geostudio 2012 

(Tabel 2). Dalam satu sayatan nilai FK berbanding lurus 
terhadap nilai UCS (Gambar 8). Dari 20 data tersebut 
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diketahui nilai FK terkecil pada UCS 100 Sayatan A-A’ 

sebesar 0.67. Nilai FK terbesar yaitu 4.21 berasal dari 

UCS 250 dan sayatan C-C’. 

 

 
 

Gambar 8 Nilai FK berdasarkan UCS dan GSI 70 

 

Melalui 20 nilai FK didapatkan standar deviasi yaitu 

1.07 yang berarti persebaran data ideal. Selanjutnya 

didapatkan nilai kuadran awal 1.28, median 1.69, dan 

kuadran akhir 2.51 (Gambar 9). Kemudian 20 nilai FK 

dirata-ratakan menghasilkan nilai 2.00  yang berarti 

lereng dalam kondisi stabil (Rajagukguk and Monintja, 

2014). 

 

 
 
Gambar 9 Rentang data ideal 

 

 

KESIMPULAN 

 

Jalan Koto Panjang di Daerah Tigojangko dibangun 

diatas lereng yang berada pada lembah DAS Sinamar. 

Jalan ini dibangun diatas tanah berukuran butir lanau 

atau lempung dengan jenis batuan Tuf Gelas.  Penamaan 

batuan didasarkan pada ukuran butir yang lolos ayakan 

nomor 200 sebesar 68.30 % dan kandungan mineral 
batuan berupa Kuarsa 27 %, Litik 9 %, Opaq 4 %, dan 

Gelas 60 %. Kelas lereng di daerah ini bervariasi dari 

datar atau hampir datar-sangat curam. Kondisi 

permukaan singkapan yang masih baik namun mulai 

terubah akibat pelapukan ringan menunjukkan nilai GSI 

70. Nilai FK didapatkan dari 5 model lereng (A-A’, B-

B’, C-C’, D-D’ dan E-E’) GSI=70, dan 4 nilai UCS (100, 

150, 200, dan 250). Dari 20 nilai FK diketahui standar 

deviasi 1.07, kuadran awal 1.28, median 1.69, dan 

kuadran akhir 2.51. Rerata nilai FK 2.00 yang berarti 

lereng dalam kondisi stabil. 
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ABSTRAK: Batupasir adalah salah satu batuan sedimen yang menjadi target batuan reservoar karena kemampuan 

porositas dan permeabilitas fluida yang baik melalui pori antar batuan. Pori batuan akan terbentuk seiring dengan proses 

perubahan dari sedimen menjadi batuan sedimen yang dikenal dengan proses diagenesis. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengamati proses diagenesis yang terjadi pada batupasir Formasi Menggala berumur Miosen Awal melalui 

pengamatan petrografi. Lokasi Penelitian secara administrasi berlokasi di Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan 

Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan cara 

studi pustaka, pengamatan lapangan dan analisis laboratorium dengan sampel uji sebanyak 6 sampel. Hasil penelitian 

bahwa batupasir Formasi Menggala termasuk tipe sublitarenite, lithic-wacke dan sublitarkose. Proses diagenesis yang 

berkembang di daerah telitian berupa pelarutan, kompaksi dan sementasi. Bedasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 

rezim diagenesis yang terjadi di daerah telitian terjadi dari rezim eogenesis hingga telogenesis. Dari perhitungan 

porositas, batupasir Formasi Menggala memiliki tingkat porositas dapat diabaikan hingga istimewa. 

 

Kata Kunci: Diagenesis, Batupasir, Formasi Menggala, Porositas 

 

ABSTRACT : Sandstone is one of the sedimentary rocks that are the target of reservoir rock because of the ability of 

good fluid porosity and permeability through the pores between rocks. Rock pores will form along with the process of 

change from sediment to sedimentary rock known as the diagenesis process. The purpose of this study was to observe 

the diagenesis process that occurred in the Menggala Formation of Early Miocene sandstone using petrographic 

observation. The administrative location is located in Nagari Tanjung Pauh, Pangkalan Koto Baru Sub-district, Lima 

Puluh Kota Regency, West Sumatra. The method used for this study is by literature study, field observation and 

laboratory analysis with 6 samples. The results of the research show that the type of sandstone Menggala Formation 

are sublitarenite, lithic-wacke and sublitarkose. The diagenesis process that develops in the study area are dissolution, 

compaction and cementation. Based on this research it can be concluded that diagenesis regimes that occur in the study 

area occur from the eogenesis regime to telogenesis. From the calculation of porosity, the sandstone of the Menggala 

Formation has a negligible to special porosity level. 

 

Keyword: Diagenesis, Sandstone, Menggala Formation, Porosity 

 

 

PENDAHULUAN 

Batupasir adalah salah satu batuan sedimen yang 

menjadi target batuan reservoar karena kemampuan 

porositas dan permeabilitas fluida yang baik melalui pori 

antar batuan. Pori batuan akan terbentuk seiring dengan 

proses perubahan dari sedimen menjadi batuan sedimen 

yang dikenal dengan proses diagenesis. Diagenesis 

mengacu pada  proses perubahan secara fisik dan kimia 

yang dimulai dari proses pengendapan, terus mengalami 

kompaksi, sementasi tetapi berakhir sebelum proses 

metamorfisme dan diikiti oleh proses kompaksi secara 

mekanik dan kimia, replacement, dissolusi dan 

sementasi oleh mineral (Zhang, et al., 2017). Diagenesis 

merupakan proses yang terus aktif dimana kumpulan 

mineral sedimen bereaksi untuk mendapatkan kembali 

keseimbangan dengan lingkungan yang tekanan, suhu 

dan kimia berubah. Reaksi-reaksi ini dapat 

meningkatkan, memodifikasi atau menghancurkan 

porositas dan permeabilitas (Ali, et al., 2010).  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengamati proses 

diagenesis yang terjadi pada batupasir Formasi 

Menggala berumur Miosen Awal melalui pengamatan 

petrografi. Selain itu dilakukan perhitungan porositas 

batupasir dengan pengamatan melalui sayatan tipis 

dengan bantuan blue dyke.  
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Lokasi Penelitian secara administrasi berlokasi di 

Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru 

Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar, Riau 

dengan luas area penelitian 25 m2 (Gambar 1). Secara 

geologi, daerah telitian terletak di Cekungan Sumatera 

Tengah yang dikontrol oleh Sesar Semangko berarah 

NW-SE. 

 

Gambar 1 Lokasi Penelitian 

 

GEOLOGI REGIONAL 

Daerah telitian terletak di Cekungan Sumatera 

Tengah yang termasuk pada Cekungan busur belakang 

(back-arc basin). Secara geografis daerah telitian berada 

di kawasan Mountain Front Area yang berada di bagian 

selatan Cekungan Sumatera Tengah yang dibatasi oleh 

Pegunungan Tigapuluh di tenggara dan Tinggian Asahan 

di baratlaut (Suandhi, et al., 2013).   

Secara tektonik, perkembangan Cekungan Sumatera 

Tengah menurut Yarmanto, et al., (1995)dibagi menjadi 

empat episode tektonik yaitu F0 Basement Deformation 

(Pre Tertiary), F1 Rifting (Eosen – Oligosen), F2 

(Wrench Tectonic) dan F3 (Compretion / Reactivation). 

Proses pembentukan Cekungan Sumatera Tengah 

bermula pada masa Pra Tersier (F0) dimana batuan 

basement mengalami proses deformasi sehingga 

membentuk struktur puncak antiformal dan synformal 

dengan arah kelurusan WNW – ESE. Kemudian pada 

masa Eosen hingga Oligosen terjadi peningkatan 

aktivitas tektonik berupa rifting (pemekaran) akibat gaya 

ekstensi yang membuat dasar cekungan membentuk pola 

half graben berarah N – S dan trend ± 30o (F1). Pada 

masa Miosen Awal terjadi penurunan aktivitas tektonik 

akibat rotasi gaya tektonik ke kanan (F2). Dampaknya 

berupa inversi tektonik berupa pengangkatan dan erosi 

subsekuen. Lalu pada periode F3 terjadi peningkatan 

kembali aktivitas tektonik berupa gaya kompresi seiring 

dengan pengendapan Formasi Telisa. Gaya kompresi 

mengakibatkan struktur yang telah terbentuk sebelumnya 

mengalami reaktivasi. 

Stratigrafi daerah telitian pada bagian basement 

terdiri dari Kumpulan Mutus yang tersebar pada bagian 

tenggara Cekungan. Litologi penyusun berupa batuan 

asal kerak samudera (ophiolite) kemudian diendapkan 

sedimen laut dalam yaitu rijang coklat radiolarian, serpih 

kemerahan dan meta argillite, slate, lapisan tipis 

batugamping serta endapan turbidit perselingan tuff . 

yang diendapkan pada Trias Akhir bedasarkan K-Ar. 

Bagian timur laut kumpulan Mutus berupa “quartzite 

terrane” yang terdiri dari filit, argilit, skis, kuarsit dan 

serpih diintrusi oleh granodiorit (295 Ma) dan granit 

berusia (112-122, 150 Ma) serta bagian barat dan barat 

daya Kumpulan Mutus berupa greywacke, pebbly 

mudstone dan kuarsit  (Eubank & Makki, 1981).  

Secara tidak selaras mulai terendapkan kelompok 

Pematang yang terdiri dari Formasi Lower Red Beds, 

Brown Shale, Lake Fill, Coal Zone, dan Fanglomerate  

(Williams, et al., 1985) dengan litologi penyusun berupa 

batulempung, serpih berkarbon (carbonaceous shale), 

batupasir berbutir halus dan batulanau dengan 

lingkungan pengendapan berada di fluvio-lacustrine-

paludal. Kelompok Pematang diperkirakan berumur 

Paleogen sampai Miosen Awal  (Mertosono & Nayoan, 

1974). Lalu terendapkan secara tidak selaras kelompok 

Sihapas pada kala Miosen Awal dengan litologi dominan 

berupa batupasir dengan ukuran butir kasar hingga 

dengan sedikit perselingan serpih dan lapisan 

batugamping di beberapa lokasi  (Mertosono & Nayoan, 

1974). Menurut  Wongkososantiko (1976), kelompok 

Sihapas dibagi menjadi empat formasi yaitu Formasi 

Menggala, Formasi Bangko, Formasi Duri dan Formasi 

Bekasap dengan lingkungan pengendapan fluvial hingga 

shallow marine sebagai ciri dimulainya fase transgresi di 

Cekungan Sumatra Tengah. Lalu terendapkan secara 

selaras Formasi Telisa dengan litologi penyusun Formasi 

ini didominasi oleh serpih dengan sisipan batulanau dan 

batugamping di beberapa tempat berumur berkisar N6 – 

N11. Kemudian terjadi pengendapan fase regresi air laut 

dengan diendapkan Formasi Petani pada kala Miosen 

Tengah hingga Plio -Plistosen dengan litologi dominan 

terdiri dari serpih hijau keabuan dengan beberapa sisipan 

batupasir dan batulanau. Proses sedimentasi di Cekungan 

Sumatera Tengah berakhir dengan diendapkan Formasi 

Minas sebagai endapan kuarter dengan penyusun litologi 

berupa gravel, pasir dan lempung serta diendapkan pada 

lingkungan fluvial sampai darat (Mertosono & Nayoan, 

1974). 
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Gambar 2 Stratigrafi Cekungan Sumatera Tengah 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

dengan cara studi pustaka, pengamatan lapangan dan 

analisis laboratorium. Studi pustaka meliputi kajian 

peneliti terdahulu mengenai kondisi geologi regional 

yang berkembang di daerah telitian. Kemudian 

dilakukan kegiatan pengamatan lapangan meliputi 

pengamatan morfologi serta pengamatan singkapan 

batuan untuk mengetahui kenampakan fisik batuan. Lalu 

dilakukan pengambilan sampel batuan dengan kondisi 

fresh dan dokumentasi untuk mengetahui pola sebaran 

batuan, data struktur geologi dan hubungan 

stratigrafinya. Selanjutnya dilakukan analisis 

laboratorium berupa analisis petrografi untuk 

mengetahui tekstur, komposisi mineral dan hubungan 

antar butir batuan melalui mikroskop polarisasi dengan 

dua titik pengamatan secara nikol sejajar dan nikol 

silang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sebanyak 6 sampel yang terdiri dari LP 1.1, LP 1.3, LP 

2.5, LP 5.7, LP 7.1 dan LP 12.2. Penentuan jenis litologi 

batupasir mengacu pada klasifikasi Pettijohn (1975) 

yaitu dilihat dari presentase komposisi mineral kuarsa, 

feldspar, litik dan mud. Penentuan proses diagenesis 

batupasir dilihat dari ukuran butir, fluid content,dan 

komposisi mineralogi  (Ali, et al., 2010). Penentuan nilai 

porositas dihitung dari pori batuan yang terbentuk 

selama proses diagenesis dengan bantuan cairan blue 

dyke. Penentuan presentase porositas dihitung 

menggunakan aplikasi Image J dan hasil dari presentase 

porositas dimasukkan dalam klasifikasi porositas 

menurut  Koesoemadinata (1980) (Tabel 1) 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Klasifikasi Porositas  (Koesoemadinata, 1980) 

Presentasi Jenis Porositas 

0 – 5 % Dapat Diabaikan 

5 – 10 % Buruk 

10 – 15 % Cukup 

15 – 20 % Baik 

20 – 25 % Sangat Baik 

>25 % Istimewa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian terhadap 6 sampel thin section batupasir 

Formasi Menggala dapat mendeskripsikan jenis litologi 

batupasir, proses diagenesis dan nilai porositas yang 

dilihat pada penjelasan di bawah ini. 

 

A. LP 1.1 

Secara petrografis sayatan LP 1.1 memiliki 

komposisi mineral berupa kuarsa sebesar 80 %, litik 

sebesar 15 %, dan Hornblendle sebesar 5 % sehingga 

digolongkan sebagai batupasir sublitarenite (klasifikasi  

Pettijohn, 1975). Kenampakan sayatan sampel ini 

memiliki derajat sortasi buruk sehingga salah satu sisi 

memiliki bentuk pori yang besar dan sisi lainnya hanya 

berupa spot tertentu. Dari perhitungan porositas sampel 

ini memiliki nilai sebesar 12,35 % sehingga dikatakan 

porositasnya cukup mengacu pada klasifikasi porositas  

Koesoemadinata (1980). 

Proses diagenesis yang terjadi di LP 1.3 mengalami 

kompaksi dengan berkembangnya pola persinggungan 

antar butir berupa concavo – convax contact dan suture 

contact (Gambar 3). Kemudian mulai muncul 

sementasi berupa semen kuarsa. Yang mengakibatkan 

berkurangnya porositas di salah satu bagian sayatan. 

 

Gambar 3 Pembentukan pola persinggungan suture 

contact dan concavo-convex contact akibat dari proses 

kompaksi 
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B. LP 1.3 

Secara petrografis sayatan LP 1.3 memiliki 

komposisi mineral yang didominasi oleh kuarsa 

sebesar 75 % dan litik sebesar 25 % sehingga menurut 

klasifikasi  Pettijohn (1975) LP 1.3 adalah batupasir 

tipe sublitarenite. Nilai porositas batupasir LP 1.3 

sebesar 34,54 % sehingga dikatakan tingkat 

porositasnya istimewa  (Koesoemadinata, 1980). 

(Gambar 4) 

Dari kenampakan petrografi, batupasir pada LP 1.3 

memiliki derajat sortasi baik sehingga membentuk 

porositas yang saling terhubung. Proses diagenesis 

yang berkembang di LP 1.3 menujukkan  muai adanya 

kompaksi dengan ditunjukkan adanuya pola 

persinggungan antar butir batuan berupa long contact 

hingga concavo-convex contact. Selain itu terjadi 

proses pelarutan yaitu pemindahan sebagian atau 

seluruh batuan yang telah terbentuk sebelumnya dan 

meninggalkan rongga udara pada batuan  (Worden & 

Burley, 2003). Hal ini menyebabkan membentuk 

porositas sekunder yang dikenal dengan dissolution 

pore  (Surjono & Rahayu, 2015) (Gambar 4). 

 

Gambar 4 Proses Pelarutan pada mineral kuarsa 

membentuk dissolution pore pada sayatan LP 1.3 

 

C. LP 2.5 

Sampel dari LP 2.5 secara petrografi memiliki 

komposisi mineral kuarsa sebesar 75 %, litik 20 % dan 

Hornblendle sebesar 5 % sehingga bedasarkan 

klasifikasi batupasir menurut  Pettijohn (1975) 

tergolong pada tipe sublitarkose. Nilai porositas 

batupasir LP 2.5 sebesar 22,50 % sehingga termasuk 

porositas sangat baik  (Koesoemadinata, 1980).  

Kenampakan petrografis pada sampel ini 

menunjukkan derajat sortasi yang baik sehingga 

porositas yang dihasilkan saling terhubung. Proses 

diagenesis yang terjadi di LP 2.5 menunjukkan adanya 

kompaksi antar butir batuan dengan membentuk pola 

persinggungan antar butiran berupa concavo-convax 

contact dan hadirnya mineral yang terubah akibat 

pelarutas membentuk porositas sekunder yang dikenal 

dengan dissolution pore. (Gambar 5) 

 

Gambar 5. Kenampakan sayatan LP 2.3 yang 

menunjukkan pola persinggungan concavo-convax 

contact dan dissolution pore. 

 

D. LP 5.7 

Pada sampel sayatan batupasir LP 5.7, komposisi 

mineral penyusun berupa kuarsa sebesar 50 %, litik 

35 %, dan feldspar 15 % sehingga termasuk pada tipe 

batupasir lithic-wacke  (Pettijohn, 1975). Porositas 

pada sampel ini memiliki nilai yang cukup rendah, 

yakni sebesar 2,33 % sehingga dapat diabaikan  

(Koesoemadinata, 1980).  

Dari kenampakan petrografis, sampel ini memiliki 

derajat sortasi yang sangat buruk (very poor sorted) 

dan hanya beberapa mineral yang memiliki kontak 

antar butiran berupa suture contact. Diagenesis yang 

terjadi di sampel ini sudah mengalami proses sementasi 

oleh silika dan semen oksida besi (Gambar 6). Selain 

itu di sampel ini mengalami kompaksi yang cukup kuat 

dengan banyaknya pola persinggungan berupa suture 

contact. Kemudian dilihat adanya pembentukan 

porositas sekunder dari mineral kuarsa akibat pecahnya 

mineral selama proses burial. Pada bagian lainnya 

terdapat fracture yang diisi oleh mineral pengganti 

berupa oksida besi yang diinterpretasikan pada sampel 

ini telah mencapai tahapan diagenesis yang berkaitan 

dengan proses pelapukan karena telah mengalami 

proses pengangkatan hingga permukaan  (Worden & 

Burley, 2003).  
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Gambar 6. (a) kehadiran semen berupa silika dan 

oksida besi (b) terbentuknya fracture yang diisi oleh 

semen oksida besi 

 

E. LP 7.1 

Komposisi mineral pada sampel batupasir LP 7.1 

terdiri dari kuarsa sebesar 75 % dan litik 25 % 

sehingga termasuk batupasir tipe sublitarenite  

(Pettijohn, 1975). Nilai porositas dari sampel ini 

sebesar 22,83 % sehingga dikatakan porositasnya 

sangat baik  (Koesoemadinata, 1980). (Gambar 7) 

Kenampakan petrografi dari LP 7.1 menunjukkan 

derajat sortasi moderate sorted . Proses diagenesis 

yang terjadi di LP 7.1 menunjukkan kompaksi antar 

butiran yang berdampak pada pembentukan porositas 

yang tidak saling terhubung sehingga membentuk 

porositas tidak efektif. Selain itu pola persinggungan 

antar butiran membentuk pola suture contact (Gambar 

7) 

 

Gambar 7 Pola persinggungan akibat kompaksi 

membentuk suture contact 

 

F. LP 12.2 

Pada LP 12.2, komposisi mineral penyusun 

batupasir terdiri dari mineral kuarsa sebesar 75 %, litik 

sebesar 20 % dan Hornblendle 5 % sehingga 

bedasarkan klasifikasi Pettijohn (1975) termasuk tipe 

sublitarkose dengan nilai porositas sebesar 25,75 % 

sehingga mengacu pada klasifikasi dari 

Koesoemadinata (1980) termasuk kategori istimewa.  

Kenampakan petrografi dari sampel ini memiliki 

derajat sortasi baik dengan porositas yang efektif 

dilihat dari pori antar butiran yang saling terhubung. 

Proses diagenesis pada sampel ini mengalami 

kompaksi yang membentuk pola persinggungan antar 

butir berupa concavo-convax contact (Gambar 8). 

 

Gambar 8 pola persinggungan antar butir berupa 

concavo-convax contact 

 

REZIM DIAGENESIS 

Bedasarkan hasil pengamatan dari 6 sampel 

sebelumnya dapat ditarik rezim diagenesis yang 

berkembang di daerah telitian. Rezim eogenesis 

merupakan rezim awal dari proses diagenesis dimana 

aktivitas post-depositional berlangsung dekat dengan 

permukaan. Ini terlihat pada LP 1.3 dimana belum 

mengalami kompaksi dan tidak ada semen di antar 

butiran sehingga membentuk porositas yang saling 

terhubung. Kemudian seiring meningkatnya burial 

depth, berkembanglah rezim diagenesis mesogenesis 

dimana semakin intensifnya proses sementasi 

menyebabkan terbentuknya pola persinggungan antar 

butiran mulai dari concavo-convex contact hingga 

suture contact. Selain itu mulainya proses sementasi 

dengan semen penyusun berupa semen silikaan. Ini 

terlihat pada LP 1.1, 2.5, 7.1 dan 12.2. Sedangkan 

rezim telogenesis mengacu pada perubahan yang 

dipengaruhi oleh proses yang terkait dengan 

pengangkatan dan erosi. Biasanya akan membentuk 

rekahan (fracturing) yang diisi oleh mineral lain. Ini 

dapat dilihat pada LP 5.7 dimana ditemukan rekahan 

yang diisi oleh oksida besi. (Gambar 9) 

Gambar 9 Rezim Diagenesis Batupasir daerah telitian  

(Ali, et al., 2010) 
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KESIMPULAN 

1. Batupasir Formasi Menggala mengalami proses 

diagenesis sebagai berikut : 

a. Kompaksi, berupa pengaturan kembali butiran 

mineral berupa long contact, concavo-convact 

contact hingga suture contact 

b. Pelarutan, berupa pelarutan mineral kuarsa 

membentuk porositas sekunder berupa 

dissolusion pore 

c. Sementasi, mineral yang menjadi semen berupa 

silika dan oksida besi 

2. Dari analisa petrografi diketahui bahwa batupasir 

Formasi Menggala mempunyai porositas sebesar 

2,33 % hingga 34,54 % sehingga mengacu pada 

klasifikasi  Koesoemadinata (1980) porositasnya 

mulai dari dapat diabaikan hingga istimewa 

3. Rezim diagenesis pada daerah telitian bervariasi 

mulai dari eogenesis hingga telogenesis 
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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi titik rawan longsor, tingkat 

rawan longsor, dan faktor-faktor penyebab terjadinya longsor. Metode penelitian yaitu 

analisis data sekunder, survei lapangan, pembobotan data, overlay semua peta dengan grid 

kemudian dilakukan metode Scoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi titik 

rawan longsor terletak di sekitar Labuhan Mandi Atas, titik rawan longsor masing-masing 

terdapat pada nomor grid 4 dan grid 5, tingkat rawan longsor terbagi  menjadi 3 kelas  

yakni daerah longsor rendah (72 %) kemudian kelas longsor sedang (20%) dan kelas 

longsor rawan (8%). Faktor yang dominan dapat menyebabkan terjadinya longsor pada 

daerah penelitian adalah faktor Geologi yaitu batuan bahan vulkanik berupa satuan batu 

andesit formasi hulusimpang, dan faktor lainya seperti kemiringan lereng yang terjal serta 

sangat curam. 

Kata Kunci: pemetaan, rawan longsor, parameter longsor 

 
ABSTRACT: This study attempts to know the location of the vulnerable points of landslide, 

the level of prone to landslides, the cause of the landslide and the factors.That is the 

analysis of secondary data research methods, field surveys, the weightings of data, map 

overlay with grid then it will be a method of scoring. The research results show that the 

location of the vulnerable points of landslide situated around Labuhan Mandi Atas, There 

are points prone to landslides each on number grid 4 and 5 grid, the level of prone to 

landslides divide three class regional namely landslide low (72 %) then class landslide 

medium (20 %) and class landslide Extremely vulnerable to (8 %) .The dominant factor 

can cause the occurrence of landslides during the study areas is a factor geology namely 

rocks volcanic material in the form of a unit of the andesit stones hulusimpang formation, 

and other factors as the slope of a precipitous and a slope that is very steep. 

Keywords: mapping , prone to landslides , landslide parameter. 
 

PENDAHULUAN 

Tanah longsor merupakan suatu 

aktivitas dari gangguan keseimbangan 

yang menyebabkan bergeraknya massa 

tanah dan batuan dari tempat yang lebih 

tinggi ke tempat yang lebih rendah. 

Provinsi Lampung terutama daerah 

Pesisir Barat termasuk salah satu daerah 

yang sangat potensial akan terjadinya 

bencana tanah longsor. Hal ini 

disebabkan Kondisi topografi daerah 

yang berbukit dan bergunung, tingginya 

tingkat kepadatan penduduk di wilayah 
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perbukitan serta pemanfaatan lahan dan 

ruang yang kurang baik menimbulkan 

tekanan terhadap ekosistem. 

Untuk menghindari jatuhnya 

korban yang lebih besar dan banyak 

akibat bahaya tanah longsor, diperlukan 

upaya-upaya yang mengarah kepada 

tindakan meminimalisir akibat yang akan 

ditimbulkan. Untuk dapat memantau dan 

mengamati fenomena tanah longsor di 

suatu kawasan diperlukan adanya suatu 

identifikasi dan pemetaan daerah rawan 

tanah longsor yang mampu memberikan 

gambaran kondisi kawasan yang ada 

berdasarkan faktor penyebab terjadinya 

tanah longsor. 

Keadaan sekitar lereng riskan 

terjadi gerakan massa perlu dilakukan 

pengkajian lebih lanjut. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan pemetaan secara 

rinci di daerah telitian, Oleh karena itu 

peneliti ingin membantu dalam bentuk 

penelitian berjudul Identifikasi Daerah 

Rawan Bencana Tanah Longsor Dengan 

Metode ‘Scoring’ Desa Kota Batu, 

Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi 

Lampung. 

Melakukan Identifikasi dengan 

cara pembuatan peta potensi bahaya 

tanah longsor yaitu menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) yang mampu 

memberikan solusi dan kemudahan  

dalam analisis spasial secara berulang, 

kontinu, cepat dan akurat. Bahaya tanah 

longsor dapat diidentifikasi secara cepat 

melalui sistem informasi geografis 

dengan menggunakan metode tumpang 

susun atau overlay terhadap parameter- 

parameter penyebab tanah longsor 

seperti: data geologi, curah hujan, jenis 

tanah, kemiringan lereng, dan tutupan 

lahan. Dari kelima parameter tersebut 

akan dilakukan proses analisa dengan 

menggunakan metode pengharkatan 

(Scoring) untuk menentukan tingkat 

kerawanan tanah longsor. Melalui sistem 

informasi geografis diharapkan akan 

mempermudah penyajian informasi 

spasial khususnya yang terkait dengan 

penentuan tingkat kerawanan tanah 

longsor. serta dapat menganalisis dan 

memperoleh informasi baru dalam 

mengidentifikasi daerah-daerah yang 

menjadi sasaran tanah longsor. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa 

Kota Batu dan sekitarnya, dengan letak 

geografis 5°27’23”-5°29’57” LS dan 

104°12’28”-104°15’12” BT (Gambar 1). 

Bentang alam Kecamatan Kota Batu 

merupakan daerah dataran sampai 

berbukit. Sebagian besar wilayah Desa 

Batu Kecamatan Bengkunat masih 

merupakan hutan atau berada pada 

wilayah Taman Bukit Barisan. Wilayah 

yang lainnya merupakan daerah 

perkebunan dan hutan. Iklim di daerah 

Kota Batu dipengaruhi oleh perbukitan 

disekitarnya sehingga cuacanya, berangin 

dan agak panas, karena pengaruh dari laut 

samudera Indonesia. 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

702



Identifikasi Rwan Longsor Menggunakan Metode ‘Scoring’ 
 

 

 

B. Diagram Alir Pengolahan Data 

Secara garis besar pengolahan 

data untuk pembuatan peta daerah rawan 

tanah longsor digambarkan sebagai 

berikut, dimana pada alur penelitian 

pertama merupakan tahapan 

pendahuluan, kemudian dilanjutkan 

dengan lapangan, selanjutnya tahap 

analisis dan terakhir tahap pengolahan 

data (Gambar 2). 

Gambar 2. Diagram alir penelitian 
 

1. Tahap Pembuatan Peta Parameter 

Gejala umum tanah longsor 

ditandai dengan munculnya retakan- 

retakan(Kekar) dilereng yang sejajar 

dengan arah tebing, biasanya terjadi 

setelah hujan, tebing rapuh serta kerikil 

mulai berjatuhan. Terdapat beberapa 

faktor penyebab terjadinya tanah longsor 

antara  lain,  faktor  geologi,  lereng  

terjal, ketinggian, curah hujan, jenis tanah 

dan tutupan lahan. Pada penelitian ini 

digunakan 5 parameter penyebab tanah 

longsor untuk menentukan daerah rawan 

tanah longsor. Berikut ini merupakan 

tabel-tabel dari setiap parameter  

penyebab daerah rawan tanah longsor 

yang digunakan sebagai acuan dan 

referensi dalam penentuan daerah rawan 

tanah longsor (Tabel 1).  Pembagian  tiap 

kelas dari masing-masing parameter 

disesuaikan dengan kondisi daerah yang 

peneliti amati. 

 
Tabel 1. Parameter rawan tanah longsor 

(Puslitanak dan BPPT, 2004, Dalam Lap. 

Akhir PU, 2007) 
 

 

No 

 

Variabel 

 

Kriteria 

Nilai 

Harkat 

(Scoring) 

1 Geologi - Batuan vulkanik 

(Metamorf, 

Beku, tuf, pasir) 

- Batuan sedimen 

(lempung, napal) 

- Batuan aluvial. 

5 

 

 
3 

 
1 

2 Kemiringan 

Lereng (%) 

- > 55 

- 25 - 55 

- 14 – 20 

- 8 – 13 

- < 8 

5 

4 

3 

2 

1 

3 Curah hujan 

(mm/tahun) 

- Sangat basah 

(> 3000) 

- Basah 

(2501 – 3000) 

- Sedang/lembab 

(2001 – 2500) 

- Kering 

(1501 – 2500) 

- Sangat kering 

(< 1500) 

5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4 Penggunaan 

Lahan 

- Tegalan, sawah 

- Semak belukar 

- Hutan, 

perkebunan 

- Kota, 

permukiman, dll 

- Tambak, waduk, 

perairan 

5 

4 

3 

 
 

 
2 

1 

5 Jenis Tanah - Mediteran 

- Andosol, 

Grumosol 

- Regosol 

5 

3 

 
1 

 
*Keterangan Harkat: 

1: Tidak Rawan, 2: Rendah, 3: Sedang, 

4: Rawan, 5: Sangat Rawan. 
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Dari masing-masing parameter 

tersebut data yang didapat berupa data 

yang mencakup seluruh Kota Batu dan 

sekitarnya yang kemudian akan di 

klasifikasi berdasarkan studi kasus 

penelitian. Sehingga akan diperoleh peta 

parameter yang telah memiliki kelas 

masing-masing. 

 
2. Tahap Overlay dan Scoring Peta 

Pada tahapan ini bertujuan untuk 

mendapatkan peta tingkat kerawanan 

daerah tanah longsor. Dengan cara 

melakukan proses overlay semua peta- 

peta terhadap kelima parameter yang 

telah dilakukan klasifikasi dan Scoring 

sebelumnya. Proses pembuatan overlay 

peta menggunakan Overlay tumpang 

tindih dengan acuan grid yang . 

Kemudian dari hasil tersebut didapatkan 

daerah-daerah yang mencakup  rawan 

atau tidak rawan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Peta Geologi 

Berdasarkan hasil klasifikasi 

Geologi yang terdapat di daerah Kota 

Agung dan sekitarnya (Gambar 3) yaitu 

berupa satuan batulanau tufaan formasi 

simpang aur dengan luas 52 (%) dari 

keseluruhan peta yang berada pada 

daerah selatan dan barat lokasi penelitian 

kemudian juga pada peta terdiri dari 

satuan batupasir tufaan formasi simpang 

aur dengan luas 24 (%) peta, berada pada 

bagian tengah peta yang memanjang ke 

utara seperti membentuk pulau sumatera, 

dan terakhir satuan batu andesit formasi 

hulu simpang pada 24 (%)  yang 

lokasinya berada pada Timur Laut peta 

(Tabel 2) 

Tabel 2. Luas Parameter Geologi. 
 

No Kriteria 
Nilai 

Harkat 

Persentase 

Luas (%) 

1 Batuan vulkanik 

(Metamorf, 

Beku, tuf, pasir) 

5 24% 

2 Batuan sedimen 

(lempung, napal) 

3 76% 

3 Batuan aluvial 1 - 
 

Gambar 3. Peta Geologi 

 
b. Peta Tutupan Lahan 

Berdasarkan hasil klasifikasi 

tutupan lahan terhadap lokasi penelitian 

didapatkan 6 kelas tutupan lahan yang 

ada di Kota Agung kabupaten Pesisir 

Barat Lampung (Gambar 4). Diantaranya 

hutan, sungai perkebunan, permukiman, 

sawah dan tegalan (Agriladang). Dari 

hasil pengolahan tersebut didapatkan 

luasan pada masing-masing kelas tutupan 

lahan (Tabel 3) 
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Tabel 3. Luas Parameter Tutupan Lahan. 
 

No Kriteria 
Nilai 

Harkat 

Persentase 

Luas (%) 

1 Tegalan, sawah 5 - 

2 Semak belukar 4 8% 

3 Hutan, 

perkebunan 

3 92% 

4 Kota, bandara, 

permukiman, 

dan sebagainya. 

2 - 

5 Tambak, waduk, 

perairan. 

1 - 

 

Gambar 4. Peta Tutupan Lahan 

 
c. Peta Curah Hujan 

Dari hasil klasifikasi terhadap 

lokasi penelitian didapatkan 3 tipe kelas 

curah hujan. Diantaranya kelas dengan 

intensitas hujan 2001-2500 mm/tahun 

yang data tersebut merupakan data 

prediksi yang dilakukan oleh oleh Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

wilayah Lampung, bersumber pada situs 

bmkg.go.id (Gambar 5). Didapatkan hasil 

luasan dan persentase pada masing- 

masing kelas curah hujan (tabel 4). 

Tabel 4. Luas Parameter Curah Hujan 
 

No Kriteria 
Nilai 

Harkat 

Persentase 

Luas (%) 

1 Sangat basah 

(> 3000) 

5 - 

2 Basah 

(2501 – 3000) 

4 - 

3 Sedang/lembab 

(2001 – 2500) 

3 100% 

4 Kering 

(1501 – 2500) 

2 - 

5 Sangat kering 

(< 1500) 

1 - 

 

Gambar 5. Peta Curah Hujan. 

 
d. Peta Jenis Tanah 

Dari hasil pengolahan didapatkan 

klasifikasi jenis tanah pada daerah 

penelitian yaitu 3 kelas jenis tanah 

(Gambar 6). Seperti jenis tanah andosol 

yang berwarna hitam dan abu-abu gelap, 

terdiri atas fraksi tanah halus dan 

sebagian besar tersusun atas abu 

vulkanik, yang pada daerah penelitian 

diketahui sekitar 24%. Kemudian 

dilapangan juga ditemukan tanah regosol 
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merupakan jenis tanah yang butiranya 

kasar yang berasal dari meterial erupsi 

gunung berapi. berupa tanah aluvial yang 

diendapkan, mempunyai sifat peka 

terhadap erosi tanah, berwarna keabuan, 

kaya unsur hara, cenderung gembur, serta 

mudah terkena erosi, dari daerah 

penelitian jenis tanah yang sangat 

dominan yaitu tanah regosol sekitar 76 % 

dari keseluruhan peta. Didapatkan hasil 

luasan dan persentase pada tiap kelas 

jenis tanah (Tabel 5). 

 
Tabel 5. Luas Parameter Jenis Tanah 

 

No Kriteria Nilai 

Harkat 

Persentase 

Luas (%) 

1 Mediteran 5 - 

2 Andosol, 

Grumosol 

3 24% 

3 Regosol 1 76% 
 

 
Gambar 6. Peta Jenis Tanah 

 
e. Peta Kemiringan Lereng 

Pembuatan Kemiringan lereng 

data yang digunakan adalah data kontur. 

Dari data kontur yang telah diolah 

didapatkan hasil peta ketinggian dan peta 

kemiringan lereng yang masing-masing 

memiliki 5 tipe kelas. 

Untuk parameter kemiringan 

lereng didapatkan kelas datar (0-8%), 

landai (8-13%), agak curam (14-20%), 

curam (25-55%), dan sangat curam 

(>55%). Dari kedua parameter tersebut 

juga didapat hasil luasan dan persentase 

masing-masing (Tabel 6) 

Tabel 6. Luas Kemiringan lereng. 
 

No Kriteria 
Nilai 

Harkat 

Persentase 

Luas (%) 

1 > 55 5 4% 

2 25 – 55 4 8% 

3 14 – 20 3 8% 

4 8 – 13 2 16% 

5 < 8 1 64% 
 

Gambar 7. Peta Kemiringan lereng. 

B. Hasil Nilai Harkat (Scoring) Tingkat 

Kerawanan Daerah Tanah Longsor 
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Dari hasil penelitian dilapangan 

dilihat dari daerah lokasi penelitian 

terdapat beberapa titik lokasi longsor 

yang mencerminkan bahwa daerah 

tersebut sangat rawan untuk terjadi 

longsor (Gambar 8), Kemudian dari 

pengolahan overlay terhadap kelima 

parameter tanah longsor dengan sistem 

Scoring dan Grid peta didapatkan hasil 

tingkat kerawanan daerah tanah longsor, 

yaitu didapatkan 3 kelas tingkat 

kerawanan longsor diantaranya kelas 

dengan tingkat kerawanan rendah, kelas 

dengan tingkat kerawanan sedang, dan 

kelas dengan tingkat kerawanan rawan 

persentase pada tiap kelas kerawanan 

serta tingkat kerawanan pada tiap lokasi 

penelitian (Tabel 7). 

 
Tabel 7. Luas Tanah Longsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8. Longsor daerah penelitian 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dikemukakan 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah: 

1. Tingkat Rawan longsor terdapat pada 

lokasi penelitian yaitu tingkat rendah 

pada grid 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, kemudian 

daerah tingkat rawan longsor sedang 

terdapat pada grid 3, 9, 10, 14, 15 dan 

daerah telitian dengan tingkat longsor 

rawan sedang pada grid 4 dan 5 yang 

pada daerah ini sangat berpotensi dengan 

akan terjadinya longsor. 

2. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya longsor pada grid 4 dan 5 di 

daerah penelitian yaitu dominan 

disebabkan karene factor geologi dan 

kemiringan lereng yang sangat terjal. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian beberapa saran 

yang bisa diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemotongan lereng perlu diperhatikan, 

khususnya di wilayah permukiman, perlu 

dibuat rekayasa teknik untuk mem- 

perkuat lereng seperti dibuat pondasi. 

2. Pembuatan bangunan penguat tebing 

atau bronjong (susunan batu diikat kawat) 

pada tebing-tebing jalan yang memotong 

lereng. 

3. Bagi pemerintah daerah Kota Batu dan 

sekitarnya untuk segera mungkin 

membentuk suatu lembaga yang 

mengurusi tentang longsor. Lembaga ini 

sangat berguna dalam penanggulangan 

longsor dan mitigasi saat terjadi bencana 

longsor. 

No Tingkat Rawan 

Tanah Longsor 

Grid Persentase 

(%) 

1 Tidak Rawan - - 

2 Rendah 1,2,6,7,8,1 

1,12,13,16, 

17,18,19,2 

0,21,22,23, 

24,25 

72% 

3 Sedang 3,9,10, 

14,15 
20% 

4 Rawan 4,5 8% 

5 Sangat Rawan - - 
Total 100% 
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ABSTRAK: Pada umumnya batubara di Indonesia adalah batubara peringkat rendah yang sulit pemanfaatannya. Oleh 

karena itu batubara peringkat rendah ini perlu di upgrading terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Salah satu proses 

upgrading batubara adalah melalui proses pemanasan.  Proses pemanasan akan menurunkan kandungan moisture pada 

batubara sehingga nilai kalori menjadi meningkat. Disisi lain proses pemanasan juga berdampak akan terbukanya pori-

pori batubara yang memungkinkan batubara tersebut dapat  menyerap air kembali setelah proses pemanasan selesai. 

Untuk itu diperlukan suatu metode agar batubara tersebut tidak mudah menyerap air kembali. Salah satu cara tersebut 

adalah dengan menambahkan zat additive yang dapat melapisi (coating)  permukaan batubara .  Salah satunya adalah 
dengan menggunakan aspal.  Banyaknya aspal yang ditambahkan akan berpengaruh terhadap karakteristsik batubara 

yang dihasilkan. Untuk itu pada penelitian ini dipelajari pengaruh komposisi penambahan aspal sebagai coating 

terhadap karakteristik batubara. Proses upgrading ini dilakukan dengan mencampurkan batubara dan aspal dengan 

komposisi  aspal adalah  5%, 10%,15%,20%, dan 25%. Selanjutnya campuran batubara dan aspal ini dipanaskan pada 

suhu + 1100C. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan aspal dapat mengubah karakteristik batubara. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa semakin banyak penambahan aspal maka kandungan inherent moisture , abu dan 

kemampuan penyerapan air cenderung akan semakin rendah, sedangkan volatile matter dan nilai kalori cenderung 

semakin meningkat. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa pada penelitian ini karakteristik batubara paling baik 

dihasilkan pada campuran batubara dan aspal dengan komposisi 25% aspal dan 75% batubara. Pada komposisi tersebut 

dihasilkan nilai inherent moisture sebesar 14,63%, volatile matter  sebesar 48,22%, kadar abu sebesar 4,25%, dan nilai 

kalori sebesar 5941 cal/gram. Adapun untuk proses penyerapan air juga didapatkan penambahan massa penyerapan 
paling rendah yaitu sebesar 2,19%.  

 

Kata Kunci : Batubara, Upgrading, Coating,  Aspal 

 

ABSTRACT:  In general, coal in Indonesia is low-rank coal which is difficult to use. Therefore, this low-rank coal needs 

to be upgraded first before being utilized. One of the coal upgrading processes is through the heating process which 

will reduce moisture content in coal so that the calorific value increases. On the other hand, the heating process also 

affects the opening of coal pores that allow the coal to absorb water again after the heating process has completed. 

Hence, a method is needed to prevent the reabsorption of water. One of the methods is to add additives such as asphalt 

that can coat the coal surface. The amount of asphalt added will affect the coal characteristics produced. Thus, this 

paper studied the effect of the addition of asphalt composition as a coating on coal characteristics. This upgrading 

process is carried out by mixing coal and bitumen with asphalt composition of 5%, 10%, 15%, 20%, and 25%. 
Furthermore, the mixture of coal and asphalt is heated at a temperature of + 1100C. The results show that the use of 

asphalt can change the characteristics of coal.  The more asphalt is added, the lower the inherent moisture, ash content 

and water absorption ability are. Meanwhile, volatile matter and calorific value tend to increase. The results also show 

that the characteristics of coal were best produced in a mixture of coal and asphalt with a composition of 25% asphalt 

and 75% coal. In this composition, inherent moisture values were produced at 14.63%, volatile matter at 48.22%, the 

ash content of 4.25%, and calorific value of 5941 cal/gram. As for the process of water absorption, the lowest 

absorption mass of 2,19%  is obtained. 

 

Keywords: Coal, Upgrading, Coating, Asphalt 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan salah satu produsen batubara 

terbesar di dunia dengan cadangan batubara rendah yang 

sangat besar. Untuk memanfaatkan batubara rendah 

perlu dilakukan peningkatan kualitas batubara tersebut, 

salah satunya dengan metode pemanasan. Disisi lain 

metode pemanasan menyebabkan terbukanya pori-pori 

pada batubara yang menyebabkan tingginya resiko 

terjadinya proses penyerapan air kembali (Jo et al 2014) 

sehingga diperlukan zat aditif yang dapat berfungsi 

sebagai coating atau pelapis. Coating akan berfungsi 

untuk mencegah terjadinya proses penyerapan air 

kembali (Ningsih dkk, 2018). Coating yang digunakan 

pada penelitian ini adalah zat aditif berupa aspal. Aspal 

merupakan bahan alam atau buatan yang memiliki warna 

coklat kehitaman yang memiliki daya lekat, akan 

mencair apabila dipanaskan dan akan mengeras apabila 

didinginkan (Saodang, 2005). Berdasarkan tempat 

diperolehnya, aspal terbagi menjadi aspal alam dan aspal 

minyak yang berasal dari hasil penyulingan minyak 

bumi (Sukirman, 2003). Disisi lain, aspal juga memiliki 

nilai kalori yang cukup tinggi sehingga dapat 

meningkatkan nilai kalori dari batubara. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh penggunaan zat aditif aspal terhadap 

karaktersitik batubara pada proses upgrading batubara. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Batubara yang digunakan pada penelitian ini adalah 

batubara peringkat rendah yang berasal dari kabupaten 

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.  

Adapun karakteristik dari bahan baku yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil pengujian karakteristik bahan baku 

 

Parameter Batubara Aspal 

Inherent moisture (%) 30,36 
 

Volatile matter (%) 33,96 
 

ash (%) 5,68 
 

Nilai kalori (kal/gr) 3.981 7828 

 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian 

dalam skala laboratorium, dimana variabel penelitian 

yang digunakan adalah perbandingan komposisi zat 

aditif aspal. Komposisi aspal yang digunakan adalah 5%, 

10%, 15%, 20%, dan 25% dari berat total campuran 

batubara dan zat aditif.  

Proses upgrading batubara dengan penambahan aspal 

ini diawali preparasi batubara melalui proses peremukan 

dan pengayakan sehingga didapatkan batubara dengan 

ukuran -30 +50 mesh. Selanjutnya batubara tersebut  

dicampurkan dengan aspal dengan komposisi yang telah  

ditentukan dengan massa campuran batubara dan aspal 

adalah 20 gram. Selanjutnya campuran batubara tersebut 

dicetak ke dalam bentuk briket dan kemudian 

dipanaskan pada suhu 110˚C selama 1 jam. Batubara 

yang telah dipanaskan kemudian didiamkan beberapa 

saat hingga temperature batubara tersebut mencapai 

termperatur ruangan. Setelah batubara didinginkan, 

maka dilakukan proses pengujian. Adapun proses 

pengujian yang dilakukan adalah analisis proksimat, 

analisis nilai kalori dan analisis kemampuan penyerapan 

air. Metode analisis yang digunakan adalah ASTM 

D.3173-17a untuk inherent moisture, ISO 562-2010 (E) 

untuk analisis volatile matter, ASTM D.3174-12 untuk 

analisis kadar abu, dan ASTM D.5865-11a untuk analisis 

nilai kalori.  

Adapun untuk penyerapan air dilakukan dengan cara 

menyimpan batubara yang telah dicetak kedalam 

desikator selama beberapa hari. Batubara tersebut 

selanjutnya akan ditimbang setiap hari untuk mengetahui 

penambahan massa dari batubara tersebut. Total 

penambahan massa akan dijadikan sebagai acuan 

terjadinya proses penyerapan air. Pada penelitian ini juga 

digunakan analisa Scanning Electron Microscope (SEM) 

foto untuk melihat  permukaan batubara. 

Bagan alir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan alir penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

penambahan aspal terhadap karakteristik batubara dan 

mengetahui komposisi zat aditif aspal yang 

menghasilkan karakteristik batubara yang paling baik. 

Hasil pengujian proksimat dan nilai kalori campuran 

batubara dan aspal dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan 

hasil penyerapan air dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

 

Tabel 2. Hasil Pengujian Proksimat dan Nilai Kalori 

Campuran Batubara 

 

Perbandingan 

Komposisi 

Batubara dan 

Aspal (%) 

KARAKTERISTIK BATUBARA (% adb) 

IM 

(%) 

VM 

(%) 

ASH 

(%) 

FC 

(%) 

Nilai 

Kalori 

(Cal/gr) 

100% : 0% 17,43 39,77 5,94 36,86 4.940,81 

95 % : 5 % 16,64 43,47 5,45 34,44 5.158,91 

90% : 10% 15,74 44,65 5,30 34,31 5.314,38 

85% : 15% 15,61 48,04 5,26 31,09 5.582,03 

80% : 20% 15,54 49,09 4,89 30,48 5.802,53 

75% : 25% 14,63 50,22 4,25 30,90 5.941,06 

 

 

Tabel 3. Hasil pengujian penyerapan air 

 

Komposisi 

Batubara 

dan Aspal 

(%) 

Hasil Penyerapan Air 
 

Massa 

Awal 

(gr) 

Massa 

akhir 

(gr) 

Penambahan 

massa (gr) 
Penambahan 

massa (%) 

100% : 0% 22.38 23.61 1.23 

 

5.50 

95 % : 5 % 22.37 23.03 0.66 

 

2.95 

90% : 10% 22.38 22.96 0.58 

 

2.59 

85% : 15% 22.37 22.93 0.56 

 

2.50 

80% : 20% 23.39 22.91 0.52 

 

2.22 

75% : 25% 22.38 22.87 0.49 

 

2.19 

 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan 

aspal dapat berpengaruh terhadap karakteristik batubara. 

Gambar 2 menunjukan pengaruh penambahan aspal 

terhadap kandungan inherent moisture. 

Inherent moisture merupakan kandungan air yang 

terdapat pada batubara dan terikat bersama dengan 

proses pembatubaraan (Arif, 2014). Inherent moisture 

dapat mempengaruhi nilai kalori. Semakin banyak 

inherent moisture maka nilai kalori akan semakin rendah 

(Umar dkk, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Pengaruh penambahan aspal terhadap kadar 

inherent moisture batubara 

 

 

Gambar 2 menunjukkan kecenderungan penurunan 

nilai inherent moisture pada setiap kenaikan komposisi 

dari aspal. Hal tersebut disebabkan karena aspal 

merupakan zat yang sangat sedikit mengandung air (SNI, 

2008). Oleh karena itu, pada setiap penambahan 

komposisi aspal maka komposisi dari batubara 

mengalami pengurangan, sehingga kadar inherent 

moisture juga mengalami penurunan. Nilai inherent 

moisture tertinggi didapatkan pada penggunaan 100% 

batubara tanpa penambahan aspal yaitu 17.43%, 

sedangkan nilai inherent moisture terendah dihasilkan 

pada  komposisi75% batubara dengan dan 25% aspal 

dengan nilai 14,63%. 

Penambahan aspal juga berpengaruh terhadap 

kandungan volatile matter pada batubara (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 
1. Pengaruh penggunaan aspal terhadap 

karaktertistik batubara 
2. Pengaruh penggunaan aspal terhadap 

kemampuan penyerapan air kembali 
3. Komposisi aspal dan batubara yang 

menghasilkan karakteristik batubara 

terbaik  
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Gambar 3. Pengaruh penambahan aspal terhadap nilai 

volatile matter pada campuran batubara 

 

Volatile matter atau zat terbang merupakan senyawa-

senyawa yang mudah menguap yang sebagian besar 

terdiri dari gas metana, hidrogen, dan karbon dioksida 

(Arif, 2014).  

Berdasarkan gambar 3 didapat kurva kecenderungan 

kenaikan nilai volatile matter pada setiap penambahan 

komposisi dari aspal. Hal itu dikarenakan aspal 

merupakan zat hidrokarbon yang terdiri dari ikatan 

carbon dan hidrogen dan juga terdiri dari unsur-unsur 

lain seperti nitrogen, sulfur, dan oksigen (Nuryanto, 

2008), sehingga semakin banyak komposisi aspal yang 

digunakan makan nilai volatile matter juga akan semakin 

meningkat. Nilai volatile matter tertinggi didapatkan 

pada komposisi penggunaan aspal sebesar 25% dengan 

nilai 50.22%.  

Gambar 4 menunjukan pengaruh penambahan aspal 

terhadap kandungan abu pada batubara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengaruh penambahan aspal terhadap kadar  

abu pada campuran batubara 

 

Ash atau Abu adalah residu yang tersisa setelah 

pembakaran batubara pada kondisi tertentu (Nasir, 

2017). Pada penelitian ini  nilai kadar abu tertinggi 

didapatkan pada penggunaan 100% batubara dengan 

nilai 5.94%, sedangkan nilai batubara terendah 

dihasilkan dari penggunaan 25% zat aditif aspal dengan 

75% batubara dengan nilai 4.25%. Kadar abu tersebut 

cenderung relative menurun seiring dengan kenaikan 

komposisi zat aditif aspal yang digunakan. Hal tersebut 

dikarenakan aspal merupakan zat yang sangat sedikit 

mengandung abu, yang habis apabila terbakar dan tidak 

meninggalkan zat sisa. Oleh karena itu, setiap kenaikan 

komposisi aspal yang berarti juga berkurangnya 

komposisi batubara, maka nilai kadar abu akan semakin 

menurun. 

Pada Gambar 6 menunjukan kecenderungan kenaikan 

nilai kalori dari campuran batubara pada setiap kenaikan 

komposisi dari zat aditif aspal. Hal ini disebabkan 

pengaruh nilai kalori yang berbanding terbalik dengan 

nilai inherent moisture, dimana setiap kenaikan nilai 

inherent moisture maka nilai kalori batubara akan 

semakin berkurang, dan begitu sebaliknya. Kenaikan 

nilai kalori juga disebabkan karena aspal memiliki nilai 

kalori yang cukup tinggi sehingga setiap penambahan zat 

aditif aspal, maka nilai kalori akan semakin meningkat. 

Pada Gambar 6 didapatkan nilai kalori tertinggi sebesar 

5.941,06 cal/gram, sedangkan nilai kalori terandah 

adalah sebesar 4.940,81 cal/gram. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengaruh penambahan aspal terhadap 

nilaikalori pada campuran batubara 

 

Pada penelitian ini, aspal digunakan sebagai bahan 

coating  untuk melapisi permukaan batubara agar tidak 

mudah menyerap air. Gambar 7 menunjukan persentase 

penyerapan air  pada batubara yang disimpan selama 20 

hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil analisis penyerapan air 

 

 

Pada penelitian ini dilakukan uji penyerapan air. Uji 

penyerapan air bertujuan untuk melihat keefektifan dari 

aspal sebagai coating untuk mencegah penyerapan air 

kembali yang berlebihan. Pengujian dilakukan dengan 

cara menyimpan batubara yabg telah diberi aspal dengan 

komposisi tertentu didalam desikator. Batubara tersebut 
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selanjutnya ditimbang setiap hari untuk melihat 

banyaknya air yang terserap kedalam batubara.  

Berdasarkan gambar 7 bahwa bahwa penambahan 

aspal pada batubara dapat mengurangi proses 

penyerapan air kembali. Hal itu terlihat pada batubara 

tanpa penambahan aspal dimana persentase  penyerapan 

air pada batubara tersebut adalah sebesar 5,5%. Hal ini 

menunjukan bahwa penerapan air pada batubara yang 

tidak ditambahkan aspal lebih tinggi dibandingkan 

dengan batubara dengan penambahan aspal. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pada penelitian ini 

penyerapan air cenderung semakin sedikit dengan 

semakin banyaknya komposisi aspal yang ditambahkan.  

Pada penelitian ini komposisi zat aditif aspal yang paling 

baik  dalam mencegah proses penyerapan air adalah pada 

perbandingan 25% aspal dan 75% batubara dengan total 

penambahan massa sebesar 0,49 gram atau sebesar 

2,19%. Hal ini menunjukan  bahwa aspal memiliki 

pengaruh yang baik dalam mengurangi proses 

penyerapan air. Aspal dapat menutupi pori-pori yang 

terbuka pada permukaan batubara. 

Pada penelitian ini dilakukan analisa scanning 

electron microscope (SEM) untuk melihat permukaan 

batubara. Analisis SEM dilakukan pada sample batubara 

yang dipanaskan tanpa penambahan aspal (gambar 8) 

dan pada sample yang dipanaskan dengan penambahan 

aspal (Gambar 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.  Batubara hasil pemanasan dalam perbesaran 

mikroskopis 2000 kali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.   Batubara yang telah dilapisi aspal dalam 

perbesaran mikroskopis 3000 kali 

 

 

Gambar 8 menggambarkan permukaan batubara yang 

telah dipanaskan dalam perbesaran mikroskopis 2000 

kali. Dari gambar ini dapat dilihat adanya rekahan-

rekahan yang menunjukan bahwa batubara yang telah 

dipanaskan akan membuka pori-pori batubara yang dapat 

diisi oleh uap air kembali, sehingga porses upgrading 

tidak akan berjalan maksimal. Pada gambar 9 

menunjukkan bahwa penggunaan aspal dapat melapisi 

pori-pori batubara yang terbuka dalam bentuk padat 

seperti semen. Akibatnya itu pori-pori yang terbuka 

dapat diminimalisir sehingga proses penyerapan air 

dapat dikurangi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat dibuat beberapa kesimpulan, yaitu 

1. Penggunaan aspal sebagai zat aditif pada proses 

upgrading batubara dapat mengubah karakteristik 

batubara. Setiap kenaikan komposisi aspal akan 

cenderung menurunkan nilai inherent moisture dan 

kadar abu, sedangkan  nilai volatile matter dan Nilai 

kalori batubara cenderung semakin meningkat. 

2. Penggunaan aspal memiliki pengaruh dalam 

mencegah proses penyerapan air kembali. Setiap 

penambahan aspal cenderung akan mengurangi 

proses penyerapan air. Penyerapan air tertinggi 

didapatkan pada penggunaan 100% batubara dengan 

jumlah sebesar 0,97 gram atau 5,5% dariberat awal, 

dan penyerapan air terendah adalah sebesar 0,49 

gram atau 2,19% yang dihasilkan pada komposisi 

75% batubara dan 25% aspal. 

3. Komposisi aspal yang menghasilkan kualitas 

batubara paling baik pada penelitian ini adalah 25% 

aspal dan 75 % batubara dengan nilai inherent 

moisture sebesar 14,63%, volatile matter sebesar 

50,22%, kadar abu 4,25%, nilai kalori 5.941,06 

cal/gram, dan penyerapan air sebesar 0,49 gram.  
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ABSTRAK: Desa Pebuar merupakan salah satu daerah di Provinsi Bangka Belitung yang terdapat penambangan timah 

inkonvensional. Penambangan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat berpotensi menimbulkan kerusakan 

lingkungan salah satunya airtanah yang mengandung logam berat. Airtanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masyarakat seperti pemeliharaan kebersihan rumahtangga dan perorangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kandungan logam berat pada airtanah akibat penambangan timah dengan maksud agar diharapkan dapat 

melengkapi kajian terdahulu tentang kualitas airtanah berdasarkan standar baku mutu kesehatan lingkungan menurut 

Permenkes RI No. 32 Tahun 2017. Metode penelitian dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk 

analisis fisik dan uji laboratorium untuk analisis kimia. Pengambilan sampel dilakukan pada empat lokasi pengamatan 

yang berupa airtanah dangkal, air permukaan dan mata air permukaan. Analisis fisik meliputi uji bau, Total Dissolved 

Solids (TDS), warna, dan kekeruhan. Analisis kimia meliputi pH dan logam berat berupa Besi (Fe), Seng (Zn), Timbal 
(Pb), Mangan (Mn), dan Kadmium (Cd). Pengamatan di lapangan menghasilkan nilai TDS 12,5-3.035 mg/L. Uji 

laboratorium menghasilkan pH asam sampai basa (6-8,5 mg/L). Kandungan logam berat Fe <0,0264-3,08 mg/L, Zn 

0,0263 mg/L, Pb 0,0268 mg/L, Mn 0,0289 mg/L, dan Cd <0,00307-0,00340 mg/L. Berdasarkan pengamatan fisik dan 

analisis kimia disimpulkan bahwa airtanah di desa tersebut masih layak untuk digunakan. 

 

Kata kunci: Airtanah, Penambangan Timah, Inkonvensional, Logam Berat 

 

ABSTRACT: The village Pebuar is one of many regions in Bangka Belitung province that consist of unconventional 

mining tin. Those activities are doing by people who live at the same place with the mining tin. They do not pay 

attention to the effect of those activities that can make some areas were damaged.  For instead, the ground water are 

consist of heavy metal. Ground water is an important things that people use to many activities in their daily life. This 

research is to find out the contens of heavy metal on the ground water because of mining tin activities with the intention 

to complete the earlier study about the quality of ground water based on the standard quality of the health environment 

according to Pemenkes RI No. 32 years 2017. The research method was conducted by direct observation to analyze the 

phisycal and laboratory tests to chemical analysis. The sample of this research was done at four locations of the 

observations in the form of shallow ground water, surface water, and surface fountainhead. Phisycal analysis are 

consists of smell test, Total Dissolved Solid (TDS), color and muddiness. While chemical analysis are consists of pH 
and some of heavy metal such as Iron (Fe), Zinc (Zn), Timbal (Pb), Mangan (Mn) and Kadmium (Cd). The result of the 

observation is about the value of TDS is 12,5 – 3.035 mg/L. And from the laboratory test are consists of pH acid–basa 

(6-8,5 mg/L). The contens of heavy metal are Fe <0,00307 – 0,00340 mg/L, Zn 0,0263 mg/L, Pb 0,0268 mg/L, Mn 

0,0289 mg/L, and Cd < 0,00307 – 0,00340 mg/L. Based on the physical analysis and chemical analysis can conclude 

that the ground water in the Pebuar village can still be used.  

 

Keywords: Ground water, Mining Tin, Unconventinal, Heavy Metal 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang 

terletak di Indonesia. Secara geografis, provinsi ini 

terletak pada 104°50’ sampai 109°30’ BT dan 0°50’ 

sampai 4°10’ LS, dengan batas-batas wilayah meliputi di 

sebelah Barat dengan Selat Bangka, di sebelah Timur 

dengan Selat Karimata, di sebelah Utara dengan Laut 

Natuna, dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa. 

Provinsi Bangka Belitung memiliki tambang timah 

terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di dunia setelah 

malaysia (Meyzilia, 2018). Timah tersebut pada awalnya 

hanya boleh ditambang oleh salah satu perusahaan 

BUMN di Bangka Belitung yaitu PT. Timah, tbk. 

Namun ketika terjadi perubahan kontrol terhadap timah 

setelah masa reformasi, Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan membuat keputusan bahwa timah tidak lagi 

termasuk ke dalam daftar barang-barang ekspor yang 
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diatur atau diawasi pemerintah. Hal ini juga yang 

menyebabkan timah tersebut dapat ditambang oleh 

masyarakat secara luas dan bebas setelah dikeluarkan 

peraturan daerah no. 6 tahun 2001 (Erman, 2010 dalam 

Wahyuni, 2013).  

Penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat 

dapat disebut dengan tambang timah inkonvensional. 

Kondisi ini menjadikan sebagian besar masyarakat 

Bangka Belitung untuk melakukan penambangan timah 

sebagai mata pencaharian dikarenakan potensi timah 

tersebut sangat mempengaruhi perekonomian mereka 

(Meyzilia, 2018). Hal ini menyebabkan berkurangnya 

angka pengangguran di Bangka Belitung dan 

meningkatnya pendapatan masyarakat. Penambangan 

timah inkonvensional tumbuh diluar kendali dan 

merambah disemua lokasi seperti hutan, kebun, 

pemukiman, danau, sungai, dan lokasi-lokasi yang 

diperkirakan banyak menghasilkan biji timah (Pirwanda, 

2015). Penambangan tersebut berpotensi dapat 

menimbulkan kerusakan lingkungan salah satunya air 

permukaan dan airtanah dangkal akibat dari limbah 

penambangan seperti kandungan logam berat. Airtanah 

berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masyarakat seperti pemeliharaan kebersihan 

rumahtangga dan perorangan. Kebersihan rumahtangga 

meliputi keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, 

dan pakaian. Kebersihan perorangan meliputi gosok gigi, 

mandi, dan buang air.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan 

logam berat pada air permukaan dan airtanah dangkal 

akibat penambangan timah inkonvensional dengan 

maksud agar diharapkan dapat melengkapi kajian 

terdahulu tentang kualitas airtanah berdasarkan standar 

baku mutu kesehatan lingkungan menurut Permenkes RI 

No. 32 Tahun 2017. Lokasi penelitian terletak di Desa 

Pebuar, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka 

Belitung yang terdapat penambangan timah 

inkonvensional dengan wilayah disekitar perkebunan 

dan sungai. Lokasi penelitian dapat diakses melalui jalur 

darat dengan sarana jalan yang tersedia berupa jalan 

desa. Lokasi penelitian dapat ditempuh selama 20 menit 

dari tempat penginapan. 

 

 

METODOLOGI 

 

Metodologi merupakan metode yang membahas 

mengenai tahapan-tahapan dalam penelitian. Metode ini 

dilakukan untuk menyelesaikan penelitian mulai dari 

persiapan sampai hasil. Adapun beberapa tahapan yang 

dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, dan 

analisis. 

 

Tahapan Persiapan 

 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dalam 

melakukan penelitian yang meliputi penentuan lokasi, 

survei lapangan, studi pustaka, persiapan alat dan bahan. 

Penentuan lokasi dilakukan dengan menentukan daerah 

atau desa yang terdapat penambangan timah 

inkonvensional. Lokasi tersebut dapat dilihat melalui 

citra satelit dengan aplikasi google earth dan dibuat peta 

citra satelit terlebih dahulu (Gambar 1). Kemudian 

peneliti melakukan survei lapangan untuk mengetahui 

kenampakan daerah penelitian. Setelah survei dilakukan, 

peneliti mencari studi-studi terdahulu yang berkaitan 

dengan daerah penelitian. Selanjutnya, peneliti 

mempersiapkan alat dan bahan untuk penumpulan data 

lapangan seperti APD (Alat Pelindung Diri), buku 

catatan lapangan, ATK (Alat Tulis Kantor), GPS (Global 

Position System), dan botol plastik yang sudah 

disterilisasikan dengan air hangat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Citra Satelite Google Earth 

 

Tahapan Pengumpulan Data 

 

Tahap pengumpulan data meliputi pencarian titik 

pengamatan dalam lokasi penelitian dan pengambilan 

contoh airtanah (sampling). Titik pengamatan dan lokasi 

pengambilan sampel ditentukan melalui peta citra satelit 

yang didapat dari google earth. Kemudian sampel air 

diambil pada 4 titik pengamatan meliputi 2 airtanah 

dangkal, 1 air permukaan dan 1 mata air permukaan. 

Sampel air diambil 2 liter pada setiap titik pengamatan 

dan dimasukkan ke dalam botol plastik kemudian 

disimpan pada suhu yang dingin sekitar 40C (SNI 

6989.58:2008). 

 

Tahapan Analisis 

 

Tahap analisis merupakan tahapan yang dapat 

mengetahui kandungan logam berat berdasarkan 

beberapa parameter. Tahapan ini berupa analisis fisik 

dan kimia. Analisis fisik dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung pada sampel air di lapangan 
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mengguakan parameter berupa warna, bau, Total 

Dissolved Solids (TDS), dan kekeruhan. Parameter 

warna dan kekeruhan mengacu kepada diskusi para 

peneliti, sedangkan bau dan TDS mengacu kepada 

standar baku mutu kesehatan lingkungan. Analisis kimia 

dilakukan dengan cara pengujian sampel air di UPTD 

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Bangka Belitung. Pengujian tersebut 

menggunakan parameter pH dan logam berat yang 

meliputi besi (Fe), seng (Zn), timbal (Pb), mangan (Mn), 

dan kadmium (Cd). Hasil uji dari analisis fisik dan kimia 

kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu 

kesehatan lingkungan yang menggunakan acuan 

terhadap air bersih pada air untuk keperluan higiene 

sanitasi (tidak termasuk untuk air minum) (Permenkes 

No. 32 Tahun 2017). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bagian ini akan mengkaji tentang hasil dan 

pembahasan dari penelitian yang meliputi kualitas air 

dan kandungan logam berat dalam air. Permasalahan 

yang terjadi akibat adanya penambangan timah adalah 

menurunnya kualitas airtanah  salah satunya dikarenakan 

oleh keterdapatan kandungan logam berat seperti Fe 

(besi), Mn (mangan), Zn (seng), Pb (timbal), dan Cd 

(kadmium) yang berpotensi dapat menimbulkan 

kerusakan lingkungan. 

 

Kualitas Airtanah 

 

Kualitas airtanah sangat berperan penting dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat 

membutuhkan air bersih untuk kebersihan rumahtangga 

dan perorangan. Berdasarkan pengamatan langsung di 

lapangan dan uji laboratorium pada masing-masing titik 

pengamatan di lokasi penelitian didapatkan hasil analisis 

kualitas air pada tabel 1. 

Tabel 1 dibawah ini memperlihatkan hasil 

pengamatan parameter fisik berupa bau dan TDS 

mengacu kepada baku mutu kesehatan lingkungan. 

Parameter fisik warna dan kekeruhan menggunakan 

pengamatan mata. Hal ini dikarenakan oleh kurang alat 

untuk mengamati parameter tersebut. Pengamatan 

terhadap warna pada sampel menunjukkan air dapat 

meneruskan cahaya atau tidak. Lokasi 2 terlihat warna 

transparan tetapi kekuningan. Hal ini dikarenakan lokasi  

merupakan mata air permukaan disekitarnya terdapat 

vegetasi, sedangkan lokasi 3 merupakan air permukaan 

yang dekat dengan penambangan timah.  

 

Tabel 1 Data Kualitas Airtanah Pada Lokasi Penelitian 

 

Lokasi 

Sampling 

Parameter 

Fisik 

Hasil 

Uji 

Baku 

Mutu 

Airtanah 

Dangkal 

Total 

Dissolved 

Solids (TDS) 

180 

mg/L 
1.000 

Warna Tidak - 

Kekeruhan Jernih - 

Bau Tidak 
Tidak 

Berbau 

    

Mata Air 

Permukaan 

Total 

Dissolved 

Solids (TDS) 

12,5 

mg/L 
1.000 

Warna Ya - 

Kekeruhan 
Cukup 

Jernih 
- 

Bau Ya 
Tidak 

Berbau 

    

Air 

Permukaan 

Total 

Dissolved 

Solids (TDS) 

3.035 

mg/L 
1.000 

Warna Ya - 

Kekeruhan 
Cukup 

Jernih 
- 

Bau Ya 
Tidak 

Berbau 

    

Airtanah 

Dangkal 

Total 

Dissolved 
Solids (TDS) 

28,4 

mg/L 
1.000 

Warna Tidak - 

Kekeruhan 
Sangat 

Jernih 
- 

Bau Tidak 
Tidak 

Berbau 

    

 

Selanjutnya pengamatan pada parameter kekeruhan. 

Kekeruhan dibagi menjadi 4 jenis yaitu sangat jernih, 

jernih, cukup jernih, dan tidak jernih. Pada lokasi 1 

menunjukkan hasil dari kekeruhan yang jernih, lokasi 2 

dan 3 cukup jernih, dan lokasi 4 sangat jernih. Hal ini 

dikarenakan pada lokasi 1 dan 4 merupakan airtanah 

bebas yang di sampel pada sumur galian. Sedangkan 

lokasi 2 dan 3 merupakan airtanah yang kontak dengan 

udara permukaan. Pengamatan terhadap parameter bau 

pada lokasi 1 dan 4  tidak berbau tetapi pada lokasi 2 dan 

3 terdapat adanya bau. 

Total zat padat terlarut atau Total Dissolved Solids 

(TDS) merupakan kandungan dari berbagai macam zat 

717



 
S. Rengganis, et al. 

terlarut seperti zat organik, anorganik, dan material 

lainnya yang terdapat dalam sebuah larutan yang terlarut 

dalam air dengan diameter < 10-3 µm memiliki sumber 

utama berupa limpahan dari pertanian, limbah 

rumahtangga dan industri (Mukhtasor, 2007 dalam 

Rinawati 2016). Nilai kadar TDS pada lokasi 1, 2, dan 4 

sesuai standar baku mutu, sedangkan pada lokasi 3 

memiliki nilai  kadar TDS besar yaitu 3.035 mg/L 

melebihi standar. Rinawati (2016) mengatakan tingginya 

kadar TDS diakibatkan karena banyaknya kandungan 

senyawa-senyawa organik dan anorganik terlarut dalam 

air dan nilai tinggi tersebut sangat dipengaruhi oleh 

pelapukan batuan, limpasan dari tanah dan pengaruh 

antropogenik yang berupa limbah domestik dan industri.  

Jika dilihat dari parameter bau, warna dan kekeruhan 

menunjukkan bahwa lokasi 1 dan 4 memiliki kualitas 

airtanah yang cukup tinggi, sedangkan lokasi 2 dan 3 

memiliki kualitas airtanah yang rendah. 

 

 

pH dan Kandungan Logam Berat 

 

Pengamatan terhadap pH pada lokasi pengamatan di 

Desa Pebuar dari asam sampai basa berkisar antara 6-8,5 

mg/L. pH di desa tersebut masih memenuhi baku mutu 

kecuali pada lokasi 2 dan 3 dengan nilai 6 mg/L. Hal ini 

dikarenakan pada lokasi 2 merupakan mata air 

permukaan berada disekitar tempat yang mengalami 

aktivitas fermentasi, sedangkan lokasi 3 merupakan air 

permukaan yang dekat dengan daerah pertambangan. pH 

air pada bekas penambangan timah memiliki nilai pH 

yang rendah (Henny, 2011). 

Kondisi pH asam terjadi sebagai dampak dari 

penambangan timah. Sifat asam terbentuk dari proses 

oksidasi batuan/ mineral sulfida seperti pirit (FeS2) dari 

mine tailing, batuan buangan tambang atau dinding 

batuan yang diikuti oleh oksidasi besi ferous [Fe(II)] 

melepaskan ion hidrogen dan sulfat yang bereaksi 

membentuk asam sulfat (Protano & Riccobono, 2002; 

Concas et al., 2006; Luis et al., 2011 dalam Muslih 

2014). pH tertinggi terdapat pada lokasi 1 dengan nilai 

8,5 mg/L dikarenakan lokasi pengamatan dekat dengan 

tepian pantai dan kemungkinan tidak terkena limbah 

penambangan. Berikut adalah tabel pengamatan pH dan 

logam berat yang terkandung pada setiap lokasi 

pengamatan (tabel 2). 

 

 

Tabel 2 Data Kandungan Logam Berat Pada Lokasi 

Penelitian 

 

Lokasi 

Sampling 
Parameter 

Hasil Uji 

(mg/L) 

Baku 

Mutu 

pH 
Logam 

Berat 

Airtanah 

Dangkal 
8,5 

Fe 0,0458 1 

Mn <0,0289 0,5 

Zn <0,0263 15 

Pb <0,0268 0,05 

Cd <0,00307 0,005 

     

Mata Air 

Permukaan 
6 

Fe 3,08 1 

Mn <0,0289 0,5 

Zn <0,0263 15 

Pb <0,0268 0,05 

Cd <0,00307 0,005 

     

Air 

Permukaan 
6 

Fe <0,0264 1 

Mn <0,0289 0,5 

Zn <0,0263 15 

Pb <0,0268 0,05 

Cd 0,00340 0,005 

     

Airtanah 

Dangkal 
6,5 

Fe <0,0264 1 

Mn <0,0289 0,5 

Zn <0,0263 15 

Pb <0,0268 0,05 

Cd <0,00307 0,005 

 

Tabel 2 memperlihatkan kandungan logam Fe dalam 

air pada lokasi 2 (mata air permukaan) dengan nilai 3,08 

mg/L, di atas standar baku mutu. Hal ini dikarenakan 

oleh adanya aktivitas fermentasi material organik seperti 

daun, bangkai hewan atau tumbuhan air yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan pH di air. Ini 

menujukan bahwa pH asam berhubungan dengan logam 

berat yaitu pH yang rendah akan memperlihatkan logam 

yang tinggi. Sedangkan pada lokasi 1, 3, dan 4 kadar Fe 

masih sesuai dengan baku mutu yaitu 0,0458 mg/L untuk 

lokasi 1, <0,0264 mg/L untuk lokasi 3 dan 4. Kandungan 

logam berat Mn pada seluruh lokasi pengamatan yaitu 1, 

2, 3, dan 4 memiliki nilai kadar Mn <0,0289 mg/L yang 

berada jauh di bawah baku mutu. Kandungan logam 

berat Zn pada seluruh lokasi pengamatan memiliki nilai 

kadar Zn <0,0263 mg/L berada sangat jauh di bawah 

baku mutu. Kandungan logam berat Pb pada seluruh 

lokasi pengamatan memiliki nilai kadar <0,0268 mg/L 

berada di bawah baku mutu. Kandungan logam berat Cd 

tertinggi terdapat pada lokasi 3 dengan nilai 0,00340 

mg/L sedangkan yang lain sesuai standar dengan nilai 

0,00307 mg/L. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kandungan logam berat Fe tertinggi terdapat pada 

lokasi 2 dengan nilai 3,08 mg/L merupakan mata air 

permukaan yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut 
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tercemar logam berat Fe, sedangkan lokasi 1, 3, dan 4 

belum tercemar. Kandungan logam berat Mn, Zn, dan Pb 

pada seluruh lokasi pengamatan memiliki nilai sama 

yaitu Mn <0,0289 mg/L, Zn <0,0263 mg/L, dan Pb 

<0,0268 mg/L yang menunjukkan bahwa air pada 

seluruh lokasi tidak tercemar logam berat karena nilai 

logam tidak diatas baku mutu. Aliran air tambang atau 

pertambangan timah tidak masuk aquifer pada desa 

pebuar, karena berdasarkan peta geologi daerah 

penelitian aquifer pada daerah tersebut akibat kekar dan 

sesar. 
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ABSTRAK: Listrik memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Terdapat dua sistem pembayaran listrik disekitar kita yaitu listrik prabayar dan listrik pasca bayar. Untuk mengetahui 

perbandingan sistem tersebut maka dilakukanlah analisa perbandingan pengukuran energi listrik dengan kWh meter 

pascabayar dan kWh meter prabayar dengan beban dan waktu yang sama sehingga dapat dilihat yang lebih hemat. 

Sebelum melakukan penganalisaan terlebih dahulu dilakukan pengukuran dengan 4 jenis beban berbeda (beban resistif 

dengan total daya 1500 watt, beban resistif dengan total daya 3000 watt, beban rumah tangga dengan total daya 1810 

watt dan beban rumah tangga dengan total daya 2840 watt) masing-masing beban dilakukan pengujian dalam waktu 6 

jam per hari selama 3 hari. Dari hasil analisa perbandingan pengukuran dan perhitungan energi listrik dari kedua sistem, 

secara teknik pemakaian energi listrik pelanggan R2 dengan daya 3500 VA pada beban dan waktu yang sama dengan 

menggunakan kWh meter pascabayar lebih hemat. Sedangkan secara ekonomis sesuai perhitungan tariff adjustment 

bulan juli-september 2017, kWh meter prabayar lebih hemat untuk pemakaian <140 kWh dan >144 kWh kemungkinan 

lebih mahal. 

 

Kata Kunci: kWh Meter, pengukuran, perbandingan, listrik Prabayar, dan listrik Pasca bayar  
 

ABSTRACT : Electricity involves an important appearance in ways of life in finding their daily needs. There are two 

electricity payment systems around us, particularly prepaid electricity and postpaid electricity. To correlate the system, 

a comparative investigation of electrical energy measurements with postpaid kWh meters and prepaid kWh meters with 

the same load and time is carried out so that a further efficient system can be identified. Before investigating, first 

measurements are brought out with 4 various load types (resistive loads with a total power of 1500 watts and 3000 

watts, household loads with a total power of 1810 watts and 2840 watts) each load assessed within 6 hours per day for 

3 days. From the results of a comparative analysis of the measurement and calculation of electrical energy from both 

systems, technically the electrical energy consumption of R2 customers with 3500 VA at the same load and time by 

employing postpaid kWh meters is more efficient. While economically corresponding to the tariff adjustment calculation 

from July to September 2017, prepaid kWh meters are more reasonable for the adoption of <140 kWh and> 144 kWh 

are expected to be higher costs. 

 

Key words: kWh Meters, measurement, comparative, prepaid, post paid,  
 

 

PENDAHULUAN 

 

Tingginya kebutuhan konsumen terhadap pemakaian 

alat-alat elektronik yang digunakan menyebabkan 

penyedia listrik harus menyediakan daya listrik yang 

efektif dan efisien. PT. PLN (Persero) adalah perusahaan 

listrik sebagai pemasok listrik di Indonesia selalu 

melakukan inovasi demi memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada pelanggannya. Salah satunya yaitu dengan 

memberlakukan sistem pembayaran pemakaian energi 

listrik sistem prabayar. Pada sistem sebelumnya pasca 

bayar adalah pada sistem  pasca bayar konsumen dapat 

menggunakan energi listrik terlebih dahulu dan ditgihkan 

pada bulan berikutnya. Sistem ini menguntungkan bagi 

para kosumen karena ketersedian listrik yang tidak 

terbatas, namun berdampak pada membengkaknya 

tagihan jika tidak ada pengaturan pemakaiannya. Sistem 

ini 
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juga mengharuskan petugas mencatat pemakaian 

secara langsung ke rumah-rumah sebagai dasar 

penerbitan rekening listrik dan jika terlambat membayar 

ada sanksi denda hingga pemutusan dengan ketentuan 

yang berlaku 

Untuk itu, PT. PLN (Persero) membuat suatu sistem 

yang mempermudah petugas dan para konsumen listrik 

dengan membuat sistem prabayar khususnya bagi 

pelanggan pemasangan baru ataupun penambahan daya. 

Sistem ini mengharuskan konsumen untuk mengeluarkan 

biaya diawal sebelum menikmati  daya listrik yang 

dilanggan. Sistem ini dipermudah hanya dengan cara 

membeli kuota daya listrik (TOKEN) dalam satuan kWh 

yang berisikan nomor kode yang harus dimasukan sendiri 

oleh para konsumen listrik kedalam kWh meter prabayar 

dan  secara otomatis daya yang mengalir sesuai dengan 

kuota yang dibeli.  

Perbedaan sistem pembayaran keduanya 

mengakibatkan timbulnya berbagai macam pertanyaan, 

antara lain apakah energi listrik yang dihasilkan antara 

listrik prabayar dan pasca bayar sama, sistem manakah 

yang lebih menguntungkan bagi konsumen. Penelitian 

terdahulu membahas perbandingan pengukuran energi 

listrik dengan kWh meter prabayar dan pasca bayar 

(Akbar.T, 2012; Akbar.T, et al 2013), dan menganalisis 

pengaruh kesalahan pegkawatan terhadap hasil 

pengukuran energi listrik pada kWh  meter dan kVARh 

(Abdurrahman, 2016). Berdasarkan latar belakang di 

atas, maka penelitian ini bertujuan mengembangkan 

penelitian terdahulu dengan menganalisis dan 

membandingan hasil pengukuran daya listrik pada kWh 

meter prabayar dan pasca bayar pada pelanggan daya 

listrik 3500 VA. 

 

 

KONSEP DASAR LISTRIK 

 

Konsep dasar listrik tersebut terdiri dari konsep 

tentang tegangan atau beda potensial, konsep tentang 

arus listrik dan konsep tentang hambatan listrik.  

 

Tegangan 

Tegangan listrik atau yang lebih dikenal dengan 

potensial listrik adalah banyaknya muatan yang terdapat 

dalam suatu benda. Suatu benda dikatakan mempunyai 

potensial listrik lebih tinggi daripada benda lain apabila 

benda tersebut terdapat muatan positif lebih banyak 

daripada muatan positif benda lain. Beda potensial listrik 

timbul akibat dua benda yang mempunyai potensial 
listrik berbeda dihubungkan oleh suatu penghantar. Beda 

potensial ini berfungsi untuk mengalirkan muatan dari 

satu titik ke titik lainnya (Ramdani. M, 2005). Potensial 

listrik didefinisikan juga sebagai ukuran seberapa besar 

energi listrik per satuan muatan listrik. Satuan beda 

potensial adalah Volt (V). Beda potensial/tegangan 

dapat dihitung menggunakan persamaan [1] berikut ini: 

Q

W
V                   (1) 

V adalah beda potensial atau tegangan dalam satuan 

Volt (V), W adalah energi listrik dalam satuan joule (J) 

dan Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb (C). 

 

Arus Listrik 

 Arus listrik didefinisikan sebagai perubahan 

kecepatan muatan terhadap waktu atau dengan kata lain 
adalah muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Arus 

akan tetap ada ketika muatan aktif bergerak, dan muatan 

bergerak disebabkan oleh adanya energi luar yang 

mempengaruhinya.  Berdasarkan teori rangkaian, arus 

adalah pergerakan muatan positif yang terjadi jika 

terdapat beda potensial disuatu elemen atau komponen 

dengan arah arus positif mengalir dari potensial tinggi 

ke potensial rendah dan sebaliknya.Untuk mendapatkan 

arus listrik dapat menggunakan persamaan (2) berikut 

ini: 

 

t

Q
I                   (2) 

 

Dimana, I merupakan besarnya arus listrik yang 

mengalir dalam satuan Ampere (A), Q adalah besarnya 

muatan listrik dalam satuan Coulomb (C) dan t 

melambangkan waktu dengan satuannta adalah detik (S).  

 

Hambatan Listrik 

 Hambatan listrik didefinisikan sebagai sesuatu yang 

menahan aliran listrik. Hal ini dinyatakan pada hukum 

Ohm, yaitu besarnya kuat arus yang mengalir diantara 
dua titik berbanding lurus dengan beda potensial antara 

kedua titik tersebut. Karena arus yang mengalir 

berbanding terbalik dengan hambatan listrik antara dua 

titik tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kuat arus 

yang mengalir sama dengan tegangan listrik  dibagi 

hambatan listrik. Perhitungan hambatan listrik dapat 

menggunakan persamaan [3] berikut ini: 

 

I

V
R                   (3) 

 

Dimana, R adalah hambatan penghantar dalam satuan 
Ohm, V adalah beda potensial dalam Volt (V) dan I 

adalah kuat arus dalam satuan Ampere (A). 

 

Energi dan Daya Listrik 

Energi Listrik 

 Didefinisikan sebagai energi yang berhubungan 

dengan akumulasi arus elektron (Pudjonarso. A, 2013). 

Satuan energi listrik dalam satuan internasional (SI)  

adalah joule (J).  Adapun satuan energi listrik yang sering 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah kWh 

(kilowatt hour atau kilowatt jam).  Konversi untuk 1 

Watt sekon adalah sama dengan 1 Joule, sedangkan 
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konversi 1 Watt hour sama dengan 3600 Joule; dan untuk 

1 kWh sama dengan  3,6 x 106 Joule.  Berdasarkan 

definisi di atas, maka untuk mendapatkan perhitungan 

energi listrik dapat digunakan persamaan berikut ini: 

 

QxVW                   (4) 

Jika persamaan [4] dimodifikasi dengan mengganti 

muatan (Q) menggunakan persamaan [2], maka 

persamaan energi listrik di atas menjadi persamaan 
berikut ini: 

txIxVW                   (5) 

W adalah melambangkan energi listrik dalam 

satuannya Joule (J), V adalah tegangan dalam satuan 

Volt (V), Q adalah muatan listrik dalam satuan Coulomb 

(C), I adalah arus listrik dalam satuan Ampere (A) dan t 

adalah waktu dalam satuan detik. 

 

Daya Listrik 

Daya listrik didefinisikan sebagai besarnya  energi 

listrik yang muncul tiap satuan waktu. Dari definisi ini, 

maka daya listrik (P) dapat dirumuskan (Daryanto, 

2014): 

t

W
P                   (6) 

Jika persamaan [5], maka akan didapatkan 

persamaan sebagai berikut :  

IxV
t

txIxV
P                  (7) 

dan jika dihubungkan dengan hukum Ohm, maka 

persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi : 

RxIP 2                             (8) 

demikian juga jika 
R

V
I  , maka persamaan daya 

listrik dapat diturunkan menjadi : 

R

V
P

2

                              (9) 

 untuk keterangan masing-masing simbol sudah 

dijelaskan pada persamaan-persamaan sebelumnya.  

 
Pengukuran dan Jenis Data 

Pengukuran    merupakan proses  untuk mendapatkan 

informasi besaran fisis tertentu, seperti tegangan (V), 

arus listrik (I), hambatan (R), konduktivitas (ρ), dan 

lainnya. Informasi yang diperoleh dapat berupa nilai 

dalam bentuk angka (kuantitatif) maupun berupa 

pernyataan yang merupakan sebuah simpulan 

(kualitatif). Informasi yang diperoleh dalam suatu 

pengukuran disebut data. Sesuai dengan sifat 

pengukuran maka data  dapat dibagi menjadi dua jenis, 
yaitu data kualitatif dan data data kuantitatif. 

 

Jenis-Jenis Kesalahan 

Tidak ada pengukuran yang menghasilkan ketelitian 
yang    sempurna,   tetapi   penting untuk mengetahui: 

ketelitian yang sebenarnya dan bagaimana kesalahan 
yang berbeda digunakan dalam pengukuran. Kesalahan-

kesalahan pada pengukuran, umumnya dibagi dalam tiga 

jenis utama, yaitu (Limbong. 2008): 
 Kesalahan-kesalahan umum (Gross Errors) 

 Kesalahan-kesalahan  sistematis (Systematic Errors) 
 Kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja 

(Random Errors). 

 

Klasifikasi Alat Ukur 
  

Menurut prinsip kerja dan konstruksi, alat ukur dibagi 

menjadi lima yaitu alat ukur kumparan putar, 

 
Power Harmonics Analyzer 6830 

Power Harmonics Analyzer merupakan 

penggabungan beberapa fungsi pengukuran besaran- 

besaran listrik, seperti : tegangan, arus, daya aktif, daya 

reaktif, daya semu, frekuensi, faktor daya, harmonik, dan 

lainnya dalam satu perangkat. Alat ukur Power 

Harmonics Analyzer 6830 digunakan untuk mengukur 

arus (total, phasa, dan metal), tegangan (total, ph-ph dan 

ph-netral), frekuensi, faktor daya (total dan perphasa), 

daya/fasa (aktif, reaktif dan nyata), total daya (aktif, 

reaktif dan nyata), energi (aktif, reaktif dan nyata), total 

harmonics distortion (arus dan tegangan). 

 

Gambar 1 Power Harmonics Analyzer 6830 

 

Power Harmonics Analyzer 6830 dirancang untuk 

mengurangi biaya energi dengan membantu pengguna 

agar mengerti tentang seberapa besar energi yang 

digunakan, untuk bahan evaluasi sehingga 
memperpanjang umur peralatan, meningkatkan 

keandalan sistem tenaga listrik dan mengurangi 

downtime pada penelitian serta penyelesaian masalah 

dan mencegah masalah kualitas daya. 

 

KWH Meter 
Kilo Watt Hour (kWh) meter adalah suatu alat 

pengukuran yang memiliki fungsi untuk mengukur 

jumlah pemakaian energi listrik atau jumlah pemakaian 

daya yang digunakan konsumen dalam satuan waktu. 

Berdasarkan cara kerjanya, kWh meter dibagi menjadi 

dua yaitu kWh meter analog dengan sistem pembayaran 

listrik pasca bayar dan kWh meter digital dengan sistem 

pembayaran listrik prabayar. 

 

KWH Meter Analog (Pasca Bayar) 

KWH meter analog merupakan jenis kWh meter 

yang memiliki sistem pembayaran pasca bayar. Dimana 

pada listrik pasca bayar konsumen dapat menggunakan 
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energi listrik terlebih dahulu kemudian menerima 

tagihan pada akhir bulan sesuai energi yang terpakai. 

KWH meter analog bekerja menggunakan metode 

induksi medan magnet dimana medan magnet tersebut 

menggerakan piringan yang terbuat dari alumunium. 

Putaran piringan tersebut akan menggerakkan counter 

digit sebagai tampilan jumlah kWh nya. Pada bagian 

piringan terdapat sumbu yang berfungsi untuk 

menggerakkan pencacah digit sebagai tampilan jumlah 

kWh-nya. Dalam alat ukur energi ini terdapat kumparan 
arus dan tegangan. Kumparan arus menggunakan kawat 

berpenampang besar dan kumparan tegangan 

menggunakan penampang kawat halus namun jumlah 

belitan tegangan lebih banyak. Piringan putar aluminium 

ditempatkan diantara dua buah kumparan tersebut. 

 

 
Gambar 2. KWH Meter Analog (Pasca Bayar) 

 

Untuk menghitung besaran pemakaian listrik sesuai 

dengan tarif dasar listrik (TDL) pada listrik pasca bayar 

diterapkanlah sistem rekening minimum RM yaitu jam 

nyala ≤ jam nyala minimumnya, untuk menghitungnya 

digunakan persamaan berikut ini : 

 

RM1= 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung(kVA)  

           xTarif Biaya Pemakaian                            (10)
  

Dan untuk pemakaian normal, dikenakan sistem 
rekening normal, yaitu jam nyala > jam nyala minimum. 
Perhitungannya menggunakan persamaan berikut ini : 

 

R2 = Pemakaian kWh x Tarif Biaya Pemakaian   (11) 

 

KWH Meter Digital (Prabayar) 

KWH meter digital merupakan kWh meter yang 
mempunyai bentuk tampilan berupa tampilan digital. 

Sistem pembayarannya adalah pembayaran dengan 

metode prabayar. Sistem prabayar mengharuskan para 

konsumen listrik untuk mengeluarkan biaya diawal 

terlebih dahulu setelah itu baru bisa menikmati listrik 

tersebut. Cara yang digunakan sistem ini cukup mudah 

yaitu para konsumen membeli kuota energi listrik dalam 

satuan kWh yang diwujudkan dalam bentuk voucher 

pulsa “TOKEN” dimana voucher tersebut berisikan 

nomor kode yang terdiri dari 20 digit. Untuk menghitung 

besaran rekening pemakaian listrik sesuai dengan tarif 

dasar listrik (TDL) pada listrik prabayar yaitu : 
R2 = Pemakaian kWh x Tarif Biaya Pemakaian (12) 

 

 KWH meter digital memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan kWh meter analog, yaitu dapat 

lebih mudah mengontrol pemakaian energi listrik dan 

memiliki keakuratan perhitungan yang lebih baik 

dibandingkan kWh meter analog. Prinsip kerja kWh 

meter prabayar dikontrol menggunakan sebuah 

mikrokontroler. Mikrokontroler mengubah data analog 

menjadi data digital untuk mendapatkan besaran seperti 

nilai arus, tegangan, daya aktif, daya reaktif, dan faktor 

daya. Selanjutnya nilai besaran tersebut akan tersimpan 

di memori. Sistem prabayar ini mengunakan kWh meter 
khusus dengan tombol keypad dan memiliki sensor yang 

berfungsi sebagai sarana untuk menghitung perputaran 

kwh meter dengan keluaran impuls berupa kedipan 

lampu indikator. 

 
Gambar 3. KWH Meter Digital (Prabayar) 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi pelaksanaan penelitian dan pengukuran 

dilaksanakan di Laboratorium Teknik Tegangan Listrik 
Politeknik Negeri Sriwijaya. Waktu pelaksanaan 

penelitian dan pengukuran dimulai pada tanggal 8 Mei - 
7 Juni 2017  

 
Peralatan dan Bahan 

Peralatan 

a. Power and Harmonics Analyzer 
 Power Harmonics Analyzer adalah suatu alat ukur 

atau perangkat yang menggabungkan beberapa 

fungsi besaran listrik. seperti : tegangan listrik, arus 

listrik, daya aktif, daya reaktif, daya semu, energi 

yang terpakai, frekuensi, faktor daya,  harmonik, dan 

lain sebagainya untuk memudahkan dalam proses 

pengukuran. 

b. KWH Meter Pasca Bayar 

Penelitian dan pengukuran energi listrik ini 

menggunakan kWh meter pasca bayar tipe 

Malcoinda MF-97E dengan daya sebesar 3500 VA. 

c. KWH Meter Prabayar 
Penelitian dan pengukuran energi listrik ini 
menggunakan kWh meter prabayar tipe Smart Meter 

Indonesia SMI-810 dengan daya sebesar 3500 VA 
 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah dengan 
menggunakan simulasi rangkaian modul satu phasa 

sederhana yang akan terdiri dari beban resistif murni 
(seperti lampu pijar) dan beban rumah tangga (seperti 

televisi, kulkas,dispenser, personal computer {PC}). 
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Tabel 1 Daftar beban 
No. Jenis 

beban 
Spesifikasi Cos 

 

Jumlah Daya 

1. 
Lampu 

pijar 300W/220V 1 5 buah 
1500 

W 

2. 
Lampu 

pijar 500W/220V 1 3 buah 
1500 

W 

3. Kulkas 90W/220V 0,73 1 buah 90 W 

4. Dispenser 
450W/220

V 
0,72 1 buah 450 W 

5. TV 70W/220V 0,57 1 buah 70W 

 

6. 

Personal 

computer 

(PC) 

 

330W/220

V 

 

0,56 

 

1 buah 
330 W 

Diagram Alir Penelitian 

Mulai

Menentukan beban yang 

akan diukur serta 

pengumpulan alat dan bahan 

yang akan diteliti 

Merangkai alat dan bahan

Melakukan pengamatan dan 

pengukuran 

Mendapatkan nilai tegangan 

(V), arus (I) dan daya listrik 

(W)

Pengolahan Data

Analisa hasil dan pembahasan

Kesimpulan

Selesai
 

Gambar 3. Diagram Alir 
 
Proses pengujian perbandingan energi listrik 

dilaksanakan selama 1 bulan dan masing-masing 

beban dilakukan pengujian dalam waktu 6 jam per 

hari selama 3 hari. Untuk proses pengujian 

dilakukan dengan 4 jenis beban yang berbeda setiap 

minggunya , yaitu: 

1. Untuk minggu pertama, pengujian dilakukan 

dengan beban resistif yaitu 5 buah lampu pijar 

dengan total daya 1500 Watt. 

2. Untuk minggu kedua, pengujian dilakukan dengan 

beban resistif yaitu 8 buah lampu pijar dengan total 

daya 3000 Watt. 
3. Untuk minggu ketiga, pengujian dilakukan dengan 

beban rumah tangga yang terdiri dari lampu pijar, 

televisi, kulkas, dan dispenser dengan total daya 

1810 Watt. 

4. Untuk minggu keempat, pengujian dilakukan 

dengan beban rumah tangga yang terdiri dari 

lampu pijar, televisi, kulkas, dispenser dan 

personal computer (PC) dengan total daya 2840 

Watt. 

 

Proses perbandingan pengukuran energi listrik pada 

kWh meter pascabayar dan prabayar ini dilakukan 

menggunakan beban dan waktu yang sama. Sehingga  

pada akhirnya nanti dapat dilihat penggunaan listrik 
yang paling hemat antara penggunaan listrik pascabayar 

dengan listrik prabayar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Perbandingan Hasil Pengujian 

Dari keempat hasil pengujian perbandingan energi 

listrik rata-rata per jam dalam waktu 6 jam selama 3 hari 

untuk setiap bebannya pada kWh meter pascabayar dan 
prabayar maka diperoleh perbandingan energi listrik rata-

rata selama 3 hari sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Perbandingan pengukuran energi listrik rata- rata 

per jam dalam waktu 6 jam selama 3 hari pada kWh meter 
pascabayar dan prabayar dengan  beban yang berbeda 

setiap minggunya. 

Beban Jenis meteran 
Energi yang 

terpakai 

1500 Watt 

(beban resistif 

murni) 

Pascabayar 1,189 kWh 

Prabayar 1,191 kWh 

Selisih 0,002 kWh 

3000 Watt 

(beban resistif 

murni) 

Pascabayar 2,383 kWh 

Prabayar 2,396 kWh 

Selisih 0,013 kWh 

1810 Watt 

(beban rumah 

tangga) 

Pascabayar 1,476 kWh 

Prabayar 1,483 kWh 

Selisih 0,007 kWh 

2840 Watt 

(beban rumah 

tangga) 

Pascabayar 2,256 kWh 

Prabayar 2,268 kWh 

Selisih 0,012 kWh 

 

Pada tabel perbandingan pengukuran energi listrik 

rata-rata per jam dalam waktu 6 jam selama 3 hari di atas 

terdapat selisih antara kWh meter pascabayar dan 

prabayar. Dapat dilihat untuk beban resistif murni 1500 

Watt terdapat selisih sebesar 0,002 kWh atau 2 Watt 

Hour, untuk beban resistif  murni 3000 Watt terdapat 

selisih sebesar 0,013 kWh atau 13 Watt Hour, sedangkan 

untuk beban rumah tangga 1810 Watt terdapat selisih 
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sebesar 0,007 kWh atau 7 Watt Hour dan ketika 

ditambah beban menjadi 2840 watt terdapat selisih 

sebesar 0,012 kWh atau 12 Watt Hour. 

Dari hasil pengukuran dan analisa secara teknis 

pemakaian energi listrik pada kWh meter pascabayar 

dan prabayar dengan beban dan waktu yang sama, 

pemakaian energi listrik kWh meter prabayar lebih 
besar atau lebih cepat menghabiskan energi listrik 

daripada pemakaian energi listrik pada kWh meter 

pascabayar. Hal ini dikarenakan pada masing-masing 

kWh yang  mempunyai prinsip kerja yang berbeda- 

beda. Dengan demikian secara pengukuran teknis 

kWh meter pascabayar lebih hemat daripada kWh 

meter prabayar. 

 
   Analisa Perhitungan 

Perhitungan energi listrik rata-rata per jam dalam 

waktu 6 jam selama 3 hari dengan 4 jenis beban yang 

berbeda setiap minggunya. 

Rumus :  =  x . x t 

 

Analisa Perbandingan Hasil Perhitungan 

Dari keempat hasil perhitungan perbandingan energi 

listrik rata-rata per jam dalam waktu 6 jam selama 3 

hari untuk setiap bebannya pada kWh meter pascabayar 
dan prabayar maka diperoleh perbandingan energi 

listrik rata-rata selama 3 hari sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Perbandingan perhitungan pemakaian energi 

listrik rata-rata per jam dalam waktu 6 jam selama 3 
hari pada kWh meter pascabayar dan prabayar dengan 

beban yang berbeda setiap minggunya. 

Beban Jenis 

meteran 

Energi yang 

terpakai 

1500 Watt 

(beban 

resistif 

murni) 

Pascabayar 1,1888 kWh 

Prabayar 1,1913 kWh 

Selisih 0,0025 kWh 

3000 Watt 

(beban 

resistif 

murni) 

Pascabayar 2,3934 kWh 

Prabayar 2,4066 kWh 

Selisih 0,0132 kWh 

1810 

Watt 

(beban 

rumah 

tangga) 

Pascabayar 1,4980 kWh 

Prabayar 1,5070 kWh 

Selisih 0,0090 kWh 

2840 
Watt 

(beban 

rumah 

tangga) 

Pascabayar 2,2794 kWh 

Prabayar 2,2963 kWh 

Selisih 0,0169 kWh 

 

Pada tabel perbandingan perhitungan pemakaian 

energi listrik rata-rata per jam dalam waktu 6 jam 

selama 3 hari di atas terdapat selisih antara kWh 

meter pascabayar dan prabayar. Dapat dilihat untuk 

beban resistif murni 1500 Watt terdapat selisih 

sebesar 0,0025 kWh atau 2,5 Watt Hour, untuk beban 

resistif murni 3000 Watt terdapat selisih sebesar 

0,0132 kWh atau 13,2 Watt Hour, sedangkan untuk 

beban rumahtangga 1810 Watt terdapat selisih sebesar 

0,0090 kWh atau 9,0 Watt Hour dan ketika ditambah 

beban menjadi 2840 watt terdapat selisih sebesar 0,0169 

kWh atau 16,9 Watt Hour. 

Dari hasil perbandingan perhitungan pemakaian 

energi listrik pada kWh meter pascabayar dan prabayar 

dengan beban dan waktu yang sama, pemakaian energi 

listrik kWh meter prabayar lebih besar atau lebih cepat 

menghabiskan energi listrik  daripada pemakaian energi 

listrik pada kWh meter pascabayar. Dengan demikian 

secara perhitungan energi listrik kWh meter pascabayar 

lebih hemat daripada kWh meter prabayar. 

 

Analisa Perbandingan Hasil Pengujian dengan Hasil    

Perhitungan KWH Meter Pasca Bayar dan Prabayar 

 

Untuk melihat hasil perbandingan pengujian dengan 

perhitungan energi listrik rata-rata untuk setiap 

bebannya pada kWh meter pascabayar dan prabayar 

maka diperoleh data sebagai berikut 

 

Tabel 4. Perbandingan hasil pengujian dengan hasil 

perhitungan pemakaian energi listrik rata-rata pada kWh 
meter pascabayar dan prabayar. 
 

 

Beban 

 

 

Jenis meteran 

Energi yang 

terpakai 

 

 

Selisih 

Perba 

ndinga n 

Hasil 

Pengujia n 

Hasil 

Perhitun 

gan 

1500 

Watt 

(beban 

resistif 

murni) 

Pascabayar 
1,189 

kWh 

1,1888 

kWh 

0,0002 

kWh 

Prabayar 
1,191 

kWh 

1,1913 

kWh 

0,0003 

kWh 

Selisih 
0,002 

kWh 

0,0025 

kWh 

0,0001 

kWh 

3000 

Watt 

(beban 

resistif 

murni) 

Pascabayar 
2,383 

kWh 

2,3934 

kWh 

0,0104 

kWh 

Prabayar 
2,396 

kWh 

2,4066 

kWh 

0,0106 

kWh 

Selisih 
0,013 

kWh 

0,0132 

kWh 

0,0002 

kWh 

1810 

Watt 

(beban 

rumah 

tangga) 

Pascabayar 
1,476 

kWh 

1,4980 

kWh 

0,0220 

kWh 

Prabayar 
1,483 

kWh 

1,5070 

kWh 

0,0240 

kWh 

Selisih 
0,007 

kWh 

0,0090 

kWh 

0,0020 

kWh 

2840 

Watt 

(beban 

rumah 

tangga) 

Pascabayar 
2,256 

kWh 

2,2794 

kWh 

0,0234 

kWh 

Prabayar 
2,268 

kWh 

2,2963 

kWh 

0,0283 

kWh 

Selisih 
0,012 

kWh 

0,0169 

kWh 

0,0049 

kWh 

 
Pada tabel perbandingan hasil pengujian dengan hasil 

perhitungan pemakaian energi listrik rata-rata di atas 
terdapat selisih antara kWh meter pascabayar dan 

prabayar. 

Dapat dilihat untuk beban resistif murni 1500 Watt 
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terdapat selisih sebesar 0,0001 kWh atau 0,1 Watt 

Hour, untuk beban resistif murni 3000 Watt terdapat 

selisih sebesar 0,0002 kWh atau 0,2 Watt Hour, 

sedangkan untuk beban rumah tangga 1810 Watt 

terdapat selisih sebesar 0,0020 kWh atau 2,0  Watt 

Hour dan ketika ditambah beban menjadi 2840 watt 

terdapat selisih sebesar 0,0049 kWh atau 4,9 Watt 
Hour. 

Dari hasil perbandingan hasil pengujian dengan 

hasil perhitungan pemakaian energi listrik rata-rata, 

pemakaian energi listrik kWh meter prabayar lebih 

besar atau lebih cepat menghabiskan energi listrik 

daripada pemakaian energi listrik pada kWh meter 

pascabayar. Dengan demikian secara perhitungan 

dan pengujian energi listrik kWh meter pascabayar 

lebih hemat daripada kWh meter prabayar. 

 

Secara Ekonomis 

Listrik prabayar dan listrik pasca  bayar memiliki 

keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

Terdapat pro dan kontra dari tiap sistem tersebut. 

Pro dan kontra yang paling sering dipermasalahan 

oleh pelanggan adalah apakah listrik tersebut lebih 

murah atau mahal dari yang satunya. Penulis 
mencoba menghitung berdasarkan fakta dan tarif 

resmi listrik prabayar dan pascabayar. 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Secara Ekonomis Listrik 

Prabayar dan Pascabayar 

Pemakaian 

(kWh) 

Jumlah tagihan 

listrik pascabayar 

(Rp) 

Jumlah tagihan 

listrik prabayar 

(Rp) 

135 205.419,2 198.082,8 

136 205.419,2 199.550,0 

137 205.419,2 201.017,3 

138 205.419,2 201.017,3 

139 205.419,2 203.951,9 

140 205.419,2 205.419,2 

141 206.886,4 206.886,4 

142 208.353,4 208.353,4 

143 209.821,0 209.821,0 

144 211.288,3 211.288,3 

 

Dari data diatas ternyata untuk pelanggan R2  

daya 3500 VA sesuai perhitungan tariff adjustment 

bulan juli-september 2017, jumlah tagihan untuk 
listrik prabayar lebih hemat dari pascabayar untuk 

pemakaian <140 kWh dan >144 kWh kemungkinan 

lebih mahal. 

 

Analisa Perbandingan Pemakaian Listrik Pascabayar 

dan Prabayar Secara Sistem 

 

Lisrik prabayar merupakan transaksi jual beli 

yang mengharuskan pelanggan melakukan 
pembayaran listrik terlebih dahulu baru dapat diikuti 

dengan penggunaan/pemakaian dari produk yang 

dimaksud. Sedangkan Listrik pasca bayar merupakan 

transaksi jual beli yang mengharuskan pelanggan 

memakai produk terlebih dahulu baru dapat 

membayar tagihan diakhir bulan. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil perbandingan pengukuran energi 

listrik antara kWh meter prabayar dengan pascabayar pada 

tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 

Dari hasil pengukuran dan perhitungan untuk pelanggan 

R2 dengan daya 3500 VA secara teknis pemakaian energi 

listrik pada kWh meter pascabayar dan prabayar dengan 

beban dan waktu yang sama, kWh meter pascabayar lebih 

hemat daripada kWh meter prabayar, sedangkan secara 

ekonomis kWh meter prabayar lebih hemat dari 

pascabayar untuk pemakaian <140 kWh dan >144 kWh 

kemungkinan lebih mahal.  
Keunggulan dan kelemahan Listrik Prabayar dan 

Listrik Pasca Bayar adalah sebagai berikut :   

 Listrik Prabayar 

Mempunyai keunggulan dimana Harga energi hanya 

dihitung pada kWh saja tanpa ada penambahan biaya 

beban, tanpa batas rekening minimum, tidak perlu 

pencatatan angka kWh dari petugas pencatat 

meteran, tidak berpotensi untuk menunggak, dan 

pelanggan bisa mengatur dan mengontrol 

penggunaan listrik agar lebih efisien dalam perbulan. 

Sedangkan kelemahannya yaitu kWh meter prabayar 
sangat sensitive terhadap arus lebih listrik sehingga 

mudah error dan membutuhkan CT untuk 

menghilangkan error tersebut. Kemudian jika batas 

pemakaianya sudah habis maka listrik akan padam 

saat itu juga. 

 Listrik Pasca Bayar 

Mempunyai keunggulan dimana Pada kWh meter 

pasca bayar kurang sensitive terhadap arus lebih 

listrik sehingga energi listrik yang terukur pada kWh 

meter lebih rendah daripada kWh meter prabayar, dan 

pemutusan sambungan listrik pasca bayar dilakukan 

secara manual. Sedangkan kelemahan dibanding 
prabayar yaitu, Harga energi: kWh + biaya beban 

(daya 3500 VA), dibatasi dengan “rekening 

minimum” (40 jam nyala), perlu pencatatan angka 

kWh, potensi menunggak “cukup besar”. 
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ABSTRAK: Untuk memperoleh energi alternative pembangkit energi listrik di kota Palembang, berbagai usaha telah 

dilakukan, diantaranya studi awal yang dilakukan untuk dapat memanfaatkan potensi Sungai Musi. Dengan 

melakukan simulasi terhadap gelombang Sungai Musi, diketahui bahwa gelombang Sungai Musi memungkinkan 

untuk dijadikan energi alternative. Guna untuk menggali potensi Sungai Musi yang sebenarnya, penulis membuat 

rancang bangun energi alternative di Sungai Musi yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Sungai (PLTGS). 

Metoda yang digunakan dalam penelitian in adalah metoda pelampung. Dengan naik turunnya gelombang, 

pelampung akan menggerakkan  rel, layaknya gerakan piston dalam mesin. Rel akan menggerakkan gear box yang 

selanjutnya memutar generator. Dengan bantuan rangkaian kendali tertentu, diperoleh tegangan rata-rata yang 

bervariasi sesuai dengan kondisi saat itu, yaitu 6 Vdc pada pagi hari, 12 Vdc pada siang hari, 15 Vdc pada sore hari 

dan 4 Vdc pada malam hari. Dengan menggunakan stabilizer, sistem pembangkit ini dapat digunakan untuk pengisian 

baterai. Jenis baterai yang digunakan adalah baterai Lead Acid 12V, 7,2 Ah hingga penuh selama 10 jam. 

 

Kata kunci : energi listrik , metoda pelampung, sungai musi, 

 

ABSTRACT: To obtain alternative energy for power plant in Palembang City, various efforts have been done, one of 

them is initial study to use the potency of Musi River. By doing simulation based on Musi River wave, it is discovered 

that Musi river wave has potential to be an alternative energy. To dig deeper to the actual potency of Musi river, the 

writer is designing an alternative energy source at Musi river, River Wave Power Plant. The method used in this 

research is Float Method. With the rise and fall of the wave, the buoy will move the rail, like the movement of piston 

in a machine. The rail will move the gear box which will spin the generator. With the help of certain control circuit, 

various voltage is obtained according to the condition at that time, 6 Vdc in the morning, 12 Vdc in the noon, 15 Vdc 

in the afternoon and 4 Vdc in the night. By using stabilizer, this generator system can be used for battery charging. 

The type of battery used is Lead Acid 12V Battery, 7,2 Ah fully charged for 10 hours. 

 
Keyword : electrical energy, float methode, Musi river. 
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𝑃 

 

1. Pendahuluan 

 

Guna untuk menggali potensi Sungai Musi yang 

sebenarnya, penulis berencana untuk membuat 

rancang bangun energi alternative di Sungai Musi 

yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Sungai 
(PLTGS) yaitu salah satu energi terbarukan guna 

mendukung program “Clean Energy”. 

Sebagai informasi, kecepatan aliran air di bagian 
hulu sungai adalah 1,0 – 1,2 m/s, sedangkan di 

bagian  hilir,  kecepatan alir  air  sungai <  0,3 m/s.*)
 

Dari data aliran sungai ini, tidak memungkinkan 
untuk      memanfaatkan      aliran      sungai     untuk 

Selanjutnya, persamaan energi potensial ini dapat 

ditulis sebagai berikut. 
 

𝐸    = 𝑤𝜌𝑔 
𝑦2  

= 𝑤𝜌𝑔 
𝐴2   

𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡) (2) 
2 2 

 

Dengan asumsi bahwa gelombang merupakan fungsi 

x terhadap waktu saja, maka untuk lebih dari satu 

perioda, diperoleh persamaan y(x,t) = y(x), sehingga 

diperoleh 
 

𝑑𝐸𝑃  =  0,5𝑤𝜌𝑔𝐴2𝑠𝑖𝑛2(𝑘𝑥 − 𝜔𝑡)𝑑𝑥 (3) 

pembangkit tenaga listrik. Namun, rendahnya 

kecepatan alir sungan ini menyebabkan lalulintas air 

semakin ramai sehingga gelombang air akibat 

Dengan mensubtitusi persamaan 𝑘 = 
2𝜋

 
𝜆 

maka diperoleh persamaan 

dan 𝜔  = 
2𝜋

 
𝑇 

lalulintas air selalu ada. 

Gelombang Sungai/Ombak adalah pergerakan 
𝐸𝑃 =  

1 
𝑤𝜌𝑔𝐴2𝜆 (4) 

4 

naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus 

permukaan air, menyerupai gelombang sinusoidal. 

Gelombang laut/sungai timbul akibat adanya angin 

yang bergerak dan menyentuh permukaan sehingga 

Besarnya energi kinetic lebih dari satu periode 

adalah sebanding dengan energi potensial yang 

dihasilkan. 

terjadi transfer energi ke permukaan air tersebut. 

Dengan bantuan sistem transmisi tertentu energi 

𝐸𝐾 =  
1  
𝑤𝜌𝑔𝐴2𝜆 (5) 

4 

kinetik tersebut terakumulasi sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. 

Total energi yang diperoleh selama lebih dari satu 
periode adalah 

 
2. Metoda Penelitian 𝐸𝑇 = 𝐸𝑃 + 𝐸𝐾 =  

1 
𝑤𝜌𝑔𝐴2𝜆 (6) 

2 

 
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimen dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Dari persamaan di atas dapat dihitung kerapatan 

energi E setiap satu satuan luas permukaan, yaitu 
 

𝐸 =  
 𝐸𝑇  = 

 1 
𝜌𝑔𝐴2  (𝐽/𝑚2) (7) 

2.1. Studi pustaka. 

𝑇𝐷 𝜆𝑇 2 

Energi gelombang air laut/sungai terdiri dari energi 

potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah 

Besarnya daya (PT) yang mampu dihasilkan 

gelombang laut dapat dihitung dari persamaan 

energi yang ditimbulkan oleh posisi relative atau 
konfigurasi gelombang laut/sungai. Bentuk energi 

𝑃𝑇 = 
 𝐸𝑇 

𝑇 
(8) 

ini memiliki potensi untuk mengubah posisi objek 

lain di sekitarnya seperti gerak benda. Besarnya 

energi potensial gelombang laut dapat dinyatakan 

oleh persamaan berikut. 

Untuk menentukan besarnya kerapatan daya (PTD) 

yang dihasilkan gelombang laut/sungai digunakan 
persamaan berikut. 

 
𝑦(𝑥,𝑡) 

 
 

𝑃 = 
 𝑃𝑇  =   

1   
𝜌𝑔𝐴2  (W/m2) (9) 

 

𝐸𝑃  = 𝑚𝑔 
2
 (J) (1) 𝑇𝐷 𝜆𝑇 2𝑇 

 
dimana : m =  wρy =  massa  gelombang  

ρ   =  massa jenis air laut (kg/m3) 

w = lebar gelombang (m) 

Y = y(x,t) = Aa sin (kx- ωt) (m), 

diasumsikan sinusoidal 

A = amplitude gelombang 
2𝜋 

Dengan menggunakan persamaan (9), maka daya 

oleh gelombang laut/sungai terhadap pembangkit 

energi listrik dapat ditentukan. 

 

2.2. Lokasi Penelitian 

 
Lokasi penelitian dilakukan di dermaga Patrajaya 

𝑘 =  
 

𝜆Γ 
= konstanta gelombang Plaju, Palembang, SumSel (saat ini tidak aktif 

𝜆 = panjang gelombang (m) lagi). Pertimbangannya adalah daerahnya lebih 

𝜔 = 
2𝜋 

𝑇 (rad/s) = frekuensi gelombang lebar, tidak banyak bangunan sehingga angin lebih 

kencang dibandingkan daerah lainnya. Disamping 
T = perioda gelombang (sec) 
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itu, lalulintas air cukup ramai, sehingga 

menghasilkan ombak yang relative tinggi. Tinggi 

gelombang diperkirakan 15 cm hingga 20 cm. 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian. 

 
 

2.3. Flow Chart System 
 

 

2.4. Block Diagram 

 

Secara garis besar diagram blok akan menjelaskan 

cara kerja sistem alat tersebut. Adapun skema sistem 

pembuatan alat pada studi awal desain pembangkit 

listrik tenaga gelombang ombak sungai musi secara 

keseluruhan akan ditunjukan pada diagram blok 

berikut ini: 
 

 

Gambar 2. Block Diagram PLTGS 

 
 

2.5. Disain Sistem Prembangkit 
 

Rel 

 
 

 

 

 

alternator 

Kabel Peralatan listrik terdiri 

dari baterai, converter 

dan inverter 

 

 

 

 

 
Tidak 

Penyanggah 

alternator 

 

 
pelampung 

 
 

Tiang 

Penyanggah 

 
 

Gelombang 
 

Gambar 3. Disain sistem pembangkit 

 
 

2.6. Disain Sistem Kelistrikan 

 

Disain sistem kelistrikan meliputi disain rangkaian 

generator, rangkaian controll charger, dan 

rangkaian inverter. Secara keseluruhan, rangkaian 

ekivalen sistem pelistrikan yang akan dirancang 

ditunjukkan pada gambar 4. 

Mulai 

Persiapan 

rangkaian 

Y 

dan evaluasi 

Sesuai harapan 

Pengujian Peralatan 

Pembuatan Rangkaian 

 
 

Selesai 

Kesimpulan dan Saran 

Desain Peralatan 

Studi pustaka 
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Gambar 4. Sistem kelistrikan PLTGS 

Rangkaian generator adalah sebagai berikut. 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 5.  Rangkaian generator 

Keluaran energi dari generator tersebut 

selanjutnya dialirkan ke dioda bridge untuk 

disearahkan, selanjutnya dialirkan ke elco kapasitor 

1000 uf (mikro farad). Elco ini berfungsi untuk 

menfilter tegangan keluaran dari generator, selain 

itu fungsi dari elco kapasitor ini juga dapat 
menyimpan muatan listrik. 

Keluaran dari elco selanjutnya di simpan 

kedalam baterai setelah melalui inverter DC ke  

DC. 

Rangkaian control charger tersebut ditunjukkan 

dalam gambar berikut. 

 
  

Tabel 7.1 Pengukuran dan Pengujian 

Tegangan Keluaran 

 

 

Waktu Hasil Pengukuran 

Vdc (Volt) Idc (Amper) 

Pagi 

07.00 – 08.00 

10  
Bervariasi 

2 - 3 

Siang 

12.00 – 13.00 

12 

Sore 

16.00 – 17.00 

15 

Malam 

07.00 – 08.00 

10 

 

Dari data yang diperoleh, untuk pengisian baterai sebesar 

10 Ah, dibutuhkan waktu sekitar 7 - 8 jam. 

 
 

3. Hasil Dan Pembahasan 

 

Data yang diperoleh dari pengukuran di lokasi 
adalah : 

 

𝜌 = 1000 kg/m3 

𝑔 = 9,8 kg m/dt2 (teoritis) 
Jumlah gelombang per menit = 40 

Volume pelampung = 240 liter = 0,24 m3
 

Tinggi pelampung = 1 meter 

 

Dalam stu detik, jumlah gelombang dating 
dapat diperkirakan sebesar 40 gelombang/60 detik = 

2/3 gelombang/detik, sehingga waktu perioda 

gelombang diperkirakan 3/2 detik/gelombang atau 

1,5 detik. 

Dari persamaan 
𝑃 =  

 𝑃𝑇  =  
1  
𝜌𝑔𝐴2 Watt/m2 , kerapatan daya 

 

𝑇𝐷 𝜆𝑇 2𝑇 

oleh gelombang sungai dapat dihitung berikut : 
 

  

𝑃𝑇𝐷 =   
1 

2𝑇 
𝜌𝑔𝐴2  =  

1
 

1,5 
× 1000 × 9,8 × 0,24 = 

 
Gambar 6. Rangkaian Control Charger 

 

Dari hasil penelitinan yang dilakukan selama 12 

jam, diperoleh data pengukuran sebagai berikut. 

1568 Watt/m2. 
 

Luas alas pelampung adalah 

 

𝐴 = 0, 240 m3/1m3 = 0,24 m2
 

 

Sehingga daya yang diberikan oleh gelombang 

terhadap pelampung adalah 
 

P = 1568 Watt/m2 x 0,24 m2 = 376,32 watt. 
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Daya minimum yang dihasilkan oleh generator 

dapat dihitung sebagai berikut. 
 

P = V x I = 10 V x 2 A = 20 watt 

 

Sehingga effisiensi PLTGS dapat diketahui dengan 

perhitungan berikut. 
 

20 

Jamrud Aminuddin, R. Farzand Abdullatif, dan 

Wihantoro, Fakultas Mipa Universitas Jendral 

Soedirman. Persamaan Energi Untuk 

Perhitungan dan Pemetaan Area Yang 

Berpotensi Untuk Pengembangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Gelombang Laut. 

Johny Wahyuadi Soedarsono, Universitas Indonesia. 

Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut 
Sistem Empat Bandul. 

𝜂𝑃𝐿𝑇𝐺𝑆 = × 100 % = 5 % 
376,32 Lelly Erlita Safitri, Muh. Ishak Jumarang, 

Apriansyah, Universitas Tanjung Pura . Column 

Dalam rancang bangun ini, diperoleh effisiensi 

sebesar 5 %. 

Effisiensi yang kecil ini disebabkan karena 

banyaknya kehilangan daya dalam sistem mekanik, 

antara lain pada sistem gear. Dalam satu unit 

terdapat 4 generator, setiap generator dihubungkan 

dengan sebuah gear yang masing-masingnya 

dihubungkan oleh rantai (lihat gambar 5). Terdapat 

7 gear dalam satu unit generator set, termasuk rel, 

sehingga untuk sistem pembangkit berskala mini ini, 

effisiensi minimum diperoleh sebesar 5 % masih 
cukup berarti. Untuk meningkatkan effisiensi, 

diperlukan lebih dari satu unit generator. 

 

4. Kesimpulan 

1. Daya minimum yang dihasilkan oleh 

gelombang sungai Musi  adalah  376,32 

watt. 

2. Daya minimum yang mampu dihasilkan 

oleh generator adalah 20 watt 

3. Effisiensi minimum PLTGS yang dihasilkan 

adalah 5 %. 

4. Waktu pengisian baterai 10 Ah adalah 7 – 8 

jam. 
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ABSTRAK: Hexacopter merupakan sebuah teknologi yang saat ini berkembang pesat. Karakteristiknya yang bersifat 

nonlinier menyebabkan hexacopter menjadi sulit untuk dikendalikan. Salah satu pengendalian yang cukup sulit yakni 

pengendalian attitude dari hexacopter ini. Penggunaan Neural Network sebagai pengendali merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi persoalan tersebut. Neural Network yang dipergunakan pada penelitian ini menggunakan algoritma 

pembelajaran Backpropagation Neural Network dimana algoritma ini cukup sederhana, mampu bekerja pada sistem 

yang memiliki karakteristik nonlinier dan mendapatkan hasil error yang kecil. Pada penelitian ini algoritma 

Backpropagation berhasil mengikuti respon data uji yang diberikan dan menghasilkan nilai Mean Sum Square Error 

(MSE) yang kecil. 

 

Kata Kunci: Attitude, DIC, Hexacopter, Neural Network 

 

ABSTRACT: Hexacopter is a technology that is currently growing rapidly. Its nonlinear characteristics cause 

hexacopter to be difficult to control. One of the difficult controls is the attitude control of this hexacopter. The use of 

Neural Network as a controller is one way to overcome this problem. The Neural Network used in this study uses the 

Backpropagation Neural Network learning algorithm where the algorithm is quite simple, able to work on systems that 

have nonlinear characteristics and get a small error. In this study the Backpropagation algorithm successfully follows 

the response of the given test data and produces a small Mean Sum Square Error (MSE). 

 

Keywords: Attitude, DIC, Hexacopter, Neural Network 

 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini perkembangan teknologi yang pesat 

membuat para peneliti terus mengembangkan sebuah 

wahana yang dapat bekerja secara otomatis dan tidak 

memerlukan pilot untuk mengendarainya sehingga dapat 

mengurangi korban jiwa apabila terjadi sebuah 

kecelakaan pada wahana tersebut. Wahana yang 

dikembangkan dengan teknologi tersebut sering disebut 

uav atau drone atau pesawat nirawak. Uav atau 

(unmanned aerial vehicle) didefinisikan sebagai pesawat 

tanpa awak dan dapat terbang secara autonomous atau 

otomatis dalam menjalankan fungsi atau targetnya. Saat 

ini uav memegang peranan penting karena uav tersebut 

digunakan untuk mengurangi resiko terhadap 

keselamatan orang dalam aplikasinya pada tempat yang 

berbahaya (Q.-L. Zhou et al. 2010). Adapun kegunaan 

uav ini yaitu digunakan untuk keperluan seperti  

surveillance, aerial photography, survey, mapping, dan 

disaster monitoring (G. Ducard, et al, 2011). 

Uav ini dibedakan menjadi 2 jenis yaitu fixed-wing 

dan rotary-wing. Fixed-wing merupakan uav yang 

bentuk sayapnya sudah tetap (fix) sedangkan untuk jenis 

rotary-wing merupakan uav yang komponen geraknya 

berupa baling-baling yang berputar (rotor). Multicopter 

atau multirotor termasuk pada jenis uav rotary-wing. 

Multicopter ini terbagi atas beberapa jenis berdasarkan 

jumlah rotor yang digunakan yaitu: tricopter, 

quadcopter, hexacopter dan octocopter. Jenis 

multicopter yang banyak dipergunakan untuk penelitian 

dan aplikasi lainnya adalah quadcopter dan hexacopter. 

Yang membedakan diantara keduanya antara lain jumlah 

motor penggeraknya. Dengan adanya kelebihan motor 

ini membuat hexacopter memiliki daya angkat yang 

lebih besar dibandingkan dengan quadcopter sehingga 

payload yang akan diangkat pun lebih berat (S. Omari, 

et. at. 2013). Selain itu keunggulan lain hexacopter 

diantaranya adalah : kemampuan manuver yang baik, hal 

ini disebabkan karena hexacopter ini menggunakan 

enam buah motor yang memutar propeller sebagai 
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sistem aktuator dengan gerakan seperti roll, pitch, yaw 

dan throttle,  kemampuan dalam fault tolerance 

khususnya apabila ada salah satu motor yang gagal. Hal 

ini disebabkan karena hexacopter tersebut dalam 

pergerakannya mengandalkan pasangan motor yang 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan gerakan roll, 

pitch, yaw. Sehingga bila salah satu motor gagal maka 

motor lain akan mengantisipasinya sehingga wahana 

tidak akan langsung jatuh. Dengan kelebihannya tersebut 

maka penelitian yang berkaitan dengan hexacopter ini 

berkembang pesat khususnya dibidang pengendalian 

hexacopter secara autonomous diantaranya adalah 

pengendalian saat hexacopter tersebut melakukan 

manuver, vertical takeoff and landing (VTOL), 

hovering, dan position. Sehingga pengendalian 

autonomous tersebut menjadi permasalahan pokok 

dalam penelitian hexacopter terutama apabila persoalan 

kestabilan pada saat mengangkat beban yang menjadi 

pembahasannya. Hal ini dikarenakan sistem hexacopter 

bersifat nonlinier(A.S. Sanca, et. El. 2010).  

Multivariable dan adanya coupling yang berkaitan 

diantara parameternya. Algoritma pengendalian telah 

banyak dipergunakan oleh peneliti untuk mengatasi 

permasalahan tersebut diantaranya Proportional Integral 

Derivative (PID)(A. Alaimo, et. al. 2014), PID plus 

Linear Quadratic Regulator (LQR)(N.D. Salim, et. al. 

2014), LQR+PI(V. Artale, et. al. 2013) Backstepping (C. 

Arellano-Muro et. al. 2013), dan lain-lain. Algoritma 

pengendalian yang telah disebutkan tersebut memiliki 

kendala dalam memodelkan sistem hexacopter yang 

memiliki karakteristik seperti yang telah disebutkan 

diatas ditambah adanya gangguan angin sehingga 

menjadikan pengendalian hexacopter tersebut menjadi 

sulit. Pada makalah ini yang akan digunaka yaitu sebuah 

algoritma berbasis Articifial Neural Network yang 

mampu bekerja pada system yang non linier, sehingga 

sistem hexacopter dapat bergerak secara autonomous 

mengikuti trajectory yang diberikan serta mampu 

mengatasi gangguan dari luar seperti angin dimana 

gangguan tersebut dapat mempengaruhi gerakan 

hexacopter. 

 

MODEL MATEMATIS HEXACOPTER 

 

Dalam melakukan pergerakannya, hexacopter ini 

menggunakan enam motor yang akan memutar enam 

propeller. Gerakan naik hexacopter ini memanfaatkan 

thrust yang dihasilkan pada kombinasi propeller dari 

frame hexacopter. Konfigurasi frame secara umum 

dibagi menjadi dua yaitu konfigurasi Plus (+) dan X. 

Hexacopter ini memiliki 6 derajat kebebasan (degree of 

freedom, DOF), dimana keenam derajat kebebasan 

tersebut dipengaruhi oleh kecepatan putar masing-

masing rotor, dengan demikian kedua frame tersebut 

akan memiliki model dinamika gerak yang berbeda.  

Dalam penelitian ini menggunakan frame dengan 

konfigurasi Plus (+). Setiap rotor akan terhubung ke 

motor DC brushless dan memiliki pitch yang tetap 

(fixed-pitch) sehingga rotor tersebut dapat menghasilkan 

aliran udara ke bawah untuk mendapatkan daya angkat. 

Arah putaran dari rotor tersebut memiliki dua arah yaitu 

tiga rotor berlawanan arah jarum jam (Counter Clock 

Wise; CCW) dan tiga rotor lainnya searah jarum jam 

(Clock Wise; CW). Sehingga terlihat dengan jelas bahwa 

gerak dinamika hexacopter ini secara sederhana hanya 

dipengaruhi oleh kecepatan putar motor. 
 

Gaya dan Momen 

 

Hexacopter merupakan suatu wahana terbang yang 

memiliki sistem dinamis dengan 6 derajat kebebasan 

(DOF). Oleh karena itu pemodelan hexacopter ini 

idealnya harus mencakup efek gyroscopic yang 

dihasilkan oleh rigid body rotation pada masing-masing 

rotor yang berputar. Efek gyroscopic ini dapat 
dihilangkan dengan cara memberikan arah putaran yang 

saling berlawanan pada tiap pasang rotornya. 

Pada hexacopter besar gaya dan momen dipengaruhi 

oleh kecepatan sudut tiap rotor. Perputaran rotor tersebut 

membangkitkan tiga macam gaya dan momen yaitu 

Gaya thrust, gaya horizontal dan moment drag. Selain 

itu gaya berat dan keadaan sudut rotasi Hexacopter (roll, 

pitch dan yaw) juga mempengaruhi gaya dan momen 

yang bekerja pada hexacopter. Gaya dan momen yang 

bekerja pada hexacopter dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 
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Gambar 1 Gaya dan momen pada hexacopter 

Berdasarkan gambar tersebut maka persamaan gaya dan 

momen sebagai berikut : (B.Y. Suprapto et.al. 2017) 

𝐹𝑖 = 𝐶𝑇𝜌𝐴𝑅
2𝜔𝑖

2                  (1) 

𝐹𝑖 = 𝑏𝜔𝑖
2          (2) 

𝜏𝑖 = 𝐶𝑄𝜌𝐴𝑅
3𝜔𝑖

2                   (3) 

𝜏𝑖 = 𝑑𝜔𝑖
2           (4) 

Dimana F merupakan gaya yang dihasilkan dari putaran 

tiap rotor, 𝜏 adalah momen tiap rotor, Aerodynamics 

thrust yaitu b, Aerodynamics drags d, 𝜔 adalah 

kecepatan putar rotor, 𝜌 adalah kerapatan udara, A yaitu 

luas penampang rotor saat berputar, R merupakan jari-

jari rotor, CT merupakan koefisien thrust, CQ adalah 
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koefisien drags, dan l merupakan Jarak antara titik pusat 

Hexacopter dengan titik pusat rotor. Kombinasi dari 

gaya dan momen tiap rotor ini menghasilkan gaya angkat 

F, momen roll 𝜏∅, momen pitch 𝜏𝜃 dan momen yaw 𝜏𝜓 

seperti pada persamaan berikut: (B.Y. Suprapto et.al. 

2017) 

{
 

 
𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6
𝜏𝜙 = 𝑙 (−𝐹2 − 𝐹3 + 𝐹5 + 𝐹6)          

𝜏𝜃 = 𝑙 (−𝐹1 − 𝐹2 − 𝐹6 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5)
𝜏𝜓 = −𝜏1 + 𝜏2−𝜏3+𝜏4−𝜏5+𝜏6

             (5) 

Persamaan (5) adalah persamaan yang menggambarkan 

adanya hubungan antara kecepatan putar rotor dengan 

gaya dan momen yang terdapat pada hexacopter dan 

persamaan ini akan mempengaruhi dinamika gerak dari 

hexacopter. Namun Persamaan tersebut hanya berlaku 

untuk hexacopter yang dirancang dengan konfigurasi 

frame ‘+’. 

 

Momen Gerak Dinamik Hexacopter  

 

Jika membahas gerak dinamis pada hexacopter maka 

akan membahas hubungan antara referensi frame E 

dengan frame B seperti terlihat pada gambar 2 berikut 

ini. Referensi frame E (E, XE, YE, ZE) ini untuk 

mendifinisikan posisi linier dan posisi sudut dari 

hexacopter. Referensi frame E (B, XB, YB, ZB) adalah 

sumbu axis pada body hexacopter. XB merupakan arah 

depan dari hexacopter, YB merupakan arah kiri 

hexacopter, ZB merupakan arah atas atau vertikal dari 

hexacopter. Pada frame ini didefinisikan kecepatan 

linier, kecepatan sudut, gaya dan torsi. Pemilihan frame 

body fixes (B) ini memiliki keuntungan yaitu bahwa 

inertia merupakan time-invariant dan body simetris yang 

akan lebih sederhana persamaannya 

1F

2F

3F

4F

5F

6F
1

2

3
5

6

xB

y

zB

4

W

xE

zE

yE






 

Gambar 2. Hubungan dua frame referensi 

 

Dengan demikian matrik rotasi dapat ditentukan sebagai 

berikut : 

𝑅 = [
𝑐 𝜃 𝑐 𝜓  𝑐 𝜓 𝑠 𝜃 𝑠 𝜑 − 𝑐 𝜑 𝑠𝜓  𝑐 𝜑 𝑐 𝜓 𝑠 𝜃 + 𝑠𝜑 𝑠 𝜓 
𝑐 𝜃 𝑠 𝜓  𝑐 𝜑 𝑐 𝜓 + 𝑠 𝜃 𝑠 𝜑 𝑠 𝜓   𝑐 𝜑 𝑠𝜓 𝑠 𝜃 − 𝑐 𝜓 𝑠 𝜑 
−𝑠 𝜃       𝑐 𝜃 𝑠𝜑     𝑐 𝜃  𝑐 𝜑

]      (6) 

Persamaan percepatan hexacopter dari perubahan gerak 

dasar. 

{
 
 
 
 

 
 
 
 �̈� = −(𝑠𝑖𝑛𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜙 + 𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜙)

𝑈1

𝑚

�̈� = (−𝑐𝑜𝑠𝜙 𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜓 − 𝑐𝑜𝑠𝜓 𝑠𝑖𝑛𝜙)
𝑈1

𝑚

�̈� = −𝑔 + (𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜙)
𝑈1

𝑚

�̈� = (𝜃 �̇̇�(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧) + 𝜏𝑥)/𝐼𝑥𝑥

�̈� = (𝜙 𝜓 (̇̇ 𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥) + 𝜏𝑦)/𝐼𝑦𝑦

 �̈� = (𝜙 𝜃 ̇̇ (𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦) + 𝜏𝑧)/𝐼𝑧𝑧

           (7) (3.10) 

Persamaan gerak dasar dari perubahan kecepatan sudut 

rotor. 

{
 
 

 
 
𝑈1 = 𝑏(𝜔1

2 + 𝜔2
2 +𝜔3

2 + 𝜔4
2 +𝜔5

2 +𝜔6
2)

𝑈2 = 𝑙 𝑏(−𝜔2
2 −𝜔3

2 +𝜔5
2 + 𝜔6

2)

𝑈3 = 𝑙 𝑏(−𝜔1
2 − 𝜔2

2 −𝜔6
2 +𝜔3

2 + 𝜔4
2 +𝜔5

2)

𝑈4 = 𝑑(−𝜔1
2 + 𝜔2

2 −𝜔3
2 + 𝜔4

2 −𝜔5
2 +𝜔6

2)
𝜔 = −𝜔1 + 𝜔2 −𝜔3 + 𝜔4  − 𝜔5   + 𝜔6

     (8) (3.11) 

 

 

Ketikan menggunakan huruf Times New Roman 

dengan ukuran 10 point atau ekuivalen. 

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgements). Anda 

dapat menuliskan ucapan terima kasih bagi pihak-pihak 

yang mendukung penelitian/kajian. Tulisan ini dapat 

ditampilkan diakhir teks, sebelum daftar pustaka.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

metode untuk melakukan penelitian ini guna mencapai 

tujuannya yaitu : 

Pemodelan Matematis 

Penyusunan model ini dengan memperhatikan 

kinematika dan dinamika dari gerakan Hexacopter. 
Pemodelan ini dilakukan dengan menyusun persamaan 

seperti pada persamaan di bab 2 terdahulu. Adapun 

tujuan pemodelan ini untuk mengerti karakteristik fisis 

dari plant dalam hal ini Hexacopter. Dengan pemodelan 

tersebut dapat diketahui input dan output serta parameter 

yang terlibat didalamnya. Pada plant Hexacopter ini 

yang menjadi input adalah kecepatan sudut masing-

masing motor sedangkan outputnya yaitu gerakal roll, 

pitch, yaw dan posisi seperti x,y,z.  

Perancangan dan pembuatan platform Hexacopter 

Platform ini terdiri dari komponen-komponen yaitu 

frame, motor, propeller, electronic speed controller 

(ESC), flight controller, battere, remote controller. 

Experiment manual 

Experiment manual ini dilakukan bertujuan untuk 

memberikan verifikasi dan pembuktian atas rancangan 
platform yang telah dibentuk apakan dapat berjalan 

sesuai dengan fungsinya atau belum. Termasuk didalam 

pelaksanaan experiment manual ini diantaranya adalah 

pengujian thrust dan kecepatan motor. 
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Pengembangan Algoritma Kendali 

 

Tahapan ini merupakan langkah penting dalam 

membuktikan hipotesis yang ada yakni bahwa dengan 

system kendali berbasis neural network dapat 

menjadikan Hexacopter mampu bergerak autonomous 

(VTOL, maneuver, hovering, mengikuti trajectory dan 
posisi) serta mampu untuk mengatasi gangguan. 

Algoritma yang dikembangkan yaitu algoritma Back 

Propagation  

 

Implementasi dan Pengujian 

 

Tahapan ini merupakan tahapan pembuktian 

hipotesis yang ada. Tahapan ini meliputi beberapa 
langkah yang akan dilakukan sebagai berikut : 

- Pengambilan data 

Data diambil berdasarkan data real flight. Hexacopter 

diterbangkan dengan tujuan tertentu seperti hovering, 

maneuver (roll, pitch, yaw), mengikuti pola tertentu. 

Data tersebut akan disusun menjadi data flight 

kemudian dilakukan normalisasi.  

- Simulasi 

Setelah didapatkan data flight tersebut maka 

selanjutnya dilakukan simulasi menggunakan Matlab. 

Metode yang dilakukan menggunakan Direct Inverse 
Control (DIC)  

- Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap akhir yaitu implementasi 

algoritma kendali yang telah berhasil dari hasil 

simulasi untuk diterapkan pada Hexacopter. 

HASIL DAN ANALISA 

 

Pada tahapan ini, untuk mengetahui apakah sistem 

kendali yang dirancang sesuai dengan yang diinginkan 

atau tidak, maka dilakukan pengujian. Adapun tolok 

ukur keberhasilan pengujian yaitu nilai error yang 

didapatkan berupa nilai Mean Sum Square Error (MSE) 

dan hasil respon terhadap data uji yang tidak pernah 

dilakukan pelatihan terhadap data tersebut. 

Hasil uji dari pengujian untuk data latih dapat dilihat 

pada gambar 3 berikut :  

 
Gambar 3. Hasil uji attitude untuk data latih  

Adapun untuk hasil uji dari data uji didapatkan seperti 

pada gambar 4 berikut ini : 

 
Gambar 4. Hasil uji attitude untuk data uji  

 

Berdasarkan gambar 3 tersebut didapatkan bahwa hasil 

respon attitude mampu mengikuti data latih yang 

diberikan pada gerakan roll, pitch dan yaw. Nilai MSSE 

yang didapatkan pun sangat kecil yakni 8.4811 x 10-4. 

Hal ini memungkinkan karena data yang digunakan data 

latih yang sebelumnya juga dilakukan pelatihan 

menggunakan data tersebut. Sedangkan pada gambar 4 

didapatkan hasil yang cukup baik dengan nilai MSE 

yang cukup kecil 0.0306 dan responnya pun mampu 

untuk mengikuti data uji meskipun pada gerakan yaw 

pada sisi yang tajam agak kurang mampu mengikuti. Hal 

ini disebabkan karena pada data latih yang dipergunakan 

masih kurang karakteristiknya selain itu belokan yang 

patah juga agak menyulitkan bagi hexacopter karena 

gerakan hexacopter ini murni mengandalkan kombinasi 

dari motor-motor penggeraknya. Namun secara garis 

besar dapat dikatakan bahwa attitude hexacopter (roll, 

pitch dan yaw) mampu dikendalikan oleh algoritma 

neural network. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

pada proses pengendalian hexacopter ini didapatkan 

bahwa Sistem pengendalian attitude pada hexacopter ini 

telah berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal 

tersebut dapat diliha dari nilai error yang kecil dan juga 

respon yang dapat mengikuti pola pada data uji. 

.  
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ABSTRAK: Kemangi (Ocimum Basilicum L.) merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di dataran Asia dan 

Amerika yang mengandung zat anti bakteri yaitu 2,6-oktadiena-1,8-diol. Selama ini kemangi, sebagai sayuran, lebih 

banyak dimanfaatkan sebagai lalapan, hal ini tentu saja membuat nilai ekonomis daun kemangi belum maksimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh suhu dan jenis solven dalam ekstraksi daun kemangi dengan 

metode ekstraksi refluks. Daun kemangi yang telah dikeringkan dan dihaluskan diekstrak dengan metode refluks 

menggunakan pelarut etanol dan heksana yang mampu mampu melarutkan zat aktif 2,6-oktadiena-1,8-diol yang 

terdapat di dalam daun kemangi. Variasi suhu yang digunakan pada penelitian ini adalah 50, 60, dan 70oC Hasil ekstrasi 

kemudian dianalisis menggunakan Gas Kromatografi untuk mengetahui kuantitas dari zat aktif yang berhasil diekstrak. 

Hasil terbaik diperoleh dengan pelarut etanol pada suhu 70◦C, dan waktu ekstraksi 180 menit dimana yield yang 

dihasilkan adalah sebesar 50,7 %. 

 
Kata kunci : Kemangi, Anti Bakteri, solven 

 

ABSTRACT: Basil is one of the plants that grows in the plains of Asia and America which contains an anti-bacterial 

substance that is 2,6-octadiene-1,8-diol. So far, basil, as a vegetable, is used more as fresh vegetables, this of course 

makes the economic value of basil leaves not optimal. This study aims to discuss the effect of temperature and type of 

solvents in basil leaf extraction by reflux extraction method. The dried and mashed basil leaves were extracted by reflux 

method using ethanol and hexane solvents which were able to dissolve the active substance 2,6-octadiene-1,8-diol 

contained in basil leaves. The temperature variations used in this study were 50, 60, and 70oC. The extraction results 

were then analyzed using Gas Chromatography to determine the quantity of the active substance that was successfully 

extracted. The best results were obtained with ethanol solvent at a temperature of 70 oC, and extraction time of 180 

minutes where the yield was 50.7%. 

 
Key words : Ocimum Basilicum L., antibacteria, solvent. 

 
 

 

PENDAHULUAN 

 
Kemangi merupakan salah satu tanaman yang 

tumbuh di Indonesia. Selama ini kemangi, sebagai 

sayuran, hanya dimanfaatkan sebagai lalapan. Padahal 

kemangi memiliki kandungan zat anti bakteri yang baik 

dalam membunuh bakteri yaitu senyawa 2,6-oktadiena- 

1,8-diol. (Wijayanti, Solikhah, & Kusuma, 2015) 

Menurut penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

daun kemangi tidak saja mengandung 2,6-oktadiena- 1,8-

diol namun juga mengandung senyawa-senyawa ekso 

metil kamfenilol, kamfor, fitol, linalool oksida, dan 

eugenol yang dikenal dengan minyak atsiri (Wijayanti, 

Solikhah, & Kusuma, 2015). Zat-zat yang disebutkan di 

atas merupakan zat yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pewangi atau anti bakteri. (Radhakrishnan, T. M., 

Samuel, Krishna, & Sudhakar., 2012). Sebagai anti 

bakteri, zat-zat tersebutdapat dimanfaatkan lebih lanjut, 

salah satunya dapat digunakan dalam formulasi pada 

pembuatan sabun mandi sebagai zat aktif. Namun 

demikian, penelitian ini hanya bertujuan untuk 

mempelajari pengaruh suhu dan jenis solvent dalam 

mengekstrak zat 2,6-oktadiena-1,8-diol yang terkandung 

dalam daun kemangi. (Kurniasih, 2014) 
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Ekstraksi merupakan salah satu metode pemisahan 

sebuah komponen yang terdapat dalam sebuah 

campuran. (Ibrahim, Yuianta, & Sriherfyna, 2015). 

Komponen yang akan dipisahkan, ditarik menggunakan 

pelarut yang memiliki sifat melarutkan yang tinggi 

terhadap komponen yang diinginkan. Komponen dan 

pelarut kemudian dipisahkan dengan penguapan pada 

titik didih pelarut. Salah satu metode ekstraksi yang 

dikenal adalah yang disebut dengan metode ekstraksi 

refluks. Menurut peneliti sebelumnya (Atikah.N, 2013), 

ekstraksi refluks dicirikan dengan menggunakan kondisi 

operasi pada temperatur titik pelarutnya, selama waktu 

tertentu. Metode ini sesuai digunakan untuk 

mengekstraksi sampel yang memiliki tektur kasar seperti 

serbuk daun kemangi. (Dhulgande, A.R.Birari, & 

D.A.Dhale, 2010), (M.N.Islam, A.Sabur, R.Ahmad, & 

M.E.Hoque, 2015) 

Dilihat dari kemampuan melarutkan zat aktif yang 

diinginkan, jenis solvent yang dipelajari pada penelitian 

ini adalah etanol dan heksana. Etanol disebut juga etil 

alkohol yang dipasaran dikenal dengan nama alkohol, 

merupakan senyawa organik dengan rumus kimia 

C2H5OH  dan  heksana  memiliki  rumus  kimia  C6H14. 

(Handayani & M.Safaatul, 2010).  Dalam kondisi  suhu 

ruangan etanol dan heksana berwujud cairan yang 

mudah terbakar dan mudah menguap dengan titik didih 

berturut-turut adalah 78 dan 69oC. Variasi temperatur 

yang  diamati pada  penelitian  ini adalah dalam kisaran 

50 – 70oC. Rumus bangun zat aktif yang akan  

diekstrak dapat dilihat pada Gambar 1. (Kurniasih, 

2014) 

 

Gambar 1. Rumus bangun zat 2,6-oktadiena-1,8-diol 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu 

persiapan daun kemangi, proses ekstraksi, dan pengujian 

hasil ekstraksi. Pertama daun kemangi dibersihkan lalu 

sebelum dihaluskan, daun kemangi dikeringkan terlebih 

dahulu di dalam oven pada suhu 110oC selama 3 jam. 

Daun kemangi yang telah dikeringkan dan kemudian 

ditimbang sebanyak 100 gram dapat dilihat pada Gambar 

2. Pada kondisi ini dipastikan daun kemangi sudah 

kering    sehingga    awet    dalam    masa  penyimpanan. 

 

(JORGE, TOLEDO, ALEJANDRO, RUTH, & NOE, 

2013). Proses penghalusan daun kemangi bertujuan 

untuk meningkatkan luas permukaan bidang kontak 

antara pelarut dan daun sehingga memudahkan pelarut 

untuk masuk ke dalam sel daun kemangi dan menarik 

senyawa aktif yang diinginkan. (M.N.islam, A.Sabur, 

R.Ahmad, & M.E.Hoque, 2015) tahap selanjutnya  

adalah proses ekstraksi dimana 100 gram serbuk daun 

kemangi diumpankan ke dalam alat ekstraksi refluks 

yang dicampur dengan solven dalam perbandingan 1: 2. 

Ekstraksi berlangsung dalam waktu yang bervariasi yaitu 

90, 120, dan 180 menit pada variasi suhu suhu 50, 60  

dan 70oC dimana sampel ditarik pada waktu yang 

ditetapkan dengan variasi suhu secara bersamaan. Untuk 

waktu yang lain dan solven yang berbeda dilakukan 

dengan cara yang sama, sehingga pada penelitian ini 

terdapat 18 sampel yang dianalisis. Diagram proses 

ekstraksi dapat dilihat pada Gambar 2. 

(HELMENSTINE, 2017) 

 
 

 

Gambar 2. Serbuk Kemangi kering dan penimbangan 

 
Produk hasil ekstraksi ditampung lalu disaring untuk 

diambil filtratnya. Filtrat yang terdiri dari solven dan zat 

aktif lalu dievaporasi, untuk memisahkan solven, 

menggunakan rotary evaporator pada suhu mendekati 

titik didih masing-masing pelarut dan dengan tekanan 

sebesar 350 mmHg seperti ditampilkan pada Gambar 4. 

 

 

 
Gambar 4. Pemisahan zat aktif dari solven dengan rotary 

evaporator 
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Selanjutnya dilakukan analisa kuantitatif terhadap 

kandungan zat aktif yang dihasilkan menggunakan Gas 

Cromatography Mass Spectrometry (GC-MS). (Babu & 

D.S. Sarma, 2011). GC-MS merupakan instrumen yang 

biasa digunakan untuk kandungan senyawa dalam 

sebuah campuran organik secara kuantitatif, dalam hal 

ini khususnya senyawa organik yang bersifat volatil. 

Ketika sampel dimasukkan ke dalam alat GC-MS 

sebagian senyawa berubah menjadi uap. Uap tersebut 

kemudian dilewatkan melalui sebuah celah dan masuk  

ke dalam ruang yang ada filamen yang menghasilkan 

berkas elektron dengan energi tertentu, selanjutnya uap 

ini dapat dibaca dengan akurat oleh Mass Spectroscopy. 

(Ibrahim, Yunianta, & Sri Herfyana, 2015) 

 

 

Gambar 3. Diagram Proses Refluks Distilasi 

(Helmenstine, 2017) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini bermaksud untuk mengekstrak zat 

aktif, 2,6-oktadiena-1,8-diol, yang terdapat dalam daun 

kemangi (Ocimum Basilicum L.). Penelitian terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu diawali dengan preparasi bahan 

baku seperti pengeringan dan penghalusan, tahap 

selanjutnya adalah proses ekstraksi untuk menarik zat 

aktif menggunakan solven dan terakhir adalah tahap 

pengujian hasil ekstraksi secara kuantitatif. (Ibrahim, 

Yuianta, & Sriherfyna, 2015) 

Pengamatan hasil ekstraksi dilakukan pada variasi 

waktu 90, 120, dan 180 menit. Dengan variasi suhu 50, 

60 dan 70oC. Pengujian masing-masing sampel 

dilakukan menggunakan GC-MS. (Babu & 

D.S.K.Sarma, 2011). Hasil analisis yang diperoleh 

kemudian diolah untuk disajikan dalam % yield seperti 

dapat  dilihat  pada Tabel 1. Yang dimaksudkan dengan 

% yield di sini adalah jumlah rendemen zat aktif yang 

diperoleh dibandingkan dengan zat aktif yang 

seharusnya terdapat dalam daun kemangi sebeum 

diekstrak. 

 

Tabel 1 Hasil analisis 2,6-oktadiena-1,8-diol pada 

Ekstraksi Daun Kemangi 

 

Jenis 

Pelarut 

Waktu 

(Menit) 

Yield (%) 

500C 600C 700C 

Etanol 90 23.1 35.6 38.3 

120 24.5 37.8 41.8 

180 25.1 44.3 45.4 

Heksana 90 20.8 26.7 34.6 

120 28.5 35.4 38.6 

180 30.4 38.3 40.7 

 
Tabel 1 memperlihatkan bahwa % yield yang dihasilkan 

pelarut etanol lebih besar dibandingkan dengan pelarut 

heksana yaitu sebesar 45,4 % pada kondisi yang sama 

atau lebih besar 10,4 %, hal ini dikarenakan relatif 

polarity pelarut etanol lebih besar dinadingkan pelarut 

hexana yaitu 0,654 berbanding 0,009. Relatif polarity 

berkaitan erat dengan kemampuan suatu zat melarutkan, 

hal ini mengakibatkan kelarutan 2,6-oktadiena-1,8-diol 

dalam pelarut etanol lebih besar dibandingkan dalam 

pelarut hexana. Sepanjang pengamatan selama proses 

ektraksi, hasil terbaik diperoleh pada waktu eksyraksi 

180 menit, ini sesuai dengan teori yang mengatakan 

bahwa jika waktu kontak antara pelarut dengan bahan 

aktif berlangsung relatif lebih lama maka akan jumlah 

zat aktif yang akan terekstrak juga akan semakin banyak. 

(M.N.Islam, A.Sabur, R.Ahmad, & M.E.Hoque, 2015) 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilaporkan oleh (Handayani & M.Safaatul, 2010) 

 
PENGARUH SUHU PADA HASIL EKSTRAKSI 

DENGAN PELARUT ETANOL 

 
Hal yang juga diamati pada penelitian ini adalah 

pengaruh suhu terhadap yield zat aktif yang dihasilkan. 

Gambar 5 dan 6 memperlihatkan bahwa dengan 

menggunakan baik hexana maupun etanol sebagai 

pelarut, hasil terbaik keduanya diperoleh pada  suhu 

70oC yaitu 40,7 dan 45,4 % berturut-turut pada waktu 

ekstraksi 180 menit. Hal ini disebabkan pada suhu yang 

meningkat maka kelarutan 2,6-oktadiena-1,8-diol dalam 

masing-masing pelarut juga meningkat. Teori 

mengatakan bahwa, dengan meningkatkan suhu, 

peristiwa difusi juga akan meningkat, hal ini 

mengakibatkan proses ekstraksi juga akan berlangsung 

lebih cepat. Namun dalam kaitannya dengan kenaikan 

suhu operasi, hal lain yang juga harus diperhatikan 

adalah daya tahan zat aktif terhadap suhu. Pada suhu 

tinggi bukan tidak mungkin dapat merusak komponen 

2,6-oktadiena-1,8-diol. (Panji, 2012) 
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Gambar 5. Pengaruh Suhu Pada Hasil Ekstraksi dengan 

pelarut Hexana 
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Gambar 5. Pengaruh Suhu Pada Hasil Ekstraksi dengan 

pelarut Etanol 

 
PENGARUH SUHU PADA VARIASI SOLVEN 

 
Gambar 7 menunjukkan pengaruh suhu pada kedua 

solven etanol dan hexana. Dapat dilihat bahwa kelarutan 

2,6-oktadiena-1,8-diol cenderung lebih besar dengan 

pelarut etanol dibandingkan pelarut hexana pada kondisi 

suhu dan waktu reaksi yang sama. Pada mulanya, saat 

kondisi suhu paling rendah yaitu 50oC, kelarutan zat 

aktif dalam etanol lebih rendah dibandingkan dalam 

heksana dimana  dihasilkan  yield  23,1  berbanding  

30,4 %, hal ini diduga bahwa pada suhu tersebut masih 

jauh dari titik didih etanol yaitu 78oC sehingga 

difusivitas etanol masih rendah. (Handayani & 

M.Safaatul, 2010). Namun dengan meningkatnya suhu 

operasi, kelarutan zat aktif dalam etanol perlahan 

meningkat bahkan melampau kelarutan dalam hexana 

baik pada suhu 60 maupun pada suhu 70oC. Hasil yield 

terbaik yang diperoleh pada suhu 70oC yaitu 45,4 %. 

Gambar 7. Pengaruh Suhu Pada Hasil Ekstraksi variasi 

pelarut pada waktu 180 menit 

 

 
KESIMPULAN 

 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Keberhasilan proses ekstraksi sangat dipengaruhi 

oleh ketepatan memilih solven dan ketepatan dalam 

menentukan kondisi operasi 

2. Hasil ekstraksi terbaik diperoleh dengan pelarut 

etanol dengan kondisi suhu suhu 70◦C, dan waktu 

ekstraksi 180 menit. 
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ABSTRAK: Unmanned Ground Vehicle (UGV) merupakan salah satu kendaraan otomatis yang bergerak pada 

permukaan tanah. UGV ini memiliki banyak kegunaan yang dapat membantu dalam kehidupan maupun penelitian. 

Pada penelitian ini dipergunakan UGV yang berbentuk tank untuk melakukan pengukuran derajat keasaman tanah pada 

suatu lokasi. Jenis tank ini dipergunakan agar kendaraan tersebut dapat bergerak pada berbagai kondisi. Pengukuran 

derajat keasaman ini menggunakan sensor pH. Penelitian ini dapat dikatakan cukup berhasil dengan keberhasilan dalam 

melakukan pengukuran yaitu sebesar 12 volt 

 

Kata Kunci: UGV, Tank, Derajat Keasaman Tanah, Pengukuran  

 

ABSTRACT: Unmanned Ground Vehicle (UGV) is one of the autonomous vehicles that moves on the ground. UGV 

has many uses that can help in life and research. In this study, UGV in the form of a tank was used to measure the 

acidity of the soil at a location. This type of tank is used so that the vehicle can move in various conditions. Measuring 

the degree of acidity uses a pH sensor. This research can be said to be quite successful with the success in making 

measurements which is 12 volts 

 

Keywords: UGV, Tank, Degree of Soil Acidity, Measurement 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan teknologi begitu pesatnya dan telah 

merambah ke segala bidang termasuk pada kendaraan 

dimana sekarang telah banyak dikembangkan riset 

tentang kendaraan tanpa awak diantaranya adalah 

kendaraan tanpa awak yang bergerak didarat baik 

terkontrol secara manual ataupun secara otomatis atau 

yang sering dikenal dengan unmanned ground 

vehicle(UGV). UGV ini biasanya dipergunakan pada 

kondisi dimana tempatnya kotor, berbahaya, sulit 

dicapai(Noor, Zain, and Mazalan 2013). Adapun 

kegunaan dari UGV ini adalah untuk misi yang 

kompleks dan sulit, monitoring, pengawasan, 
pengumpulan data pada lingkungan yang dinamis yang 

tidak diketahui, pencarian korban bencana,  dan 

transportasi logistik(Magid, Lavrenov, and Afanasyev 

2017).  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan 

tambang. Oleh karena itu banyak perusahaan tambang 

yang melakukan penambangan. Bahkan masyarakat pun 

ikut-ikutan dalam melakukan penambangan yang dikenal 

dengan Tambang Inkonvensional (TI). Penambangan 

yang dilakukan secara besar-besaran dan juga dilakukan 

secara serampangan dapat menimbulkan kerusakan 

seperti terlihat pada gambar 1 berikut.  

 
Gambar 1. Lahan bekas tambang 

Dampak kegiatan tambang ini yaitu adanya 

perubahan drastis atas sifat fisik dan kimia tanah, selain 

itu dampak tersebut juga memberikan gangguan terhadap 
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hewan, tumbuhan dan tanah yang ada, serta ekosistem 

alami. Sehingga dampak dari kehilangan vegetasi dan 

degradasi lahan secara potensial akan dapat 

menyebabkan erosi tanah, kehilangan biodiversitas, 

berkurangnya habitat hewan liar, dan degradasi daerah 

penampung air. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 

biasanya dilakukan revegetasi dan reklamasi terhadap 

lahan bekas tanah tersebut. Namun sebelum melakukan 

kegiatan tersebut tentunya harus diukur dulu kadar asam 

dan basa atau pH tanah tersebut. Namun 
permasalahannya adalah untuk mencapai lokasi bekas 

tambang juga sangat sulit sehingga memerlukan alat 

bantu. Untuk itulah akan dipergunakan unmanned 

ground vehicle(UGV) yang mampu bergerak dalam 

medan yang sulit dan mencapai lokasi lahan bekas 

tambang tersebut kemudian melakukan pengukuran. 

Kemudian hasil pengukuran tersebut akan dikirim ke 

operator dan juga tersimpan pada memory 

mikrokontroler. Dalam pergerakannya UGV ini dibantu 

dengan kamera sehingga arah perjalanan dan pergerakan 

UGV tersebut dapat terpantau oleh operator yang 
memegang remote control. Dengan adanya bantuan dari 

kamera tersebut maka UGV ini masih dapat 

dikendalikan meskipun berada pada jarak yang cukup 

jauh dari operatornya. 

Selain merancang UGV yang mampu bergerak pada 

kondisi lingkungan yang sulit, tujuan khusus lainnya 

adalah pengendalian UGV ini untuk mengikuti jalur 

yang akan dilalui dan juga bagaimana melakukan 

pengukuran secara remote. Sehingga diharapkan UGV 

ini akan mampu memberikan informasi tentang keadaan 

lahan tersebut. Dengan demikian akan diketahui Batasan 

lahan yang memiliki nilai pH tertentu. Hal ini tentunya 
akan memudahkan dalam melakukan revegetasi dan 

reklamasi terhadap lahan tersebut. 
 

 

UNMANNED GROUND VEHICLE(UGV) 

 

Unmanned Ground Vehicle (UGV) adalah Kendaraan 

darat tak berawak yang bergerak di tanah dan tidak ada 

awak baik sebagai operator maupun penumpang. UGV 

ini telah berkembang dengan pesat dan dapat digunakan 

untuk banyak aplikasi yang lingkungannya tidak 

nyaman, berbahaya, kotor, dan sulit dicapai(Noor, Zain, 

and Mazalan 2013). Pada umumnya UGV ini memiliki 

seperangkat sensor yang dipergunakan untuk mengamati 

lingkungan, kemudian secara autonomous akan membuat 

keputusan untuk menjalankan tugasnya atau 

menyampaikan informasi yang terbaca dari sensor 
tersebut kepada operator manusia di lokasi lain yang 

akan mengendalikan kendaraan tersebut melalui 

teleoperation. 

Penelitian tentang UGV ini telah banyak dilakukan 

oleh peneliti terutama untuk pergerakan mengikuti 

jalur(Wang, Chen, and Jin 2009). Menurut Wang, 

mengikut jalur yang ditentukan secara optimal 

merupakan permasalahan tersendiri yang perlu 

dipecahkan apalagi jika kondisi lingkungan yang akan 

dilalui merupakan kondisi dinamis baik berupa jalur 

yang banyak halangan (avoidance) ataupun jalur yang 

dilalui tidak mulus. Hal ini menyebabkan UGV harus 

memiliki kemampuan yang pintar agar mampu 

mengatasi persoalan tersebut. Pada penelitian ini, Wang 

menggunakan bantuan algoritma tambahan yakni 

gabungan algoritma Particle Swarm Optimization 

dengan tambahan berupa Augmented Lagrangian yang 

disebut dengan (ALPSO). Algoritma ini dipergunakan 

untuk menentukan jalur terpendek. Dan pada penelitian 

Wang ini, algoritma ALPSO mampu mencari jalur 
terpendek dari beberapa jalur yang ditentukan. Namun 

kelemahan pada penelitian ini yakni belum ditest pada 

kondisi yang benar-benar belum diketahui kondisinya 

karena jalur-jalur yang dipilih untuk dilalui telah 

ditentukan terlebih dahulu. Meskipun sudah ada 

halangan pada jalur tersebut namun belum optimal. Oleh 

karena itu untuk mengatasinya peneliti lain 

menambahkan sensor kamera sebagai vision sensor. 

Peneliti yang menggunakan vision sensor ini untuk 

operasi jarak jauh dan telemetry (Ha and Lee, 2013). 

Namun pada penelitian ini kamera dipergunakan untuk 
koordinasi atau sebagi navigasi dari UAV ke UGV. 

Peneliti lain yang memanfatkan kamera untuk deteksi 

jalur yang dilaluinya berbasis pada pengolahan 

citra(Min, 2013). Menurut Min ini citra jalan dibagi 

dalam beberapa bagian sisi tengan jalan dan pedestrian. 

Citra tersebut diolah dengan pengklasifikasian kemudian 

dijadikan sebagai acuan sehingga jalur yang akan dilalui 

dapat diketahui dengan tepat. Namun pada penelitian ini 

masih memiliki kelemahan yaitu reaksi sensitif di 

sekitarnya lingkungan, dan banyaknya pengolahan data 

sehingga memakan waktu yang cukup lama. 

Peneliti lain mencoba untuk menerapkan kamera 
infra-red sebagai sensor vision untuk mendeteksi jalur 

pada UGV(Rankin et al. 2011). Kamera ini 

dipergunakan karena pada kamera biasa memiliki 

keterbatasan saat dipergunakan pada malam hari atau 

cahaya yang kurang misalkan saat mendung pekat. 

Namun permasalahannya adalah harga kamera infra-red 

yang mahal. 

Selain itu banyak pula peneliti yang membahas 

navigasi dari UGV, diantaranya dengan menggunakan 

GPS dan kompas(B.-J. Y. B.-J. Yoon, Park, and Kim 

2006). Menurut Yoon, UGV yang dipergunakan terbagi 
atas dua buah system kendali yakni sistem kendali 

longitudinal dan lateral.  Adapun system vehicle menurut 

Yoon seperti pada gambar 2 berikut ini : 

 
Gambar 2. Sistem vehicle(B.-J. Y. B.-J. Yoon, Park, and 

Kim 2006) 

Pada gambar 2 tersebut yang menjadi sumber pergerakan 

yaitu motor penggerak dimana pengendali pergerakan 
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Disain Platform Unmanned Ground Vehicle (UGV) Sebagai Pengukur Derajat Keasaman Tanah 

 

UGV untuk kendali kemudi dan juga untuk sistem 

pengereman. Motor tersebut dikendalikan kecepatannya 

(rpm) dengan menggunakan driver yang ada. GPS dan 

kompas pada penelitian ini dipergunakan untuk posisi 

yang akan dituju oleh UGV tersebut. Sehingga 

berdasarkan pembacaan GPS dan Kompas inilah acuan 

pergerakan UGV. Sehingga pengendali akan 

menggerakkan motor dan dengan kombinasinya untuk 

pergerakannya menuju pada posisi yang ditentukan oleh 

GPS dan Kompas. Namun GPS dan Kompas ini juga 
terkadang mengalami kendala dalam penggunaannya 

karena sangat tergantung pada penerimaan posisi satelit. 

Sehingga jika sinyal terganggu maka sulit untuk 

melakukan pergerakannya selain itu permasalahan 

lainnya adalah ketepatan pembacaan GPS yang memiliki 

error yang cukup besar. Untuk mengatasi masalah 

tersebut peneliti lain menggunakan sensor lain yang 

dikenal dengan teknologi Light Detection and Ranging 

(LIDAR) sebagai sensor untuk dipergunakan ketika GPS 

mengalami gangguan(Vandapel, Donamukkala, and 

Hebert 2006). Namun yang menjadi kendala dari LIDAR 
ini yakni harga yang relatif mahal dan aplikasi militer 

sehingga untuk membelinya butuh perijinan yang  ketat.  

Selain itu banyak pula mengembangkan UGV ini 

dalam beberapa bentuk jenis roda yang tentunya 

didasarkan pada fungsi dan kinerja yang diinginkannya. 

Tipe Rover (Shimoda, Kuroda, and Iagnemma 

2007)seperti terlihat pada gambar 3 berikut : 

 
Gambar 3. UGV tipe rover yang beroda 

Namun kendala pada tipe ini yaitu jika menghadapi jalur 

yang tidak rata dan ada obstacle (halangan). Oleh karena 

itu beberapa peneliti telah mengembangkan tipe ini 

dengan menambahkan roda yang dilengkapi dengan 

suspense seperti pada gambar 4 berikut ini :(Mazal, 

Stodola, and Podhorec 2014) 

 
Gambar 4. Rover dengan tambahan roda dan suspense 

Peneliti lain mengembangkan tipe UGV dengan roda 

tambahan dan suspense yang dikenal dengan tipe 

locomotion(Lim, Kim, and Yoon 2010) dengan ilustrasi 

gambar pergerakan rodanya seperti pada gambar 5 

berikut ini : 

 
Gambar 5. ilustrasi pergerakan locomotion 

Peneliti lain mengenbangkan UGV ini dengan tipe roda 

menggunakan tank(Emami and Bahmani 2015) seperti 

pada gambar 6 berikut ini : 

 
Gambar 6. UGV tipe roda tank 

UGV tipe tank ini sama seperti beroda yang memiliki 

permasalahan saat berhadapan dengan halangan dan 

jalan yang tidak rata, sehingga peneliti lain juga 

mengembangkan UGV tipe roda tank ini dengan 

melakukan penambahan roda tank-nya seperti terlihat 

pada gambar 7 berikut ini :(Magid, Lavrenov, and 

Afanasyev 2017) 

 
Gambar 7. UGV tipe roda tank dengan tambahan roda 

Pada gambar 7 tersebut terlihat bahwa penambahan roda 

tank ini berfungsi pada saat ada halangan didepannya. 
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Dimana roda tambahan tersebut akan mencapai ujung 

dari halangan tersebut kemudian akan membawa seluruh 

badan UGV untuk melewati halangan tersebut seperti 

yang terlihat pada ilustrasi pada gambar 8 berikut : 

 
Gambar 8. Ilustrasi UGV tipe roda tank dengan 

tambahan roda saat melewati halangan 

Pemodelan UGV pun juga dilakukan oleh peneliti(Y. 

Yoon et al. 2009) dimana pada penelitian ini dilakukan 

pemodelan dengan pendekatan predictive untuk 
trajectory dari jalur yang ada. Pada gambar 9 berikut ini 

merupakan model pergerakan UGV. 

 
Gambar 9. Skema model UGV 

Dari skema pada gambar 9 maka persamaan dinamis 

UGV dapat dilihat sebagai berikut:(Y. Yoon et al. 2009) 

𝑚𝑣(�̇� + �̇�) = −𝐹𝑥𝑠𝑖𝑛𝛽 + 𝐹𝑦𝑐𝑜𝑠𝛽,                 (1) 

𝑚�̇� = 𝐹𝑥𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝐹𝑦𝑠𝑖𝑛𝛽                 (2) 

𝐼𝑧𝑧�̇� = 𝑀𝑧                   (3) 

Dimana m adalah massa, Izz merupakan moment inertia 

dari UGV, Mz yaitu momentum UGV dan Fx, Fy 

merupakan gaya pada sumbu x dan y yang menunjukkan 

pergerakan UGV. Β adalah arah kecepatan UGV 

terhadap sumbu x berdasarkan koordinat body frame. 

Sedangkan φ adalah sudut yaw dan inertial frame dan v 

adalah kecepatan center of gravity (CG) dari UGV. 

[

𝐹𝑥

𝐹𝑦

𝑀𝑧

] = [

−𝑠𝑖𝑛𝛿𝑓    0

cos 𝛿𝑓       0

𝐿𝑓𝑐𝑜𝑠𝛿𝑓  − 𝐿𝑓

] [
2𝐹𝑠𝑓

2𝐹𝑠𝑟
] + [

𝑐𝑜𝑠𝛿𝑓    0

𝑠𝑖𝑛𝛿𝑓     0

𝐿𝑓𝑠𝑖𝑛𝛿𝑓 0

] [
2𝐹𝑠𝑓

2𝐹𝑠𝑟
] (4) 

Dimana δf merupakan sudut steer bagian depan, Fsf, Fsr, 

Flf dan Flr merupakan gaya pada arah longitudinal dari 

sisi ban, Lf dan Lr merupakan panjang dari CG UGV. 

Gaya pada longitudinal dan sisi ban, Fl* dan Fs* pada 

setiap ban merupakan sebuah fungsi dari sudut slip (α), 
rasio slip (s), dan koefisien gesek dari jalur (µ) dan total 

beban vertikal (Fz), sehingga rasio slip s didefinisikan 

sebagai :(Y. Yoon et al. 2009) 

𝑠 = {

𝑟𝑤

𝑣𝑙
− 1  𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑙 > 𝑟𝑤, 𝑣𝑙 ≠ 0 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛

1 −
𝑣𝑙

𝑟𝑤
  𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑣𝑙 < 𝑟𝑤,   𝑤 ≠ 0 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛

 (5) 

Dimana vl adalah kecepatan longitudinal dari pusat ban, 

r merupakan radiun efektif dari ban, w yaitu kecepatan 

sudut dari ban. Dari pemodelan diatas maka dapat 

ditentukan posisi dari UGV yang diinginkan. UGV ini 

memiliki derajat kebebasan 3 DOF yaitu : sumbu x, 

sumbu y dan yaw. Sehingga pergerakan UGV ini 

merupakan hasil kombinasi dari kecepatan motor-motor 

penggerak UGV. 

Penggunaan UGV ini juga telah banyak 
dipublikasikan oleh peneliti-peneliti diantaranya adalah 

untuk surveillance (Sawalmeh et al. 2015), penentuan 

dan pencarian bahan tambang (D. J. Yoon, Jang, and 

Kim 2011)pada area tambang(Yagimli and Varol 2009), 

mapping atau pemetaan(D. J. Yoon, Jang, and Kim 

2011), dan Pemetaan 3D(Browning et al. 2012). 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pada 

penelitian ini akan digunakan UGV yang memiliki tipe 

tank dengan roda tambahan karena area yang akan 

dilalui cukup sulit dan tidak diketahui. Kamera akan 

dipakai sebagai monitor untuk melihat lingkungan dan 

jalur yang dilalui. Penggunaan GPS dan kompas juga 
diperlukan dalam menentukan posisi pengukuran. 
 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang 

terdiri atas beberapa tahapan atau langkah yang akan 

diambil atau dilakukan. Adapun metode yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
Perancangan 

 

Adapun perancangan UGV ini terbagi atas dua hal yakni  

Perancangan mekanik 

Yang termasuk pada perancangan mekanik ini adalah 

perancangan body, pemilihan motor dan pemilihan 

ukuran serta jenis roda. Body yang akan dipergunakan 

pada UGV ini menggunakan bahan dari aluminium. 
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Perancangan elektrik 

Perancangan elektrik ini meliputi pemilihan flight 

controller, electronic speed controller, battere, GPS, 

remote control, power module. Komponen tersebut 

merupakan pendukung dari sistem UGV. 

Perancangan Sensor 

Pada saat ini telah dilakukan perancangan sensor yang 

digunakan. Sensor ini menggunakan dua lempeng logam 

yang terdiri dari seng (Zn) dan tembaga (Cu). Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan tanah yang berasal dari 
tanah rawa untuk sementara. Kemudian divalidasi 

menggunakan pengukuran yang berasal dari multimeter.   

Pembuatan Platform UGV 

Setelah dilakukan perancangan maka langkah berikutnya 

adalah membuat Platform UGV ini. Tentunya setelah 

dilakukan proses pemesanan dan pembelian komponen 

pendukungnya. 

 

 
Gambar 10. Platform UGV 

 

Pengujian  

 

Langkah ini harus dilakukan untuk melihat apakah UGV 

yang dibuat telah sesuai dengan rancangan atau belum, 

serta apakah platform yang dibuat ini telah dapat 

menyelesaikan permasalahan atau belum. Jika belum 

maka masih dapat dilakukan perbaikan kembali hingga 

tujuannya tercapai. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah melakukan perakitan maka selanjutnya 

dilakukan pengujian. Pada tahap awal, pengujian 

dilakukan dengan melakukan validasi dari sensor seperti 

terlihat pada table 1 berikut ini : 

Tabel 1. Validasi Sensor 

No Pembacaan 

Sensor (volt) 

Pembacaan 

multimeter 

(volt)) 

Keterangan 

1. 0.05 0.03 Valid 

2. 0.07 0.035 Valid 

3. 0.06 0.04 Valid 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian gerakan UGV saat 

menghadapi rintangan yang ada dihadapannya seperti 

terlihat pada gambar 11 

 
Gambar 11. UGV bergerak melintasi rintangan 

Dalam melakukan pergerakannya sinyal kendali yang 

diberikan berupa Pulse Width Modulation (PWM). Pada 

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil tegangan 

output yang mampu dilewatkan oleh rangkaian driver 

dari vcc sumber motor berdasarkan variatif nilai pwm 

yang diberikan. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

mengukur titik pengujian pada output driver motor 

menggunakan voltmeter dengan perubahan nilai pwm. 

Sumber tegangan yang digunakan sebesar 9Volt DC, 

hasil pengujian disajikan dalam tabel 2 berikut ini : 

Tabel 2. Pengujian Tegangan Output terhadap nilai 

PWM yang diberikan 

Nilai 
PWM 

Tegangan 
Output terukur 

(Volt) 

Tegangan 
Output ideal 

(volt) 

Selisih ( |ideal 
– terukur| ) 

0 0 0 0 

25 1.45 0.9 0.55 

51 2.5 1.8 0.7 

76 4.18 2.7 1.48 

102 5.33 3.6 1.73 

127 6.07 4.5 1.57 

153 6.66 5.4 1.26 

178 7.1 6.3 0.8 

204 7.5 7.2 0.3 

229 7.82 8.1 0.28 

255 8.17 9 0.83 

Jumlah   49.5 9.5 

 

Hasil pengujian berikutnya adalah pengujian besaran 

tegangan terhadap kecepatan motor. Besarnya nilai 

tegangan output ini akan mempengaruhi kecepatan 

perputaran motor, namun kondisi start awal perputaran 
motor tidak dimulai secara linear dari angka 0, 

melainkan pada saat tegangan mencapai 2,5 Volt DC. 

Kondisi ini dapat diakibatkan oleh karakteristik motor 

DC yang digunakan. Hasil pengujian ini dapat dilihat 

pada gambar 12 berikut ini : 
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Gambar 12 Grafik Kecepatan motor terhadap Tegangan 

yang diberikan 

Dari gambar 12 diatas dapat diamati penambahan 
kecepatan putaran motor berdasarkan tegangan yang 

diberikan yang paling signifikan berada pada nilai 

2,5Volt DC hingga 4,18 Volt DC, setelah nilai tersebut 

penambahan kecepatan yang dihasilkan sudah mendekati 

linier. 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka 

dapat dilihat bahwa UGV telah mampu bergerak dan 

melakukan pergerakan sesuai kebutuhan. Namun 

pergerakan ini masih harus diimplementasikan algoritma 

kendali di dalamnya agar UGV ini mampu bergerak 

secara autonomous. Sensor yang dirancang terlihat telah 

mampu melakukan pengukuran. Agar lebit teliti perlu 

digunakan algoritma cerdas untuk membantu sensor agar 

lebih tepat dalam melakukan pengukuran.  
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ABSTRAK: Diabetes adalah penyakit metabolisme kronis yang dikarakteristikan dengan tingkat gula darah yang jauh 

di atas batas normal. Diabetes memiliki dua tipe yaitu tipe 1 lebih serius karena berkembang dengan cepat dan dapat 

memburuk hanya dalam hitungan minggu atau hari, Sementara penderita diabetes tipe 2 biasanya tidak mengalami 

gejala yang mencolok. Gejala utama dari diabetes itu sendiri adalah rasa haus yang tidak normal, buang air lebih 

sering,semakin kurus, dll. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu baik para penderita diabetes atau masyarakat luas 

untuk mendeteksi kadar gula darah secara dini dan dengan di dampingi oleh para ahli sehingga para penderita diabetes 

dapat mendapat pertolongan pertama yang tepat dan juga informasi seputar diabetes secara tepat dan cepat.  Dengan 

pengambilan data menggunakan metode accidential sampling yaitu metode pengambilan data secara bebas, dimana 

sample darah yang diambil yaitu darah kapiler sebanyak ± 0,5 ml yang akan diletakan pada kaca preparat yang disinari 

dengan LED warna hijau yang nantinya intensitas cahaya akan di tangkap oleh photodioda. Selanjutnya melalui node 

MCU ESP8266tegangan yang keluar dari proses pembacaan photodioda diubah menjadi satuan nilai gula darah (mgdl). 

Data akan ditampilkan pada LCD dan di monitoring pada thingspeak yang selanjutnya data pada thingspeak akan 

digunakan sebagai data pada web DIAMONS. Alat rancangan yang telah dibuat akan diuji kembali untuk melihat 

akurasi alat. Pengujian dilakukan terhadap 10 volunteer  dan membandingkanya dengan hasil glucometer komersil. 

Hasil pengukuran menunjukan hasil rata-rata error pengukuran yaitu 37,25%. Dari hasil pengujian juga didapat rata-rata 

ketepatan dalam persentase adalah 1,4% dan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,9818 yang dilakukan pada rentang usia 

20-85 tahun. 

 

Kata Kunci: Diabetes, photodioda, DIAMONS, monitoring,  nodeMCU ESP8266, thingspeak 

 

ABSTRAC: Diabetes is a chronic metabolic disease characterized by blood sugar levels that are well above the normal 

limit. Diabetes has two types, type 1 is more serious because it develops rapidly and can worsen in just a matter of 

weeks or days, while people with type 2 diabetes usually do not experience striking symptoms. The main symptoms of 

diabetes itself are abnormal thirst, urinating more often, getting thinner, etc. The purpose of this research is to help 

both diabetics or the general public to detect blood sugar levels early and by being accompanied by experts so that 

diabetics can get proper first aid and information about diabetes appropriately and quickly. By retrieving the data 

using the accidential sampling method, which is a method of free data collection, where blood samples are taken, 

namely ± 0.5 ml capillary blood which will be placed on the preparatory glass irradiated with green LEDs which later 

the light intensity will be captured by the photodiode. Furthermore, through node MCU ESP8266 the voltage that 

comes out of the photodiode reading process is converted into a unit of blood sugar value (mgdl). Data will be 

displayed on the LCD and monitored at thingspeak, then the data at thingspeak will be used as data on the DIAMONS 

web. The design tool that has been made will be tested again to see the accuracy of the tool. Tests were conducted on 10 

volunteers and compared them to the results of commercial glucometers. The measurement results show the average 

measurement error of 37.25%. From the test results also obtained the average accuracy in percentage is 1.4% and the 

correlation coefficient (R2) is 0.9818 which is done in the age range of 20-85 years. 

 

Key Words: Diabetes, photodioda, DIAMONS, monitoring,  nodeMCU ESP8266, thingspeak. 
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PENDAHULUAN 

 

Diabetes adalah penyakit metabolic yang dapat 

menyerang hampir setiap sistem organ dalam tubuh, yang 

dicirikan dengan meningkatnya konsentrasi gula darah 

serta meningkatnya kadar gula dalam urin. Yang mana 

dampak terparah yaitu komplikasi tingkat lanjut dimana 

dapat menyebabkan penyakit.  

Alat monitoring Diabetes (diamons) dengan sensor 

optik berbasis Internet of Thing (IoT) merupakan alat 

untuk menentukan tingkat gula darah pada manusia. 

Dimana nantinya data akan ditampilkan menggunakan 

LCD dan juga data akan tersimpan pada cloud web 

DIAMONS, yang akan digolongkan dalam 3 kondisi 

yaitu normal, pre-diabetes dan diabetes. 

Nilai Parameter yang diukur adalah kadar kekentalan 

darah yang akan ditangkap oleh sensor photo diode dari 

sumber cahaya LED. Dan untuk Node MCU ESP8266 

digunakan untuk pegolah data dan sekaligus modul WiFi 

yang menghubungkan data hasil pengukuran gula darah 

dengan web server thing speak. 

Cara kerja alat dengan melewatkan cahaya sumber ke 

sampel darah yang diletakkan di atas kaca preparat 

kemudian ditangkap oleh photo diode. Nilai penyerapan 

cahaya yang di serap oleh gula darah sebanding dengan 

konsentrasi glukosa darah pada larutan tertentu. 

Tegangan keluaran dari sensor diolah untuk memperoleh 

kadar gula darah yang dilakukann oleh Node MCU 

ESP8266 yang sekaligus sebagai modul WiFi. Alat 

DIAMONS ini telah dibuat dan dibandingkan dengan 

alat gula darah komersil (brand one call EZ II) 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pembacaan nilai parameter gula darah berdasarkan 

kadar kekentalan darah yang di tangkap oleh sensor 

photodioda dari sumber cahaya LED dengan melewatkan 

cahaya sumber ke sampel darah yang diletakan di atas 

kaca preparat kemudian ditangkap oleh photodiode. 

Nilai penyerapan cahaya yang diserap oleh gula darah 

sebanding dengan konsentrasi glukosa darah pada 

larutan tertentu. Tegangan keluaran dari sensor diolah 

oleh mikrokontroller Node MCU ESP8266 yang 

sekaligus sebagai modul wifi untuk memperoleh nilai 

kadar gula darah. Hasil pembacaan gula darah 

ditampilkan melalui LCD dan  sekaligus dimonitoring 

melalui ineternet. Alat DIAMONS ini telah dibuat dan 

dibandingkan dengan alat gula darah komersil (On Call 

EZ II Glucometer) .  

 

RANCANG BANGUN ALAT DIAMONS 

 

Alat DIAMONS terdiri dari perangkat keras dan 

perangkat lunak. Dimana dalam perancangan dan 

pembuatan perangkat keras meliputi rangkaian Node 

MCU ESP8266, rangkaian sensor gula darah terdiri dari 

komponen utama LED dan photodioda serta rangkaian 

LCD. Untuk perangkat lunak sendiri meliputi pembuatan 

program Node MCU ESP8266 dengan menggunakan 

software Arduino Uno dengan menggunkan bahasa C. 

Adapun blok diagram dari rancangan alat DIAMONS 

dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Blok Diagram Alat DIAMONS 

 

Rangkaian sensor gula darah yang terdiri dari LED 
hijau dan juga photodioda bekerja pada tegangan 5V. 
Ketika darah diletakan pada kaca preparat dan darah 
terdeteksi oleh sesor dengan resistor yang digunakan 
pada LED hijau adalah 120Ω dan resistor pada 
photodioda adalah 30KΩ. Rangakain sensor gula darah 
ditunjukan oleh Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.  Rangkaian sensor gula darah 
 

Rangkaian Node MCU ESP8266 merupakan 

modul mikrokontroller ESP8266 dengan tambahan 

modul WiFi agar terhubung langsung dengan WiFi 
dan membuat koneksi TCP/IP.Modul ini 

membutuhkan daya sekitar 3.3v dengan memiliki 

tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan 

Both (Keduanya). Modul ini juga dilengkapi dengan 

prosesor, memori dan GPIO dimana jumlah pin 

bergantung dengan jenis node MCU ESP8266 yang 

kita gunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri 

sendiri tanpa menggunakan mikrokontroler apapun 

karena sudah memiliki perlengkapan layaknya 

mikrokontroler. Firmware default yang digunakan 

oleh perangkat ini menggunakan AT Command, 
selain itu ada beberapa Firmware SDK yang 

Sensor  
Gula Darah 

Node MCU  
ESP8266 

Tampilan  
LCD 
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digunakan oleh perangkat ini berbasis opensource 

seperti pada gambar 3. 

Sedangkan Rangkaian Inter Integrated Circuit atau 

sering disebut I2C adalah standar komunikasi serial 

dua arah menggunakan dua saluran yang didisain 

khusus untuk mengirim maupun menerima data. 

Sistem I2C terdiri dari saluran SCL (Serial Clock) 

dan SDA (Serial Data) yang membawa informasi 

data antara I2C dengan pengontrolnya. Piranti yang 

dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat 

dioperasikan sebagai Master dan Slave seperti yang 

ditunjukan pada gambar 2.5. Master adalah piranti 

yang memulai transfer data pada I2C Bus dengan 
membentuk sinyal Start, mengakhiri transfer data 

dengan membentuk sinyal Stop, dan membangkitkan 

sinyal clock. Slave adalah piranti yang dialamati 

master.  

Adapun gambar rancangan rangkaian Node MCU 

ESP8266 dan tampilan LCD I2C dapat dilihat pada 

gambar 3. Berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rangkaian Sensor Gula Darah 

 

 Adapun hasil rancangan Alat DIAMONS dapat 

dilihat pada gamar 4. Dibawah ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 4. Foto Alat DIAMONS 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil perbandingan pengujian sumber cahaya LED 

berwarna hijau lebih baik dibandingkan dengan LED 

berwarna biru melalui uji sensitifitas, karena LED warna 

hijau memiliki nilai linieritas yang tinggi dengan koefisien 

kolerasi (R2) yang besar adalah 0,9983. 

 

Tabel 1. Hasil Pembacaan ADC LED hijau dan LED Biru 

 

Percobaan 

Hasil 

pembacaan 

ADC pada 

LED hijau 

Hasil 

pembacaan 

ADC pada 

LED biru 

1 53 40 

2 55 42 

3 59 42 

4 62 45 

5 64 49 

6 68 53 

7 70 56 

8 60 80 

9 70 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5. Nilai ADC LED Hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 6. Nilai ADC LED Biru 
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        Pengujian gula darah ini telah dicobakan lebih dari 

20 volunteer dengan rentang umur yang berbeda yaitu 

dari umur 20-86 tahun. Range normal gula darah 

berada dari sekitar 70-180 mgdl. Dimana disetiap lab 

memiliki range tersendiri semisal 80-200 mgdl ada 

yang mengakatan 70-190 mgdl. Data hasil 

perbandingan pengukuran DIAMONS dengan alat ukur 

gula darah komersil On Call EZ II maka dapat dipastikan 

bahwa sistem sudah sesuai  dengan hasil pengukuran 

menunjukan rata-rata error pengukuran sebesar  37,25%, 

hasil perhitungan nilai ketidakpastian diperoleh nilai ralat 

rata-rata yaitu 132,835 dan nilai ralat pengukuran 18,24 

dan jika dinyatakan dengan persentase adalah 1,4 % 

dengan koefisien korelasi (R2) sebesar 0,9818. 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Diamons dengan On Call EZ 

II 

 

No On 

Call 

EZ II 

Diamons % 

Error 

1 139 139,00 39,00 

2 109 108,39 9,56 

3 138 106,56 60,78 

4 138 148,00 30,75 

5 135 141,00 30,56 

6 120 106,50 31,25 

7 146 149,30 43,74 

8 139 139,00 39,00 

9 150 150,60 49,60 

10 139 140,00 38,28 

 

Adapun gambar grafik hasil korelasi dan regresi 

perbandinagan alat DIAMONS dengan alat komersil On 

Call EZII ditunjukkan pada gambar 7 berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

         Gambar 7. Hasil Korelasi dan Regresi 

 

Hasil pembacaan data pada tampilan LCD dapat 

dilihat pada gambar 8 berikut ini  

. 

 

 

 

 

 

 

          

Gambar 8. Tampilan LCD Alat DIAMONS 

Adapun hasil pembacaan melalui internet 

menggunakan web server thing speak dimana data yang 

masuk lalu terbaca oleh thinspeak akan ditampilkan 

berupa grafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Pembacaan Think Speak 

 

Data pada thinspeak ini akan terkirim secara 

realtime tetapi untuk proses pengiriman data 

memerlukan waktu ± 1 menit. Hal ini tergantung 

terhadap kecepatan internet yang digunakan dan juga 

karna thinspeak adalah platform free sehingga banyak 

sekali yang mengakses ini juga menjadi salah satu 

faktor lama tidaknya data terkirim pada thinspeak 

dari alat DIAMONS. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil perancangan alat monitoring diabetes 

dengan sensor optik berbasis IoT maka didapat beberapa 

kesimpulan yang diperoleh yaitu: 

1. Pengukuran gula darah pada manusia dengan 

menggunakan sensor optic dimana sensor optic yang 

digunakan adalah photodiode. Dan LED yang 

diguakan adalah LED dengan warna hijau karna 

LED hijau memiliki nilai kolerasi yang lebih baik 

dengan LED biru yaitu LED hijau= 0,9983 dan LED 

biru adalah 0,9614. 

2. Photodiode mendeteksi intensitas cahaya dari 

sample dengan output dari pembacaan sensor adalah 

nilai tegangan (Volt). pemilihan photodiode karena 

sensitif terhadap perubahan intensitas cahaya 

dengan selektifitas pada rentang cahaya tampak. 
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3. Rata-rata ketepatan alat gula darah ini adalah 1,4% 

dengan nilai rata-rata perbandingan eror adalah 

37,25%. 
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ABSTRAK: Paper ini bertujuan untuk memonitoring modul sel surya yang dipergunakan sebagai penerang jalan raya 

dan juga lampu lalu lintas. Hal ini disebabkan karena masih seringnya terjadi pencurian terhadap komponen pendukung 

modul sel surya. Monitoring ini dilakukan dengan menggunakan kamera cctv yang dapat merekam semua aktivitas pada 

sekitar modul sel surya tersebut. Sistem monitoring dan keamanan ini juga dilengkapi sengan GPS, sehingga dapat 

diketahui posisi modul sel surya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sistem mampu bekerja dengan 

baik dan sesuai dengan harapan. 

 

Kata Kunci: GPS, Kamera CCTV, Keamanan, Monitoring, Sel Surya 

 

ABSTRACT: This paper aims to monitor solar cell modules that are used as lighting for highways and traffic lights. 

This is due to the frequent theft of supporting components of solar cell modules. This monitoring is done by using a 

CCTV camera that can record all activities around the solar cell module. This monitoring and security system is also 

equipped with GPS so that the module position of the solar cell can be identified. Based on the results of the study it 

was found that the system was able to work well and in accordance with expectations 

 

Keywords: GPS, Camera CCTV, Monitoring, Photovoltaic cell, Security 

 

PENDAHULUAN 

 

Perkembangan energi terbarukan saat ini mulai 

berkembang pesat seiring dengan semakin berkurangnya 

cadangan energi fosil. Sehingga berbagai negara mulai 

mencoba untuk memanfaatkan energi terbarukan ini 

untuk kepentingan di berbagai bidang. Salah satu energi 

baru dan terbarukan yang banyak dipergunakan yakni sel 

surya dimana pemanfaatannya banyak mulai dari 

penerangan jalan raya, lampu lalu lintas, hingga untuk 

penerangan pada perumahan, kantor, tempat ibadah dan 

sebagainya. Namun pemasangan panel sel surya ini juga 
menarik perhatian tangan-tangan jahil yang ingin 

mengambil kesempatan demi kepentingan diri sendiri 

yakni dengan mencuri perlengkapan panel sel surya 

seperti  batere, panel sel surya tersebut, lampu dan lain. 

Lain seperti yang terjadi pada beberapa daerah seperti 

Pelalawan, Riau (Republika.co.id, Kamis 12 Mei 2016), 

Tanah Datar, Sumatera Barat (http://www.minang-

terkini.com, 27 Juli 2016) dan Pulau Derawan kabupaten 

Berau (http://www.beraunews.com, 19 Juli 2016). 

Seperti terlihat pada gambar 1.1 dimana panel sel 

surya dan batere pada system penerangan jalan raya yang 
menggunakan sel surya ini hilang dicuri. Panel sel surya, 

batere, inverter dan controller merupakan komponen dari 

pembangkit listrik tenaga surya (plts) yang mempunyai 

harga cukup tinggi di pasaran sehingga sangat 

memungkinkan untuk dicuri dan kemudian dijual. 

 
Gambar 1. Pencurian Panel Sel Surya 

(http://www.beraunews.com) 

 

Untuk mencegah hal itu terjadi banyak peneliti yang 

mengembangkan penelitiannya pada keamanan dari 

panel sel surya dan komponennya. Peneliti tersebut telah 

menggunakan teknologi untuk memonitoring 

diantaranya adalah : Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA)(Kalaitzakis, Koutroulis, and 

Vlachos 2003), GSM Video channel(Tejwani, Kumar, 

and Solanki 2014), Wireless Sensor Network (Xiaoli and 
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Daoe 2011) dan lain sebagainya. Namun kebanyakan 

monitoring dilakukan dalam rangka ingin mengetahui 

parameter yang diperlukan dan untuk mencegah adanya 

parameter yang terlalu rendah atau tinggi sehingga 

membahayakan sistem secara keseluruhan. Akan tetapi 

dari beberapa peneliti tersebut belum memasukkan unsur 

keamanan pada penelitian mereka.  

Untuk permasalahan keamanan, beberapa peneliti 

telah mulai meneliti system keamanan yang dapat 

mencegah terjadinya tindakan pencurian seperti 
penggunaan kamera, GPS tracker dan sensor network. 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan dirancang 

sebuah sistem monitoring serta sistem keamanan untuk 

mencegah terjadinya pencurian pada panel sel surya dan 

komponen pendukungnya. Sistem yang dikembangkan 

pada penelitian ini akan memanfaatkan teknologi dan 

peralatan seperti yang disebutkan diatas yakni 

menggunakan kamera, GPS tracker dan sensor network 

yang dibuat menjadi satu kesatuan dengan sistem cloud 

yang terhubung langsung dengan pengguna sehingga 

dapat mencegah dan mengidentifikasi pencuri serta 
mendeteksi posisi peralatan yang dicuri tersebut dibawa. 

 

SEL SURYA 

 

Sel surya atau juga sering disebut fotovoltaik adalah 

divais yang mampu mengkonversi langsung cahaya 
matahari menjadi listrik. Sel surya bisa disebut sebagai 

pemeran utama untuk memaksimalkan potensi sangat 

besar energi cahaya matahari yang sampai kebumi, 

walaupun selain dipergunakan untuk menghasilkan 

listrik, energi dari matahari juga bisa dimaksimalkan 

energi panasnya melalui sistem solar thermal. 

Sel surya dapat dianalogikan sebagai divais dengan 

dua terminal atau sambungan, dimana saat kondisi gelap 

atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti dioda, 

dan  saat disinari dengan cahaya matahari dapat 

menghasilkan tegangan. Ketika disinari, umumnya satu 

sel surya komersial menghasilkan tegangan dc sebesar 
0,5 sampai 1 volt, dan arus short-circuit dalam 

skala  milliampere per cm2. Besar tegangan dan arus ini 

tidak cukup untuk berbagai aplikasi, sehingga umumnya 

sejumlah sel surya disusun secara seri membentuk modul 

surya. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28-36 sel 

surya, dan total menghasilkan tegangan dc sebesar 12 V 

dalam kondisi penyinaran standar (Air Mass 1.5). Modul 

surya tersebut bisa digabungkan secara paralel atau seri 

untuk memperbesar total tegangan dan arus outputnya 

sesuai dengan daya yang dibutuhkan untuk aplikasi 

tertentu. Gambar dibawah menunjukan ilustrasi dari 
modul surya.  

 

STRUKTUR SEL SURYA 

 

Sesuai dengan perkembangan sains&teknologi, jenis-

jenis teknologi sel surya pun berkembang dengan 

berbagai inovasi. Ada yang disebut sel surya generasi 

satu, dua, tiga dan empat, dengan struktur atau bagian-

bagian penyusun sel yang berbeda pula (Jenis-jenis 
teknologi surya akan dibahas di tulisan “Sel Surya : 

Jenis-jenis teknologi”). Dalam tulisan ini akan dibahas 

struktur dan cara kerja dari sel surya yang umum berada 

dipasaran saat ini yaitu sel surya berbasis material 

silikon yang juga secara umum mencakup struktur dan 

cara kerja sel surya generasi pertama (sel surya silikon) 

dan kedua (thin film/lapisan tipis). Secara umum terdiri 

dari : 

Substrat/Metal Backing 

 

Substrat adalah material yang menopang seluruh 

komponen sel surya. Material substrat juga harus 

mempunyai konduktifitas listrik yang baik karena juga 

berfungsi sebagai kontak terminal positif sel surya, 

sehinga umumnya digunakan material metal atau logam 

seperti aluminium atau molybdenum. Untuk  sel surya 

dye-sensitized  (DSSC) dan sel surya organik, substrat 

juga berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya 

sehingga material yang digunakan yaitu material yang 

konduktif tapi juga transparan sepertii ndium tin oxide 

(ITO) dan flourine doped tin oxide (FTO). 

 

Material Semikonduktor 

 

Material semikonduktor merupakan bagian inti dari 

sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai 

beberapa ratus mikrometer untuk sel surya generasi 

pertama (silikon), dan 1-3 mikrometer untuk sel surya 

lapisan tipis. Material semikonduktor inilah yang 

berfungsi menyerap cahaya dari sinar matahari. Untuk 

kasus gambar diatas, semikonduktor yang digunakan 

adalah material silikon, yang umum diaplikasikan di 

industri elektronik. Sedangkan untuk sel surya lapisan 

tipis, material semikonduktor yang umum digunakan dan 

telah masuk pasaran yaitu contohnya material 

Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGS), CdTe (kadmium telluride), dan 

amorphous silikon, disamping material-material 

semikonduktor potensial lain yang dalam sedang dalam 

penelitian intensif seperti Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS) 

dan Cu2O (copper oxide). Bagian semikonduktor 

tersebut terdiri dari junction atau gabungan dari dua 

material semikonduktor yaitu semikonduktor tipe-p 

(material-material yang disebutkan diatas) dan  tipe-n 

(silikon tipe-n, CdS,dll)  yang membentuk p-n junction. 

P-n junction ini menjadi kunci dari prinsip kerja sel 

surya. Pengertian semikonduktor tipe-p, tipe-n, dan juga 

prinsip p-n junction dan sel  surya akan dibahas dibagian 

“cara kerja sel surya”.  

 

Kontak Metal / Contact Grid 

 

Selain substrat sebagai kontak positif, diatas sebagian 

material semikonduktor biasanya dilapiskan material 
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metal atau material konduktif transparan sebagai kontak 

negatif. 

 

Lapisan Antireflektif 

Refleksi cahaya harus diminimalisir agar 

mengoptimalkan cahaya yang terserap oleh 

semikonduktor. Oleh karena itu biasanya sel surya 

dilapisi oleh lapisan anti-refleksi. Material anti-refleksi 

ini adalah lapisan tipis material dengan besar indeks 

refraktif optik antara semikonduktor dan udara yang 

menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor 

sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan 

kembali. 

 

MONITORING DAN SISTEM KEAMANAN 

 

Penelitian tentang monitoring telah dilakukan 

diantaranya (Agrawal and Mittal 2014), (Liu, Che, and 

Zhao 2011),dan (Van Dyk, Gxasheka, and Meyer 2005). 

Peneliti-peneliti tersebut melakukan monitoring terhadap 

sel surya khususnya parameter-parameter yang 

berhubungan dengan sel surya seperti tegangan, arus 
serta efisiensi dari sel surya. Bahkan ada peneliti yang 

telah menggunakan sistem supervisory control and data 

acquisition (SCADA)(Koutroulis and Kalaitzakis 2003) 

dimana sistem SCADA ini pada saat ini merupakan 

sistem monitoring yang canggih dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan juga instrumentasi seperti 

terlihat pada gambar 2 berikut : 

 

Gambar 2. Komunikasi Data Berbasis Internet 

 

Pada gambar 2. menunjukkan penggunaan jaringan 

dan teknologi informasi telah menjadikan SCADA ini 

menjadi sebuah sistem monitoring dimana semua data 

ataupun parameter yang terukur akan dicatat pada server 

dan data base. Kemudian clien dapat melihat atau 

memonitor parameter tersebut menggunakan jaringan 

internet. Peneliti lain memanfaatkan jaringan 

telekomunikasi untuk melakukan monitoring seperti : 

jaringan GSM(Peijiang and Xuehua 2008) dan (Ahmad 

et al. 2015), GSM voice channel(Tejwani, Kumar, and 

Solanki 2014), wireless(Xiaoli and Daoe 2011) dan 

(Papageorgas et al. 2013). Bahkan telah ada yang 
memanfaatkan teknologi terbaru seperti cloud(Ryu, Yoo, 

and Kim 2012) dan juga Internet of thing (IoT)(Sun, 

Zhang, and Li 2012).  

Namun sistem monitoring yang dikembangkan ini 

masih belum melibatkan sistem keamanan secara 

menyeluruh sehingga keamanan sel surya dan komponen 

pendukungnya tetap terjaga. Peneliti yang menggunakan 

video security yakni (xu 2013) namun aksi yang 

dilakukan masih berupa pembacaan video dan belum ada 

perintah lain. Oleh karena itu, monitoring dan sistem 

keamanan ini menjadi tujuan dan topik penelitian. 

Sehingga didapatkan monitoring dan sistem keamanan 

yang cukup baik seperti penggunaan alarm, security 
check, sms darurat dan juga video rekaman. Penggunaan 

alarm yang cukup canggih diteliti oleh (thiemann 2010). 

Peneliti ini memanfaatkan alarm sebagai alat untuk 

mencegah terjadinya pencurian. Dengan penelitian ini 

diharapkan akan didapatkan cara monitoring dan sistem 

keamaan yang efisien dan efektif pada sel surya dan 

komponennya 

 

METODE 

 

Perancangan sistem ini sangat erat kaitannya dengan 

persiapan awal dari pembuatan peralatan yang diusulkan 

pada penelitian ini. Karena menjadi faktor penting maka, 

perancangan harus dilakukan dengan tepat. Sebab 

dengan perancangan yang tepat maka pembelian 

peralatan pun lebih efisien. Perancangan pada penelitian 

ini mencakup dua hal yakni perancangan perangkat keras 

dan perancangan perangkat lunak. Untuk perancangan 

perangkat keras seperti disain rangkaian sel surya apakah 

seri atau parallel, sensor-sensor seperti GPS, Motion, 

arus dan tegangan, kamera, webcam serta Video 

Transmitter (VTX) dan Video Receiver (VRX), sinyal 

penguat, sistem telemetry, layer monitor LCD TFT 7”. 

Bahkan yang tak kalah penting yaitu pengendalinya dan 

perlengkapan untuk internet seperti modul wifi, GSM 

shield, Rangkaian tracker GPS dan lain sebagainya. 

Kesemua komponen tersebut merupakan pendukung 

akan jalannya penelitian ini. Sedangkan perancangan 

perangkat lunak yakni perancangan program yang 

dipergunakan untuk mengambil data maupun parameter 

yang diperlukan untuk penelitian ini. Setelah semua 

perancangan tersebut dilakukan dan pembelian peralatan 

dan komponen pendukung sudah dilakukan maka 

pembuatan dan perakitan akan dilakukan hingga sesuai 

dengan perancangan yang dikehendaki. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem keamanan yang dikembangkan pada 

penelitian ini terdiri atas komponen diantaranya sebagai 

berikut : sel surya, inverter, batere, sensor GPS, kamera 

CCTV, modem, semua komponen tersebut diletakkan 

pada kotak yang dipasang pada sebuah tiang Seperti 

yang terlihat pada gambar 3 dan 4 berikut ini : 
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Gambar 3. Disain awal tanpa kotak komponen 

 

 

Gambar 4. Kotak komponen 

 

Alat monitoring dan sistem keamanan ini telah dipasang 

kemudian akan dilakukan pengujian berupa pengambilan 

wajah dari orang yang naik ke tiang tempat sel surya dan 

komponennya disimpan seperti terlihat pada gambar 5 

berikut ini : 

 

 
Gambar 5. Pengujian pengambilan gambar 

 

Dari gambar 5 ini terlihat bahwa sistem telah bekerja 

dengan baik. Gambar yang dihasilkan pun baik dan jelas 

dengan pencahayaan yang cukup. Dengan demikian 

diharapkan bila dilakukan pengolahan citra pada gambar 

tersebut, hasilnya akan baik pula. Penelitian ini 

merupakan penelitian awal dari penerapan sistem 

keamanan yang berbasis pada pengolahan citra. 

 

KESIMPULAN 

 

Sistem keamanan panel surya ini telah berhasil dibuat 

dan pada saat pengujian pengambilan gambar pun telah 

berhasil. Penelitian ke depannya akan menggunakan 

prinsip pengenalan gambar untuk mengenali wajah yang 

melakukan pencurian.  
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ABSTRAK:Pemanas induksi merupakan salah satu produk teknologi yang disukai, baik dalam industri maupun rumah 

tangga. Pemanas ini merupakan pemanas yang paling aman karena tidak mendissipasikan panas ke lingkungan sehingga 

tidak membahayakan orang di sekitarnya. Disamping itu, pemanas hanya akan bekerja jika ada logam di atasnya.  

Besarnya eddy current losses yang timbul bergantung pada besarnya medan magnet dan frekuensi.  Namun setiap 

logam memiliki sifat fisika yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, akan dibuat rancang bangun pemanas 

induksi dengan  menggunakan beberapa jenis material dengan ketebalan yang sama yaitu 1,5 mm serta meneliti 

material mana yang menghasilkan temperatur yang paling tinggi. Dasar pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan 

memanfaatkan eddy current loss yang dinyatakan dengan persaman  𝑃𝑒 =  𝐾𝑒(𝐵𝑚𝑎𝑘𝑠. 𝑓)2 watt yang akan menghasilkan 

kalor sebesar  Q = m.C. ΔT . Dengan waktu tertentu panas yang dihasilkan dan kenaikan temperatur dapat dihitung. 

Dalam penelitian ini digunakan 5 jenis logam,yaitu aluminium, tembaga, kuningan, besi dan stainless steel yang 

memiliki resistivitas yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian diperoleh temperatur yang berbeda untuk ke lima logam 

tersebut, yaitu stainless steel 158 0C, besi 124 0C, aluminium  72 0C, kuningan  61 0C dan tembaga 52 0C.   

 

Kata kunci : eddy current, induksi, logam, temperatur. 

 

ABSTRACT: Induction heater is one of the preferred technology in industry and household. This heater is the safest 

heater because it does not dissipate heat to the surrounding environment and thus, does not harm the people around it. 

Besides, heater works only if there is metal on top of it. The level of eddy current loss generated depends on the 

magnitude of the magnetic field and frequency. But each metal has different physical character one another. In this 

research, the design of induction heater using different material with similar thickness, 1,5 mm, will be build and then 

research which material will generate highest temperature. The fundamental of this research is by using eddy current 

loss which is stated with 𝑃𝑒 =  𝐾𝑒(𝐵𝑚𝑎𝑘𝑠 . 𝑓)2 watt which will generate heat in the amount of Q = m.C. ΔT. During 

particular period, the heat generated and the increasement of temperature can be calculated. In this research, 5 types 

of metal, which are aluminum, copper, brass, steel and stainless steel will be used, each have different resistivity than 

another. From the result, different temperature point is achieved for each stainless steel achieves 158 0C, metal, steel 

achieves 124 0C, aluminum achieves 72 0C, brass achieves     61 0C  and copper achieves 52 0C.   

 

Keyword : eddy current, induction, metal, temperature. 
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1. Pendahuluan  

Pemanas induksi merupakan salah satu produk 

teknologi yang disukai, baik dalam industri maupun 

rumah tangga. Jenis pemanas ini merupakan pemanas 

yang paling aman karena tidak mendissipasikan panas ke 

lingkungan sehingga tidak membahayakan orang di 

sekitarnya. Disamping itu, pemanas hanya akan 
barekerja jika ada logam di atasnya.  Dalam rumah 

tangga, pemanas induksi hanya akan bekerja jika di 

atasnya diletakkan panci.   

 Pemanas induksi bekerja degan memanfaatkan eddy 

current losses yang timbul ketika logam ditempatkan 

dalam medan magnet. Besarnya eddy current losses yang 

timbul bergantung pada besarnya medan magnet dan 

frekuensi medan.  Semakin besar medan magnet untuk 

frekuensi yang konstan ataupun sebaliknya, makin tinggi 

temperatur yang dapat dicapai.  Namun setiap logam 

memiliki sifat fisika yang berbeda satu sama lain.  

Berarti dengan frekuensi dan medan magnet yang 
konstan akan diperoleh nilai temperatur yang berbeda.    

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengamati 

kenaikan temperatur yang dihasilkan oleh sejumlah 

logam ketika logam tersebut diletakkan di dalam medan 

magnet.  Tujuannya adalah untuk menyelidiki 

kemungkinan dihasilkannya temperatur yang tinggi 

dengan cara pemilihan logam yang tepat sebagai sumber 

panasnya.  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah untuk pengembangan teknologi rancang bangun 

pemanas induksi hingga diperoleh pemanas induksi 

dengan penggunaan daya listrik yang jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan pemanas induksi yang ada saat ini.  

 

2. Metoda Penelitian 

Metoda  yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah  metode eksperimen dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

 

2.1. Studi pustaka. 

Dasar pemikiran dari pemanas induksi adalah eddy 

current losses yang timbul pada sebuah logam yang 

ditempatkan dalam medan magnet.  Sumber medan 

magnet dalam pemanas induksi berasal dari 

kumparan berarus listrik. 

Jika sebuah kumparan dialiri arus listrik, maka 

setiap lilitan dalam kumparan akan menghasilkan 

medan magnet.  Besarnya medan magnet yang 

dirasakan oleh sebuah titik di suatu tempat 

dinyatakan seabagai berikut.   

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Medan magnet pada lilitan  

 

 

Medan magnet oleh kawat berarus listrik dinyatakan 

oleh persamaan   

 

𝐵 =  
𝜇0𝐼

2𝜋𝑅
   (1) 

 

Dimana  B  =  medan magnet (wb) 

             𝜇0  =  permeabilitas ruang hampa (udara) 

 

Arah medan magnet ditentukan dengan metoda tangan 
kanan.   

Jika sebuah konduktor diletakkan dalam medan 

magnet, maka akan timbul arus pusar (arus eddy) di 

dalamnya. Arus eddy akan menimbulkan rugi-rugi 

tembaga. Jadi, kenaikan temperatur logam yang 

berbeda ketika ditempatkan dalam medan magnet akan 

berbeda pula, bergantung dari resistivitas logam 

tersebut.     

Arus eddy memiliki peranan  penting dalam proses 

kerja  pemanas induksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Sirkulasi Arus Pusar  

 

Secara umum, besarnya arus pusar yang dibangkitkan 
dinyatakan oleh persamaan  

 

𝑃𝑒 =
𝜋2𝐵𝑃

2𝑑2𝑓2

6𝑘𝜌𝐷
    (2) 

 

dimana :  𝑃𝑒 =  rugi-rugi arus Eddy     (watt) 

𝐵𝑝 = medan magnet puncak (wb) 

𝑑   = tebal pelat (m) 

𝑓   =  frekuensi (Hz) 

𝐷  =  massa jenis konduktor (kg/m3) 

𝑘  =  konstanta, yang nilainya 1 untuk lapisan 
tipis dan 2 untuk kabel. 

𝜌  =  hambat jenis material 

 

Energi yang diperoleh dari rugi-rugi arus Eddy 

dinyatakan oleh persamaan berikut. 

 

𝑄 =  𝑃𝑒 × 𝑡                (3) 

 

dimana :  𝑄  =  kalor  (joule) 
   t   =  waktu (detik) 
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Hubungan antara kalor yang terdissipasi dengan 

kenaikan temperatur dinyatakan sebagai berikut. 

 

𝑄 = 𝑚 𝑐 ∆𝑇               (4) 

 

dimana :  m  = massa benda (kg) 

K =kalor jenis benda (kal/gram 0C atau   

joule/kg Kelvin 

 
Dalam penelitian ini akan digunakan 5 jenis 

konduktor tipis stainless steel, besi, aluminium, 

kuningan dan tembaga dengan ketebalan yang sama, 

yaitu 1,5 mm. Untuk mengetahui kemampuan logam 

dalam peningkatan temperatur perlu diketahui sifat sifat 

fisika dan kelistrikan dari material logam. Sifat fisika 

digunakan untuk mengetahui ketahanan logam terhadap 

kenaikan temperatur sedangkan sifat kelistrikan 

digunakan untuk mengetahui berapa besar panas yang 

mampu dihasilkan oleh logam tersebut.   

Resistivitas ke lima material di atas dapat dilihat 

dalam table berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran lain yang mempengaruhi rugi-rugi arus 

eddy adalah massa jenis.  

Untuk memperoleh frekuensi tinggi, digunakan 

rangkaian L-C, yang dalam bentuk sederhananya 

digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rangkaian osilasi LC 

 

Bila kapasitor C yang dalam kondisi penuh 

dihubungkan dengan inductor L, maka muatan dari 

kapasitor dan arus induksi dari inductor akan berosilasi 

di antara nilai maksimum positif dan maksimum 
negative.  Karena tidak ada resistansi, maka tidak ada 

energi yang hilang sebagai panas.   

Osilasi rangkaian LC akan menghasilkan frekuensi 

tinggi, yang dibutuhkan untuk memperoleh temperatur 

yang tinggi pada pelat konduktor.  Frekuensi yang 

dihasilkan dikenal dengan frekuensi resonansi, yang 

dinyatakan oleh persamaan berikut. 

 

𝑓0 =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
   (3) 

Dengan mengatur nilai L dan C akan diperoleh nilai 
frekuensi sesuai yang dibutuhkan.  

  

2.2. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Rangkaian Ekivalen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Inverter AC frekuensi tinggi 

Bahan Hambat Jenis (ρ) 

Ωm  

Stainless Steel 6.90×10−7 

Besi  9,71×10−8 

Aluminium 2.65×10−8 

Kuningan 6 ~ 9 ×10−8 

Tembaga  1.68×10−8 

Selesai 

Kesimpulan dan saran 

Tidak  

MULAI 

Studi Literatur 

Melakukan analisa terhadap perhitungan 

Melakukan 

perhitungan nilai 

arus eddy pada  

masing – masing 

jenis plat yang 

Hasil Perhitungan 

Lakukan eksperimen 

dan pengukuran  

Data 

yang  

dibutuhk

Ya 
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Dalam rangkaian inverter ac frekuensi tinggi, 

tegangan bolak balik 220 V dri sumber (PLN) 

disearahkan dengan menggunakan 2 buah diode bridge.  

Arus searah tersebut selanjutnya diubah menjadi arus 

berfrekuensi tinggi dengan menggunakan rangkaian LC.  

  

3. Hasil dan Pembahasan 

Selanjutnya akan dilakukan perhitungan medan 

magnet yang dihasilkan dengan mengunakan 

persamaan (1) untuk setiap percobaan.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 6. Bentuk kumparan pemanas induksi 

 

Jumlah lilitan dalam kumparan adalah 25 lilitan. 

 

Data hasil pengukuran dapat dilihat dalam table 

berikut. 

 

 Tabel 1. Data pengukuran radius lilitan (a)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Data hasil pengukuran temperatur (0C) 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Kurva karakteristik material. 

 

 

 

 

 

30

50

70

90

110

130

150

170

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Su
h

u
 (

C
⁰)

Menit (Waktu)

Hasil Pengukuran Temperatur Pelat

Stenlis Aluminium Tembaga

Kuningan Besi

LILITAN a (m) 

1 4,75x10-2 

2 4,90x10-2 

3 5,05x10-2 

4 5,20x10-2 

5 5,35x10-2 

6 5,50x10-2 

7 5,65x10-2 

8 5,80x10-2 

9 5,95x10-2 

10 6,10x10-2 

11 6,25x10-2 

12 6,40x10-2 

13 6,55x10-2 

14 6,70x10-2 

15 6,85x10-2 

16 7,00x10-2 

17 7,15x10-2 

18 7,30x10-2 

19 7,45x10-2 

20 7,60x10-2 

21 7,75x10-2 

22 7,90x10-2 

23 8,05x10-2 

24 8,20x10-2 

25 8,35x10-2 

waktu 

(menit) 

Stain 

lees 
aluminium tembaga kuningan besi 

Temperatur (C⁰) 

0 31 
36 32 

30 35 

1 54 
49 35 

36 57 

2 75 
53 37 

41 79 

3 94 
58 41 

45 89 

4 110 
60 42 

48 98 

5 119 
62 44 

51 104 

6 134 
65 46 

52 108 

7 140 
67 48 

55 113 

8 150 
69 49 

58 117 

9 155 
71 50 

59 120 

10 158 
72 52 

61 124 

Arus (A) 13:43 15.39 15.79 16.9 7.04 

Tegangan 

(V) 41.4 46.5 47.4 50.2 47.2 

Frekuensi 

(KHz) 242.4 447.5 366 1318 337.6 
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Dalam pembahasan, akan dihitung secara teoritis 

kenaikan temperatur salah satu material, yaitu 

stainless steel. 

 

Medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan 

dihitung dengan menggunakan persamaan (1) : 

 

Untuk material stainless steel : 

 

𝐵1 =  
𝜇0𝐼

2𝜋𝑎
=  

4𝜋.10−7.13,43

2𝜋.4,75.10−2 = 5,66. 10−5  weber 

 

Dengan cara perhitungan yang sama diperoleh hasil 

seperti dalam table berikut. 

 

Tabel 3. Medan magnet yang dihasilkan oleh 

kumparan dengan menggunakan stainless 

steel. 

 

Lilitan ke B (webwr) 

1 5,66 x 10-5 

2 5,48 x 10-5 

3 5,32 x 10-5 

4 5,16 x 10-5 

5 5,02 x 10-5 

6 4,88 x 10-5 

7 4,76 x 10-5 

8 4,64 x 10-5 

9 4,52 x 10-5 

10 4,40 x 10-5 

11 4,30 x 10-5 

12 4,20 x 10-5 

13 4,10 x 10-5 

14 4,00 x 10-5 

15 3,92 x 10-5 

16 3,84 x 10-5 

17 3,76 x 10-5 

18 3,68 x 10-5 

19 3,60 x 10-5 

20 3,54 x 10-5 

21 3,46 x 10-5 

22 3,40 x 10-5 

23 3,34 x 10-5 

24 3,28 x 10-5 

25 3,22 x 10-5 

Total B  =  105,48 x 10-5 

 

 Untuk material lainnya, diperoleh kerapatan medan 

magnet seperti dalam table 4 berikut.   

 

Tabel 4. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan  

 

Nama Pelat Medan Magnet B (Wb/m2) 

Stainless Steel   55,57 x 10-5 

Besi   55,29 x 10-5 

Aluminium 120,86 x 10-5 

Kuningan 132,72 x 10-5  

Tembaga 123,99 x 10-5 

Namun tidak semua medan magnet dapat diserap oleh 

konduktor, sebagian medan dipantulkan dan sebagian 

lagi hilang di udara, sehingga diperoleh kenaikan 

temperatur  seperti pada table 2. 

Dengan menggunakan persamaan (2), (3) dan (4), 

selama 10 menit diperoleh nilai rugi-rugi arus eddy , 

dissipasi kalor dan kenaikan temperatur seperti dalam 

table berikut. 

 

 

4. Kesimpulan  

 

1. Untuk memperoleh nilai rugi-rugi arus eddy 

yang tinggi diperlukan  frekuensi yang tinggi 

pula. 

2. Kenaikan temperatur konduktor yang 

disebabkan oleh eddy current loss bergantung 

pada hambat jenis masing-masing konduktor 

tersebut. 
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ABSTRAK: Permasalahan yang sering dialami perindustrian adalah jeleknya faktor daya atau cos θ. Faktor daya ini 

diakibatkan penggunaan beban-beban listrik yang bersifat induktif. Faktor daya yang buruk dengan cos θ yang lebih 

rendah dari 0,85 akan mengakibatkan konsumsi daya reaktif yang besar. Dengan sesuai standar yang telah ditetapkan 

oleh PT. PLN (Persero) bila penggunaan industri pada faktor daya lebih rendah 0,85 maka akan dikenakan biaya sesuai 

yang telah ditetapkan. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan memasang kompensasi kapasitif 

menggunakan kapasitor. Permasalahan  tersebut tentunya akan mempengaruhi mesin-mesin tersebut bekerja secara 

efektif dan ekonomis. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas dengan studi kasus 

Perusahaan Daerah Air Minum dengan pemasangan kapasitor bank agar terhindar dari denda kVAR yang ditetapkan 

oleh PT. PLN (Persero).  Perancangan perbaikan faktor daya pada beban ini digunakan bank capacitor untuk 

mengkompensasi beban-beban. Studi kasus pada PDAM Tirta Musi KM IV Palembang faktor daya terkoreksi menjadi 

0,95 dengan besaran daya reaktif yang harus disuplay oleh capacitor bank adalah sebesar 200 kVAR. Penambahan 

capasitor bank ini mengakibatkan adanya pelepasan thermis sehingga sudut cos  θ tidak persis menjadi 0,95 melainkan 

hanya 0,938. 

 

Kata Kunci: Daya reaktif, faktor daya, kapasitor bank, pergeseran, sudut fasa 

 

ABSTRACT : The issue that is regularly encountered by industry is the poor power factor or cos θ. This power factor is 

produced by the adoption of inductive electrical loads. A poor power factor with cos θ which is less than 0.85 will occur 

in huge reactive power utilization.  PT. PLN sets a standard if the industrial usage in the power factor is smaller than 

0.85, thus it will be charged corresponding to the relevant regulations. One alternative to overcome this issue is to 

build in capacitive compensation using capacitors. These issues will surely influence the systems to perform effectively 

and economically. For this figure out, this research was attended to overcome the raised issues with a case 

consideration of the Regional Water Company with the establishment of capacitors bank  to ward off the kVAR 

punishments set by PT. PLN (Persero). The design of power factor improvements in this load is used by bank capacitors 

to compensate for the loads. The case study of PDAM Tirta Musi KM IV Palembang, the power factor was corrected to 

0.95 with the amount of reactive power that must be supplied by a bank capacitor of 200 kVAR. The addition of the 

capacitor bank results in the release of thermic capacity so that the angle cos θ does not exactly become 0.95 but only 

0.938. 

 

Key Words : Reactive power, power factor, capacitor bank, shift, phase angle. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu masalah dalam penyaluran daya pada 

sistem tenaga listrik adalah buruknya faktor daya, 

khususnya pada dunia industri yang banyak 

menggunakan beban listrik yang bersifat induktif. Pada 

kenyataanya, tidak semua daya listrik yang berasal dari 

PLN akan terpakai semua, artinya ada sebagian daya 

yang akan terbuang. Maka dari itu, daya dari PLN yang 

terbuang tersebut harus dikurangi seminimal mungkin. 

Daya yang terbuang ini diakbitkan karena banyaknya 

peralatan pada industri atau beban-beban yang 

mengandung sifat induktif. 
PDAM Tirta Musi adalah perusahaan milik negara 

yang bergerak di bidang pelayanan air bersih. Di 

Perusahaan ini tentu banyak memiliki peralatan-

peralatan penunjang operasional pada pabrik tersebut. 

Peralatan-peralatan tersebut merupakan beban-beban 

yang bersifat induktif. Beban tersebut antara lain yaitu 

transformator, motor-motor listrik, lampu penerangan 
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dan lain sebagainya. Beban yang bersifat induktif ini 

tentunya akan menyebabkan faktor daya listrik semakin 

rendah. Apabila bertambahnya beban maka beban yang 

bersifat induktif tersebut akan membutuhkan daya reaktif 

yang lebih. Permasalahannya adalah bagaimana 

bebantersebut bekerja secara efektif dan efisien sehingga 

sumber dari listrik tidak banyak menyuplai daya yang 

lebih besar, yang tentunya akan mempengaruhi dalam 

segi ekonomis. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan menambahkan suatu sumber daya reaktif 

pada daerah dekat beban untuk mensuplai daya reaktif 

yang dibutuhkan oleh beban tersebut. Sumber daya 

reaktif yang lebih banyak digunakan adalah 

kapasitor.Penggunaan kapasitor bank ini berguna 

memperbaiki faktor daya untuk meminimalkan biaya 

pemakaian listrik oleh perusahaan. 

Penelitian terkait penggunaan kapasitor bank antara 

lain perancangan kebutuhan kapasitor bank untuk 

perbaikan faktor daya pada line Mess I di PT. Bumi 

Lamongan Sejati (WBL) (Arfah, E. 2014), penggunaan 

kapasitor untuk perbaikan faktor daya pada beban listrik 

rumah tangga juga bisa dilakukan (Sitorus R.J. 2012), 

selain itu penelitian yang sama juga tentang kapasitor 

untuk menghemat daya juga dilakukan di KUD Tani 

Mulyo Lamongan (Handayani. S. 2012). Berdasarkan 

latar belakang di atas maka Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa sudut fasa akibat penggunaan 

kapasitor bank di PDAM Tirta Musi Palembang. 

 
TEORI DAYA LISTRIK DAN FAKTOR DAYA 

 

Daya Listrik 

Dalam sistem tenaga listrik, daya merupakan jumlah 

dari suatu energi yang digunakan untuk melakukan 

usaha dalam periode waktu tertentu dengan satuannya 

adalah Volt Ampere (VA). Daya listrik terbagi menjadi 

daya semu, daya reaktif dan daya aktif. Hubungan antara 

ketiganya bisa dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Segitiga Daya 

Daya aktif (P) digambarkan dengan garis horizontal 

yang lurus. Daya reaktif (Q) berbeda sudut sebesar 90o 

dari daya aktif. Sedangkan daya semu (S) adalah hasil 

penjumlahan secara vektor antara daya aktif dengan daya 

reaktif.  

Faktor Daya 

Faktor daya (cosθ) dapat diartikan sebagai rasio 

perbandingan antara daya aktif dan daya nyata yang 

digunakan dalam rangkaian arus bolak balik atau beda 

sudut fasa antara tegangan (V) dan arus (I). Apabila daya 

reaktif yang tinggi maka akan meningkatkan sudut nya 

dan sebagai akibatnya faktor daya akan semakin rendah 

(Mustari Lama. 2011). 








Cos

I.V

Cos.I.V

semudaya

aktifdaya
dayaFaktor

   (1) 

Faktor daya mempunyai nilai range antara 0 sampai 

1. Faktor daya yang bagus yaitu apabila nilainya 

mendekati satu. Faktor daya bisa juga didapatkan dengan 

persamaan sebagai berikut. 

22

22

QP

P

aktifReDayaaktifDaya

aktifDaya
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  (2) 

Secara teoritis, jika penyaluran daya yang dipasok 

oleh perusahaan listrik memiliki faktor daya satu, pada 

daya maksimum yang ditransfer setaradengan kapasitas 

sistem listrik yang didistribusikan. Jika faktor daya 

menjadi kecil maka kapasitas daya yang digunakan akan 

berkurang. Jadi sebaiknya nilai faktor daya diharapkan 

sesuai dengan standar yang telah berlaku ataupun 

dibenahi dalam segi teknis maupun segi ekonomis. 

 

Koreksi Faktor Daya 

Salah satu cara untuk memperbaiki faktor daya 

adalah dengan memasang kompensasi kapasitif 

menggunakan kapasitor pada jaringan tersebut. 

Kapasitor adalah komponen listrik yang justru 

menghasilkan daya reaktif. Pada jaringan yang bersifat 

induktif dengan segitiga daya, apabila kapasitor dipasang 

maka daya reaktif yang harus disediakan oleh sumber 

akan berkurang sebesar selisih antara Q’ dan Q. Dimana 

Q’ adalah nilai daya reaktif yang telah menggunakan 

kapasitor bank. (Jamali. 2014). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Koreksi faktor daya 
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Tuliskan Judul Makalah (judul singkat) 

Dalam koreksi faktor daya ini juga mempengaruhi 

sudut fasa nya. Sehingga faktor daya ini mengakibatkan 

adanya pergeseran sudut fasa. Dalam hal arus bolak 

balik pergeseran sudut fasa ini mengkaitkan antara arus 

dan tegangan. Ada kalanya geseran fasa tersebut sama 

dengan nol, yaitu apabila beban yang digunakan adalah 

beban resistif. Contohnya pada lampu pijar dan lain 

sebagainya. Sedangkan jenis beban induktif seperti pada 

transformator, motor-motor listrik, lampu TL dan 

sebagainya.  

 

Pelepasan Kapasitas Thermis 

 Pada tiap kapasitor shunt yang dipasang pada beban 

dari sebuah saluran yang mensupplay beban akan 

mengalami pelepasan Thermis. Thermal C (Capacity) ini 

adalah beban kVA yang dapat ditambahkan akibat 

perbaikan faktor daya atau penambahan daya reaktif 

pada sistem tenaga. 

 

 

 

 

      (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Released Thermal Capacity 

 

 Dari dambar 3 diatas dapat dilihat TC adalah 

pelepasan kapasitas thermis, Cos φ1 adalah faktor daya 

awal, Cos φ2 adalah faktor daya setelah ada penambahan 

kapasitas, Cos φ3 adalah faktor daya setelah penambahan 

TC, BC =  OF adalah besar rating kapasitor (kVAr), 

OB adalah kVA awal, OA adalah  kW awal. 

 

Kapasitor Bank 

 Kapasitor bank adalah peralatan listrik yang 

mempunyai sifat kapasitif yang akan berfungsi sebagai 

penyeimbang sifat induktif. Kapasitor Bank adalah 

sekumpulan beberapa kapasitor yang disambung secara 

paralel untuk mendapatkan kapasitas kapasitif tertentu. 
Kapasitor yang akan digunakan untuk meperbesar pf 

dipasang paralel dengan rangkaian beban. Bila rangkaian 

itu diberi tegangan maka elektron akan mengalir masuk 

ke kapasitor. Pada saat kapasitor penuh dengan muatan 

elektron maka tegangan akan berubah. Kemudian 

elektron akan ke luar dari kapasitor dan mengalir ke 

dalam rangkaian yang memerlukannya dengan demikian 

pada saaat itu kapasitor membangkitkan daya reaktif. 

Bila tegangan yang berubah itu kembali normal (tetap) 

maka kapasitor akan menyimpan kembali elektron. Pada 

saat kapasitor mengeluarkan elektron berarti sama juga 

kapasitor menyuplai daya reaktif ke beban. Karena 

beban bersifat induktif (+) sedangkan daya reaktif 

bersifat kapasitor (-) akibatnya daya reaktif yang berlaku 

menjadi kecil. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Lokasi yang ditinjau pada penelitian tugas akhir ini 

adalah PDAM Tirta Musi Palembang, Provinsi Sumatera 

Selatan. Waktu pelaksanaan pengambilan data dimulai 

dari bulan Agustus 2016 sampai dengan selesai. Untuk 

menunjang kelengkapan data, penulis melakukan 

hubungan dengan pihak PDAM Tirta Musi Palembang. 

 

Metode Perhitungan Kapasitor Bank 

 Sebelum menentukan besar kapasitas kapasitor harus 

diperhitungkan terlebih dahulu, apakah kapasitas 

kapasitor bank tersebut sesuai dengan kapasitas beban 

yang akan digunakan oleh kapasitor bank. Pada 

perhitungan kapasitor bank terdapat berbagai metode. 

Metode-metode tersebut antara lain : 

1. Metode Perhitungan 

 Data yang diperlukan antara lain adalah daya aktif 

(P), pf sebenarnya (Cos φ1), dan pf yang diinginkan 

(Cos φ2). Daya reaktif yang dikompensasi oleh 

capacitor bank (Qc) adalah: 

 QC = P (TAN Φ1–TAN Φ2)   (3) 

2. Metode Tabel Kompensasi 

Untuk menghitung besarnya daya reaktif dapat 

dilakukan melalui tabel kompensasi, tabel ini 

menyajikan suatu data dengan input pf sebenarnya 

(Cos φ1), dan pf yang diinginkan (Cos φ2) maka 

besarnya faktor pengali dapat dilihat melalui tabel 

kompensasi. 

3. Metode Kuitansi PLN 

Metode ini memerlukan data dari kuitansi PLN 

selama satu periode (misalnya enam bulan sampai 

dengan satu tahun). Dari kuitansi PLN tersebut dapat 

diketahui daya aktif maupun reaktifnya sehingga bisa 

dihitung faktor daya dan kebutuhan daya reaktif 

untuk perbaikan faktor daya. 
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Diagram Alir Penelitian  

Berikut ini adalah alur penelitian yang dilakukan 

pada penelitian ini. 

Mulai

Pengumpulan Data

Melakukan pengamatan dan 

pengukuran 

Perhitungan : 

-  Nilai Daya Aktif, daya reaktif, daya 

   semu, nilai faktor daya serta tagihan 

   listrik.

-  Mendapatkan nilai tegangan (V),  

    arus (I) dan daya listrik (W)

-  Pengaruh menggunakan kapasitor  

    bank dalam segi biaya listrik

Optimal

Selesai

Kesimpulan

 
 

Gambar 4.  Diagram alir penelitian 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Pengukuran Daya Aktif 

 

 Pada PDAM Tirta Musi Palembang KM IV pada 

power generatornya yaitu terhubung secara paralel dalam 

sebuah bar, dan tidak terdapat Main Distribution Panel. 

Sehingga nilai total daya reaktif tidak ditampilkan, 

melainkan untuk mengetahui total daya reaktif, biasanya 

diukur pada tiap beban.  

Pada PDAM Tirta  Musi KM IV Palembang diperoleh 

data, bahwa terdapat 7 beban atau feeder. Dimana 7 

beban tersebut yaitu motor-motor atau pompa yang 

digunakan PDAM Tirta Musi KM IV Palembang untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih yang siap untuk 

disalurkan kepada konsumen 

 Pada hasil pengukuran faktor daya setiap masing 

masing beban, terdapat data yang bervariasi, seperti 

terlihat pada tabel 4.1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Feeder di PDAM Tirta Musi Palembang KM IV 

No Kode 

Pompa Elektro Motor 

Ketera
ngan 

Merk 

Debit 

Merk 

PUT 

(RP
M) 

M3/J
am 

Ltr/d
etik 

1 P1 KSB 1314 365 Tatung 1470 
Pompa 

1 

2 P2 KSB 1314 365 Tatung 1470 
Pompa 

2 

3 P3 KSB 1314 365 Tatung 1470 
Pompa 

3 

4 P4 KSB 1314 365 Tatung 1470 
Pompa 

4 

5 P1A KSB 540 150 MEZ 1488 
Pompa 

1A 

6 P2A 
GRU

NDFO

S 

540 150 
Mirelli 

Motori 
1450 

Pompa 

2A 

7 P1B KSB 378 105 Tatung 1450 
Pompa 

1B 

 

Tabel 2. Nilai Daya Aktif dan Daya Reaktif  

No Beban 

Hasil Pengukuran 
Hasil 

Perhitungan 

Faktor Daya 
Daya Aktif 

(kW) 

Daya Reaktif 

(kVAR) 

1 P1 0,83 115,75 77,55 

2 P2 0,81 113 81,8 

3 P3 0,82 114,35 79 

4 P4 0,84 117,15 75 

5 Pompa 1A 0,85 80,75 50 

6 Pompa 2A 0,83 75,7 50,72 

7 Pompa 1B 0,85 47,15 29,23 

Total 0,83 663,85 443,3 

 

Dari tabel diatas bahwa dapat dilihat hasil 

pengukuran di PDAM Tirta Musi KM IVdengan nilai 

total daya aktif yaitu 663,85 kW dengan rata-rata faktor 

daya nya yaitu 0,83. Sehingga pada nilai daya reaktif 

dapat dihitung sebesar 443,3 kVAR.Sedangkan 

perhitungan kVAR pada nilai koreksi faktor daya yang 

diinginkan yakni 0,95 pada setiap beban dapat lihat 

sebagai berikut.  

Tabel 3. Daya Reaktif Awal dan pf Correction 

 

No Beban 
Faktor 

Daya 

Daya Reaktif (kVAR) 

Awal Pf Correction 

1 P1 0,95 77,55 39,35 

2 P2 0,95 81,8 44,07 

3 P3 0,95 79 41,16 

4 P4 0,95 75 35,03 

5 P1A 0,95 50 23,41 

6 P2A 0,95 50,72 25,74 

7 P1B 0,95 29,32 13,67 

Total  0,95 443,3 222,43 
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Tuliskan Judul Makalah (judul singkat) 

 Sehingga total dari power factor correction sebesar 

222,43 kVAR. Dari perhitungan tersebut juga dapat 

terlihat bahwa pada nilai daya aktif yang hampir sama, 

jika semakin kecil sudut fasa nya maka semakin kecil 

pula nilai daya reaktif tersebut. 

 

Penentuan Kapasitas Kapasitor 

 Konsumsi daya terbesar adalah saat pukul 00.00-

03.00 dan pukul 18.00 dimana pada waktu tersebut 6 

pompa dari 7 pompa tersebut bekerja. pergeseran sudut 

faktor daya yang sebelumnya 0,83 menjadi 0,95 

membutuhkan kapasitas kapasitor(Qcapacitor). Q yang 

digunakan yaitu daya reaktif beban puncak pada hari 

tersebut, yaitu sebesar 392,58 kVAR. Sedangkan beban 

puncak pada daya aktif (kW) yaitu sebesar 588,15 kW. 

Ɵ1 = 33,90,  Ɵ2 = 18,190 

 

Gambar 4. Koreksi Sudut Faktor Daya 

  

 Faktor daya kondisi ini dibawah standar, seperti kita 

ketahui standar faktor daya yang ditetapkan oleh PLN 

yaitu 0,85. Hal ini yang mengakibatkan PDAM Tirta 

Musi KM IV terkena penalty atau denda dari PLN. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pemasangan kapasitor bank 

guna memperbaiki faktor daya tersebut. Kapasitor bank 

bahkan dapat memperbaiki faktor daya melebihi nilai 

standar yaitu 0,85. Target faktor daya setelah 

pemasangan kapasitor bank adalah 0,95.  

Untuk mencapai target tersebut nilai kompensasi 

daya reaktif yang dibutuhkan dapat dihitung sebagai 

berikut. 

Cos Ɵ1 = 0,83, Tan Ɵ1 = 0,67 

Cos Ɵ2 = 0,95, Tan Ɵ2 = 0,32 

Qc = P (tan Ɵ1 – tan Ɵ2) 

 = 588,15 kW (tan 33,90 - tan 18,190) 

 = 588,15 kW (0,67-0,32) 

 = 394,06 – 188,21 

  = 205,85 KVAR 

 

Setelah mendapatkan nilai perhitungan setiap beban 

bisa dibentuk dalam tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 4. Pengurangan Kebutuhan kVA 

No Feeder S1 (kVA) S2(kVA) 

1 Pompa 1 139,32 121,84 

2 Pompa 2 139,5 118,94 

3 Pompa 3 138 120,36 

4 Pompa 4 139,1 123,31 

5 Pompa 1A 95 85 

6 Pompa 2A 91,12 79,68 

7 Pompa 1B 55,475 49,63 

Seperti kita lihat pada tabel 4.6 Adanya S atau daya 

semu yang menurun, disebabkan adanya perbaikan 

faktor daya. Sehinnga kebutuhan kVA dapat menurun 

dari sebelumnya. Sedangkan pada nilai daya reaktif 

(kVAR) pun akan mengecil dikarenakan adanya 

perbaikan faktor daya tersebut. Sehingga dapat dibuat 

tabelnya sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Penurunan Nilai kVAR 

No Feeder Q1 (kVAR) Q2 (kVAR) 

1 Pompa 1 77,55 38,01 

2 Pompa 2 81,8 37,1 

3 Pompa 3 79 37,55 

4 Pompa 4 75 38,47  

5 Pompa 1A 50 26,52 

6 Pompa 2A 50,72 24,86 

7 Pompa 1B 29,32 15,48 

 

Total kansumsi daya reaktif yang telah diperbaiki 

yaitu 3151,88 kVAR dalam sehari, yang mengartikan 

bahwa nilai daya reaktif yang telah diperbaiki faktor 

dayanya akan lebih kecil dibandingkan dengan sebelum 

yang diperbaiki. Nilai total daya reaktif sebelum 

perbaikan faktor daya yaitu 6443,8 kVARhari. 

Sedangkan yang telah diperbaiki yaitu 3151,88 

kVARhari yang lebih setengah nilai kVAR awal yang 

belum diperbaiki. Sehingga kiranya dapat meniadakan 

standar denda kVAR yang ditetapkan oleh PLN. 

 

Pemasangan Kapasitor Bank 

 Dari hasil perhitungan diatas, power factor correction 

adalah 205,85 kVAR. Tetapi biasanya pada spesifikasi 

kapasitor bank yang dijual tidak mempunyai kapasitas 

sebesar seperti itu, melainkan pembulatan dari nilai 

kapasitor bank tersebut. Sehingga pemilihan kapasitas 

kapasitor bank untuk pemasangan di PDAM Tirta Musi 

KM IV yaitu 200 kVAR.Besarnya kapasitansi yang 

dibutuhkan dapat dihitung dengan mencari nilai 

reaktansi kapasitifnya terlebih dahulu. 

𝑋𝑐 =  
𝑉𝐿𝐿

2

𝑄𝑐

 

𝑋𝑐 =
0,382

200
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Xc = 7,22 x 10-4Ω 

Sehingga nilai kapasitansi nya dapat dihitung sebagai 

berikut. 

𝐶 =  
1

2 𝑥 𝜋 𝑥 𝑓 𝑥 𝑋𝑐
 

𝐶 =  
1

2 𝑥 3,14 𝑥 50 𝐻𝑧 𝑥 7,22 𝑥 10−4
 

𝐶 =4,41 F 

 

Pelepasan Kapasitas Thermis Akibat Pemasangan 

Kapasitor 

  

 Pada tiap kapasitor shunt yang dipasang pada beban 

dari sebuah saluran yang mensupplay beban akan 

mengalami pelepasan Thermis. Thermis ini beban yang 

dapat ditambahkan akibat perbaikan faktor daya. 

 
Gambar 5. Pelepasan Kapasitas Thermis (TC) 

 

Sebelum adanya TC yakni adanya pengurangan 

kebutuhan kVA yang diakibatkan pemasangan kapasitor 

bank. Pengurangan kebutuhan kVA ini berlaku untuk 

kW yang sama, sehingga semakin faktor daya mendekati 

1 maka kVA akan mengecil, dan kW akan tetap. 

Pengurangan kebutuhan kVA ini dapatkan sebagai 

berikut. Seperti kita lihat di gambar 4.3, yaitu 

sebelumnya terdapat pengurangan kVA yang 

sebelumnya OB menjadi OC, yang tampak 

mengurangnya kebutuhan kVA diakibatkan perbaikan 

faktor daya. Sehingga adanya beban kVA yang dapat 

ditambahkan untuk mencapai kebutuhan kVA yang 

sebelumnya atau kata lain yaitu nilai Thermal Capacity 

(TC). Untuk mencari nilai TC dapat dicari dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut 

(Bloomquist.W.C, 1950). 

Cos Ɵ1 = 0,8 

 Ɵ1 = 33,90 

𝑇𝐶 = 𝑘𝑉𝐴 [
𝐶𝑘𝑉𝐴𝑅 𝑆𝑖𝑛 Ɵ1

𝑘𝑉𝐴
− 1

+  √1 − 𝐶𝑜𝑠 Ɵ1
2 𝑥 

(𝐶𝑘𝑉𝐴𝑅)2

𝑘𝑉𝐴2
] 

𝑇𝐶 = 708 [
200 𝑥 𝑆𝑖𝑛 33,90

708
− 1

+  √1 − (𝐶𝑜𝑠 33,90)2 𝑥 
(200)2

7082
] 

𝑇𝐶 = 708 [−0,842 +  √0,945] 

𝑇𝐶 = 708 [−0,842 + 0,972   ] 

𝑇𝐶 = 708 𝑥 [0,13]   

TC = 92,04 kVA 

 
Gamber 6. Penambahan beban TC 

 

Pergeseran Sudut Cos θ3 

Untuk mencari sudut Cos θ3dapat dihitung dengan 

menggunakan segitiga daya A’OE. Perhitungannya 

sebagai berikut: 

Penambahan  kVAR  (B’E) = TC x Sin Ɵ1   

= 92,04 x Sin 33,90 

    = 92,04 x 0,557 

    = 51,3 kVAR 

Sehingga jumlah kVAR akibat adanya TC yakni 

 Q3 =  Q2 + Tc(kVAR)  

= 192,58 kVAR + 51,3 kVAR 

= 243,88 kVAR 

 

Untuk mencari Cos Ɵ3 terlebih dahulu harus 

mengetahui P2 = A’ yaitu nilai daya aktif yang telah 

dipasang kapasitor. Sehingga P2 dapat dihitung sebagai 

berikut. 

P2= A’= S x Cos Ɵ  

 = 708 kVA x 0,95 

 = 672,6 kW 

 

Sehingga Cos Ɵ3dapat dihitung dengan persamaan 2.7 

sebagai berikut. 

Cos Ɵ3 = 
𝑃

√𝑃2+𝑄2
 

Cos Ɵ3 = 
672,6

√672,62+243,882
 

Cos Ɵ3 = 0,938   

Ɵ3 = 20,280 
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Gambar 7. Pergeseran sudut Ɵ2 menjadi Ɵ3 

 

Sehingga didapat pergeseran sudut Ɵ2  menjadi Ɵ3., 

dimana Ɵ2  adalah sudut yang direncanakan yaitu 18,190. 

Sudut koreksi faktor daya yang direncanakan ini tidak 

akan sepenuhnya pada sudut tersebut, melainkan adanya 

pelepasan TC tersebut yang mengakibatkan adanya 

pergeseran sudut fasa kembali yakni menjadi cos Ɵ3 = 

0,938. 

 

KESIMPULAN 

 Perhitungan perbaikan faktor daya membutuhkan 

kapasitor bank yang berkapasitas nilai daya reaktif 

sebesar 200 kVAR  dengan 1 Modul 8 Step. Pergeseran 

sudut fasa akibat perbaikan faktor daya atau memasang 

kapasitor, mengakibatkan adanya pelepasan thermal 

capacity, sehingga adanya penambahan beban yakni 

thermal capacity yang mengakibatkan sudut nya tidak 

sama persis dengan yang diinginkan. Sehingga telah 

diperhitungkan bahwa nilai cos Ɵ yang diinginkan yaitu 

0,95 akan berubah menjadi 0,938 
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ABSTRAK: Penyerapan energi matahari pada solar panel surya paling optimal terjadi ketika posisi matahari persis 

menghadap panel surya, sehingga dengan digunakannya solar tracker yang mengikuti pergerakan matahari, maka 

penetrasi sinar matahari menjadi maksimal dan produktifitas daya listriknya meningkat. Dalam penelitian ini dilakukan 

perbandingan pembangkitan daya listrik panel surya tanpa solar tracker dan dengan solar tracker selama 9 jam (09.00-

18.00) dengan mengukur tegangan terbuka (Voc), arus hubung singkat (Isc), tegangan pengisian baterai (Vp) dan daya 

yang dihasilkan (Pmax) oleh panel surya tersebut. LDR digunakan untuk mendeteksi posisi matahari, kemudian data 

dikirimkan ke Arduino Uno yang memprosesnya melalui program dan memerintahkan motor arus searah untuk 

menggerakkan panel surya pada posisi dengan intensitas cahaya matahari maksimal. Pengujian dilakukan pada 1 alat 

yang sama selama 2 hari, sehingga harus memperhitungkan faktor koreksi akibat perbedaan kuat cahaya matahari yang 

diterima oleh panel surya. Dengan memasukkan faktor koreksi tersebut, didapatkan bahwa terdapat kenaikan efisiensi 

produktifitas daya dari panel surya dari 39,74% tanpa solar tracker menjadi 49,22% dengan solar tracker. 

 

Kata Kunci: Solar Tracker, Arduino Uno, LDR, Motor AS. 

 

ABSTRAC: The use of the solar tracker on solar panel that follows the movement of the sun, make the absorption of 

solar energy on solar panels optimized and increased the productivity of electrical power. This research study 

performed a comparison of electrical power generation by solar panel without solar tracker and with solar tracker for 

9 hours (from 09.00 to 18.00) and measure the open circuit voltage (Voc), the short circuit current (Isc), the battery 

charging voltage (Vp) and the power (Pmax) of the  solar panel. LDR is used to detect the position of the Sun, and 

Arduino Uno proceeed the data through the program and ordered the DC motor to move the solar panel in a position 

with maximum sun light intensity. Testing was conducted on the same solar panel for 2 days, so the correction factor 

should take into account due to the differences of the sunlight intensity received by solar panels. The results obtained 

that the power productivity efficiency from solar panels increasing from 39.74% without solar tracker to 49.22% with 

solar tracker. 

 

Key Words: Tracker solar cell, Arduino Uno, LDR, DC Motor. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Penggunaan panel sel surya (solar cell) merupakan 

salah satu solusi pembangkitan energi listrik yang ramah 

lingkungan, namun energi listrik yang dihasilkan sangat 

tergantung pada intensitas cahaya matahari yang 

diterima panel surya tersebut. Untuk mendapatkan 

intensitas cahaya matahari maksimal, maka posisi panel 

surya harus tegak lurus terhadap pancaran sinar matahari 

sehingga energi yang dihasilkan akan maksimal. Dengan 

demikian untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar 

matahari, maka panel surya harus diposisikan mengikuti 

arah pergerakan matahari, sehingga energi listrik yang 

dihasilkan lebih optimal. Alat pendeteksi pergerakan 

matahari tersebut dikenal dengan nama solar tracker. 

Adarsh S. et al merancang dan membuat sistem 

pendeteksi pergerakan matahari otomatis dengan dua 

sumbu putar untuk panel 10 W dengan memanfaatkan 

Arduino dan LabView. Motor stepper digunakan untuk 

menggerakkan panel surya mengikuti arah matahari. 
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Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi sebesar 

20% - 30% dibandingkan dengan panel surya tanpa solar 

tracker (Adarsh S. et al 2015). 

A. Eswaran et al melakukan penelitian untuk 

merancang alat pendeteksi pergerakan matahari otomatis 

berbasis mikrokontroler PIC 16F877A dan 

menggunakan motor servo untuk menggerakkan panel 

surya. Sistem ini menghasilkan energi 25% - 30% lebih 

tinggi dibandingkan panel surya statik (A. Eswaran et al 

2017). Sedangkan Neha Soni et al menggunakan 

mikrokontroler 8051 dan motor stepper untuk mengubah 

posisi panel surya mengikuti arah matahari (N. Soni et al 

2015). 

Yulyanto Adi Prabowo et al membuat alat tracker 

solar cell 2 axis  yang dibuat dapat bergerak 2 arah 

bolak-balik dengan sistem kendali logika fuzzy dan 

menggunakan motor servo untuk menggerakan panel 

surya berkapasitas 10 Wp (Y.A. Prabowo et al 2013). 

Sharmin Akter et al merancang dan membangun 

sistem pendeteksi pergerakan matahari dua sumbu putar 

(dual axis) menggunakan Arduino Uno dan Arduino 

Mega serta berbasis web untuk memonitor sistem 

tersebut. Dua motor servo dimanfaatkan untuk 

menggerakkan panel surya mengikuti arah matahari 

dalam dua sumbu putar. Sistem ini menghasilkan energi 

20% - 35% lebih besar dibandingkan sistem pendeteksi 

pergerakan matahari konvensional (S. Akter et al 2018). 

Penelitian ini adalah merancang dan membangun 

sistem pendeteksi arah matahari satu sumbu putar (single 

axis) dengan memanfaatkan Arduino Uno dan 

menggunakan motor arus searah sebagai penggerak 

posisi panel surya 50 Wp serta membandingkan daya 

yang dihasilkan oleh sistem tersebut dengan panel surya 

tanpa solar tracker. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan merancang sistem 

pendeteksi arah matahari satu sumbu putar yang 

dipasang pada panel surya 50 Wp. Kemudian sistem 

solar tracker tersebut dibangun dan diuji dengan 

mengukur tegangan terbuka (Voc), arus hubung singkat 

(Isc), tegangan pengisian baterai (Vp) dan daya yang 

dihasilkan (Pmax) oleh panel surya tersebut. Dari 

pengujian tersebut dilihat apakah daya yang 

dihasilkannya lebih baik dibandingkan daya yang 

dihasilkan panel surya tanpa menggunakan solar tracker.  

Pengujian dilakukan selama 9 jam mulai pukul 09.00 

hingga pukul 18.00. Karena panel surya hanya ada satu, 

maka pengujian dilakukan selama dua hari, hari pertama 

dilakukan pengujian pada panel surya tanpa solar 

tracker dan dihari kedua dilakukan pengujian pada panel 

surya dengan solar tracker, sehingga data yang 

didapatkan dari hasil pengujian ini harus 

memperhitungkan faktor koreksi akibat adanya 

perbedaan intensitas cahaya matahari yang diterima oleh 

panel surya tersebut.  

 

RANCANG BANGUN SOLAR TRACKER 

 

Solar tracker pada penelitian ini akan diterapkan 

pada panel surya dengan spesifikasi seperti pada tabel 1.  

 

Tabel 1  Spesifikasi Modul Solar Sel yang Digunakan 

 

 Spesifikasi Satuan 

Daya Maksimum (Pmax) 50 W 

Toleransi Produk 0~+3 % 

Maks. Arus Berbeban (Imp) 2.62 A 

Maks. Tegangan Berbeban (Vmp) 19.12 V 

Arus Hubung Singkat (Isc) 2.80 A 

Tegangan Sirkit Terbuka (Voc) 22.68 V 

Berat 4.4 Kg 

Dimensi 545*668*30 mm 

Tegangan Maksimal Sistem 1000 VDC 

Test Beban Mekanikal 2400 Pa 

Dimensi Sel 155*53 mm 

Jumlah Sel 36 buah 

 

Perancangan solar tracker pada penelitian ini 

dilakukan berdasarkan diagram kerja pada gambar 1. 

Terlihat bahwa LDR berfungsi sebagai pendeteksi posisi 

cahaya matahari dan mengirimkan sinyal ke Arduino 

Uno. Kemudian Arduino Uno memerintahkan motor 

arus searah menggerakkan panel surya kearah sinar 

matahari tersebut. Dan bila pergerakan panel surya telah 

mencapai batas, maka limit switch memberikan sinyal 

kepada Arduino Uno untuk menghentikan putaran motor 

arus searah ke arah limit switch tersebut. 

 

 

Gambar 1 Diagram Kerja Solar Tracker 

 

Gambar 2 memperlihatkan rangkaian instalasi daya 

dari solar tracker, dimana terlihat bahwa daya 
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bersumber dari baterai 7 Ah yang digunakan untuk 

menampung energi listrik dari panel surya.  Pengisian 

baterai dikontrol oleh solar charge controller, demikian 

juga untuk pembebanan dan motor arus searah. 

Gambar 2 Instalasi Daya Solar Tracker 

 

Di dalam controller terdapat Arduino Uno, motor 

driver, serta DC regulator untuk menurunkan tegangan 

12 V DC menjadi 5 V DC sebagai masukan limit switch 

serta sensor LDR. Rangkaian di dalam controller lebih 

jelasnya lagi dapat dilihat di gambar 3 dengan spesifikasi 

Arrduino Uno seperti pada tabel 2. 

 

Gambar 3 Rangkaian Controller 

Tabel 2  Spesifikasi Arduino Uno yang Digunakan 

 

Mikrokontroller ATmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3 V 50 mA 

Memori Flash 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Kecepatan Clock 16 MHz 

 

Gambar 4 memperlihatkan panel surya dan sistem 

solar tracker yang dibangun untuk dilakukan pengujian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pengujian Alat Solar Tracker 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dilakukan pada dua kondisi, pertama 

kondisi pengujian panel surya tanpa solar tracker dan 

kedua dengan solar tracker. 

 

Pengujian tanpa Solar Tracker 

 

Pembangkitan energi listrik pada panel surya tanpa 

solar tracker tidak cukup baik ketika posisi matahari 
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sudah tidak mengarah pada panel surya. Pengujian pada 

hari pertama ini dilakukan selama 9 jam dimana posisi 

panel surya menghadap matahari pada saat dimulai pada 

pukul 09.00 dengan sudut kemiringan panel surya 40° 

dan selesai pada pukul 18.00. Hasil pengujian dirangkum 

dalam tabel 3. 

 

Tabel 3  Hasil Pengujian tanpa Solar Tracker 

 

Jam 

Kuat 

Cahaya 

(Lux) 

Voc 

(V) 

Vp 

(V) 

Isc 

(A) 

Pmax 

(Watt) 

09.00 85100 19,8 14.4 2 39,6 

10.00 87200 20 14.4 2.2 44 

11.00 85300 20 14.4 2 40 

12.00 66500 19,8 14 1,8 35,64 

13.00 62100 18,1 14 0,8 14,48 

14.00 21000 18 13 0,5 9 

15.00 8500 18 13 0,35 6,3 

16.00 10500 18 12.5 0,38 6,84 

17.00 5300 17 12.8 0,165 2,805 

18.00 181 2,3 12.4 0,005 0,0115 

 

Pengujian dengan Solar Tracker 

 

Pengujian ini dilakukan pada hari kedua dengan 

menggunakan panel surya yang sama dengan pengujian 

pada hari pertama. Posisi awal panel surya untuk 

pengujian ini sama dengan pengujian sebelumnya yaitu 

pada sudut kemiringan 40° dan dimulai pada pukul 09.00 

hingga pukul 18.00 selama 9 jam.  

 

Tabel 4  Hasil Pengujian dengan Solar Tracker 

 

Jam 

Kuat 

Cahaya 
(Lux) 

Voc 

(V) 

Vp 

(V) 

Isc 

(A) 

Pmax 

(Watt) 

09.00 90100 20 14,4 2,2 44 

10.00 90500 20 14,4 2,2 44 

11.00 88500 20 14,4 2,2 44 

12.00 85100 19,8 14,4 2 39,6 

13.00 87100 20 14,4 2,1 42 

14.00 79600 19,8 14,4 1,9 37,62 

15.00 67800 19,8 14,4 1,8 35,64 

16.00 65300 19,5 14,4 1,75 34,125 

17.00 37500 17 13 0,6 10,2 

18.00 253 2,8 12,7 0,010 0,028 

 

Perbandingan Hasil Pengujian 

 

Dari tabel 3 dan 4 terlihat bahwa kuat cahaya yang 

diterima oleh panel surya terdapat perbedaan, hal ini 

terjadi karena pengujian tidak dilakukan pada hari yang 

sama, perbedaan ini membuat perbandingan antara 

kedua pengujian tersebut menjadi tidak signifikan seperti 

terlihat pada gambar 4. 

 

 

Gambar 4 Perbandingan Daya yang Dihasilkan oleh 

Panel Surya tanpa Faktor Koreksi. 

Dengan demikian, dilakukan perhitungan faktor 

koreksi berdasarkan perbandingan perbedaan kuat 

cahaya yang terjadi pada pengujian kedua (pengujian 

dengan menggunakan solar tracker) terhadap kuat 

cahaya pada pengujian pertama (pengujian tanpa solar 

tracker). Sehingga didapatkanlah hasil perhitungan daya 

maksimum yang dihasilkan panel surya dengan solar 

tracker seperti terlihat pada gambar 5. 

 

 

Gambar 5 Perbandingan Daya yang Dihasilkan oleh 

Panel Surya dengan Faktor Koreksi 
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Dari gambar 5 terlihat bahwa penggunaan solar 

tracker membuat penyerapan energi matahari lebih 

maksimal karena panel surya bergerak mengikuti arah 

pergerakan matahari. Pembangkitan energi listrik dari 

panel surya ketika menggunakan solar tracker lebih 

efektif dibandingkan tanpa solar tracker. Tetapi 

penggunaan motor arus searah 1500 rpm yang digunakan 

pada alat ini ternyata menyebabkan pergerakan panel 

surya tidak mulus karena kecepatannya terlalu tinggi 

sehingga menyulitkan dalam pengaturan posisi panel 

surya.  

Efisiensi daya listrik yang dihasilkan oleh panel 

surya dengan solar tracker adalah sebesar 49,22%, lebih 

tinggi 9,48% dibandingkan dengan efisiensi yang 

dihasilkan panel surya tanpa solar tracker (39,74%) 

sehingga waktu pengisian baterai berkapasitas 7 Ah juga 

menjadi lebih singkat dari 4,23 jam menjadi 3,41 jam. 

Tetapi alat yang dibangun ini tidak dapat digunakan pada 

kondisi hujan, hal ini terjadi karena sensor LDR dan 

limit switch yang digunakan tidak kedap terhadap air.  

  

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Terjadi peningkatan efisiensi produktifitas daya 

listrik panel surya dari 39,74% tanpa solar tracker 

menjadi 49,22% dengan solar tracker. Hasil 

perhitungan ini sudah memasukkan faktor koreksi 

akibat perbedaan kuat cahaya matahari yang diterima 

oleh panel surya tersebut.  

2. Penggunaan solar tracker menghemat waktu 

pengisian baterai berkapasitas 7 Ah dari 4,23 jam 
tanpa solar tracker menjadi 3,41 jam dengan solar 

tracker. 

3. Alat ini tidak dapat digunakan pada saat hujan karena 

menggunakan sensor LDR dan limit switch yang 

tidak terlindungi dari air. 

4. Penggunaan motor arus searah 1500 rpm membuat 

pergerakan panel surya tidak mulus dan terlalu cepat 

sehingga menyulitkan dalam melakukan pengaturan 

posisi. 
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ABSTRAK: Elektrifikasi merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan dalam 

bidang kelistrikan. Kesulitan yang dialami oleh pemerintah adalah untuk membangun jaringan listrik yang panjang 

dengan beban yang sedikit terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau (terisolasi). Salah satu solusi yang 

ditawarkan adalah dengan membangun Pembangkit Listrik tenaga Hibrida (PLTH). PLTH adalah pembangkit listrik 

yang terdiri dari lebih dari satu jenis pembangkit listrik, dan biasanya merupakan gabungan dari beberapa jenis 

pembangkit energi terbarukan dan pembangkit listrik konvensional berbahan bakar fosil. Pembangkit listrik energi 

terbarukan yang lazim digunakan adalah jenis pembangkit listrik tenaga surya, angin, mikro hidro, dan lainnya. 

Sedangkan jenis konvensional digunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Untuk mangatasi masalah elektrifikasi 

tersebut, maka riset ini dilakukan untuk mengkaji penggunaan PLTH pada daerah yang jauh dari pusat pembangkit 

listrik dan jaringan listrik. Lokasi yang dipilih adalah Dusun I Desa Sungai Naik Kecamatan Rantau Bayur. Kajian 

dilakukan dengan perhitungan teknis dan ekonomis untuk investasi peralatan, jalur distribusi tenaga listrik dan tenaga 

listrik yang dihasilkan. Dari hasil kajian didapatkan bahwa PLTH terpusat dapat diterapkan karena jarak antar rumah 

penduduk saling berdekatan atau rapat dengan total Kapasitas daya pembangkit yang direncanakan adalah 70,06 kVA. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menguntungkan tersebut, maka PLTH menjadi solusi kompetitif 

daripada pembangkit listrik konvensional, terutama di daerah yang tidak terhubung ke jaringan listrik nasional dan 

memiliki sumber daya energi lokal yang melimpah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat Pada Dusun I desa 

Sungai naik kecamatan Rantau Bayur ini, Sistem PLTH yang optimal adalah kombinasi antara PLTS dan PLTD 

sedangkan untuk PLTB tidak dapat digunakan karena kecepatan angin yang rendah di daerah tersebut. 

 

Kata Kunci: PLTH, PLTS, PLTB, potensi daerah, investasi 

 

ABSTRACT: Electrification is a benchmark for the accomplishment of the government in terms of equitable 

improvement in the electricity sector. The inconvenience encountered by the government is to expand the electricity 

networks with limited load, especially for areas that are challenging to reach (isolated). One solution offered is to build 

a Hybrid Power Plant (PLTH). PLTH is a power plant dwelling of more than one type of power plant, occasionally a 

mix of several types of renewable energy generation and conventional fossil power plants. Renewable energy power 

plants that are generally used are solar, wind, micro hydro and other power plants. While the conventional type is 

operated by diesel power plants. To mitigate the electrification issue, this research is carried out to investigate the 

operation of PLTH in areas distant from the power plant and electricity network. The preferred location is Dusun I 

Desa Sungai Naik District of Rantau Bayur. The investigation was brought out with technical and economic 

computations for investment in equipment, electricity distribution lines and electricity generated. The ends of the 

research it was noticed that integrated PLTH can be implemented because the distance between residences is 

convenient to the overall capacity of the proposed power plant is 70.06 kVA. Taking into account these beneficial 

things, PLTH is a competitive quick fix willingly than a conventional power plant. Specifically in areas that are not 

associated to the governmental electricity grid and have sufficient local energy resources. Based on the results of the 

research obtained in Sungai Rusun I Dusun I Rantau Bayur sub-district, the excellent PLTH system is a sequence of 

PLTS and PLTD while the PLTB cannot be applied owing to the small wind speed in the neighborhood. 

 

Key Words: PLTH, PLTS, PLTB, regional potential, investment. 
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PENDAHULUAN 

 

Kecenderungan pengembangan pembangkit listrik 

berdasarkan kebutuhan energi listrik yang disesuaikan 

dengan perkembangan beban listrik suatu daerah. Daerah 

yang sedang berkembang sudah sepantasnya diberikan 

prioritas yang tinggi dalam kebutuhan daya listrik, agar 

sistem pembangkit yang dibangun mempunyai arti 

penting dan penggunaanya tercapai secara optimal. 

Sistem pembangkit listrik tenaga hibrida adalah suatu 

sistem pembangkit listrik dengan menggunakan 

beberapa sumber energi, seperti matahari dengan diesel, 

angin, dan lainya. Sistem pembangkit ini lazim disebut 

sebagai pembangkit listrik tenaga hibrida (PLTH). 

Sumber energi tersebut dirancang untuk 

pengoptimasikan sistem pembangkit guna memenuhi 

kebutuhan beban yang bervariasi sebagai fungsi waktu. 

Penggunaan diesel di sini diperlukan untuk memenuhi 

kekurangan kebutuhan yang disuplai oleh energi 

terbarukan dan juga pada saat terjadi beban puncak.  

Dalam pengoptimasian sistem pembangkit listrik 

tenaga diesel, perlu dilihat karakterisasi operasi diesel 

terutama dari kerja diesel agar diesel dapat dikerjakan 

secara optimum terhadap pemakaian bahan bakar. Untuk 

daya beban yang mendekati kapasitas daya diesel maka 

kerja diesel menjadi efisien tapi untuk beban kecil 

misalnya pada siang hari maka kerja diesel menjadi tidak 

efisien. Untuk itu perlu dilakukan penggabungan dengan 

sumber energi terbarukan yang tersedia di lokasi seperti 

misalnya energi matahari, energi angin agar kerja sistem 

pembangkit menjadi lebih efisien dan optimum dalam 

melayani para pelanggan.  

Penelitian terdahulu mengenai sistem pembangkit 

tenaga hibrida telah banyak dilakukan diberbagai daerah 

dan kombinasi PLTH, antara lain di Pulau Sebesi dengan 

memperhitungan efisiensi energi dan optimasi 

penggunaan pembangkit hibrida kombinasi solar sel, 

diesel dan angin (Herlina, et al, 2009),  di desa Simpang 

Sender Timur yang mengintegrasikan diesel, mikrohidro, 

solar sel dan angin kemudian dianalisis biaya 

pembangkitan energi listriknya dengan menggunakan 

bantuan perangkat lunak Homer (Muthia. P.D, et al, 

2013). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan lakukan 

kajian analisis biaya pembangkitan PLTH pada lokasi 

yang dipilih yaitu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kajian akan 

dilakukan dari segi teknik ketika didisain  pembangkit 

listrik tenaga hibrida dengan konfigurasi surya-angin-

diesel. Dari hasil kajian ini dapat diketahui kelayakan 

pemanfaatan PLTH sebagai  pemenuhan kebutuhan 

listrik dari segi aspek teknik.  

 

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HIBRIDA (PLTH) 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah 

suatu pembangkit yang mengkonversikan energi foton 

dari surya menjadi energi listrik. Konversi ini terjadi 

pada panel surya yang terdiri dari sel-sel surya. PLTS 

memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan 

listrik DC (Direct Current), yang dapat diubah menjadi 

listrik AC (Alternating Current) apabila diperlukan. 

PLTS pada dasarnya adalah pencatu daya dan dapat 

dirancang untuk mencatu kebutuhan listrik dari yang 

kecil sampai dengan yang besar, baik secara mandiri 

maupun hibrida 

 

Sel Surya 

 Sel surya tersusun dari dua lapisan semikonduktor 

dengan muatan yang berbeda. Lapisan atas sel surya 

bermuatan negatif sedangkan lapisan bawahnya 

bermuatan positif. Silikon adalah bahan semikonduktor 

yang paling umum digunakan untuk sel surya. Ketika 

cahaya mengenai permukaan sel surya, beberapa foton 

dari cahaya diserap oleh atom semikonduktor untuk 

membebaskan elektron dari ikatan atomnya sehingga 

menjadi elektron yang bergerak bebas. Adanya 

perpindahan elektron-elektron inilah yang menyebabkan 

terjadinya arus listrik. 

 

Karakteristik Sel Surya  

Total pengeluaran listrik (Watt) dari sel surya adalah 

sama dengan tegangan (V) operasi dikalikan dengan arus 

(I) operasi. Tegangan serta arus keluaran yang dihasilkan 

ketika sel surya memperoleh penyinaran merupakan 

karakteristik yang disajikan dalam bentuk kurva I-V 

pada gambar 2.2. Kurva ini menunjukkan bahwa pada 

saat arus dan tegangan berada pada titik kerja maksimal 

(Maximum Power Point) maka akan menghasilkan daya 

keluaran maksimum (PMPP). Tegangan di Maximum 

Power Point (MPP) VMPP, lebih kecil dari tegangan 

rangkaian terbuka (Voc) dan arus saat MPP IMPP, 

adalah lebih rendah dari arus short circuit (Isc). 

 Short Circuit Current (Isc) : terjadi pada suatu titik 

dimana tegangannya adalah nol, sehingga pada saat 

ini, daya keluaran adalah nol. 

 Open Circuit Voltage (Voc) : terjadi pada suatu titik 

dimana arusnya adalah nol, sehingga pada saat ini 

pun daya keluaran adalah nol. 

 Maximum Power Point (MPP) : adalah titik daya 

output maksimum, yang sering dinyatakan 

sebagai ”knee” dari kurva I-V. 

 

 

779



 
Kajian Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva karakteristik I - V (Quasching, 2005) 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 

 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah 

suatu teknologi pembangkit listrik yang merubah potensi 

energi angin menjadi energi listrik. Angin adalah udara 

yang bergerak/mengalir, sehingga memiliki kecepatan, 

tenaga dan arah. Penyebab dari pergerakan ini adalah 

pemanasan bumi oleh radiasi matahari. Udara di atas 

permukaan bumi selain dipanaskan oleh matahari secara 

langsung, juga mendapat pemanasan oleh radiasi 

matahari bumi tidak homogen, maka jumlah energi 

matahari yang diserap dan dipancarkan kembali oleh 

bumi berdasarkan tempat dan waktu adalah bervariasi.  

 Hal ini menyebabkan perbedaan temperatur pada 

atmosfer, yang menyebabkan perbedaan kerapatan dan 

tekanan atmosfer. Udara memiliki sifat untuk selalu 

mencapai kesetimbangan tekanan, karena itu perbedaan 

kecepatan dan tekanan atmosfer ini menyebabkan udara 

bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah 

bertekanan rendah. Pada daerah yang relatif panas, 

partikel udara mendapat energi sehingga udara memuai. 

Akibat dari pemuaian ini, tekanan udara di daerah itu 

naik, namun kerapatan udara menjadi berkurang, 

sehingga berat jenis udara di tempat itu menjadi relatif 

kecil, akibatnya udara berekspansi ke atas dan 

menyebabkan terjadinya penurunan tekanan di daerah 

yang ditinggalkannya. Daerah ini lalu diisi oleh udara 

dari daerah sekelilingnya yang memiliki tekanan udara 

dan massa jenis lebih tinggi. Udara yang berekspansi ke 

atas lalu mengalami penurunan suhu, sehingga terjadi 

penyusutan dan massa jenisnya kembali naik. Udara ini 

akan turun kembali di tempat lain yang memiliki tekanan 

yang lebih rendah. Hal ini berlangsung terus menerus 

sepanjang waktu, sehingga pergerakan udara terus 

berlangsung. 

 Jenis-jenis turbin angin berdasarkan arah / poros 

perputarannya dibedakan menjadi dua jenis yaitu turbin 

angin sumbu horizontal dan turbin angin sumbu vertikal 

 

Turbin Angin Sumbu Horizontal 
 

Turbin angin sumbu horizontal (TASH) memiliki poros 

rotor utama dan generator listrik di puncak menara. 

Turbin berukuran kecil diarahkan oleh sebuah baling-

baling angin (baling-baling cuaca) yang sederhana, 

sedangkan turbin berukuran besar pada umumnya 

menggunakan sebuah sensor angin yang digandengkan 

ke sebuah servo motor. Sebagian besar memiliki sebuah 

gearbox yang mengubah perputaran kincir yang pelan 

menjadi lebih cepat berputar. 

 

 
 

Gambar 2. Turbin Angin Sumbu Horizontal 

(DoE/NREL, 2009) 

 

 Karena sebuah menara menghasilkan turbulensi di 

belakangnya, turbin biasanya diarahkan melawan arah 

anginnya menara. Bilah-bilah turbin dibuat kaku agar 

mereka tidak terdorong menuju menara oleh angin 

berkecepatan tinggi. Sebagai tambahan, bilah-bilah itu 

diletakkan di depan menara pada jarak tertentu dan 

sedikit dimiringkan karena turbulensi menyebabkan 

kerusakan struktur menara, dan realibilitas begitu 

penting, sebagian besar TASH merupakan mesin upwind 

(melawan arah angin). Meski memiliki permasalahan 

turbulensi, mesin downwind (menurut jurusan angin) 

dibuat karena tidak memerlukan mekanisme tambahan 

agar mereka tetap sejalan dengan angin, dan karena di 

saat angin berhembus sangat kencang, bilah bilahnya 

bisa ditekuk sehingga mengurangi wilayah tiupan 

mereka dan dengan demikian juga mengurangi resintensi 

angin dari bilah-bilah itu. 

 

Turbin Angin Sumbu Vertikal 

Turbin angin sumbu vertikal/tegak (atau TASV) 

memiliki poros/sumbu rotor utama yang disusun tegak 

lurus. Kelebihan utama susunan ini adalah turbin tidak 

harus diarahkan ke angin agar menjadi efektif. Kelebihan 

ini sangat berguna di tempat-tempat yang arah anginnya 

sangat bervariasi. TASV mampu mendayagunakan angin 

dari berbagai arah. Dengan sumbu yang vertikal, 

generator serta gearbox bisa ditempatkan di dekat tanah, 

jadi menara tidak perlu menyokongnya dan lebih mudah 

diakses untuk keperluan perawatan. Tapi ini 
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menyebabkan sejumlah desain menghasilkan tenaga 

putaran yang berdenyut. Drag (gaya yang menahan 

pergerakan sebuah benda padat melalui fluida (zat cair 

atau gas) bisa saja tercipta saat kincir berputar. 

 

 

Gambar 3. Turbin Angin Sumbu Vertikal (AWI, 

www.awi-bremerhaven.de, 2009) 

 

 Karena sulit dipasang di atas menara, turbin sumbu 

tegak sering dipasang lebih dekat ke dasar tempat ia 

diletakkan, seperti tanah atau puncak atap sebuah 

bangunan. Kecepatan angin lebih pelan pada ketinggian 

yang rendah, sehingga yang tersedia adalah energi angin 

yang sedikit. Aliran udara di dekat tanah dan obyek yang 

lain mampu menciptakan aliran yang bergolak, yang bisa 

menyebabkan berbagai permasalahan yang berkaitan 

dengan getaran, diantaranya kebisingan dan bearing 

wear yang akan meningkatkan biaya pemeliharaan atau 

mempersingkat umur turbin angin. Jika tinggi puncak 

atap yang dipasangi menara turbin kira-kira 50% dari 

tinggi bangunan, ini merupakan titik optimal bagi energi 

angin yang maksimal dan turbulensi angin yang 

minimal. 

 

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)  

Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sesuai untuk 

diimplementasikan pada lokasi dimana pengeluaran 

bahan bakar rendah, persediaan air terbatas, minyak 

sangat murah dibandingkan dengan batubara dan semua 

beban dasarnya adalah seperti yang dapat ditangani oleh 

mesin pembangkit dalam kapasitas kecil, serta dapat 

berfungsi dalam waktu yang singkat. Kegunaan utama 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah 

penyedia daya listrik yang dapat berfungsi untuk pusat 

pembangkit, cadangan (stand by plant), beban puncak 

dan cadangan untuk keadaan darurat (emergency). 

PLTD sebagai pembangkit tenaga listrik yang instan, 

saat ini paling banyak digunakan sebagai sumber 

pembangkitan tenaga listrik. Keunggulan PLTD antara 

lain adalah : memiliki daya listrik tersedia sesuai dengan 

kebutuhan, secara teknis andal, memiliki layanan purna 

jual relatif mudah diperoleh, dan biaya investasi 

(Rp/kW) relatif murah. Disamping itu, PLTD juga 

memiliki kelemahan yaitu : biaya operasi dan 

pemeliharaan mahal, memerlukan transportasi 

penyediaan dan penyimpanan BBM, menimbulkan 

polusi udara, kebisingan, dan bau, memerlukan 

pemeliharaan rutin, dan sistem operasi tidak efisien 

(boros) pada kondisi beban rendah. 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida 

 Hibrid power system atau Pembangkit Listrik Tenaga 

Hibrida yang disingkat PLTH adalah gabungan atau 

integrasi antara dua atau lebih pembangkit listrik dengan 

sumber energi yang berbeda. Pada umumnya 

pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dalam 

pengoperasiannya di hybrid dengan pembangkit listrik 

berbasis energi fosil. PLTH merupakan salah satu 

alternatif sistem pembangkit yang tepat diaplikasikan 

pada daerah-daerah yang sukar dijangkau oleh sistem 

pembangkit besar seperti jaringan PLN. PLTH juga 

merupakan solusi untuk mengatasi krisis BBM dan 

ketiadaan listrik di daerah terpencil, pulau-pulau kecil. 

Tujuan PLTH adalah mengkombinasikan keunggulan 

dari setiap pembangkit sekaligus menutupi kelemahan 

masing-masing pembangkit untuk kondisi-kondisi 

tertentu dan dapat dicapai keandalan suplai, sehingga 

secara keseluruhan sistem dapat beroperasi lebih 

ekonomis dan efisien. PLTH ini memanfaatkan energi 

terbarukan sebagai sumber primer yang dikombinasikan 

dengan jala-jala PLN yang sudah ada. 

 
 

Gambar 2.27. Konfigurasi hibrida PLN dan PLTS 

(http://www.azetsurya.com/info.php) 

 

PLTH yang memanfaatkan energi terbarukan dapat 

diklasifikasikan kedalam dua konfigurasi dasar, yaitu: 
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sistem hibrida seri dan sistem hibrida paralel (Setiawan. 

AA, 2006). 

 

PLTH Sistem Seri  

Semua pembangkit daya mensuplai daya DC 

kedalam baterai, setiap komponen harus dilengkapi 

dengan charge controller sendiri. Pada sistem ini, 

generator dan inverter harus didesain agar dapat 

melayani beban puncak. Pada system ini sejumlah besar 

energi yang dibangkitkan dilewatkan melalui baterai, 

siklus baterai bank menjadi naik dan mengurangi 

efisiensi sistem, daya listrik dari genset di DC kan dan 

diubah kembali menjadi AC sebelum disupai ke beban 

sehingga terjadi rugi-rugi yang signifikan. Berikut ini 

adalah gambar konfigurasi  

PLTH sistem seri. 

 
Gambar 2.28.Konfigurasi sistem hibrida seri (Rosyid 
2010) 

 

PLTH Sistem Paralel  

Pada PLTH yang menggunakan sistem ini, beban 

disuplai baik dari generator diesel maupun inverter 

secara paralel. Bi-directional inverter (BDI) digunakan 

untuk menjembatani antara baterai dan sumber AC. BDI 

dapat mengisi baterai dari generator diesel (AC-DC 

converter) maupun sumber energi terbarukan, juga dapat 

beraksi sebagai DC-AC converter, sumber ET 

dihubungkan pada sisi DC.  
 

 
 

Gambar 2.29. Konfigurasi PLTH sistem paralel (Rosyid, 

2010). 

Perhitungan Daya Pembangkit 

 

Menghitung daya yang dibangkitkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Bayu atau Angin (PLTB) 

 

Untuk keperluan praktis, sering dipakai rumus 

pendekatan sebagai berikut (Henryson. M, 2004): 

 

 P = k . A . v3    (1) 

Dimana :  

P =   Daya (W) 

K =  konstanta  (1,37 x 10-5) 

A =  Luas Sudu Kipas (m3) 
v  =  Kecepatan angin (km/jam) 

 

Menghitung daya yang dibangkitkan PLTS 

Daya (Wpeak) yang dibangkitkan PLTS untuk 

memenuhi kebutuhan energi,   diperhitungkan dengan 

persamaan-persamaan sebagai berikut (Nafeh, 2009) :  

a) Menghitung Area Array (PV Area)  

 Luas area array diperhitungkan dengan 

mempergunakan rumus 3.2 sebagai berikut : 

 

outPVav

t
area

xTCFxxG

E
PV


   (2) 

 

Dimana : EL adalah pemakaian energi (kWh/hari), Gav 

adalah insolasi harian matahari rata-rata (kWh/m2/hari),  

ηPV adalah efisiensi panel surya, TCF adalah 

temperature correction factor dan 𝜂 𝑜𝑢𝑡 adalah efisiensi 

inverter. 

 

b) Menghitung daya yang dibangkitkan 

 Berdasarkan luas area array maka besar daya PLTS 

yang akan dibangkitkan, diperhitungkan dengan rumus 

3.3 sebagai berikut : 

PWattpeak = area array x PSI x PV   (3) 

 

Dimana :  

PSI (Peak Solar Insolation) adalah 1000 W/m2.  

 ηPV adalah efisiensi panel surya 

 

Menghitung kapasitas komponen PLTS 

a) Menghitung jumlah panel surya 

 Jumlah panel surya yang diperlukan untuk PLTS 

diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :                         

Jumlah Panel Surya =           (4) 

 

Dimana :  Pwatt Peak  adalah daya yang dibangkitkan 

(Wp).  PMPP adalah daya maksimum keluaran (output) 

panel surya (W). 

 



MPP

Wattpeak

P

P
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b)  Menghitung kapasitas inverter berdasarkan kapasitas 

beban yang harus dilayani. 

c)  Menghitung jumlah baterai yang dibutuhkan, dengan 

menggunakan   persamaan berikut (Budiman, A. 

2011): 

 

Untuk kebutuhan baterai minimum (baterai hanya 

digunakan 50% untuk pemenuhan listrik hal ini untuk 

menjaga umur baterai lebih tahan lama). 

)Ah(bateraikapasitasx)volt(bateraiTegangan

)wh(dayaKebutuhan  (5) 

 

Untuk kebutuhan baterai dengan asumsi tidak mendapat 

sinar matahari selama  3 hari :  

)Ah(bateraikapasitasx)volt(bateraiTegangan

hari3x2x)wh(dayaKebutuhan  (6) 

 

Pemasangan panel surya ditentukan berdasarkan 

orientasi pemasangan, struktur rak penyangga dan sudut 

kemiringan. Biaya energi PLTS ditentukan oleh biaya 

siklus hidup. Biaya siklus hidup (LCC) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut :  

        LCC = C + MPW     (7) 

 

 Dimana LCC  adalah  Biaya siklus hidup (Life Cycle 

Cost). C adalah biaya investasi awal adalah biaya awal 

yang dikeluarkan untuk pembelian    komponen-

komponen PLTS, biaya instalasi dan biaya lainnya 

misalnya biaya untuk rak penyangga dan MPW adalah 

biaya nilai sekarang untuk total biaya pemeliharaan dan 

operasional selama n tahun atau selama umur proyek. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

Listrik sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi 

sebagian besar masyarakat di Kabupaten Banyuasin, 

akan tetapi berbagai keterbatasan membuat tidak seluruh 

wilayah di Kabupaten Banyuasin dapat terjangkau 

listrik. Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Banyuasin tahun 2011 menunjukan bahwa terdapat 

58,27 % desa dari 304 desa/ kelurahan di Kabupaten 

Banyuasin yang sudah terjangkau listrik, artinya ada 

sekitar 41,73 % desa/kelurahan yang belum terjangkau 

listrik. Bahkan Kecamatan seperti: Kecamatan Rantau 

Bayur, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Pulau 

Rimau, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara 

Telang dan beberapa kecamatan di perairan sebagian 

besar desa belum terjangkau listrik. 

Kecamatan Rantau bayur adalah kecamatan yang 

memiliki jumlah penduduk sekitar 47.923 jiwa yang luas 

wilayahnya 593 Km2 dengan jumlah 21 desa/kelurahan 

yang beribu kota di Pengumbuk dengan jarak sekitar 30 

Km dari ibu kota Banyuasin atau kurang lebih sekitar 80 

Km dari kota Palembang. Menurut data dari Dinas 

Pertambangan Dan Energi Kabupaten Banyuasin tahun 

2011, Dari 21 desa yang ada, hanya 5 desa di kecamatan 

Rantau bayur yang dapat dialiri arus listrik atau sekitar 

23,81%. Sisanya sama sekali belum dapat dijangkau 

listrik 

Dalam pengoperasian dari sistem pembangkit hibrid 

ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara 

lain : 

a. Karakteristik beban atau fluktuasi pemakaian energi 

( load profile ) yang mana selama 24 jam distribusi 

beban tidak merata untuk setiap waktunya. Load 

profile ini sangat mempengaruhi dalam penyediaan 

energi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

kombinasi sumber energi antara sumber energi 

terbarukan dan disel generator atau PLN adalah 

jawabannya.  

b. Karakterisitik pembangkitan daya, khususnya dengan 

memperhatikan potensi  energi alam yang ingin 

dikembangkan.  

c. Karakteristik kondisi alam itu sendiri, seperti 

pergantian siang malam, musim dan lainnya.  

Pada umumnya PLTH bekerja sesuai urutan sebagai 

berikut:  

1.  Pada kondisi beban rendah, maka beban di suplai 

100% dari bateri dan PV modul, selama kondisi 

bateri masih penuh sehingga diesel/PLN tidak perlu 

dioperasikan.  

2. Untuk beban diatas 75% beban inverter (tergantung 

seting parameter) atau kondisi bateri sudah kosong 

sampai level yang disyaratkan, diesel/PLN mulai 

beroperasi untuk mensuplai beban dan sebagian 

mengisi bateri sampai beban diesel mencapai 70-80% 

kapasitasnya (tergantung seting parameter). Pada 

kondisi ini hybrid controller bekerja sebagai charger 

(merubah tegangan AC menjadi tegangan DC) untuk 

mengisi bateri.  

3. Pada kondisi beban puncak baik diesel maupun 

inverter akan operasi dua-duanya untuk menuju 

paralel sistem apabila kapasitas terpasang 

Diesel/PLN tidak mampu sampai beban puncak. Jika 

kapasitas Diesel cukup untuk mensuplai beban 

puncak, maka inverter tidak akan beroperasi paralel 

dengan genset.  

  

 Semua proses kerja tersebut diatas diatur oleh System 

Command Unit yang terdapat pada hybrid controller. 

Proses control ini bukan sekedar mengaktifkan dan 

menonaktifkan diesel tetapi yang utama adalah 

pengaturan energi agar pemakaian BBM diesel menjadi 

efesien.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kapasitas Daya yang Dibutuhkan 

Langkah pertama untuk merancang sistem PLTH 

adalah mengetahui kapasitas daya yang dibutuhkan 

dengan mengumpulkan data jumlah Jumlah bangunan 

yang terdapat di Dusun I Desa Sungai Naik adalah 145 

bangunan termasuk fasilitas umum. Bangunan tersebut 

terdiri dari: 

 142 unit rumah penduduk, 1 unit rumah 

membutuhkan daya 220 VA. 

 1 unit masjid membutuhkan daya 440 VA 

 1 unit gedung Sekolah Dasar (SD) membutuhkan 

daya 440 VA 

 1 unit puskesdes membutuhkan daya 440 VA 

 

dari keseluruhan data diatas dapat dihitung total beban di 

desa tersebut yaitu sebesar 32.560 VA =  32,560 kVA =  

26,048 kW   =   26.048 Watt. Sehingga Estimasi daya 

yang dibangkitkan yaitu sekitar 30.000 Watt atau 37,5 

KVA. Dengan pemakaian beban untuk pembangkit 

PLTS yaitu 11 jam per hari. 

 

Pemilihan Jenis Generator 

Berdasarkan besarnya daya yang dibangkitkan untuk 

daya P adalah sebesar 37,50 kVA dapat ditentukan 

parameter – parameter generator sebagai berikut : 

Phasa  : 3 phasa 

Frekuensi : 50 Hz 

Cos φ  : 0,8 

Efisiens i : 0,8 

Jumlah kutub : 4 kutub 

 

Tegangan pembangkitan IS : 380 – 440 Volt, mesin 

terhubung Y, sehingga : 

 

3KV

KVA
)I(Arus G   

      A57
732,1xKV38,0

5,37
   

 

Panjang Penghantar (15) 

Panjang penghantar yang dibutuhkan untuk tiap – 

tiap jurusan, ditentukan faktor toleransi sebagai lendutan 

adalah sebesar ± 5%.  

 

Untuk Jurusan Dusun I 

Panjang lendutan  = Panjang Penghantar x 5 %  

   = 1500 m x 5% = 75 m 

Jadi, panjang penghantar tiap jurusan  

= Panjang penghantar + Panjang lendutan  

=1500 m + 75 m = 1575 m 

Perhitungan Jumlah Tiang TR 

Setelah mengetahui jarak tiap – tiap jurusan maka 

dapat dihitung jumlah tiang untuk jurusan pada daerah 

perencanaan. Dimana standar jarak tiang TR dari PLN 

adalah ± 50 meter. Akan tetapi, jauh lebih handal jika 

jarak antara tiang ± 35 meter. 

 

Data Daerah Perencanaan  

Data daerah perencanaan adalah meliputi data jumlah 

pelanggan atau konsumen, total daya tersambung dan 

peta daerah perencanaan. 

 

Jumlah Pelanggan  

Adapun jumlah penduduk di Dusun I Desa Sungai 

Naik adalah 1607 jiwa yang terdiri dari 508 Kepala 

Keluarga (KK). Dusun I Desa Sungai Naik terdiri dari 

pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan 

berbagai infrastruktur yang menunjang demi kemajuan 

Desa tersebut diantaranya sudah adanya fasilitas 

pendidikan yang berupa bangunan SD, fasilitas tempat 

ibadah dan gedung perangkat Desa yang semua ini 

memerlukan listrik sebagai fasilitas penerangan maupun 

sebagai fasilitas pendukung lainnya. 

Maka dari hasil survei yang telah dilaksanakan akan 

dilakukan perencanaan sistem distribusi tenaga listrik 

pada Dusun I Desa sungai naik dimana jumlah rumah 

calon pelanggan berjumlah 142 rumah ditambah 3 

fasilitas umum, dengan perkiraan pengelompokan beban 

sebagai berikut : 

1. Beban rumah penduduk diasumsikan menggunakan 

Daya 220 VA. 

2. Beban untuk fasilitas umum seperti: masjid, 

Puskesdes, dan Sekolah Dasar diasumsikan 

menggunakan Daya 440 Watt. 

 

Menghitung daya yang dibangkitkan Pembangkit Listrik 

Tenaga Bayu   atau   Angin (PLTB) 

 

 Dari hasil pengamatan, didapatkan rata-rata 

kecepatan angin dari bulan September - April 2018 

adalah sebesar 4,5635 m/s. Maka dapat dihitung daya 

yang dapat dibangkitkan oleh PLTB dengan 

menggunakan persamaan berikut : 

          P =  k . A . v3 

=  1,37 x 10-5 . 254 m2 x (4,5635)3 m/s 

=   33.071  x 10-5  W 

 

Berdasarkan hasil daya yang dibangkitkan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kecepatan angin di dusun I 

desa sungai naik sangat kecil maka pembangkit listrik 

tenaga angin diabaikan. 
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Perhitungan Energi Listrik yang akan Disuplai dari 

PLTS  

  PLTS yang akan dikembangkan di Dusun I Desa 

Sungai Naik kecamatan Rantau Bayur Kabupaten 

Banyuasin Sumsel direncanakan untuk mensuplai energi 

listrik sebesar 50% dari pemakaian energi listrik rata-rata 

dalam rentang waktu 11 jam per hari. Dari total daya 

yang dibutuhkan dan dikalikan dengan 11 jam 

pemakaian beban per hari maka didapatkan estimasi 

pemakaian energi listrik di desa sungai naik yaitu 330 

kwh.  

Sehingga besar pemakaian energi listrik Dusun I 

Desa Sungai Naik kecamatan Rantau Bayur Kabupaten 

Banyuasin Sumsel dalam rentang waktu 11 jam per hari 

yang akan disuplai oleh PLTS adalah sebagai berikut :                                          

EL  =   50% x Pemakaian energi listrik desa sungai naik 

      =   50% x 330 kWh  =   165 kWh 

 

Perhitungan Daya yang Dibangkitkan PLTS (Watt peak)  

Dari perhitungan area array, maka besar daya yang 

dibangkitkan PLTS (Watt peak) dapat dihitung dengan 

persamaan P Watt peak     =  area array x PSI x npv, 

dengan area array adalah 367,14 m2, Peak Sun 

Insolation (PSI) adalah 1000W/m2dan efisiensi panel 

surya adalah 12% maka : 

P (Watt peak)   =  367,14 m2 x 1000 W/m2 x 0,12 

           =   44.056 Watt peak 

 

Perhitungan Kapasitas Komponen PLTS  

Menghitung Jumlah Panel Surya  

Panel surya yang akan digunakan memiliki 

spesifikasi PMPP sebesar 100 W per panel. Sehingga 

berdasarkan spesifikasi tersebut maka jumlah panel 

surya yang diperlukan untuk PLTS yang akan 

dikembangkan dapat diperhitungkan dengan persamaan  

berikut : 

             Jumlah Panel Surya =  

                                =  

                                =  440 panel surya 

PWatt peak PLTS yang akan dikembangkan dengan 

jumlah panel surya sebanyak 440 panel adalah sebesar :  

  P watt peak  =   PMPP x Jumlah Panel Surya  

         =   100 W x 440 

                        =   44.000 Watt peak 

Dari nilai PWatt peak sebesar 44.000 W maka luas 

area array dapat dihitung sebagai berikut :  

                          

Area PLTS  =         

                    =    

                    =    366 m2 

 

Perhitungan Kapasitas Baterai  

 Untuk kebutuhan baterai minimum atau penggunaan 

sebesar 50% untuk pemenuhan listrik,  hal ini untuk 

menjaga umur baterai lebih tahan lama. Untuk 

menghitung jumlah baterai yang dibutuhkan dapat 

digunakan persamaan sebagai berikut : 

Ah150baterai183

Ah1800

000.330

Ah150xV12

jam11xwatt000.30

)Ah(bateraikapasitasx)V(bateraiTegangan

)Wh(dayaKebutuhan
baterai









 

Sedangkan untuk kondisi selama 3 hari tidak 

mendapatkan sinar matahari, maka jumlah baterai yang 

diperlukan adalah sebanyak 550 baterai 150 Ah. 

 

Perhitungan Kapasitas Inverter  

 

Pada pemilihan inverter, diupayakan kapasitas 

kerjanya mendekati kapasitas daya yang dilayani. Hal ini 

agar efisiensi kerja inverter menjadi maksimal. PLTS 

yang akan dikembangkan di Dusun I Desa sungai naik 

dibagi menjadi 3 sistem satu fasa dengan PMPP adalah 

sebesar 7.200 W. Inverter Sunny Mini Central (SMC) 

dipergunakan sebagai acuan pada pemilihan inverter 

untuk penelitian ini. Inverter SMC adalah salah satu 

jenis inverter true sine wave yang umumnya 

dipergunakan untuk PLTS yang hybrid dengan grid 

(jaringan listrik). Berdasarkan besar kapasitas daya yang 

harus dilayani maka dalam penelitian ini akan dipilih 

inverter SMC 8000 TL yang data tekniknya dapat dilihat 

pada tabel 4.3. Inverter SMC 8000 TL adalah inverter 

yang dapat dipergunakan untuk PLTS mulai dari 

kapasitas menengah (18 kWp) sampai kapasitas besar 

(Megawatt). 

 

Pemilihan Jenis Generator 

Tegangan pembangkitan IS : 380 – 440 Volt, mesin 

terhubung Y, sehingga : 

MPP

Wattpeak

P

P

W100

056.44

PVPSI

Pwattpeak



12,0/1000

000.44
2mw

W
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Tabel 1. Tiga Jenis Pembangkit Beserta Kapasitasnya. 

Jenis 
Pembang

kit 

Kapasitas masing-masing 
Pembangkit 

Yang 
Direncana

kan 

PLTS P(Watt peak)  

= 367,14 m2 x 1000       

W/m2 x 0,12       

=  44.000 Wp 

44.056 Wp 

PLTB P  =  KxAx V3 

     =  1,37 x 10-5x 254 x 

5,95 x(4,5635) 
     =  33.071 x 10-5 W 

            

Kecepatan 

Angin 
sangat 

rendah 

PLTD 26.048 W / 32,560 kVA 37,5 kVA 

 

Keterangan : Untuk penggunaan PLTB di dusun I desa 

sungai naik tidak optimal karena kecepatan angin yang 

rendah berdasarkan data yang didapat dari kecepatan 

angin BMKG Kenten Palembang.  

 

 

KESIMPULAN 

 

 Dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa 

sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLTH) yang 

optimal untuk dusun I Desa Sungai Naik Kecamatan 

Rantau Bayur adalah terdiri dari kombinasi antara PLTS 

- PLTD. Di Dusun I desa sungai naik Kecamatan Rantau 

Bayur bisa diterapkan pembangkit listrik tenaga hibrida 

terpusat karena jarak antar rumah penduduk saling 

berdekatan atau rapat dengan total Kapasitas daya 

pembangkit yang direncanakan adalah 70,06 kVA.  
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Abstrak: Studi ini mengkaji optimasi proses reaksi transesterifikasi metil ester nyamplung dengan 2-

ethyl-2- hydroxymethyl-1,3- propanediol untuk sintesis biolubrikan trimetilolpropana ester nyamplung 

(TMP ester nyamplung). Disain penelitian menggunakan metode permukaan respon, dengan disain 

eksperimen yang digunakan adalah disain komposit pusat. Pengaruh suhu, rasio mol, waktu reaksi dan 

persen pemuatan katalis kalsium oksida pada hasil trimetilolpropana ester nyamplung dievaluasi. 

Kondisi optimum proses transesterifikasi diperoleh pada suhu 130oC, rasio mol 1: 3,9, waktu 300 menit 

dan pemuatan katalis kalsium oksida 3% b/b untuk hasil trimetilolpropana ester nyamplung 79,22%, 

dengan model : Yyield = 79,227 - 0,132x1 +  0,151x2  +  0,293x3  +  0,285x4  - 0,909x 2  - 0,700x 2  - 

0,454x 2 - 0,454x 2 - 0,091x x - 0,061x x - 0,071x x - 0,370x x + 2,344x x - 0,051x x Rasio mol 

dan waktu reaksi menjadi variabel yang signfikan. 

 

Kata kunci : Biopelumas nyamplung, transesterifikasi, trimetilolpropana, metode permukaan respon. 

 
Abstract:This studi examine the optimization of thr transesterification reaction of methyl esters calophyllum 

with 2- ethyl-2-hydroxymethyl-1,3- propanediol to synthesise calophyllum biolubricant (CBL). Respone 

surface methodology (RSM) using central composite design (CCD) was employed for the experimental 

design. Effect of temperature, mole ratio, reaction time and catalyst on yield of calophyllum TMP ester were 

evaluate. The prediction yield after process optimization was found to agree satisfactory with the 

experimental value. The optimum condition were obtained were temperature 130 0C, mole ratio 1: 3.9, time 

150 minute and 3% weight calcium oxide catalyst, with model obtained for 79,22 % calophyllum TMP ester 

yield.  Yyield  = 79,227 - 0,132x1 + 0,151x2 + 0,293x3 + 0,285x4 - 0,909x 2 - 0,700x2
2 - 0,454x 2 - 0,454x 2 - 

0,091x1x2 - 
0,061x1x3 - 0,071x1x4 - 0,370x2x3 + 2,344x2x4 - 0,051x3x4. Mole ratio and reaction time were found to be the 

most signifivcant variable. 
 

Keywords: Calophyllum TMP ester, transesterification, trimetilolpropane, respon surface methodology. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Metil ester berbasis minyak 

nyamplung telah berhasil dibuat sebagai bahan 

bakar pengganti minyak solar. Untuk 

meningkatkan nilai tambah dan mempelajari 

produk turunan dari metil ester nyamplung, 

maka dikembangkan suatu produk pelumas. 

Salah satu produk pelumas yang dikembangkan 

 

adalah pelumas poliolester (trimetilolpropana 

ester) berbasis metil ester minyak nyamplung. 

Pelumas poliolester merupakan salah satu 

pelumas yang dikembangkan sebagai minyak 

dasar untuk berbagai jenis minyak pelumas 

dengan berbagai metode yang telah banyak 

diteliti (Gryglewicz et al. 2003 ; Hwang et al. 

2003 ; kamil dan Yusup. 2011 ; Akerman et al. 

2011 ; Rui Jun Li et al. 2012 ; Hamid dan 
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Yunus. 2012 ; Sripada et al. 2013). Pelumas 

poliolester memiliki sifat lebih baik 

dibandingkan pelumas minyak mineral dan telah 

mendapatkan perhatian yang cukup besar,  

karena pelumas poliolester dipandang sebagai 

pelumas dasar yang memiliki stabilitas oksidasi 

yang baik, (Randles. 2006). Pembuatan 

pelumasan poliolester (trimetilolpropana ester) 

dengan proses transesterifikasi antara methyl 
ester (FAME) dengan  trimethylolpropane 

(TMP) melibatkan pembelahan gugus ester, 

RCOO- methyl ester oleh gugus –OH dari TMP 

untuk menghasilkan TMP ester berbasis minyak 

nyamplung. Karena terdapat tiga gugus –OH 

dalam TMP, proses ini menghasilkan produk 

antara, yakni monoester (ME), diester (DE), dan 

triester (TE), sementara itu, metanol merupakan 

produk samping. Banyak literatur yang mengkaji 

mengenai pembuatan metil ester melalui proses 

transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol, 
akan tetapi, kajian mengenai optimasi proses 

transesterifikasi methyl ester dengan 

trimethylpropane (TMP), belum banyak diteliti. 

Data optimasi sangat penting untuk 

mencari kondisi operasi proses yang optimum. 

Meskipun banyak informasi tentang optimasi 

transesterifikasi minyak nabati menjadi metil 

ester, termasuk dari minyak kedelai, rapeseed, 

canola dan minyak sawit Stamenkovic et al. 

2008 ; Cao et al. 2009 ; Klofutar et al. 2010). 

Laporan tentang studi optimasi telah dilakukan 

oleh Ocholi et al. 2017 mengenai optimasi 

proses ekstraksi sasame oil menjadi produk 

trimetilolpropna ester dan kamil et al. 2011 
mengenai optimasi proses transesterifikasi 

minyak jarak. Penelitian ini mengenai proses 

transesterifikasi metil ester berbasis minyak 

nyamplung dengan alkohol polihidrat menjadi 

produk trimetilolpropana ester dengan metode 

permukaan respon menggunakan disain 

eksperimen komposit pusat/central composite 

design (CCD). Tujuan dari penelitian ini adalah 

mendapatkan kondisi operasi yang optimal 

melalui proses reaksi transesterifikasi metil ester 

nyamplung dan trimetilolpropana menjadi 

trimetilolpropana ester nyamplung (biolubrikan 
nyamplung). 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan 

Metil ester nyamplung (MEN) digunakan 

sebagai bahan baku awal, yang diperoleh dengan 

cara mereaksikan antara minyak nyamplung dan 

metanol melalui proses transesterifikasi. 

Trimetilolpropana (TMP) /2-ehtyl-2- 

(hydroxymethyl)-1,3-propanediol dan kalsium 

metoksida yang diperoleh dari PT Merck- 

Schuchardt Jakarta. 

Transesterifikasi Metil Ester Nyamplung 

Reaksi transesterifikasi metil ester 

nyamplung (MEN) dan trimetilolpropana (TMP) 

terbentuk didalam reaktor yang dilengkapi 

dengan termometer, sebuah tempat sampling dan 
refluks kondenser. Reaktor dimasukkan ke 

dalam oil bath yang dikontrol dengan suhu dan 

diaduk dengan magnetic stirrer. Reaktor disi 

dengan 200 g metil ester nyamplung (MEN) dan 

dipanaskan pada suhu tertentu. Sejumlah dari 

trimetilolpropana (TMP) kemudian ditambah 

dan dicampur untuk suhu operasi tertentu dan 

katalis ditambahkan. Reaksi berlangsung pada 

suhu yang berbeda dari 110, 120, 130, 140 dan 

150oC. 
 

Proses Pemisahan Katalis 

Ketika reaksi dianggap telah sempurna, 

katalis harus dipisahkan dari campuran produk. 

Hal ini dilakukan dengan melalui filtrasi vakum. 

Filtrasi vakum dijalankan dengan menggunakan 

aliran corong filter dengan kertas saring dan 

pompa vakum. 

 

Proses Distilasi 

Metil ester nyamplung (FAME) yang tidak 

bereaksi dihilangkan dari produk dengan 

menggunakan distilasi. Proses ini dilakukan 

didalam sebuah labu leher dua yang terhubung 

dengan sebuah saluran melalui sebuah 
kondenser, valve ulir dan vacuum trap. Sampel 

dimasukan kedalam labu leher dua dan 

dipanaskan pada suhu konstan pada oil bath 

pada suhu 180˚C. Distilasi dianggap telah 

lengkap dan selesai ketika suhu turun menjadi 

60˚C. 

 

Optimasi Proses Transesterifikasi 

Metode permukaan respon (RSM) 

digunakan pada percobaan ini dalam rangka 

untuk mengevaluasi pengaruh dari suhu, waktu 

reaksi, rasio molar trimetilolpropana ester : metil 

ester dan pemuatan katalis. Respon yang 

digunakan adalah yield. Percobaan dilakukan 
empat faktor, semua percobaan dibuat dalam 

bentuk random. Rentang dan tingkat disain 

masing-masing variabel diberikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Faktor independen, kode dan taraf 

kode pada percobaan proses reaksi 

transesterifikasi 
 

Faktor 
    independen  

Kode   Taraf kode   

 -2  -1  0  +1  +2  

Suhu (˚C) x1 110 120 130 140 150 

Waktu 
(menit) 

x2 180 240 300 360 420 

Rasio mol 

(mol/mol) 

x3 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 

  Katalis  x4  1  2  3  4  5  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 3. Disain komposit pusat terhadap yield 

 
 

Karakterisasi Metil Ester Nyamplung Suhu Waktu Rasio Mol 
Katalis

 Yield 
Metil ester nyamplung  (MEN) yang 

terbentuk  dari reaksi  minyak nyamplung dan 

Run reaksi 
(oC) 

reaksi 
(menit) 

(mol/mol) 
CaO 

(%b/b) 
(%) 

metanol dengan katalis kalsium metoksida, 

kemudian dikarakterisasi hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 2. Parameter yang diukur adalah 

kadar air (ASTM D2709), densitas (ASTM 

D445), viskositas pada 40˚C (ASTM D93), titik 

nyala (ASTM D5773), titik tuang (ASTM 

D2500). 

Tabel 2. Hasil karakterisasi sifat fisik metil 

ester nyamplung (MEN) 

1. -1 -1 -1 -1 65,58 

2. 1 -1 -1 -1 67,60 

3. -1 1 -1 -1 67,34 

4. 1 1 -1 -1 67,99 

5. -1 -1 1 -1 70,64 

6. 1 -1 1 -1 72,75 

7. -1 1 1 -1 67,12 

8. 1 1 1 1 67,93 

Parameter Hasil SNI 04- ASTM 9. -1 -1 -1 1 66,18 

  Penelitian   7182-2006 D657110. 1 -1 -1 1 67,44 

Kadar air (%) 

Densitas 150C(kg/m3) 
Viskositas kin 400C (cSt) 

0,015 

872 
2,81 

 

850-890 
2,3-6,0 

 

860-894 
1,9-6 

11. -1 1 -1 1 71,63 

12. 1 1 -1 1 71,74 

Bilangan asam (mg KOH/g)0,42 Maks 0,8 ≤ 0,5 13. -1 -1 1 1 71,33 

Flash point (0C) 224 Min 100 100-17014. 1 -1 1 1 70,95 

Cloud point (0C) 

Pour point (0C) 

11,35 
-6 

Maks 18 -3 – 15 
-5 – 10 

15. -1 1 1 1 70,63 

16. 1 1 1 1 70,26 

Optimasi Proses Transesterifikasi 

 

Model Ordo Dua dan ANOVA 

Proses optimasi reaksi transesterifikasi 

dilakukan menggunakan central composite 

design (CCD). Empat faktor : suhu, waktu, rasio 

mol dan berat pemuatan katalis kalsium oksida 

digunakan sebagai variabel independen. 

Keempat variable di cek terhadap respon untuk 

mengembangkan model empiris. Hal ini 

dilakukan untuk menentukan kondisi optimal 

dari TMP ester nyamplung. Central composite 

design CCD umumnya terdiri dari enam pusat, 
2n faktorial, dan 2 (n) aksial, di mana n adalah 

jumlah faktor, yang digunakan untuk 

menganalisis korelasi antara variabel dan 

persentase hasil. Dalam penelitian ini, 30 

percobaan dilakukan termasuk 6 titik pusat. 

Percobaan dilakukan secara acak untuk 

menghindari kesalahan. 

Tabel 3 menunjukkan variabel dari suhu 

(x1), waktu (x2), rasio mol (x3) dan pemuatan 

katalis kalsium oksida (x4) memperlihatkan nilai 

yield tertinggi 80,03% pada suhu 130oC, waktu 
240 menit, rasio mol 1: 3,9 dan persen pemuatan 

katalis kalsium oksida 3% b/b. Matriks ordo dua 

hasil optimasi pengaruh suhu, waktu reaksi, 

rasio molar trimetilolpropana-metil ester dan 

persen pemuatan katalis kalsium oksida terhadap 

yield dapat dilihat pada Tabel 3. 

17 0 0 0 0 78,22 

18 0 0 0 0 79,71 

19. 0 0 0 0 80,03 

20. -2 0 0 0 67,49 

21 2 0 0 0 62,25 

22. 0 -2 0 0 66,42 

23. 0 2 0 0 69,99 

24. 0 0 -2 0 72,16 

25. 0 0 2 0 72,13 

26. 0 0 0 -2 72,15 

27. 0 0 0 2 72,15 

28. 0 0 0 0 78,108 

29 0 0 0 0 79,28 

30 0 0 0 0 80,03 
 

 

 

Estimasi koefisien regresi disajikan pada 

Tabel 4. Hasil estimasi menunjukkan bahwa x 2, 

x 2, x 2, x 2 model signifikan, yang  divalidasi 
oleh P-nilai 0,0000 (Ozioko. 2012), dan nilai F 

regresi 20,34. Nilai P digunakan sebagai alat 

untuk memeriksa signifikasi masing-masing 

koefisien, yang diperlukan untuk memahami 

pola interaksi timbal balik antara variabel uji 

(Kumar T, Kumar S. 2003). Oleh karena itu, 

semakin tinggi nilai F-test dan semakin kecil P- 

value, semakin tinggi signifikasi dari koefisien 

yang sesuai (T. Kumar T, Kumar S. 2003). 
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1 2 3 

Tabel 4. Estimasi koefisien regresi model ordo 

dua terhadap yield 
 

    Term  Coefisien  T  P  

Constant 79,2270 131,478 0,000 
 -0,2632 -0,850 0,409 
 0,3033 0,979 0,343 
 0,5862 1,893 0,078 
 0,5699 1,814 0,090 
 -3,6355 -12,874 0,000 
 -2,8019 -9,922 0,000 
 -1,8140 -6,424 0,000 
 -1,8140 -6,424 0,000 
 -0,3048 -0,949 0,358 
 -0,2437 -0,634 0,536 
 -0,2828 -0,721 0,482 
 -1,4811 -3,853 0,002 
 0,9380 2,390 0,030 
   -0,2055  -0,524  0,608 

 

Koefisien regresi R2 digunakan untuk 

memvalidasi kesesuaian dari persamaan model. 

Untuk TMP ester nyamplung, R2 memiliki nilai 
0,9500, hal ini menunjukkan bahwa 95% dari 

variabilitas dalam respon dapat dijelaskan oleh 

model. Ini menyiratkan bahwa prediksi data 

eksperimen cukup memuaskan. Persamaan 

model     kuadratik     yang     diperoleh     adalah 
: Yyield = 79,227 - 0,132x1 + 0,151x2 + 0,293x3 + 

0,285x4      -  0,909x 2   - 0,700x 2 -  0,454x 2   - 0,454x 2     -  0,091x x   -  0,061x x   -  0,071x x  - 

Distribusi dekat titik-titik sepanjang garis lurus 

menunjukkan hubungan yang baik antara nilai- 

nilai eksperimen dan nilai-nilai yang diprediksi 

dari respon. Plot-plot ini juga menegaskan 

bahwa model yang dipilih cukup memadai untuk 

memprediksi variabel respon dalam nilai-nilai 

eksperimen. 

Untuk memeriksa signifikansi model ordo 

dua, dapat dilihat p-value dari regresi pada Tabel 

5. Nilai P-value = 0,000 lebih kecil dari derajat 

signifikansi α = 5%, hal ini berarti variabel- 
variabel independen xi memberikan sumbangan 

yang berarti dalam model. 

 

Tabel 5. Anova terhadap yield 

   
  Source DF   Seq SS Adj SS Adj MS F P  

Regression 14 620,371  620,371  44,312 20,34 0,000 
Linear         4      16,190     20,923     5,231      2,40    0,096 

Square        4     554,726   555,127   138,782   63,70  0,000 

Interaction    6     49,455     49,455     8,243      3,78  0,017 
Residual 15 32,680 32,680 2,179 
Error 

Lack-of-Fit 10 26,174 26,174 2,908 2,68 0,121 

Pure Error 5 6,507 6,507 1,084 
  Total 29 653,052  

 

Pada Uji kesesuaian model regresi (Lack of Fit ) 

Hipotesisnya: 

H0: Model regresi cocok (tidak ada lack of fit) 
H1: Model regresi tidak cocok (ada lack of fit). 4 1  2 1   3 1  4 

0,370x2x3 + 2,344x2x4 - 0,051x3x4. 

Dalam persamaan regresi, ketika variabel 

independen memiliki tanda positif, berarti bahwa 
peningkatan variabel akan menyebabkan 

peningkatan respon sementara tanda  negatif 

akan menghasilkan penurunan respon (Russell 

V.L. 2009). Oleh karena itu, peningkatan suhu, 

waktu, rasio mol dan persen pemuatan katalis 

kalsium oksida akan menyebabkan peningkatan 

persentase hasil. Waktu dan rasio mol memiliki 

efek yang lebih signifikan dalam peningkatan 

respon karena koefisiennya lebih tinggi. 

Plot normal residual (Gambar.1) digunakan 

untuk memeriksa distribusi residu. 

 

 

 
 

 
Gambar 1. Plot normal residual terhadap yield 

Dari uji Lack of Fit terhadap model diperoleh P- 

value = 0,121 atau > derajat signifikansi α = 5% 

sehingga tidak ada alasan untuk menolak H0. 

Artinya model regresi cocok. Pada Tabel 5 juga 

diketahui bahwa P-value untuk model kuadratik 

(square) adalah 0,000 < α = 5%, maka model 

yang tepat adalah model kuadratik. Nilai 

koefisien determinasi (R2) untuk model ordo dua 
yaitu sebesar R-sq = 0,9500 dan R-sq adj = 

0,9033. 
 

Pengaruh Parameter Proses Reaksi 

Transesterifikasi 

Dua faktor respon interaksi plot permukaan 

diambil untuk empat parameter reaksi suhu, 

waktu, rasio mol dan persen pemuatan katalis 

kalsium oksida. Hasil TMP ester nyamplung 

ditemukan bervariasi antara 65,5 - 80.03%. 

Gambar. 2 menunjukkan plot efek suhu dan  

rasio mol hasil TMP ester nyamplung pada 
waktu 240 menit. Gambar. 3 menunjukkan plot 

efek suhu dan waktu pada rasio mol 1:3,9. 

Gambar. 4 menunjukkan plot rasio mol dan 

waktu pada suhu 130°C. Gambar 5 menunjukkan 

plot waktu dan pemuatan katalis kalsium oksida. 
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Gambar 2. Kontur plot suhu vs rasio mol 
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Gambar 4. Plot kontur waktu vs rasio mol 

 

Analisis deskriptif grafik pada  permukaan 

respon sebagai fungsi dari waktu raeksi dan 

pemuatan katalis katalis terhadap yield 

menunjukkan bahwa pemuatan katalis lebih dari 

3% dengan suhu lebih dari 240 menit akan 

menurunkan yield. 
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Gambar 3. Plot kontur suhu vs waktu 

 

Kontur permukaan respon yang merupakan hasil 

grafis dari efek interaktif ditunjukkan dalam 

Gambar. 2-5. Nilai optimum yield sebesar 

80,03%, lebih tinggi dari nilai tertinggi di antara 

nilai yang dihitung berdasarkan desain 
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Waktu reaksi (menit) 

eksperimen. Permukaan yield TMP ester 

nyamplung sebagai fungsi rasio molar MEN- 

TMP dan suhu menunjukkan konversi 80,03% 

seperti yang diperoleh dari plot kontur pada nilai 

maksimum rasio MEN-TMP dan suhu. 

Permukaan respon yield menunjukkan (Gambar 

2-5) puncak yang jelas, bahwa kondisi optimum 
untuk hasil maksimum yield baik di dalam batas 

desain. Hal ini dapat diamati dari plot masing- 

masing kontur (Gambar 2-5) bahwa yield 

meningkat ketika rasio molar dan suhu 

meningkat. Diamati bahwa untuk suhu, hasil 

yield meningkat dengan meningkatnya rasio mol 

sebelum berhenti, sedangkan untuk nilai suhu 

yang lebih rendah, pola mengikuti  jalur 

parabola. Pada nilai tetap rasio molar, 

peningkatan suhu meningkatkan nilai yield 

sampai titik di mana tidak ada peningkatan hasil 
yang signifikan (Minodora L, Luminita T, Marin 

M, Teodora S. 2010). Gambar. 5 menunjukkan 

respon untuk interaksi waktu dan rasio mol. 

Gambar 5. Plot kontur waktu vs katalis CaO 

 
Optimasi dan Validasi 
Tabel 6 menunjukkan hasil optimasi dan validasi 

untuk sintesis TMP ester nyamplung 
 

Tabel 6. Optimasi dan validasi yield TMP ester 

nyamplung 

 

  Parameter  Kondisi Optimum  

Suhu 130oC 

Waktu 240 menit 

Rasio mol 1;3,9 

Pemuatan katalis CaO 3% 

Yield (optimum) 80,02% 
  Yield (validasi)  79,22%  

 

Sripada P.K (2012) menerapkan metode  ini 

untuk reaksi transesterifikasi antara metil oleat 

dan  TMP  dengan  kondisi  optimum  untuk suhu 
139 °C, rasio mol 4,9 dan pemuatan katalis 
1,42% berat dan memperoleh hasil triester 91,2% 

berat.  Yunus  dkk.  (2003)  menentukan  kondisi 
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sintesis optimum untuk konversi maksimum 

metil ester minyak sawit dan TMP menjadi 

triester pada suhu 130°C, tekanan vakum 20 

mbar, katalis natrium metoksida 0,8% b/b; rasio 

mol metil ester minyak sawit dan TMP pada 3.9: 
1. Ghazi dkk. (2009), menggunakan suhu 150 ° 
C, dengan tekanan 10 mbar, rasio mol JME:TMP 

4:1. Percobaan konfirmasi dilakukan pada 
kondisi optimum untuk memverifikasi akurasi 
dan penerapan kondisi optimum yang 
dikembangkan pada hasil TMP ester nyamplung 

80,03% berat. Percobaan validasi menunjukkan 
hasil TMP ester nyamplung sebesar 79,22% 
berat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6. 

Oleh karena itu, yield signifikan antara 80,02 dan 
79,22% berat, hal ini menegaskan  bahwa 
kondisi optimum yang dikembangkan cukup 

valid untuk data eksperimen. 

 
 

4. KESIMPULAN 

Metode permukaan respon dengan disain 

eksperimen komposit pusat berhasil diterapkan 

untuk mengoptimalkan parameter reaksi untuk 

sintesis biolubrikan TMP ester berbasis metil 

ester nyamplung. Pengaruh suhu reaksi, rasio 

mol, waktu reaksi dan pemuatan katalis pada 

hasil reaksi transesterifikasi juga dipelajari dan 

dioptimalkan. Model kuadrat polinomial 

digunakan untuk memprediksi hasil maksimum 

dan optimalisasi parameter reaksi. Model 

memprediksi kondisi optimal untuk variabel 

transesterifikasi yang dipilih sebagai suhu reaksi 

130°C, rasio mol 1:3,9, waktu reaksi 240 menit 

dan 3% pemuatan katalis kalsium oksida. Hasil 

biolubrikan TMP ester aktual 79,22% berat. 

Hasil anova memperlihatkan bahwa rasio mol 

dan waktu adalah faktor paling signifikan yang 

mempengaruhi hasil biopelumas TMP ester 

nyamplung. 
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ABSTRAK: Material baru di lakukan untuk mengkarakterisasi limbah ampas ela sagu sebagai sumber bahan energy 

berkelanjutan dan bahan baku polimer, yang bersumber dari biomassa sisa limbah produksi hasil pertanian pengolahan 

sagu rakyat. Tujuan riset adalah mengembangkan teknologi baru dalam bidang material baru bahan energy dan polimer 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bahan baku industry material terbarukan. Metode riset terdiri dari studi pustaka, 

studi laboratorium, meliputi uji bahan material proximate analysis, SEM EDX.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 

material baru ampas ela sagu sangat layak dikembangkan lebih lanjut sebagai bahan baku energy dan polimer industry 

berkelanjutan di Provinsi Papua.  

 

Kata Kunci: Ampas Ela Sagu, Energi, Karakterusasi, Material Baru, Polimer.  

 

ABSTRACT: New material is carried out to characterize the sago pulp waste as a source of sustainable energy materials 

and polymer raw materials, which are sourced from the biomass of agricultural waste produced by the people sago 

processing. The aim of the research is to develop new technologies in the field of new materials for energy and 

polymers which can be used as raw materials for renewable material industries. The research method consists of 

literature studies, laboratory studies, including material proximate analysis, SEM EDX. The results of the study show 

that the new material of sago ela pulp is very feasible to be developed as a sustainable raw material for energy and 

industrial polymers in the Papua Province. 

 

Keywords: Sago Eliminate, Energy, Characterization, New Material, Polymers. 

 

PENDAHULUAN 

 

Material baru ampas ela sagu merupakan  bahan 

energy berkelanjutan yang tak dapat habis yang 

bersumber dari biomassa sisa produksi hasil pertanian 

pengolahan sagu rakyat.   Ampas ela sagu merupakan 

material yang terdiri dari cellulose, hemicellulose dan 

lignin dan merupakan suatu material yang dapat di 

konversi sebagai energy hidrokarbon yang bisa diubah 

menjadi energy dan dapat melepaskan energy kalor 

melalui proses pembakaran reaksi redoks di mana bahan 

bakar tersebut akan melepaskan panas setelah 

direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk 

melepaskan energi dari bahan bakar material ampas ela 

sagu adalah melalui reaksi exothermal  hidrokarbon 

(Silberberg dan Martin 2004), Karena struktur 

molekulnya berbeda, maka rumus empiris antara 

hidrokarbon pun juga berbeda, Kemampuan ini didapat 

karena karakteristik ikatan di antara atom karbon bersifat 

non-polar seperti terlihat pada Persamaan 1, 

CnH2n+2     (1) 

Ampas ela sagu juga dapat digunakan sebagai sumber 

bahan baku polimer.  polimer adalah rantai berulang 

dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang 

berupa molekul identik yang disebut monomer. 

(Malcolm, P.S., 2001). 

 

Hidrokarbon dapat di produksi dari limbah ampas ela 

sagu untuk menjadi bahan bakar bioetanol dengan 

tahapan Proses hidrolisa, fermentasi dan distilasi. 

Bioetanol yang dihasilkan dengan kadar konsentrasi 80-

90%, mempunyai sifat mudah terbakar dan tidak 

berwarna, merupakan alkohol rantai lurus dengan rumus 

molekul C2H5OH. (I Made. K. D., Numberi. J.J., 2015). 
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Bioetanol dari ampas sagu merupakan salah 

satu bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui, 

ramah lingkungan, serta menghasilkan hidrokarbon 

organic yang dapat di proses sebagai polimer. Dapat 

dilihat pada Persamaan 2 dibawah ini :  

a - amylase 

(C₆H₁₀O₅) + H₂O → 2 (C₆H₁₂O₆) 

Selulosa  air   glukosa 

 

Saccharomyces 

C₆H₁₂O₆ + 2 CO₂→ 2 C₂H₅OH 

Glucose    ethanol   (2) 

 

dimana:  

Selulosa  = (162) gram/mol 

Air  = (18) gram/mol 

Glukosa   = (180) gram/mol 
Etanol  = (44) gram/mol 

Densitas etanol = 0, 97 gram/mol  

 

Polimer organic dari ampas ela sagu merupakan 

bahan material baru organik yang memiliki rantai karbon 

polimer, dapat didefinisikan sebagai substansi yang 

terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan 

rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. 

Manusia sudah berabad-abad menggunakan 

polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen 

karet, plastic dan DNA, namun industri polimer modern 

baru mulai berkembang pada masa revolusi industry saat 

ini, untuk itu penelitian tentang material baru dari ampas 

ela sagu sangat penting untuk dilakukan untuk 

menemukan material baru dengan menggunakan potensi 

local yang ada di Papua berupa pohon sagu.   

Sagu (Metroxylon sp.) merupakan tumbuhan 

yang berkembangbiak melalui tunas akar dan tumbuh 

berkelompok. Sagu termasuk tumbuhan monokotil 

dalam family Palmae, subfamily Lepidocaryoideae serta 

genus Metroxylon. Nama genus Metroxylon berasal dari 

bahasa yunani, yang terdiri dari kata “metra” yang 

berarti isi batang (empulur) dan “xylon” yang berarti 

xylom (Numberi Johni Jonatan, Arifia Ekayuliana, I 

Made Kartika Dhiputra, and Yulianto Sulistyo Nugroho, 

(2017). 

  

 Potensi tanaman sagu (Metroxylon sagu) di 
Indonesia sangat besar dengan luasan ± 1.250.000, - ha 

dan di Papua ± 1.200.000, - ha.  (Lihat Tabel 1).  Dengan 

produksi 200 ribu ton per tahun, tetapi hanya 56% yang 

dimanfaatkan dengan baik. Produk ikutan berupa serat 

sisa limbah atau bubur sagu, ampas empulur, kulit kayu, 

tunas dan daun sagu serta air limbah produksi pati. Hasil 

dari tinjauan literatur yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa limbah dalam bentuk pati sagu residu 

mengandung 65, 7% pati sagu (Numberi J,J., I. Made. 

K.D., Arifia.E., Yulianto. S.N., 2017). 

 Data potensi sagu di Indonesia dapat dilihat 

pada Tabel 1 dibawah ini.  

 

Tabel 1. Data Potensi Sagu di Dunia dan Sagu 

Indonesia[6]. 

Negara Sagu Alami 

(ha) 

Budidaya (ha) 

Indonesia 1.250.000 148 000 

Papua New 

Guinea 

1.000.000   20 000 

Malaysia    45 000 

Thailand      3 000 

Filipina      3 000 

Negara-Nagara 

Lain 

     5 000 

Total 2.250.000 224 000 

Sumber. (Numberi Johni Jonatan, 2016). 

 

METODE PENELTIAN  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi lapangan, experimental dan uji 

laboratorium. Studi lapangan meliputi survey potensi dan 

pengamatan proses produksi sagu masyarakat. Limbah 

ampas ela sagu dapat dilihat Gambar 1.  

 
Gambar 1. Limbah Pohon Sagu  

 

Perlakuan awal pretreatment limbah sagu 

dilakukan untuk memudahkan terjadinya konversi 

perlakuan partikel dari ampas sagu menjadi cellulose 

dengan menggunakan enzymatic menjadi glucose. Hal 

ini dilakukan untuk  meningkatkan komponen limbah 
sagu menjadi carbohydrate. Produksi bioetanol dari 

ampas sagu harus terlebih dahulu dilakukan pretreatment  

ampas ela sagu dihancurkan menjadi partikel yang lebih 

kecil lolos mesh 150. Dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Analisis Karakterisasi Limbah Ampas Ela Sagu Sebagai Sumber Energi Material Baru 
 

 
Gambar 2. Limbah Ampas Ela Sagu. Perlakuan 

Fisik Mekanis Lolos 150 µm. 

 

Ampas sagu (Metroxylon sago) merupakan 

limbah yang dihasilkan dari pengolahan sagu, kaya 
karbohidrat dan bahan organik lainnya. Pemanfaatannya 

masih terbatas dan biasanya dibuang begitu saja ke 

tempat penampungan atau ke sungai yang ada di sekitar 

daerah penghasil. Hal tersebut sangat disayangkan 

karena ampas sagu berpotensi menimbulkan dampak 

pencemaran lingkungan, oleh karena itu ampas sagu 

perlu diteliti dan dikembangkan sebagai sumber bahan 

material baru. Komposisi ampas ela sagu dapat di lihat 

pada Tabel 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Komposisi Ampas Ela Sagu  

Komponen Ampas 

Ela 

 Utuh(%) 

Bagian  

Luar (%) 

Bagian 

Tengah 

(%) 

Bagian 

Dalam (%) 

Pati 80.25 82.51 83.20 81.72 
Lemak 

Kasar 
0.38 0.49 0.38 0.31 

Serat 

Kasar 
2.45 2.21 2.33 3.20 

Abu 3.20 3.00 2.50 3.42 
Protein 1.15 1.76 1.27 1.06 
Pentosan 1.40    
Asam 

organik 
1.02    

Air 10.15 10.03 10.32 10.29 

Sumber. (Awg-Adeni, D.S., Bujang, K., Hassan, M.A., 

Abd-Aziz, S., 2013).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Proses produksi  ampas sagu dapat dilakukan 

melalui tahapan penyedian bahan baku, pengeringan 

kadar air 10%, pre-treatmen dengan lolos saring 150 

mesh, pemisahan antara lignin, hemiselulosa dan 

selulosa. Dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini.  

 

 

Gambar 3 Perlakuan Fisik Mekanis Lolos 150 

µm Ampas Ela Sagu. 

Salah satu tahapan dalam pengolahan ampas ela 

sagu ialah dengan metode pretreatment, ampas ela sagu 

basah yang diambil dari hasil produksi masyarakat 

secara tradisional ampas tersebut diperas dan 

dikeringkan dengan sinar matahari selama 3 hari,  

Selanjutnya ampas sagu kering yang sudah lolos 

saringan mesh 150 dikarakterisasi.  

Karakterisasi ampas ela sagu menunjukan 
bahwa kandungan  cellulose dan carbohydrate, dapat 

dimanfaatkan secara optimal sebagai material baru 

sumber energi dan bahan baku polimer. Hasil analisis 

proximate kandungan ampas ela sagu dilakukan untuk 

menentukan jumlah fixed carbon (FC), volatile 

matters (VM), moisture dan ash di sampel ampas ela 

sagu dalam satuan persen berat (wt. %).   pengujian ini 

untuk  menentukan moisture, volatile matter, dan ash, 

dan perhitungan fixed carbon dalam analisis sampel 

ampas ela sagu sesuia sengan standar pengujian bahan 

material organic.  Hasil karakterisasi dapat di lihat pada 

tebel 3 dibawah ini.  

Tabel 3. Hasil Analysis Proximate Ampas Ela Sagu. 

Parameter Uji Jumlah  

Keadaan Fisik  Warna kecoklatan 

Kadar Air 16,3 % 

Abu 0,50 % 

Protein 0,80 % 

Lemak  0,01 % 

Carbohydrate 82,4 % 

Serat Kasar 1,67 % 

 

Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa ampas 

ela sagu mengandung 82,4% karbohidrat dan sangat 

layak untuk diproses menjadi material baru  bahan 

energy dan bahan baku industry polimer.  

 

Photo Scanning Electron Microscopic EDX 

dilakukan untuk melihat struktur komponen 

hydrocarbon dari ampas ela sagu yang dapat di 

konversi menjadi energi bioetanol. 
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Gambar 4. Photo SEM EDX 

 

Hasil karakterisasi menunjukan bahwa ampas ela 

sagu mengandung  76,49  %,  carbohydrate, 23,45% 

Oxygen, 00,06% Silica, semua unsur material ini sangat 

layak diproses sebagai bahan material baru energy dan 

polimer.  

 

 

KESIMPULAN 

 

Pemanfaatan limbah ampas ela sagu dari segi 

lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia. 

Upaya pemanfaatan limbah ampas sagu merupakan 

fungsi pelestarian lingkungan hidup dimana rangkaian 

upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup sehingga dapat 

menciptakan konservasi lingkungan hudup sebagai 
upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna 

melestarikan sumber daya alam terbarukan di daerah 

serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya sebagai 

sumber keunggulan komparatif di daerah untuk 

meningkatkan keunggulan konpetitif nasional dalam 

bidang material baru untuk industry nasional. Penelitian 

ini merupakan penelitian awal untuk mengkarakterisasi 

material ampas sagu sebagai material baru sumber bahan 

baku energy dan polimer.  
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ABSTRAK: Tanah merah merupakan salah satu jenis tanah lempung lunak. Tanah ini mempunyai kadar air dan nilai 

kompressibilitas yang tinggi sehingga menyebabkan daya dukung tanahnya rendah. Sampel tanah merah pada penelitian 

ini diambil di daerah Pakjo Palembang, Sumatera Selatan. Metode stabilisasi digunakan untuk perbaikan tanah merah 

dengan campuran limbah plafon gipsum (LPG) terhadap nilai CBR (California Bearing Ratio) tanah merah. Persentase 

campuran LPG: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, dan 25 %. Hasil pengujian indeks propertis tanah merah diperoleh nilai kadar 

air (ω) = 27.70 %, batas cair (LL) = 66.00 % dan batas plastisitas (PL) = 35.13 %. Tanah merah diklasifikasikan 

sebangai tanah lempung lunak. Hasil dari pengujian pemadatan tanah standar (PTS) didapatkan nilai kadar air optimum 

(opt) = 22 % dan berat isi kering maksimum (dmax) = 1.74 gr/cm³. Nilai CBR tanah merah  mengalami peningkatan 

pada campuran 5 %, 10 %, dan 15 % limbah plafon gipsum (LPG). Nilai CBR yang diperoleh dalam rentang nilai 12 % 
- 16 %. Nilai CBR mengalami penurunan pada campuran 20 % dan 25 % dengan nilai sebesar 15 % dan 14 %. Nilai 
CBR tertinggi ada pada campuran 15LPG = 15.75 % dengan nilai daya dukung tanah (DDT) sebesar 6.848. 

 
Kata Kunci: Tanah Merah, Stabilisasi, Limbah Plafon Gipsum, CBR 

 

 
ABSTRACT: Soft clay soil (tanah merah) is one type of soft clay soil. This soil has a high moisture content and 

compressibility value, which causes low soil carrying capacity. Soft clay soil in this research was taken  in the Pakjo  

area of Palembang, South Sumatra Province. This research uses laboratory methods, conducted at the Soil Mechanics 

Laboratory of the Civil Engineering Department of Sriwijaya University. Soil testing was using CBR Unsoaked 

laboratory test equipment. The purpose of the research was to determine the effect of a mixture of gypsum plafond 

waste with variations of 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, and 25 % of the CBR value on soft clay soil /tanah merah. The results 

of the index properties test show that the classification of soft clay soil is CH (USCS) and A-7-6 (AASHTO). The 

optimum water content (opt) is 22 % with maximum dry weight (dmax) 1.74 gr / cm³. CBR Unsoaked test results show 

that with the addition of 5 % - 15 % gypsum plafond waste can increase the CBR value on soft clay soils. The decrease 

occurs in the mixture of gypsum plafond waste with levels of 20 % and 25 %. The highest CBR value is in the mixture 
of Gypsum Plafond Waste (LPG) is in the 15LPG mixture of 15.75 % with the value of soil bearing capacity (DDT) of 

6.848. 
 

Keywords: Stabilization, Soft Clay Soil, Waste Gypsum Plafond, CBR 
 

1. PENDAHULUAN 
Tanah lempung merupakan salah satu jenis tanah 

yang sangat dipengaruhi oleh kadar air dan mempunyai 
sifat kompressibilitas tanah yang cukup tinggi. Tanah 

dengan sifat seperti ini sering menimbulkan kerusakan pada 

bangunan seperti retaknya dinding, terangkatnya pondasi, 

jalan bergelombang dan sebagainya. Salah satu parameter 
yang diperlukan untuk mengetahui kondisi suatu tanah 

adalah nilai CBR (Califormia Bearing Ratio). Pada 

penelitian ini, nilai CBR dikaitkan dengan keperluan 
perancangan tebal perkerasan. 

Tanah lempung lunak memiliki sifat mekanis 

yang sangat buruk, sehingga menimbulkan masalah 
dalam memikul beban. Sifat dari tanah lunak 

memiliki kekuatan geser yang kecil sehingga daya 

dukung tanah lunak sangat kecil. Oleh karena itu 
diperlukan teknik dan cara yang khusus untuk 

mengurangi pengaruh yang dapat diakibatkan oleh 

kondisi tanah tersebut. Salah satu cara yang umum 
dilakukan adalah dengan metode stabilisasi tanah. 

Stabilisasi tanah dilakukan dengan 

menambahkan bahan-bahan kimia yang 
dicampurkan dengan tanah asli. Bahan-bahan kimia 

tersebut ada yang bercampur dengan bahan lainnya 

dan ada yang merupakan bahan atau zat murni. 

Stabilitas tanah yang efektif adalah dengan 
menambahkan bahan kimia tertentu, dengan 

penambahan bahan kimia tersebut dapat 

mempengaruhi karakteristik tanah lempung lunak. 
Pada penelitian ini digunakan campuran limbah 

plafon gipsum. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah campuran limbah gipsum 

dengan variasi masing-masing 5 %, 10 %, 15 %, 20 

%, dan 25 % dapat digunakan untuk menaikkan 

daya dukung tanah merah dari hasil pengujian CBR 

(California Bearing Ratio) unsoaked. 

Dalam penelitian ini ilakukan perbaikan tanah 

dengan pengujian terhadap pengaruh campuran 
limbah plafon gipsum pada tanah merah dalam skala 

laboratorium. Sampel tanah merah yang digunakan 

untuk penelitian diambil pada daerah Pakjo 
Palembang. Penggunaan limbah gipsum sebagai 

bahan campuran diharapkan dapat meningkatkan 

daya dukung tanah merah dengan parameter nilai 
CBR (California Bearing Ratio) tanah. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
Tanah dibentuk oleh pelapukan fisika dan 

kimiawi pada batuan. Proses pelapukan fisika 

terjadi dari pembasahan dan pengeringan terus- 

menerus ataupun pengaruh salju dan es kemudian 
pengikisan dari air, angin, ataupun sungai  es. 

Proses ini menghasilkan ukuran dari  terkecil 

sampai besar, namun komposisinya masih tetap 

sama dengan batuan asalnya. 
Umumnya, tanah diklasifikasikan sebagai 

tanah yang kohesif dan tidak kohesif atau seagai 

tanah yang berbutir kasar dan halus. Istilah tanah 

dipakai untuk mencakup semua bahan seperti 
lempung, pasir, kerikil dan batu-batu yang besar. 

Sistem  klasifikasi  tanah  yang  dipakai  yaitu 

sistem klasifikasi tanah menurut USCS  dan 
menurut AASHTO. 

Umumnya, tanah diklasifikasikan sebagai 

tanah yang kohesif dan tidak kohesif atau seagai 

tanah yang berbutir kasar dan halus. Istilah tanah 
dipakai untuk mencakup semua bahan seperti 

lempung, pasir, kerikil dan batu-batu yang 

besar.Sistem klasifikasi tanah yang dipakai yaitu 
sistem klasifikasi tanah menurut USCS  dan 

menurut AASHTO. Tanah lempung lunak juga 

mengandung mineral-mineral lempung dan 
mengandung kadar air  yang  tinggi.  Tanah 

lempung lunak juga mengandung mineral-mineral 

lempung dan mengandung kadar air yang tinggi. 

Sifat dasar tanah seperti: kekuatan, kekakuan, 
mampumampat, sensitifitas, potensi mengembang, 

daya tembus air, dan perubahan volume, dengan 

sifat beragam tersebut, sehingga kecenderungannya 

memerlukan variasi perbaikan tanah yang berbeda. 
Cara yang dapat digunakan bisa cara yang paling 

sederhana, yaitu dengan pemadatan, kemudian 

dengan cara menggunakan bahan tambahan. 

Stabilisasi tanah menurut para ahli geoteknik 

dalam dua kategori yaitu (1) perbaikan terhadap 

tanah asli untuk konstruksi pondasi dangkal, 

khususnya untuk jalan raya, lapangan terbang, dan 

tempat parkir, dan (2) perbaikan tanah sebagai 
pondasi dalam atau massa tanah digunakan sebagai 

bahan konstruksi, misal; pembangunan bendungan 

urugan dan dam. 

Stabilisasi tanah terdapat dua cara, yaitu: 
Stabilisasi Mekanis dan Stabilisasi Kimia. 

Stabilisasi mekanis seperti memadatkan tanah dasar 

dan mencampur tanah dasar dengan menggunakan 
pasir dengan jumlah sedemikian rupa. Sedangkan 

stabilisasi kimia menggunakan bahan tambahan 

seperti: pencampuran dengan sikament-NN, 
pencampuran dengan kapur, pencampuran dengan 

garam, pencampuran dengan bitumen, dan 

pencampuran dengan semen. 

Pemadatan tanah dilakukan dengan tujuan 
untuk meningkatkan kekuatan tanah dan 

mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak 

diinginkan. Tingkat pemadatan tanah diukur dari 
berat volume kering tanah yang dipadatkan. Bila air 

ditambahkan ke dalam tanah yang sedang 

dipadatkan, air tersebut akan berfungsi sebagai 
unsur pembasah pada partikel-partikel tanah yang 

akan lebih mudah bergerak satu sama lain dan 

membentuk kedudukan yang lebih rapat. Pengujian 

di laboratorium yang umum dilakukan untuk 
mendapatkan berat volume kering maksimum dan 

kadar air optimum salah satunya adalah pemadatan 

tanah standar (PTS). 

Pengujian pemadatan terhadap sampel tanah 

dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian 
(California Bearing Ratio) CBR. Tingkat 

kepadatan tanah dasar dapat mempengaruhi daya 

dukungnya. Tanah dengan tingkat kepadatan yang 
tinggi mengalami perubahan volume yang kecil jika 

terjadi perubahan kadar air dan mempunyai daya 

dukung yang lebih besar dibandingkan dengan 
tanah yang sejenis tetapi mempunyai tingkat 

kepadatan yang lebih rendah. Tingkat kepadatan 

dinyatakan dalam persentase berat volume kering 

maksimum (γd maks) dari tanah yang dipadatkan. 
CBR (California Bearing Ratio) merupakan 

suatu perbandingan antara beban percobaan (test 
load) dengan beban standar (standard load) dan 

dinyatakan dalam persentase. Dinyatakan dengan 

rumus : 

 
CBR =  PT x 100% 

PS 
(1) 

Dimana: 

PT = beban percobaan (test load) 

PS = beban standar (standar load) 
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Berdasakan cara mendapatkan contoh 
tanahnya, CBR dapat dibagi menjadi : CBR 

lapangan dan CBR laboratorium. CBR lapangan 

digunakan untuk memperoleh nilai CBR asli di 
Lapangan sesuai dengan kondisi tanah pada  saat 

itu. Umum digunakan untuk perencanaan tebal 

perkerasan yang lapisan tanah dasarnya tidak akan 
dipadatkan lagi. CBR laboratorium : Tanah dasar 

pada konstuksi jalan baru dapat berupa tanah asli, 

tanah timbunan atau tanah galian yang telah 

dipadatkan sampai menncapai kepadatan 95 % 
kepadatan maksimum. Dengan demikian daya 

dukung tanah dasar tersebut merupakan nilai 

kemampuan lapisan tanah memikul beban setelah 
tanah tersebut dipadatkan. CBR laboratorium dapat 

dibedakan atas dua macam yaitu : CBR 

laboratorium rendaman (soaked design CBR) dan 
CBR laboratorium tanpa rendaman (unsoaked 

design CBR). 

Gipsum adalah batu putih yang terbentuk 

karena pengendapan air laut. Umumnya gipsum 
berwarna putih, kelabu, cokelat, kuning, dan 

transparan. Hal ini tergantung mineral pengotor 

yang berasosiasi dengan gipsum. Gipsum 
merupakan mineral terbanyak dalam batuan 

sedimen dan lunak bila murni. Dalam perdagangan 

biasanya gipsum mengandung 90 % CaSO4.2H2O. 

Limbah plafon gipsum memiliki kandungan yang 
berbahaya bagi kesehatan tubuh, meskipun banyak 

manfaat terutama bagi bidang konstruksi jika  

dilihat dari pengelolahan fase limbah. Kandungan 
dalam limbah plafon gipsum terdapat 88,54 % 

CaSO42H2O dan 41,18 % SO3 (Murfid,A., 2016) 

yang berasal dari limbah plafon gipsum. 

Penggunaan limbah plafon gipsum sebagai 

bahan stabilisasi tanah merupakan salah satu cara 
penanggulangan limbah tersebut, karena selain 

dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan 

bahaya bagi kesehatan, penggunaan limbah plafon 

gipsum juga mudah didapat dan lebih ekonomis 
dibandingkan membeli gipsum ditoko bangunan. 

Daya dukung tanah (DDT) adalah 

kemampuan tanah menerima beban dari struktur 

yang direncanakan. Daya dukung tanah 
berhubungan dengan nilai CBR (California Bearing 

Ratio) dan bergantung dengan kepadatan dan kadar 

air. Nilai DDT dan dapat dicari dengan 
menggunakan rumus hubungan CBR dan DDT. 

 

 

Dimana: 

DDT = daya dukung tanah 
CBR = california bearing ratio 

3. METODOLOGI 
Metode penelitian dilakukan dengan beberapa 

tahapan sesuai dengan diagram alir penelitian pada 

Gambar 1. Pekerjaan lapangan yang dilakukan yaitu 

melakukan survei ke lokasi dan pengurusan 
perizinan di daerah lokasi yang dijadikan sebagai 

tempat pengambilan sampel. Lokasi survei berada 

di Jalan Tanah Merah, daerah Pakjo, Palembang, 

Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan 
pemilihan lokasi dan persiapan alat dan material. 

Pekerjaan persiapan yang dilakukan adalah 

mempersiapkan akomodasi untuk pengambilan 
sampel tanah merah dan mempersiapkan peralatan- 

peralatan yang diperlukan untuk pengambilan 

sampel. 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

Pengambilan sampel tanah merah adalah 

pengambilan contoh tanah terganggu dan contoh 

tanah tak terganggu. Sampel tanah yang telah 

diambil dilakukan pengujian soil properties di 
Laboratorium Mekanika Tanah, Jurusan Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, 

Inderalaya. Pengujian laboratorium ini digunakan 
untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 

sifat-sifat tanah yang diambil. Pengujian soil 

properties yang dilakukan di laboratorium untuk 

mendapatkan beberapa parameter tanah, seperti 

kadar air (), berat jenis (Gs), Atterberg Limit (LL, 
Liquid Limit) dan PL, Plastic Limit), dan analisa 

saringan. Untuk klasifikasi tanah menggunakan 

standar  USCS  (Unified  Soil Classification System) 

DDT = ( 4,3 log CBR ) + 1,7 (2) 
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dan AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Official). 

Setelah diketahui sifat fisik dari tanah, maka 

dilakukan pengujian sifat teknis dengan pengujian 

kuat geser tanah. Jenis dari pengujian daya dukung 
tanah yaitu dengan pengujian CBR (California 

Bearing Ratio). Campuran limbah gipsum dengan 

variasi masing-masing 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, dan 

25 %. Gambar 2 memperlihatkan limbah plafon 
gypsum yang digunakan dalam penelitian ini. 

Parameter yang diperoleh dari pengujian tersebut 

digunakan untuk menganalisa perhitungan daya 
dukung tanah. Pengujian ini dilakukan di di 

Laboratorium Jurusan Teknik Sipil, Fakultas 

Teknik, Universitas PGRI, Palembang. Dari hasil 
pengujian laboratorium yang dilakukan maka 

didapatkan data parameter untuk perhitungan daya 

dukung tanah di Jalan Tanah Merah, daerah Pakjo, 

Palembang, Sumatera Selatan. 
 

Gambar 2. Limbah Plafon Gipsum 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Pengujian Index Properties dan 

Klasifikasi Tanah 

 

Pengujian index properties tanah seperti: 
pengujian kadar air (ω), berat jenis (Gs), analisa 

butiran dan batas-batas Atterberg berupa batas cair 

(LL) dan batas plastis (PL). Sedangkan pengujian 

mekanikal berupa pengujian Direct Shear. Adapun 
rekapitulasi hasil pengujian indeks properties 

(kadar air, berat jenis, batas-batas Atterberg dan 

analisa saringan) serta klasifikasi tanah berdasarkan 
AASHTO dan USCS dapat dilihat pada Tabel 2. 

Klasifikasi tanah yang diperoleh berdasarkan 

klasifikasi tanah menurut AASHTO (American 

Assosiation of State Highway and Transporting 

Official) adalah A-7-6 (clavey soils). Sedangkan 
menurut USCS (Unified Soil Classification System) 

adalah CL (tanah lempung). Dua sistem klasifikasi 

tanah yang digunakan yaitu sistem klasifikasi 

berdasarkan AASHTO (American Assosiation of 

State Highway and Transporting Official) dan 

USCS (Unified Soil Classification System). 

Diperoleh hasil bahwa tanah merah yang diambil di 
daerah Pakjo Palembang digolongkan sebagai 

Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi. 

Lempung gemuk (CH). 

 
Tabel 2. Sifat Fisis Tanah dan Klasifikasi Tanah 

 

No. Pengujian Hasil 

1 Kadar Air Asli () 27,70 % 

2 Berat Jenis Tanah (Gs) 2,67 

3 
Tanah Lolos Saringan 
No.40 (0,425 mm) 

 

94,48 % 

4 
Tanah Lolos Saringan 
No.200 (0,075 mm) 

 
82,56 % 

5 Batas Cair (LL) 66,00 % 

6 Batas Plastis (PL) 25,13 % 

7 Indeks Plastis (IP) 40,87 % 

8 
Klasifikasi Menurut 
USCS 

CH 

9 
Klasifikasi Menurut 
AASHTO 

A-7-6 

 
 

4.2. Hasil Pengujian Pemadatan Tanah 

Standar (PTS) 

 

Pengujian pemadatan tanah hanya dilakukan 

pada sampel tanah asli. Adapun grafik hasil 

pengujian pemadatan tanah standar terhadap tanah 

asli dapat dilihat pada Gambar 3. Hasil dari 

pengujian pemadatan tanah asli yang diambil di 

daerah Pakjo Kota Palembang Sumatera Selatan 

didapatkan  kadar air optimum sebesar 22 

% dan berat isi kering maksimum sebesar 

1.74 gr/cm3. 
 

 

 

Gambar 3. Grafik Pemadatan Tanah Standar 
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4.3. Hasil Pengujian CBR Laboratorium 

Unsoaked Tanah Asli 
 

Hasil pengujian CBR tanah asli dapat dilihat 
pada Gambar 4. Dari hasil perhitungan diperoleh 

nilai CBR penetrasi 0.1 inch sebsesar 10.83 % dan 

penetrasi 0.2 inch sebesar 10.50 %. Nilai CBR 
yang digunakan adalah nilai CBR pada penetrasi 

0.1 inch sebesar 10.83 %. 

 

 
Gambar 4. Grafik CBR Tanah Asli Unsoaked 

 

4.3. Hasil Pengujian CBR Laboratorium 

Unsoaked Tanah Campuran 
 

Pengujian CBR dengan tanah campuran 
terdiri dari campuran tanah dengan Limbah Plafon 

Gipsum (LPG). Pencampuran tersebut sesuai 

dengan variasi persentase sebagai berikut:5 %, 10 

%, 15 %, 20 %, dan 25 %. Adapun rekapitulasi  
nilai CBR campuran Limbah Plafon Gipsum dapat 

dilihat pada Tabel 3 dan diagram gabungan nilai 

CBR campuran Limbah Plafon Gipsum dapat 
dilihat pada Gambar 5. Gambar 6, Gambar 7, dan 

Gambar 8 menjelaskan diagram nilai CBR 

campuran Limbah Plafon Gipsum di lokasi 1, 2, 

dan 3. Sedangkan Tabel 4 dan Gambar 9 
memperlihatkan nilai CBR rata-rata. 

Dari gambar diagram di atas dapat dilihat 

bahwa penambahan Limbah Plafon Gipsum (LPG) 
dapat mempengaruhi nilai CBR. Pada campuran 5 

%, 10 %, dan 15 % Limbah Plafon Gipsum, nilai 

CBR tanah lempung lunak/tanah merah mengalami 
peningkatan. Nilai CBR yang diperoleh dalam 

rentang nilai 12 %-16 %. Akan tetapi pada 

campuran 20 % dan 25 % nilai CBR mengalami 
penurunan dalam rentang nilai 15 %- 14 %. Nilai 

CBR tertinggi ada pada campuran Limbah Plafon 

Gipsum (LPG) adalah pada campuran 15LPG 

sebesar 15.75 %. 

Tabel 3. Data Hasil Pengujian CBR 

 
 

No 

Tanah Merah 

dengan % 

Bahan 
Tambahan 

 

Kode 

CBR Unsoaked (%) 

Lokasi 
1 

Lokasi 
2 

Lokasi 
3 

1 0 % 0LPG 10.89 11.05 10.55 

 
 

2 

5 % Limbah 

Plafon 
Gipsum 

 
 

5LPG 

 
 

11.59 

 
 

11.95 

 
 

11.90 

 
 

3 

10 % Limbah 

Plafon 
Gipsum 

 
 

10LPG 

 
 

13.55 

 
 

13.49 

 
 

12.71 

 
 

4 

15 % Limbah 
Plafon 

Gipsum 

 
 

15LPG 

 
 

15.66 

 
 

15.75 

 
 

15.83 

 
 

5 

20 % Limbah 
Plafon 

Gipsum 

 
 

20LPG 

 
 

15.10 

 
 

14.92 

 
 

15.26 

 
 

6 

25 % Limbah 
Plafon 
Gipsum 

 
 

25LPG 

 
 

14.77 

 
 

14.69 

 
 

14.65 

 

 
Gambar 5. Diagram Gabungan Nilai CBR 

Campuran Limbah Plafon Gipsum 

 

Gambar 6. Grafik Nilai CBR Campuran Limbah 

Plafon Gipsum di Lokasi 1 
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Gambar 7. Grafik Nilai CBR Campuran Limbah 

Plafon Gipsum di Lokasi 2 

 

 
Gambar 8. Grafik Nilai CBR Campuran Limbah 

Plafon Gipsum di Lokasi 3 

Tabel 4. Data Hasil Pengujian CBR Rata-Rata 

 
No 

Tanah Merah 

dengan % 

Bahan 
Tambahan 

 
Kode 

 

CBR 

Unsoaked (%) 

1 0 % 0LPG 10.83 

 

2 
5 % Limbah 
Plafon Gipsum 

 

5LPG 
11.81 

 

3 
10 % Limbah 
Plafon Gipsum 

 

10LPG 
13.25 

 

4 
15 % Limbah 
Plafon Gipsum 

 

15LPG 
15.75 

 

5 
20 % Limbah 
Plafon Gipsum 

 

20LPG 
15.09 

 

6 
25 % Limbah 
Plafon Gipsum 

 

25LPG 
14.70 

Gambar 9. Grafik Nilai CBR Rata-Rata 
 

Penambahan Limbah Plafon Gipsum (LPG) 

mempengaruhi perubahan nilai CBR yang berarti. 

Nilai CBR tertinggi didapat pada variasi 15 % 

campuran Limbah Plafon Gipsum (LPG) yaitu 
sebesar 15.75 %. Syarat minimum nilai CBR untuk 

dijadikan sebagai Subgrade adalah 6 %. Dengan 

demikian tanah tersebut dapat dijadikan sebagai 
tanah dasar jalan. Dari perhitungan diatas 

didapatkan nilai Daya Dukung Tanah (DDT) 

sebesar 6.848. 

 

5. KESIMPULAN 
Berdasarkan data hasil dari laporan kemajuan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian index properties menunjukkan 
bahwa tanah merah daerah Pakjo Palembang 

berdasarkan sistem klasifikasi USCS adalah 

tanah lempung atau CH sedangkan berdasarkan 

sistem klasifikasi AASHTO adalah A-7-6. 
2. Indeks Plastisitas (IP) sebesar 40.87 %. Batas 

Cair (LL) sebesar 66.00 % dan Batas Plastisitas 

(PL) sebesar 35.13 %. menunjukkan bahwa 
tanah merah di daerah Pakjo Palembang 

ternasuk tanah yang mengembang. Tanah seperti 

ini tidak cocok untuk konstruksi jalan raya. dan 
lapangan terbang. 

3. Kadar air optimum (opt) berdasarkan hasil 
pengujian pemadatan tanah standar (PTS) 

didapatkan kadar air optimum (opt) sebesar 22 
% dengan berat isi kering maksimum (dmax) 

1.74 gr/cm³. 
4. Nilai CBR tanah lempung lunak/tanah merah 

mengalami peningkatan pada campuran 5 %, 10 

%, dan 15 % Limbah Plafon Gipsum (LPG). 

Nilai CBR yang diperoleh dalam rentang nilai 
12 %-16 %. Akan tetapi pada campuran 20 % 

dan 25 % nilai CBR mengalami penurunan 

dalam rentang nilai 15 %-14 %. Nilai CBR 
tertinggi ada pada campuran Limbah Plafon 

803



Stabilisasi Tanah Merah dengan Menggunakan Limbah Plafon Gipsum terhadap Nilai CBR 
 

 

Gipsum (LPG) adalah pada campuran 15LPG 
sebesar 15.75 % dengan nilai Daya Dukung 

Tanah (DDT) sebesar 6.848. 
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ABSTRAK: Mobil listrik telah menjadi topik yang popular di dunia saat ini. Apalagi bahan bakar berbasis fosil telah 

mulai berkurang saat ini. Dalam melakukan pergerakkannya, mobil listrik ini sangat mengandalkan daya yang berasal 

dari batere. Namun energi batere ini tidak cukup dipergunakan sebagai sumber energi tunggal. Selain itu, pengisian 

batere memerlukan waktu yang cukup lama juga menambah permasalahan. sehingga diperlukan sumber energi lain 

yang dapat membantu batere sebagai penyedia sumber daya. Dalam hal ini, energi lain tersebut menggunakan sel surya. 

Penggunaan dua jenis energi ini memerlukan sebuah perencanaan dan pembagian energi yang baik sehingga pembagian 

suplai energi dapat terlaksana dengan baik. Pada penelitian ini, penggunaan mikrokontroler sebagai saklar untuk 

membagi penggunaan kedua energi tersebut telah berhasil. 

 

Kata Kunci: Batere, Mobil Listrik, Mikrokontroler, Sel Surya  

 

ABSTRACT: Electric cars have become a popular topic in the world today. Moreover, fossil-based fuels have begun to 

decrease at this time. In carrying out its movements, this electric car relies heavily on power that comes from batteries. 

But this battery energy is not enough to be used as a single energy source. In addition, charging batteries takes a long 

time also adds to the problem. so that other energy sources are needed that can help the battery as a provider of 

resources. In this case, other energy uses solar cells. The use of these two types of energy requires a good planning and 

distribution of energy so that the distribution of energy supply can be carried out properly. In this study, the use of a 

microcontroller as a switch to divide the use of both energy has been successful 

 

Keywords: Batere, Electric Vehicle, Microcontroller, Photovoltaic cell 

 

PENDAHULUAN 

 

Isu strategis yang dewasa ini berkembang 

diantaranya adalah masalah energi baru dan terbarukan. 

Hal ini didasarkan bahwa semakin berkurangnya energi 

fosil yang kebanyakan saat ini dipergunakan pada 

berbagai negara. Sehingga berbagai negara berlomba-

lomba untuk mencari sumber energi baru dan terbarukan 

dengan berbagai teknologi dengan melakukan penelitian 

yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai 

bidang yang terkait. Salah satu bentuk energi baru dan 

terbarukan tersebut yakni energi cahaya matahari dan 

telah dikenal dengan peralatan yang disebut sel surya. 

Pemanfaatan sel surya ini telah banyak digunakan pada 
berbagai bidang. Salah satu diantaranya adalah bidang 

transportasi yakni pada electric vehicle (electric vehicle). 

Mengingat mulai dirasakan pentingnya sel surya ini 

sebagai sumber daya pada mobil listrik maka banyak 

peneliti mulai memperhitungkan sel surya ini sebagai 

sebuah investasi yang ingin dilihat dampaknya pada 

kehidupan khususnya dari segi ekonomi dan lingkungan. 

Salah satu peneliti yang meneliti tentang studi kelayakan 

penggunaan sel surya ini yaitu (Castro, de Souza, and 

Silveira 2017) yang meneliti kelayakan sel surya di 

daerah Brasil. Menurut (Castro, de Souza, and Silveira 

2017), electric vehicle yang menggunakan sel surya ini 

cukup menjanjikan untuk dipergunakan dalam jangka 

panjang. Karena daerah Brasil merupakan daerah tropis 

dimana matahari bersinar hamper sepanjang tahun. Jika 

dilihat dari segi daerahnya maka Indonesia memiliki 

iklim yang mirip dengan Brasil dimana matahari bersinar 
sepanjang tahun. Sehingga kemungkinan penggunaan 

electric vehicle ini di Indonesia juga termasuk yang 

menjanjikan. 

Electric vehicle ini menggunakan motor listrik 

sebagai penggeraknya. Oleh karena itu electric vehicle 

ini memerlukan sumber daya untuk menghidupkan 

komponen elektronik dan motor penggeraknya. Biasanya 

sumber daya yang diperlukan yakni menggunakan 

batere. Namun batere ini jika dipergunakan secara terus 

menerus akan mengalami penurunan dayanya. Sehingga 

diperlukan pengisian kembali. Penggunaan alternator 
untuk melakukan pengisian kembali namun 

permasalahannya adalah untuk menghasilkan daya yang 

cukup, alternator ini memerlukan kecepatan yang 

konstan. Hal ini sulit untuk dilakukan karena banyaknya 
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rintangan pada jalan. Oleh karena perlu bantuan suatu 

peralatan dalam pengisian kembali batere ini. Dalam hal 

ini digunakan sel surya untuk membantu dalam 

pengisian kembali batere tersebut. Kombinasi ini disebut 

dengan hibrid. Oleh sebab itu pada penelitian ini akan 

digunakan sistem hybrid ini. Penggunaan sel surya untuk 

pengisian kembali batere ini telah diteliti diantaranya 

oleh (Traube, Lu, and Maksimovic 2012) yang 

menyusun sistem pengisian batere menggunakan sel 

surya dan maximum power point tracking (MPPT).  
Penelitian ini merupakan penelitian awal tentang 

mobil listrik otomatis yang mampu bergerak di Kampus 

Universitas Sriwijaya. 

 

ELECTRICL VEHICLE 

 

Penelitian tentang Electric Vehicle ini telah banyak 

mulai diteliti diseluruh dunia. Penelitian-penelitian ini 

dilakukan mengingat karena energi fosil mulai berkurang 

dan cenderung akan habis sehingga orang-orang mulai 

berlomba-lomba untuk mencari energi baru dan 

terbarukan. Namun sebelum penelitian ini berjalan dan 

untuk mengurangi dampaknya biasanya dilakukan 

sebuah feasibility study(Castro, de Souza, and Silveira 

2017). Dalam studi ini diungkapkan parameter yang 

mendukung atau kelebihan dari sel surya ini sehingga 

memungkinkan penggunaan sel surya ini dimasa yang 
akan datang. Pada (Castro, de Souza, and Silveira 2017), 

feasibility study ini dilakukan di Brasil. Paper ini 

menjadi rujukan penulis dalam hal penggunaan sel surya 

karena kondisi iklim di Brasil dan di Indonesia terdapat 

kemiripan yakni iklim tropis dimana matahari bersinar 

sepanjang tahun sehingga memungkinkan untuk 

menggunakan sel surya ini menjadi sumber energi yang 

baru. Penelitian ini juga memodelkan penggunaan sel 

surya berdasarkan penggunaan mobil listrik dalam empat 

keadaan yang berbeda yakni tujuh hari, lima hari, tiga 

hari dan satu hari dalam seminggu(Castro, de Souza, and 

Silveira 2017). Penggunaan energi setiam hari (CMD) 
dirumuskan sebagai berikut(Castro, de Souza, and 

Silveira 2017):  

𝐶𝑀𝐷 =
𝑃

𝑈
𝑥

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑎𝑟

ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑥

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛

𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢
  ...(1) 

 Dimana P adalah daya dari sistem dan U adalah 

tegangan sistem. Sedangkan untuk kapasitas beban 

setiap modul sel surya dapat dihitung sebagai berikut : 

(Castro, de Souza, and Silveira 2017) 

CC = hi x Imax                   (2) 

Dengan CC adalah kapasitas beban setiap modul sel 

surya, hi merupakan peak hour sel surya dan Imax adalah 

arus keluaran maksimum. Terkadang sel surya tersebut 
dihubungkan secara paralel atau seri, jika terhubung 

secara parallel maka jumlah modul dari sel surya yang 

digunakan dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut : (Castro, de Souza, and Silveira 2017) 

QMP=
𝐶𝑀𝐷

𝐶𝐶
                  (3) 

Sedangkan untuk hubungan seri digunakan persamaan : 

(Castro, de Souza, and Silveira 2017) 

QMS=
𝑈

𝑈𝑚𝑓
                  (4) 

Dimana QMP adalah jumlah modul dari sel surya 

hubungan parallel dan QMS adalah jumlah modul dari 

sel surya terhubung secara seri. Sehingga total jumlah 

modul dari sel surya yaitu penjumlahan dari kedua 

hubungan tersebut.  

Secara umum penggunaan sel surya untuk pengisian 

batere pada Electric Vehicle di negara maju telah banyak 

dikembangkan orang dengan memanfaatkan sumber 

daya bolak-balik yang ada dan disearahkan 

menggunakan bi-directional inverter seperti pada 
gambar 1. (Traube, Lu, and Maksimovic 2012) dimana 

sumber daya tersebut dapat didapatkan pada perumahan, 

kawasan komersial tertentu, yang terdapat power grid. 

Namun demikian, sumber dari power grid ini terkadang 

memberikan energi yang signifikan dengan kapasitas 

penyimpanan batere dan juga memberikan ayunan 

tegangan yang cukup besar, hal ini dapat menyebabkan 

pengurangan masa hidup batere.(Traube, Lu, and 

Maksimovic 2012) 

 
Gambar 1. Diagram blok Electric Vehicle yang 

terintegrasi dengan sistem sel surya pada perumahan 

Peneliti lain mengembangkan Electric vehicle ini 

menggunakan sel surya sebagai pengisi batere seperti 

yang terlihat pada gambar berikut ini (Suvak and Ersan 
2014) 

 
Gambar 2. Diagram susunan Electric Vehicle dengan sel 

surya 

Dalam gambar 2 tersebut tampak bahwa sumber 

tegangan adalah batere dengan pengisiannya akan 

dilakukan menggunakan sel surya. Padas sel surya ini 

menggunakan rangkaian MPPT untuk agar daya pada 
panel sel surya tersebut tetap pada nilai maksimum. 

Sedangkan untuk meningkatkan tegangan keluaran pada 

panel sel surya digunakan rangkaian Boost Converter 

Electric vehicle ini digerakkan oleu motor listrik (EM) 

dengan bantuan gearbox. 

 

METODE 

 

Metode yang akan dilakukan pada penelitian ini 
terdiri atas beberapa tahapan atau langkah yang akan 
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diambil atau dilakukan. Adapun metode yang akan 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

Studi Literatur  

Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan 

melihat sejauh mana posisi penelitian ini terhadap 
penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dan juga 

untuk melihat bahwa penelitian ini akan dapat berjalan 

atau tidak karena pada studi literatur ini akan dibahas 

referensi yang berasal dari jurnal, prosiding maupun 

buku, hingga datasheet dan bahan-bahan lain yang 

didapatkan dari media internet, televisi, majalah atau 

koran. 

Perancangan prototipe Electric Vehicle 

Electric Vehicle yang akan dirancang ini memiliki 

penggerak dari motor listrik yang terhubung dengan 

gearbox dan juga batere sebagai sumber dayanya 

Adapun perancangan ini terbagi atas dua hal yakni : 
a. Perancangan mekanik Electric Vehicle 

Pada perancangan mekanik ini yang akan dilakukan 

diantaraya adalah perancangan chasis dan body dari 

electric vehicle, dan pemilihan ukuran serta jenis roda. 

Body dan chasis yang akan dipergunakan merupakan 

bahan ringan namun kuat sehingga dapat menambah 

efisiensi kinerja batere.  

b. Perancangan penggerak Electric Vehicle 

Sebagai penggerak Electric Vehicle ini yaitu motor 

listrik khususnya motor yang menggunakan sumber arus 

searah karena berasal dari battere. Motor listrik yang 
sering digunakan sebagai penggerak yakni motor DC, 

motor BLDC dan motor servo. Dalam pemilihan motor 

penggerak ini perlu diperhatikan torsi motor, daya 

motor, efisiensi dan dimensi motor tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh 

motor tersebut. Sehingga jika motor penggerak ini 

mampu mengatasi beban tersebut maka Electric Vehicle 

ini akan mampu bergerak karena dibantu pula dengan 

gaya gesek yang terjadi antara ban dan tanah/jalan. 

c. Perancangan elektronik dan control 

Perancangan ini termasuk penting karena Electric 
Vehicle ini setelah mampu untuk bergerak maka harus 

dilakukan pengendalian sehingga kinerja Electric 

Vehicle ini lebih meningkat lagi. Namun perlu 

diperhatikan juga komponen yang dipergunakan harus 

mampu untuk bekerja secara optimal. Pengendalian ini 

berupa pengendalian kecepatan, pengereman, gerak 

dinamisnya yakni mampu bergerak ke kiri dan ke kanan, 

mampu untuk mundur atau tidak. Kesemuanya tersebut 

memerlukan pengendali yang handal. 

Pembuatan prototipe Electric Vehicle 

Setelah tahapan perancangan dilakukan maka 

langkah selanjutnya yakni proses pembuatan. Beberapa 

bagian dari Electric Vehicle ini memerlukan pengerjaan 

oleh tenaga ahli. Oleh karena itu diperlukan juga jasa 

pembuatan pada orang atau lembaga tertentu sesuai 

dengan keahlian yang dibutuhkan misalnya pembuatan 

body dan chasis yang memerlukan tukang las dan 

sebagainya. Sebelum tahapan ini dilaksanakan, terlebih 

dahulu dilakukan pembelian komponen-komponennya 

baik elektronika maupun hingga ke komponen atau 

perlatan mekanis seperti : komponen elektronika, karet, 

GPS, kamera wifi untuk memonitoring lintasan yang 

dilalui, ESC, batere 24 volt, inverter, joystick controller, 

rangkaian tx-rx, sensor ultrasonic dan lain-lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian ini dilakukan guna mendapatkan efisiensi, 

daya dan arus pada sel surya. Sel surya yang digunakan 

yaitu jenis Monocrystalline. Pada dasarnya setiap alat 

yang dirancang dan dirakit, harus terlebih dahulu 

dilakukan pengujian, untuk dapat mengetahui seberapa 

besar unjuk kerja dan optimasi daya keluaran alat 

tersebut dalam pemakaian sebenarnya pada beban. 

Pengujian dilakukan setelah rangkaian selesai dipasang 

dengan benar. Fungsi alat diuji dengan membuat jumper 

kabel transmisi dari panel surya ke change control. 

 
Gambar 3. Rangkaian pengujian panel surya 

 

Tabel 1. Hasil Pengujian Sel Surya 

 

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dilihat bahwa sel 

surya yang dipergunakan ini bekerja cukup baik dengan 

tegangan yang dihasilkan berkisar antara 11 – 15 volt 

dan arusnya juga dari 0.14 – 1.4 amper. Batere yang 

dipergunakan yakni 12 volt. Kemudian pengujian 
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penggerak mobil listrik ini dilakukan dengan pemberian 

tegangan pada motor penggeraknya. Motor penggerak 

ini menggunakan motor arus searah 12 Volt dengan torsi 

mencapai 150 kg. Pada saat motor diberi tegangan 12 

volt dan diberikan muatan berupa penumpang yang 

duduk, mobil mampu bergerak dan membawa 

penumpang tersebut.  

 

 

Gambar 4 Sistem penggerak 

 

Gambar 5 Mobil listrik 

Dari hasil pengujian maka dapat dilihat bahwa kondisi 

mobil listrik ini dapat dikatakan cukup berhasil. 

Penelitian ini merupakan penelitian awal dari penelitian 

mobil listrik yang mampu bergerak secara otomatis pada 

jalan di Kampus Universitas Sriwijaya. 

KESIMPULAN 

 

Mobil listrik telah berhasil dirancang dengan 

menggunakan sumber energi dari sel surya. Kemampuan 

sel surya dalam memberikan energi telah cukup namun 

untuk kondisi pengisian kembali saat menempuh 

perjalanan yang cukup jauh, perlu dipikirkan metode 

pengisian ulang yang mampu melakukan pengisian 

dengan cepat. Penelitian lanjutan adalah manajemen 

energi dan otomatisasi pergerakan mobil listrik ini. 
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ABSTRAK: Pariwisata merupakan sektor unggulan dalam Nawacita dan strategi pembangunan nasional, yaitu 

pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta mewujudkan 

kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satu perwujudan partisipasi 

perguruan tinggi dalam hal ini adalah penyiapan sumber daya manusia lokal sebagai pengelola potensi 

kewilayahan melalui program desa binaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyiapkan 

desa Koto Sentajo sebagai destinasi wisata desa adat unggulan Provinsi Riau. Program pemberdayaan 
dilaksanakan dengan cara menganalisis ragam sumber daya pariwisata desa, penyiapan masyarakat sadar pola 

hidup sehat, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pendampingan lapangan 

terhadap pimpinan masyarakat serta kelompok sadar wisata Koto Sentajo. Analisis situasi menemukan bahwa 

desa adat ini dicirikan oleh 27 Rumah Godang lestari dari empat suku yang bermukim, yaitu Suku Melayu, Suku 

Patopang, Suku Piliang, dan Suku Chaniago, berserta kelengkapan budayanya. Atraksi tambahan didominasi 

oleh adat Sentajo, berupa pacu jalur, sosoran pondam pandekar tuah (silat randai), tradisi makan bersama di 

rumah adat, serta atraksi alam berupa areal perkebunan, sungai, sawah, dan hutan adat yang siap dikembangkan. 

Kelemahan yang ditemukan berupa sanitasi lingkungan yang kuang baik, ketidaksiapan amenitas, dan atraksi 

yang monoton. Dengan demikian, pendampingan lanjutan masih terus dibutuhkan, terutama dalam pembentukan 

industri kreatif dan jasa layanan pariwisata yang baik. 

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, wisata desa adat, Koto Sentajo 

 

ABSTRACT: Tourism is a leading sector in Nawacita and national development strategies, namely the 

development of Indonesia from border areas and villages in the development of the country, as well as realizing 

independence by changing strategic sectors of the domestic economy. One of the manifestations of university 

participation in this case is the preparation of human resources as managers of regional potential through the 

built village program. This community service activity is intended to complement the village of Koto Sentajo as 

the flagship village tourist destination of Riau Province. Empowerment programs are carried out by analyzing 

the variety of village resources, preparing the community aware of healthy lifestyles, and strengthening human 

resources through fostering and mentoring the field against community leaders and groups that are aware of 

Koto Sentajo tourism. Analysis of the Village found that this traditional village was characterized by 27 Houses 

of Sustainable Godang from four tribes that settled, namely the Malay Tribe, the Patopang Tribe, the Piliang 

Tribe, and the Chaniago Tribe, along with its cultural completeness. Additional tourist attractions by Sentajo 
custom, consist of lane runways, pandekar tuah pond silos (silat randai), traditions of eating together in 

traditional houses, as well as natural recreation areas consisting of plantations, rivers, rice fields and 

customary forests that are ready to be developed. Weaknesses found are good environment, lack of readiness, 

and monotonous weaknesses. Thus, further assistance is still needed, mostly in the creative industries and good 

tourism services 

Keywords: community empowerment, traditional village tourism, Koto Sentajo
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PENDAHULUAN 

 

Masyarakat desa merupakan ujung tombak 

dalam mewujudkan pembangunan nasional 

sebagaimana tercantum dalam Nawacita Republik 
Indonesia, yaitu pembangunan dari wilayah terluar 

dan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian 

dengan membangkitkan sektor-sektor ekonomi 

lokal yang strategis (Nawacita Indonesia ke tiga 

dan kelima). Urgensi pengembangan kehidupan 

masyarakat pedesaan untuk tumbuh mandiri 

menjadi tolok ukur penting dalam menjaga 

stabilitas perekonomian nasional. Sebagai upaya 

alternatif yang  mudah dan murah untuk 

dilaksanakan dewasa ini adalah pembangunan 

sektor pariwisata pedesaan. 

Pengembangan kepariwisataan diharapkan 
menjadi salah satu penghasil devisa yang 

diandalkan selain migas. Oleh karena itu, 

pengembangan dunia kepariwisataan perlu 

ditingkatkan dalam bentuk industri kepariwisataan 

yang dijalankan oleh semua pihak, baik 

pemerintah, akademisi, perusahaan swasta yang 

bergerak dibidang industri pariwisata, maupun 

masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar 

destinasi. Untuk itu, berbagai kebijaksanaan dalam 

hal promosi, peningkatan mutu pelayanan, dan 

mutu obyek wisata dikembangkan melalui kerja 
sama lintas sektoral secara terpadu sebagai langkah 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing 

dan domestik. Dampak lanjutannya adalah harapan 

akan perluasan lapangan kerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat. 

Pariwisata menjadi sektor primadona yang 

diandalkan karena sebagai sebuah industri, 

pariwisata dapat membawa efek (multipliereffect) 

dalam pembangunan serta diyakini merupakan 

manifestasi industri masa depan yang mampu 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di 

banyak negara, kepariwisataan merupakan sektor 
penting sebagai katalisator perkembangan 

perekonomian, sebab industri pariwisata dipercaya 

dapat meningkatkan devisa negara (foreign 

exchanges) dan sekaligus dapat membuka 

kesempatan kerja bagi masyarakat setempat (Yoeti, 

1997). 

Berdasarkan hasil analisa situasi tersebut maka 

penulis mengambil urgensi pengabdian masyarakat 

berwujud Desa Binaan dengan judul 

“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan 

Desa Wisata Adat Koto Sentajo Kabupaten 
Kuantan Singingi Provinsi Riau”.  

 

LANDASAN TEORI 

Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan dapat bermakna penguatan, 

memampukan, dan memandirikan (Budiharga, dkk, 

2007). Membuat masyarakat berdaya, artinya 

memampukan diri mereka untuk menyelesaikan 

beragam persoalan pribadinya secara mandiri. 

Konsep pemberdayaan memerlukan dua pihak yang 

saling bekerja sama di dalam pelaksanaannya. 

Pihak pertama berfungsi sebagai aktor penguat 
yang melakukan tindakan secara aktif untuk 

membantu. Adapaun pihak lainnya berperan 

sebagai penerima bantuan. Dalam relasi ini, terjadi 

hubungan tidak setara dimana pihak penerima 

terindikasi seolah sangat didominasi oleh pihak 

pemberi. Dalam konsep ini pula dapat diasumsikan 

pekerjaan akan berat sebelah dan bertumpu pada 

kerja keras pemberi bantuan semata. 

Adapun masyarakat secara harfiah dimaknai 

sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-

luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang 

mereka anggap sama (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 2008: 885). Abdullah (1999) 

menambahkan bahwa masyarakat merupakan 

sekelompok orang yang terikat dalam sistem 

(bounded system). Dengan demikian, interaksi 

antar anggotanya membutuhkan sebuah sistem 

sosial dan struktur sosial yang dijunjung tinggi.  

Sistem sosial dikatakan sebagai organisasi atau 

tata tingkah laku yang menyangkut hak dan 

kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat bagi 

orang yang menduduki posisi tertentu di dalam 

masyarakat. Sementara struktur sosial diartikan 
sebagai konsep perumusan asas hubungan antra 

individu dalam kehidupan masyarakat yang 

merupakan pedoman bagi tingkah laku individu 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). 

Selanjutnya, pendapat dari Roucek dan Warren 

(dalam Gamson, 1992) secara mendetail juga 

mengidentifikasikan masyarakat desa dengan ciri 

khas yang melekat. Kelompok masyarakat ini 

dicirikan dengan besarnya peranan kelompok 

primer, faktor geografis yang menentukan dasar 

pembentukan kelompok/asosiasi, hubungan lebih 

bersifat intim dan awet, homogen, mobilitas sosial 
rendah, keluarga lebih ditekankan fungsinya 

sebagai unit ekonomi, serta populasi anak yang 

besar. 

Koentjaraningrat (2005) menggunakan sebutan 

“komunitas” untuk sebentuk kesatuan sosial yang 

keberadaannya tidak semata-mata karena ikatan 

kekerabatan, melainkan berdasarkan pada ikatan 

tempat tinggal ini. Sebagai sebuah kesatuan 

manusia, maka komunitas ini memiliki rasa 

kepribadian kelompok yang sangat kuat dan 

dijunjung tinggi, yaitu berupa perasaan bahwa 
kelompoknya itu memiliki ciri-ciri kebudayaan 

atau cara hidup yang berbeda dari kelompok lain. 

Namun sering kali pula ada perasaan negatif yang 

merendahkan atau menganggap aneh ciri-ciri yang 

ada dalam komunitas lain (Koentjaraningrat, 2005: 

143-144). Dengan demikian, menurut pendapat ini 

sifat dari komunitas dicirikan dengan adanya 

wilayah, kecintaan terhadap wilayah, dan 
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kepribadian kelompok itu menjadi dasar dari 

perasaan kebersamaan. 

Masyarakat desa hampir selalu diidentikkan 

dengan pertanian (lihat Landis, 1948; Bergel, 1955 

dalam Kaplan dan Liu, 2000), meskipun 

Koentjaraningrat (2005) memiliki pendapat 

berbeda dengan mendefinisikannya sebagai ikatan 

komunitas yang multi aktivitas ekonomi.  

Kejelasan mengenai konsep “ikatan kewilayahan” 
ini secara formal juga telah dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 

tentang Pemerintahan Kelurahan. Peraturan ini 

menyebutkan bahwa “ikatan” (desa) atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Republik 

Indonesia (PP No. 72 Tahun 2005). Atas dasar 

peraturan inilah, maka masing-masing daerah dapat 

menyesuaikan penyebutan berbagai istilah desa 

menurut budaya setempat.  

Berdasarkan ragam pendapat ahli tersebut dapat 

ditarik sebuah rumusan pokok yang terkait dengan 

penelitian ini, yaitu kekuatan unsur ikatan dalam 

kelompok dan sifat homogenitas tinggi masyarakat 

desa yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar 

program pemberdayaan. Selain itu, adanya fungsi 
keluarga sebagai unit ekonomi dapat dijadikan 

sebagai dasar pembentukan usaha kecil berskala 

rumah tangga yang mampu dijalankan oleh 

masyarakat desa dalam segala keterbatasannya. 

 

Desa Adat 

Desa adalah institusi dan entitias masyarakat 

hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa 

dilihat dari kewenangan otonomi dan 

pemerintahannya sebagaimana diatur dalam pasal 

18B UUD 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa 

negara menghormati dan mengakui kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 

masyarakat Indonesia, terdapat tiga (3) jenis hukum 

yang berlaku, yaitu hukum adat pribumi, hukum 

islam, dan hukum peninggalan Belanda yang 

diwujudkan dalam hukum negara (Lukito, 2008). 

Untuk itu, desa adat memiliki susunan 

pemerintahan asli yang berhak mengurus wilayah 

(ulayat) dan kehidupannya secara otonom. Undang-

undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan 

masyarakat desa adat sebagai subjek hukum dalam 

pemerintahan atau badan hukum publik. Mereka 

memiliki kewenangan tertentu berdasarkan hak 

asal-usul: 1) pengaturan dan pelaksanaan 

pemerintahan berdasarkan struktur dan 

kelembagaan asli, seperti huta, marga, nagari, dan 

lain-lain; 2) pengaturan dan pengurusan hak ulayat 

atau wilayah adat; 3) pelestarian nilai sosial dan 

budaya adat; 4) penyelesaian sengketa adat 

berdasarkan hukum adat yang berlakudi desa adat 

dan selaras dengan Hak Asasi Manusia; 5) 
penyelenggaraan sidang perdamaian desa adat yang 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku; 6) 

pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat; 7) 

pengembangan kehidupan hukum adat. Dengan 

demikian, desa adat adalah perpaduan unit sosial 

masyarakat dengan pemerintah, atau disebut 

sebagai kuasi-negara (state auxilary bodies). 

 

 

Wisata Desa 

Desa wisata merupakan suatu kawasan yang 

menawarkan keseluruhan suasana yanng 

mencerminkan  keaslian pedesaan, baik dari 

kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat 

istiadat, keseharian, arsitektur bangunan, dan 

struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan 

perekonomian yang unik dan menarik, serta 

memiliki potensi untuk dikembangkan berdasarkan 
komponen sumber daya pariwisata yang dilikinya 

(Priasukmana dan Mulyadin, 2001). Sedangkan 

menurut Nuryanti (1993), desa wisata merupakan 

bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu 

struktur kehidupan masyarakat yang menyatu 

dengan tata cara dan tradisiyang berlaku. Untuk 

menjadi sebuah desa wisata, sebuah kawasan desa 

harus memenuhi syarat berupa :1) faktor 

kelangkaan berupa atraksi yang khas dan tidak bisa 

dijumpai di tempat lain; 2) faktor kealamiahan, 

yaitu kemurnian atraksi yang ditampilkan; 3) 
memiliki keunikan dan keunggulan komparatif 

tinggi dibandingkan destinasi wisata lain; 4) 

memberdayakan masyarakat dalam pengelolaannya 

(Syamsu dalam Prakoso, 2008). 

Sejak lama, pariwisata digadang oleh para ahli 

sebagai sumber penyedia kesejahteraan. 

Pertumbuhan industri pariwisata harus didukung 

oleh berbagai aspek (lihat Leiper dalam Cooper, 

et.al, 1998; Spillane, 1987), meliputi: 

a. Proses produksi industri pariwisata 

Kemajuan pengembangan pariwisata 
sebagai industri ditunjang oleh bermacam-

macam usaha yang perlu, antara lain : 

1) Promosi untuk memperkenalkan obyek 

wisata 

2) Transportasi yang lancar 

3) Kemudahan keimigrasian atau birokrasi 

4) Akomodasi yang menjamin penginapan 

yang nyaman 
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5) Pemandu wisata yang cakap 

6) Penawaran barang dan jasa dengan mutu 

terjamin dan tarif harga yang wajar 

7) Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang 

menarik 
8) Kondisi kebersihan dan kesehatan 

lingkungan hidup 

b. Penyediaan lapangan kerja 

c. Penyediaan infrastruktur 

 

Hubungan-hubungan yang terjalin antara 

wisatawan dengan masyarakat yang dikunjunginya 

sedikit banyak akan memperluas cakrawala 

pandangan pribadinya terhadap nilai-nilai 

kehidupan lain. Wisatawan akan belajar 

menghargai nilai- nilai yang diyakini orang lain, 

disamping nilai- nilai yang dimilikinya. Hal ini 
akan mendorong sikap toleransi pergaulan. Bila 

dikaitkan dengan wisatawan asing, nilai keramah 

tamahan dair penduduk asli merupakan daya tarik 

baginya. Para wisatawan selalu menginginkan 

sesuatu yang lain, tampilan yang asli (Pendit, 2003; 

Prajogo, 1976). Terkait dalam hal ini, 

pengembangan wisata desa diharapkan akan 

mampu memberdayakan masyarakat asli untuk 

dapat menikmati kesejahteraan ekonomi dengan 

tanpa harus kehilangan sifat keaslian dan keunikan 

adat yang memang sudah secara alamiah 
dimilikinya  

 

 

METODE KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dilaksanakan dengan menggunakan beberapa 

metode, yaitu penguatan kesiapan sumber daya 

manusia dan penyiapan sumber daya atraksi desa 
adat Koto Sentajo. Penyiapan sumber daya manusia 

dilaksanakan dengan metode pendampingan kepada 

masyarakat demi mewujudkan desa wisata untuk 

lebih mendapatkan pembinaan secara 

berkesinambungan dan memberikan dampak dari 

segi kebijakan, ekonomi, perubahan dan perilaku 

yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan desa. 

Perumusan strategi pendampingan yang dilakukan 

dalam bentuk diskusi yang dilaksanakan di Rumah 

Godang Patopang yang berkaitan dengan materi 

pelatihan, berupa: 
1. Pemberian materi Sapta Pesona sebagai 

pengembangan ekonomi industri pariwisata, 

pengembangan strategi pemberian informasi 

dan promosi desa adat Koto Sentajo. 

2. Melakukan perumusan strategi dan program 

pengembangan desa adat Koto Sentajo lebih 

lanjut untuk kegiatan desa binaan tahun 

berikutnya.  

 

Sementara terkait dengan kegiatan penyiapan 

sumber daya atraksi dan amenitas, tim pengabdian 

masyarakat melakukan pemetaan potensi atraksi 

tangible (berwujud) berupa 27 Rumah Godang dan 

Masjid Usang Raudhatul Jannah dengan 

menggunakan drone dan atraksi non-tangible (tak 

berwujud) berupa tradisi pacu jalur, ritual 

pertujukan silat randai sosoran pondam pandekar 
tuah, makan bersama dalam peringatan hari Raya 

Idul Fitri pada hari kedua lebaran, serta tradisi 

masuk suku (bainduak). Langkah selanjutnya 

adalah pemberian nama untuk setiap rumah godang 

sesuai dengan nama suku yang mendiaminya. 

Dengan demikian, wisatawan tidak akan kesulitan 

dalam mengenali setiap rumah godang yang 

dilihatnya. Tahap berikutnya adalah pemasangan 

peta atraksi kawasan wisata desa adat Koto Sentajo 

yang diletakkan di gerbang masuk desa dan di 

dalam kawasan. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan alur pergerakan wisatawan menuju 
atraksi tertentu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Wisata Koto Sentajo Kuantan 

Singingi yang memiliki panorama alam indah 

berada di kecamatan Sentajo Raya tepatnya sekitar 

5 Km dari Teluk Kuantan, ibukota Kabupaten 

Kuantan Singingi, Provinsi Riau.Di Desa Wisata 

Koto Sentajo, pengunjung bisa melihat rumah-

rumah tua yang masih dipertahankan keasliannya 

karena masyarakat Desa Wisata Koto Sentajo 
masih berpegang teguh pada adat istiadat setempat. 

Di belakang desa masih terdapat hutan lindung 

masih asri yang luasnya mencapai 5000 Ha. 

Kenegerian Sentajo yang terdiri dari 5 (lima) 
Desa yaitu Pulau Komang, Muaro, Koto, Kampung 

Baru dan Pulau Kopung Sentajo, Adat Istiadat 

dikenegerian Sentajo sampai saat ini masih tetap 

eksis walaupun harus menyesuaikan dengan 

kamajuan zaman. Ini merupakan warisan leluhur 

masih terjaga terutama dari hubungan kekerabatan 

antar masyarakatnya. 

Tradisi yang menjadi bukti keharmonisan 

masyarakat Kenegerian Sentajo terlihat jelas saat 

berkumpulnya tetua adat dan masyarakat masing-

masing suku di kenegerian tersebut  yaitu di desa 
Koto Sentajo tahun 2012 yang lalu. Saat itu desa 

Koto Sentajo ditetapkan sebagai ibukota 

Kecamatan Sentajo Raya yang sebelumnya desa 

tersebut telah ditetapkan sebagai Desa Wisata di 

Kabupaten Kuantan Singingi.Disanalah ditetapkan 

sebagai tempat pertemuan masyarakat kenegerian 

Sentajo untuk menjalin silahturahmi dalam bingkai 

adat yang merupakan warisan leluhur pada hari 

raya ke 2(dua) Idul Fitri. 

Bukti sejarah lainnya jalinan silahturahmi 

dalam lingkungan adat kenegerian Sentajo di desa 

Koto Sentajo adalah Rumah Godang dan Sosoran 

Pondam Pandekar tuah. Kedua tempat tersebut 

menjadi pusat kegiatan masyarakat kenegeriaan 
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Sentajo pada hari raya ke 2 (dua) setiap Idul Fitri. 

Pada sudut desa tepatnya dipinggiran danau berdiri 

sebuah mesjid yaitu mesjid Raudhatul Jannah, 

masyarakat tempatan menyebut mesjid tersebut 

dengan dengan nama Mansojid Usang. Konon 

kabarnya mesjid tersebut dibangun pada tahun 

1838.   

Koto sentajo dijadikan tempat berkumpul 

masyarakat dikenegerian Sentajo dari dulu dan 
terus barlangsung sampai saat ini, berkumpulnya 

masyarakat kenegerian Sentajo didesa itu 

dikerenakan disanalah berdirinya Rumah 

Godang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, 

masing-masing unit rumah menampung sekitar 125 

– 150 orang, Seluruh Rumah Godang tersebut 

menaungi 4 rumpun besar masyarakat kenegerian 

Sentajo, dimana masyarakat setempat menyebut 

nama suku yaitu suku Paliang, Caniago, 

Melayu dan Patopang. 

Penulis telah mendata ulang 27 unit Rumah 

Godang yang terdapat di kawasan desa wisata Koto 
Sentajo yaitu: 

1. 6 unit Rumah Godang Suku Piliang Soni 

2. 3 unit Rumah Godang Suku Piliang Lowe 

3. 7 unit Rumah Godang Suku Tanjuang 

4. 3 unit Rumah Godang Suku Patopang 

5. 6 unit Rumah Godang Suku Melayu 

6. 2 unit Rumah Godang Suku Caniago. 

 

Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Kawasan Koto Sentajo dianggap sebagai 
kawasan cagar budaya.Hal ini terlihat dari gapura 

ketika kita hendak memasuki kawasan tersebut 

ironisnya dalam diskusi tersebut disampaikan oleh 

aparatur desa, belum ada legalitas dari pemerintah 

kabupaten maupun pusat yang menyatakan 

kawasan tersebut telah menjadi kawasan cagar 

budaya.Menurutnya hal tersebut masih berupa 

wacana. Dengan kegiatan diskusi yang tim lakukan, 

masyarakat dapat  menggesa pemerintah baik itu 

daerah maupun pusat untuk mengeluarkan legalitas 

kawasan cagar budaya ini. Usaha tim untuk dapat 

melaksanakan monitoring sekaligus memberikan 
data-data pendukung yang telah tim kumpulkan 

untuk dijadikan bahan penguat kepada Kepala Desa 

dan Kepala Urusan  Koto Sentajo. 

Diskusi terbuka yang didampingi pemerintah 

Koto Sentajo, masyarakat serta Pokdarwis, juga 

memberikan stimulasi pada masyarakat untuk 

mempersiapkan beberapa hal yang menjadi sasaran 

wisatawan yang berimbas dengan peningkatan 

ekonomi masyarakat.Tim juga turut menghimbau 

kepada masyarakat dapat aktif dalam menjaga 

kebersihan, mulai melaksanakan program sapta 
pesona dan mempromosikan koto sentajo ke dunia 

Internasional.Secara langsung hal tersebut 

memberikan edukasi kepada warga perlu 

dipersiapkan dalam mewujudkan Koto Sentajo 

sebagai destinasi unggulan wisata. Selain 

pemeliharaan kebersihan, kesiapan warga untuk 

terbuka dengan budaya turis untuk itu diperlukan 

tour guide yang dapat menjadi jembatan 

kesuksesan rencana tersebut untuk itu tim 

mengajak generasi muda untuk aktif 

mempersiapkan diri selain mempromosikan cagar 

budaya ini melalui media sosial. Diharapkan 

masyarakat setempat bisa bekerjasama mengelola 

kemasan wisata tersebut secara 
mandiri.Pemberitaan dibeberapa media cetak dan 

online bertujuan untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat umum adanya persiapan membentuk 

dan membenahi Koto Sentajo sebagai destinasi 

wisata unggulan di Kuantan Singingi, sehingga 

masyarakat tidak hanya mengenal atau datang ke 

Kuantan Singingi saat event pacu jalur saja. 

Beberapa program pendukung potensi wisata 

yang kemudian berhasil dikembangkan oleh tim 

pengabdian guna mewujudkan Desa Koto Sentajo 

sebagai Desa Wisata Unggulan diantaranya: 

a. Pembuatan peta Rumah Godang Desa Koto 

Sentajo berukuran besar yang dipasang di depan 

gerbang masuk desa. Sebelumnya kami dan 

mahasiswa Kukerta melakukan pengecekan, 

pemetaan dan mengkonfirmasi mengenai tata 

letak agar tidak terjadi kekeliruan antara realita 

dan peta. 

b. Pembuatan plang nama Rumah Godang. Setelah 
mengadakan pertemuan dengan semua 

perangkat desa serta melakukan konfirmasi 

dengan tetua adat, kami mendapatkan 27 nama 

Rumah Godang yang kemudian kami beri plang 

nama menggunakan bahan akrilik untuk 

dipasang disetiap Rumah Godang. Saat proses 

pemasangan kami dibantu oleh masyarakat 

c. Mencetak kalender tahun 2019 dengan 

background desa Koto Sentajo yang gambarnya 

diambil menggunakan drone. Tujuan 

pembuatan kalender, menjadikan rumah 

Godang sebagai destinasi wisata unggulan 
motivasi masyarakat untuk menjaga dan 

merawat Rumah Godang. 

d. Pemberitaan dibeberapa media cetak dan online 

bertujuan untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat umum adanya persiapan 

membentuk dan membenahi Koto Sentajo 

sebagai destinasi wisata unggulan di Kuantan 

Singingi, sehingga masyarakat tidak hanya 

mengenal atau datang ke Kuantan Singingi saat 

event pacu jalur saja. 

e. Mengikuti konferensi nasional. Tim 
memasukkan artikel yang akan di presentasikan 

pada tanggal 30 Oktober 2018 nanti. Kami 

ingin mengundang para pemikir dan peneliti 

dari luar untuk ikut bergabung menyumbangkan 

pemikiran mereka. Melalui seminar tersebut, 

diharapkan bisa mendatangkan masukan guna 

menyempurnakan rencana kegiatan lanjutan di 

tahun ke-2 dan ke-3 nanti. 
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f. Publikasi dari laporan kegiatan di Jurnal 

nasional sebagai bukti temuan dan keseriusan 

untuk mendapatkan legalitas desa sebagai 

kawasan cagar budaya dari pemerintah daerah 

maupun pusat. Kawasan Koto Sentajo dianggap 
sebagai kawasan cagar budaya. Hal ini terlihat 

dari gapura namun disampaikan oleh aparatur 

desa, belum ada legalitas dari pemerintah 

kabupaten maupun pusat yang menyatakan 

kawasan tersebut telah menjadi kawasan cagar 

budaya. Melalui artikel tersebut pemerintah 

desa memiliki dasar yang kuat untuk mendapat 

legalitas dalam mempromosikan potensi desa 

koto sentajo di tingkat pemerintahan pusat. 

g. Membuat Book Chapter yang terdiri dari 

pemikiran masing-masing anggota Tim dari 

sudut pandang keilmuan kami masing-masing 
yaitu Ilmu Komunikasi, Ilmu Pariwisata, 

Arsitektur dan Kesehatan. Kami berharap buku 

yang kami buat dapat membantu masyarakat 

Desa Koto Sentajo nantinya dalam 

mengembangkan lagi wisata didesa-desa 

lainnya dan Desa Koto Sentajo dapat menjadi 

desa wisata budaya percontohan. 

Ketercapaian Partisipatif Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Wisata  

Langkah partisipatif terhadap potensi yang 

dimiliki kawasan ekowisata desa Koto Sentajo 

tersebut, maka tim pengabdian masyarakat 

melaksanakan kegiatan pembinaan strategi promosi 

secara mandiri bagi warga desa. Mereka dilatih 

untuk mampu menjadi pemasar atraksi dan 
aktivitas dalam kawasan ekowisata. Tentunya, 

pelatihan ini didasarkan pada prinsip kerja sama 

antar warga melalui Kelompok Masyarakat Sadar 

Wisata (Pokdarwis) dan pemerintah desa terkait. 

Untuk itu, beberapa solusi yang dapat 

dikerjakan selama proses pengabdian masyarakat 

lanjutan adalah: 

a. Melatih masyarakat agar mampu menjadi 
pemasar (marketer) bagi desanya sendiri baik 

secara pribadi maupun berkelompok. Secara 

pribadi, setiap peserta pembinaan diajarkan 

bagaimana cara memanfaatkan media jejaring 

sosialnya sebagai ajang promosi Desa Koto 

Sentajo. Secara berkelompok melalui 

Pokdarwis, masyarakat diajarkan cara membuat 

alat bantu pemasaran manual, seperti brosur, 

leaflet dan membuat webuntuk menjual paket 

wisata.  

b. Melatih masyarakat Desa Koto Sentajo sebagai 
tour guide yang akan melestarikan  sekaligus 

memperoleh hasil ekonomi dari kedatangan 

wisatawan. Hal ini dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan tentang pentingnya tour 

guide untuk memandu wisatawan dalam 

memberikan informasi maupun kelangsungan 

promosi wisata yang dijalankan. Oleh karena 

itu, masyarakat diajak untuk peduli terhadap 

lingkungan mulai dari menyediakan MCK yang 

layak & higienitas lingkungan guna 

mempersiapkan desa menjadi kawasan wisata 

unggulan. 
c. Melatih peserta untuk kreatif dalam mengemas 

paket promosi wisataagar menarik  para 

wisatawan dengan memberikan tawaran 

pengalaman berwisata yang berbeda-beda. 

Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

mengidentifikasi keunikan desa Koto Sentajo 

dalam versi pengetahuannya sehingga masing-

masing kelompok binaan memiliki ciri produk 

berbeda satu sama lain. Contohnya, kelompok 

A membuat paket wisata memancing, kelompok 

B membuat paket wisata bertani, kelompok C 

membuat kuliner khas desa dankelompok 

Dpersiapan pacu jalur desa. 

Ketercapaian peserta sasaran program tidaklah 

terukur secara sempurna. Program yang dirancang 

oleh tim pengabdian  diharapakan bisa dilanjutkan  

dalam 2 tahun berikutnya. Selain itu setiap peserta 

yang diberi pelatihan penyusunan alat promosi 

destinasi wisata ini diharapkan dapat berperan serta 
secara aktif dalam kegiatan. Dalam proses 

pembinaan peserta aktif mempraktikkan secara 

langsung hasil arahan dari tim pelaksana 

pengabdian masyarakat, beberapa peserta juga ada 

yang bersikap pasif. Penyebabnya adalah faktor 

usia yang sudah lanjut, tingkat pendidikan yang 

kurang memadai, serta kesadaran dan pemahaman 

mengenai kepariwisataan yang rendah, sehingga  

membuat mereka terlihat segan untuk memahami 

materi workshop dan ikut turut serta dalam 

kegiatan. 

Akan tetapi, peserta aktif dalam kegiatan ini 

diharapkan mampu bertahan sebagai inisiator 

(penggerak) kegiatan yangbisa menularkan ide 

kreatif kepada anggota kelompoknya dalam 

masyarakat. Sisanya adalah para eksekutor yang 

bergerak dengan pengarahan pimpinan kelompok. 

Dengan demikian, secara umum tujuan pengabdian 

kepada masyarakat ini dinyatakan telah memenuhi 
harapan. Meskipun, diperlukan tindakan pembinaan 

lanjutan agar program yang sudah berjalan tidak 

terhenti. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di dalam pembahasan, maka 

dapat disimpulkan bahwa potensi kegiatan 

pariwisata di desa adat Koto Sentajo sangatlah 

layak untuk dikembangkan sebagai destinasi 

unggulan terdeferensiasi minat khusus, yaitu wisata 

budaya. Kelestarian budaya Sentajo telah didukung 

dengan aksesibilitas yang bagus sehingga mudah 

dijangkau wisatawan. Kekurangannya adalah 

ketidakmampuan masyarakat untuk memasarkan 
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produk wisatanya secara langsung kepada calon 

wisatawan. Selain akibat rendahnya pengetahuan di 

bidang pariwisata dan pemasaran, masyarakat 

kesulitan untuk mengakses sumber daya-sumber 

daya pemasaran, seperti jejaring media sosial dan 

alat bantu pemasaran manual, sebab keterbatasan 

akses internet, serta ketidakmampuan 

menggunakan dan memiliki alat komunikasi 

berteknologi tinggi. Selain itu, dukungan sanitasi 
lingkungan kurang memadai. Amenitas bagi 

wisatawan berupa Rumah Godang belum ditunjang 

dengan sarana prasyarana mutlak, seperti air bersih, 

fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Untuk itu, 

bantuan dari pemerintah daerah dan akademisi 

sangat dibutuhkan agar hasil dari program binaan 

strategi pemasaran ekowisata ini dapat 

berkesinambungan. 

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, maka 

tim pengabdian Desa Binaan mengajukan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dan penuntasan program 
pembinaan desa wisata adat lanjutan untuk 

periode pengabdian Desa Binaan tahun kedua 

dan ketiga berikutnya. 

2. Mendukung perluasan jaringan internet masuk 

desa sehingga memudahkan warga untuk 

memasarkan produk-produk unggulannya, 

berupa hasil industri rumah tangga dan paket 

wisata Koto Sentajo secara masif tapi murah. 

3. Mengajukan dukungan penelitian dan 

pengabdian masyarakat lanjutan di kawasan 

desa adat Koto Sentajo bagi para akademisi dan 
mahasiswa, sehingga hasil-hasil temuan baru 

dapat ditularkan kepada masyarakat yang tidak 

mampu untuk mengaksesnya. Dengan 

demikian, sumbangan pemikiran baru tersebut 

tidak hanya akan terhenti sebagai wacana 

teoretis, tetapi mampu diaplikasikan dalam 

pembangunan kemasyarakatan secara luas. 
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ABSTRAK: Pasar merupakan salah satu kunci perekonomian. Pembangunan pasar tentu akan meningkatkan 

perekonomian suatu wilayah. Atas dasar itulah pemerintah kabupaten merencanakan untuk membangun suatu kawasan 
jual beli terpadu khusus perikanan atau lebih dikenal dengan minabisnis. Minabisnis direncanakan untuk dibangun  

karena kabupaten Musi Rawas adalah salah satu sentra perikanan terbesar di wilayah Sumatera Selatan. Dalam 

perencanaan pembangunan, terlebih dahulu ditentukan lokasi kawasan rencananya. Ada 3 pilihan alternatif lokasi yang 

menjadi rancangan usulan, yaitu lokasi di kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Muara Beliti. 

Tiga kecamatan tersebut juga memiliki luasan kawasan perikanan terbesar di kabupaten Mura. Ketiga pilihan rencana 

lokasi tersebut akan dipilih berdasarkan analisa dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process (AHP) 

dengan 4 kriteria dan 16 sub kriteria. Adapun kriteria penilaian yang akan dinilai oleh responden ahli adalah kriteria 

kondisi wilayah, kriteria lokasi dan akses transportasi, kriteria sarana dan prasanana eksisting, dan kriteria kondisi 

sumber daya perikanan. Bedasarkan penyebaran kuisioner kepada responden ahli dan perhitungan dengan menggunakan 

metode Analitical Hierarchy Process (AHP, maka didapatkan bahwa pilihan pertama adalah di lokasi Kecamatan Tugu 

Mulyo dengan point 28,165, pilihan kedua adalah di kecamatan Muara Beliti dengan point 12,03, dan pilihan terakhir 
adalah pada lokasi di kecamatan Purwodadi dengan point 5,638. 

 

Kata Kunci: Minabisnis, AHP, Kuisioner 

 

ABSTRACT: The market is one of the keys to the economy. Market development will certainly improve the economy of a 

region. For this reason, the district government plans to build a fishery integrated sale and purchase area, better known 

as business mina. Mina business is planned to be built because Musi Rawas district is one of the largest fisheries 

centers in the South Sumatra region. In development planning, the location of the planned area is first determined. 

There are 3 alternative location choices that are proposed, namely in the Tugumulyo sub-district, Purwodadi District, 

and Muara Beliti District. The three sub-districts also have the largest fishing area in Mura district. The three choices 

of location plans were selected based on the analysis using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method with 4 

criteria and 16 sub criteria. The assessment criteria assessed by expert respondents are the criteria for regional 

conditions, location, access to transportation, existing infrastructure facilities, and conditions of fisheries resources. 

Based on the distribution of questionnaires to expert respondents and calculations using the Analytical Hierarchy 

Process (AHP) method, it was found that the first choice was in Tugu Mulyo Subdistrict with 28.165 points, the second 

choice was in Muara Beliti sub-district with 12.03 points, and the final choice was at the location in Purwodadi sub-

district with a point of 5,638. 

 

Key words: Mina business, AHP, questionnaires 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Secara harfiah Istilah Minapolitan berasal dari kata 

“mina” yang berarti Ikan dan “polis” yang artinya kota 

sehingga dapat diartikan bahwa Minapolitan adalah Kota 

Perikanan. Rencana pembuatan pasar ikan modern atau 

minabisnis di lokasi minapolitan tentu saja merupakan 

hal yang saling mendukung satu dan lainnya.  

Salah satu kawasan minapolitan di Sumatera Selatan 

adalah di kawasan Kabupaten Musi Rawas. Melalui 

RDTR nya, pemerintah kabupaten telah menerencanakan 

untuk membangun suatu kawasan perikanan terpadu. 

Petambak dan kulakan akan berjualan di pasar 
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minabisnis tersebut.Konsumen juga akan belanja 

kebutuhan akan perikanan. Dalam suatu pembuatan 

pasar, tentu dibutuhkan lokasi dan infrastruktur 

penunjang yang lengkap.  

 

LANDASAN TEORI 

 

Analytical Hierarchy Process 

 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 

matematika pada tahun 1970-an. Metode ini adalah 

sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan yang sangat kompleks dengan 

menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan 

keptusan dengan memecahkan persoalan tersebut 

kedalam bagian-bagiannya, menata bagian atau variabel 

ini dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik 

pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya setiap 

variabel dan mensitensis berbagai pertimbangan untuk 

menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas 

paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil 

pada situasi tersebut. 

Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai 

suatu representasi dari sebuah permasalahan yang 

kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level 

pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, 

sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level 

terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah 

yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-

kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu 

bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih 

terstruktur dan sistematis. 

Adapun yang menjadi kelebihan dengan 

menggunakan metode AHP adalah (Suryadi dan 

Ramdhani, 1998) yaitu: 

a. Struktur yang berbentuk hierarki sebagai konsekuensi 

dari kriteria yang dipillih sampai pada subkriteria 

yang paling dalam. 

b. Memperhatikan validitas sampai dengan batas 

toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif 

yang dipilih oleh para pengambil keputusan. 

c. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan 

keluaran analisis sensitivitas pembuat keputusan. 

Selain itu metode AHP mempunyai kemampuan 

untuk memecahkan masalah yang multiobjektif dan 

multikriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi 

dari setiap elemen dalam hierarki. Jadi metode AHP 

merupakan suatu bentuk pemodelan pembuatan 

keputusan yang sangat komprehensif.  

Pada dasarnya terdapat beberapa langkah yang perlu 

diperhatikan menggunakan metode AHP, antara lain 

(Suryadi & Ramdhani, 1998): 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang 

diinginkan. 

b. Membuat struktur yang diawali dengan tujuan umum 

dilanjutkan dengan subtujuan-subtujuan, kriteria dan 

kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan 

kriteria yang paling bawah. 

c. Membuat matriks perbandingan berpasangan 

d. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga 

diperoleh nilai judgement seluruhnya yaitu sebanyak 

n x [ (n-1)/2 ] buah    (1) 

Dengan : 

n = banyaknya elemen yang dibandingkan. 

e. Menghitung niali eigen dan menguji konsistensinya 

jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi. 

f. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat 

hirarki. 

g. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks 

perbandingan berpasangan. Nilai vektor eigen 

merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk 

mensintesis judgement dalam pemuatan prioritas 

elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

pencapaian tujuan. 

h. Memeriksa konsistensi hirarki (CI). Total CI dari 

suatu hirarki diperoleh dengan jalan melakukan 

pembobotan tiap CI dengan prioritas elemen yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang 

diperbandingkan, dan kemudian menjumlahkan 

seluruh hasilnya. Dasar dalam membagi konsistensi 

dari suatu level matriks hirarki adalah mengetahui 

konsistensi indeks (CI) dan vektor eigen dari suatu 

matriks perbandingan berpasangan. 

CI Hij = CIij + (EVij) (CIij+1)    (2) 

RI Hij = RIij + (EVij) (RIij+1)   (3) 

CR Hij = CI Hij / RI Hij    (4) 

dimana, 

CR Hij = Rasio konsistensi hirarki dari matriks 

perbandingan berpasangan matriks i hirarki pada 

tingkat j yang dikatakan konsistensi jika nilainya 

<10%. 

CI Hij = Indeks konsistensi hirarki dari matriks 

perbandingan i pada tingkat j. 

RI Hij = Indeks random hirarki dari matriks 

perbandingan berpasangan i pada hirarki tingkat j. 

CIi,j = Indeks konsistensi dari matriks perbandingan 

berpasangan i pada hirarki tingkat j. 

EVi,j = Vektor eigen dari matriks perbandingan 

berpasangan i pada hirarki tingkat j yang berupa 

vektor garis. 

CIi,j + 1 = Indeks konsistensi dari matriks 

perbandingan berpasangan yang dibawahi matriks i 

pada hirarki tingkat j+1 berupa vektor kolom. 

RIi,j = Indeks random dari matriks perbandingan 

berpasangan i hirarki pada tingkat j. 
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RIi,j + 1 = Indeks rasio dari orde matriks 

perbandingan berpasangan yang dibawahi matriks i 

pada hirarki tingkat j+1 berupa vektor kolom. 

Jika nilainya lebih dari 10% (persen) atau 0,1 maka 

penilaian data harus diperbaiki. 

 

Kriteria Analytic Hierarchy Process 

Metode AHP dipilih karena konsepnya yang mudah 

dipahami dan mampu memodelkan fungsi suatu subjektif 

yang tidak jelas dan tidak konsisten (Kuazril, 2005). 

Dalam memilih kriteria-kriteria pada setiap masalah 

pengambilan keputusan perlu memperhatikan kriteria-

kriteria berikut: 

a) Lengkap 

Kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua 

aspek yang penting, yang digunakan dalam mengambil 

keputusan untuk pencapaian keputusan. 

b) Operasional 

Operasional dalam artian bahwa setiap kriteria ini 

harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, 

sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap 

alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk 

membantu penjelasan alat untuk berkomunikasi. 

c) Tidak berlebihan 

Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya 

mengandung pengertian yang sama. 

d) Minimum 

Diusahakan agar jumlah kriteria seminimal 

mungkin untuk mempermudah pemahaman terhadap 

persoalan, serta menyederhanakan persoalan dalam 

analisis. 

Bobot dari tiap-tiap kriteria adalah 100% dibagi 

dengan bobot titik-titik kriteria berdasarkan rating. 

Setiap alternatif dibandingkan dengan masing-masing 

kriteria.  

 

Prinsip – Prinsip AHP 

Prinsip-prinsip AHP adalah (Mulyono, 1996): 

a) Decompostion 

Decomposition dilakukan setelah persoalan 

didefenisikan. Decomposition yaitu memecah persoalan 

yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin 

mendapakan hasil yang akurat, pemecahan juga 

dilakukan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak 

mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga 

didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang ada. 

Terdapat dua jenis hirarki yaitu lengkap dan tidak 

lengkap.  

b) Comparative judgement 

Prinsip ini memberikan penilaian tentang 

kepentingan relatif dua elemen, pada suatu tingkat 

tertentu dalam kaitannya dengan tingkat diatasnya. 

Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode 

AHP, karena AHP akan berpengaruh terhadap penentuan 

elemen-elemen yang dibandingkan. 

Hasil dari penilaian ini akan disajikan dalam bentuk 

matriks yang selanjutnya dinamakan matriks pairwise 

comparison. Pertanyaan yang biasa diajukan dalam 

menyusun skala kepentingan adalah: 

1. Elemen mana yang lebih 

(penting/disukai/berpengaruh/lainnya) 

2. Berapa kali lebih 

(penting/disukai/berpengaruh/lainnya) 

 

Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika 

membandingkan dua elemen, seseorang yang kaan 

memberikan jawaban perlu memiliki pengertian 

menyeluruh tentang elemen-elemen yang dibandingkan 

dan relevansinya terhadapa kriteria atau tujuan yang 

dipelajari.  

Menurut Saaty (2001), untuk berbagai persoalan, 

skala 1 sampai 9 adalah skala yang terbaik dalam 

mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat 

kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat 

pada Tabel. 

 

Tabel 1 Skala Nilai Perbandingan Berpasangan 

 

Nilai 

Keterangan 

1 Kriteria/alternatif A sama penting dengan 

kriteria/alternatif B 

3 A sedikit lebih penting dari B 

5 A jelas lebih penting dari B 

7 A sangat jelas lebih penting dari B 

9 A mutlak lebih penting dari B 

2, 4, 6, 8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang 

berdekatan 

Sumber : Saati,2001 

 

Untuk menentukan nilai kepentingan relatif 

antarelemen digunakan skala bilangan dari 1 sampai 9 

seperti pada Tabel 1. Penilaian ini dilakukan oleh 

seorang pembuat keputusan yang ahli dalam bidang 

persoalan yang sedang dianalisa dan mempunyai 

kepentingan terhadapnya. Dalam penilaian kepentingan 

relative dua elemen berlaku aksioma reciprocal, artinya 

jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, 

maka elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya 

dibanding elemen i. Disamping itu, perbandingan dua 

elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya 

sama penting. Dua elemen yang berlainan dapat saja 

dinilai sama penting. Jika terdapat m elemen, maka akan 

diperoleh matriks pairwise comparison berukuran m x n. 

Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun 

matriks ini adalah n(n-1)/2 karena matriks reciprocal dan 

elemen-elemen diagonalnya sama dengan 1. 
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c) Synthesis of priority 

Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian 

dicari eigen vectornya untuk mendapatkan local priority. 

Hal ini karena matriks pairwise comparison terdapat 

pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global 

priority harus dilakukan sintesa diantara local priority. 

Prosedur melakukan sintesa berbeda menurut bentuk 

hirarki. Pengurutan elemen-elemennya menurut 

kepentingan relatif melalui prosedur sintesa dinamakan 

priority setting. 

d) Logical consistency 

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan 

diperingkatkan secara konsisten dengan suatu kriteria 

yang logis. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil 

perbandingan secara berpasangan tersebut, harus 

mempunyai hubungan kardinal dan ordinal, sebagai 

berikut:  

1.Hubungan Kardinal : aij . ajk = aik. 

2.Hubungan Ordinal: Ai > Aj > Al > Ak, maka Ai > Ak. 

 

Penghitungan konsistensi logis dilakukan dengan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian. 

b. Menjumlahkan hasil kali per baris. 

c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas 

bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. 

d. Hasil poin 3 dibagi jumlah elemen, akan didapatkan 

λmaks. 

e. Indeks  Konsistensi    

      

(5)  

 

Di mana:  

λmaks  = eigenvalue maksimum, 

n  = ukuran matriks. 

Eigen value merupakan bobot setiap elemen. Langkah 

ini untuk mensintesis. Judgment dalam penentuan 

prioritas elemen-elemenpada tingkat hierarki terendah 

sampai pencapaian tujuan (Sandy, 2002). 

f) Rasio Konsistensi CR = CI/RI      (6)  

dimana RI adalah indeks random konsistensi.  

 

Jika rasio konsistensi ≤ 0.1, hasil perhitungan data dapat 

dibenarkan. Nilai indeks random konsitensi dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2Nilai Indeks Random 

Ukuran Matriks Nilai RI 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

 
Kriteria Pemilihan Lahan 

Menentukan lokasi yang tepat untuk suatu proyek 

ataupun kegiatan merupakan hal yang krusial. Umumnya 

pengembanglah yang bertanggung jawab untuk tahapan 

ini. Campur tangan pemerintah dalam penyediaan lahan 

diharapkan mampu mengurangi beban investasi dan 

lebih lanjut memangkas biaya pembebasan lahan yang 

mencapai sepertiga biaya total konstruksi. Adapun faktor 

pertimbangan utama dalam memilih lahan adalah ( Miles 

2001) : 

 

Tabel 3 Faktor Pemilihan Lahan 
 

No Faktor Detail 

1 Zoning 

Kelegalan penggunaan lahan 

Keterbatasan akibat kepadatan 

dan layout 

Kesatuan lahan 

Kemungkinan mendapatkan 

variasi desain 

2 Aspek Fisik 

Ukuran lahan 

Tanah 

Topografi 

Hidrologi (muka air tanah, 

banjir) 

3 Utilitas 

Sistem pembuangan limbah 

Ketersediaan air bersih 

Jaringan komputer, fiber optics, 

televisi, telepon, gas, BBM, 

listrik 

4 Transportasi 

Jaringan transportasi 

Kemacetan 

Ketersediaan sarana transportasi 

public 

Aksesibilitas 

5 Parkir 

Ketersediaan parkir di lahan, 

kontradiktif dengan bangunan 

Lokasi parkir ( di permukaan 

atau dalam bangunan) 

6 
Dampak 

Lingkungan 

Dampak negatif terhadap udara, 

air dan tingkat kebisingan 

Jumlah dan tipe limbah yang 
dihasilkan 

Perhatian terhadap daerah 

tertentu, termasuk bangunan 

bersejarah, parkir, ruang terbuka, 

pepohonan, dan ekosistem liar 

7 
Pelayanan 

pemerintah 

Polisi dan pemadam kebakaran 

Pengumpulan sampah 

Fasilitas pendidikan, kesehatan 
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Pajak dan biaya operasional dan 

pemeliharaan 

8 

Prilaku 

masyarakat 

setempat 

Defensif 

Netral 

Ofensif 

9 Harga lahan 

Biaya penyediaan lahan, 

termasuk akuisisi dan 

pengembangan 

10 
Demand 

and Supply 

Pertumbuhan penduduk, trend 

dan proyeksi kedepan 

Ketenagakerjaan 

Distribusi pendapatan dan 

kemungkinan perubahannya 

Rencana supply eksisting dan 

yang direncanakan 

Kompetitor 

Sumber : Miles,2001 

 

Menurut Simon (1983), dalam pemilihan lokasi, 

penilaian lokasi dengan mempertimbangkan kriteria 
sebagai berikut : 

 

Tabel 4. Kriteria Pemilihan Lokasi 

 

No Faktor Detail 

1 Regional 

Iklim (Temperatur, curah hujan, 

badai, dll) 

Tanah (Stabilitas, fertilitas, 

kedalaman) 

Ketersediaan dan kualitas air 

Ekonomi (Pertumbuhan, 

stabilitas, penurunan) 

Transportasi (Jalan, sarana 

angkutan, transit) 

Energi (Ketersediaan dan 

keterjangkauan biaya) 

Karakter lansekap 

Kesempatan berbudaya 

Kesempatan berekreasi 

Kesempatan bekerja 

Fasilitas kesehatan 

2 Komunitas 

Waktu tempuh ke tempat 

bekerja, pusat perbelanjaan, dll) 

Pengalaman ruang (memuaskan, 

tidak memuaskan) 

Suasana yang ditimbulkan oleh 
komunitas 

Sarana pendidikan 

Tempat peribadatan 

Kesempatan berbudaya 

(perpustakaan, auditorium) 

Pelayanan umum (Pemadam 

kebakaran, polisi, dll) 

Keamanan dan keselamatan 

Fasilitas kesehatan 

Sarana pemerintahan 

Pajak 

3 
Kondisi 

lingkungan 

Karakter lansekap 

Gaya hidup 

sekitar Kesesuaian dengan proyek yang 

diusulkan 

Kepadatan lalu lintas (akses, 

daya tarik, bahaya) 

Fasilitas pendidikan 

Kenyamanan (sekolah, 

pelayanan, dll) 

Parkir, sarana rekreasi dan ruang 

terbuka 

Kondisi alamiah (matahari, 

angin, badai, banjir) 

Keterbebasan dari kebisingan, 

bau-bauan,dll 

Utilitas (ketersediaan dan biaya) 

4 Properti 

Ukuran dan bentuk (kesesuaian) 

Aspek dari pendekatannya 

Keamanan pintu masuk 

Perasaan saat berada di lahan 

Pepohonan permanen, penutup 

tanah 

Bentuk lahan dan kemiringan 

Tanah (kualitas dan kedalaman) 

Drainase 

Lingkungan sekitar 

Hubungan dengan pola sirkulasi 

Biaya pengembangan 

5 
Lokasi 

Bangunan 

Kesesuaian topografi terhadap 

program ruang 

Kemiringan pendekatan 

bangunan 

Jarak pandang terhadap pintu 
masuk 

Orientasi terhadap matahari dan 

angin 

Pemandangan 

Sumber : Simons,1983 

 

Menurut Cattanees (1998) terdapat serangkaian 

proses dilakukan untuk mencari lokasi proyek yang 

sesuai, antara lain dengan cara menyeleksi sejumlah 

tempat. Dari banyak kriteria yang mempengaruhi 

pemilihan tempat, yang paling utama adalah : 

 

Tabel 5. Kriteria Utama Pemilihan Tempat 

 

No Faktor 
Kriteria Utama Pemilihan 

Tempat 

1 

Hukum dan 
Lingkungan 

Ketersediaan 

sarana 

Ketentuan hukum setempat 

mengenai perizinan dan ukuran 

bangunan 

Persyaratan tempat parker 

Tinggi gedung maksimum 

Sarana dan jaringan air bersih 

Sarana dan jaringan air kotor 

Gas, listrik, telepon 

3 
Faktor 

teknis 

Keadaan tanah 

Topografi 

Drainase 

Orientasi tempat 
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Suasana 

Faktor akustik 

4 Lokasi 

Ketersediaan pasar 

Kemudahan pencapaian tempat 

Keterkenalan tempat 

Kondisi lalu lintas kendaraan 

Kondisi kepadatan pejalan kaki 

5 Estetika 
Pemandangan 

Pertamanan 

6 Masyarakat 

Reaksi masyarakat sekitar 

terhadap proyek 

Rencana penyesuaian proyek 

dengan lingkungan sekitar 

Menambah kemacetan lalu lintas 

 Menyebabkan kebisingan 

Pengaruh proyek terhadap nilai 

kepemilikan daerah setempat 

7 
Pelayanan 

kota 

Aparat kepolisian 

Pemadam kebakaran 

Dinas Pembuangan Sampah 

Fasilitas pendidikan 

8 Biaya 
Harga tanah 

Keterjangkauan bagi pemakai 

Sumber : Cattanees, 1998 

 

Untuk beberapa jenis usaha, faktor lokasi menjadi 

amat dominan, misalnya pasar dan pertokoan. 

Kelangsungan jenis usaha tersebut diatas sangat 

tergantung dari pemilihan lokasi. Lokasi yang strategis, 

harga tanah dan biaya pembebasannya cukup tinggi 
dibanding biaya lainnya. Menurut Soharto (1995) 

kriteria pemilihan dititik beratkan kepada : 

1. Sarana perhubungan 

2. Listrik 

3. Transportasi 

4. Jarak dengan pusat kegiatan kota 

5. Bebas banjir dan genangan air 

6. Pemandangan sekeliling 

7. Penyediaan utilitas : tenaga listrik, air bersih 

8. Pembuangan limbah 

9. Kemungkinan perluasan dan pengembangan 
10. Lingkungan hidup 

11. Kemajuan daerah sekitarnya 

12. Sikap masyarakat 

13. Peraturan pemerintah dan pajak 

 

Berdasarkan kateria kawasan menurut buku 

pedoman umum minapolitan dsaam rangka pelaksanaan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perkanan Nomor : 

PER/MEN/2010 tentang minapolitan perlu ditetapkan 

pedoman umum minapoitan. Suatu kawasan dapat 

ditetapkan sebagai kawasan minapolitan: 

1. Kesesuaian dengan Rencana stategis, RTRW atau 
zonasi pengeloaan wilayah kab/Kota 

2. Memiliki komoditas unggulan di bidang perikanan 

dengan nikai ekonomi tinggi,  Meliputi. 

a. Memiliki pasar lokal, nasional 

b. Mempunyai voleme peroduksi tinggi, 

dapat berpotensi memenuhi permintaan 

pasar 

c. Tingkat produktifivitas tinggi, kemempuan 

pemanfaatan teknologi 

d. Jumlah pelaku utama/ usaha perikanan 

relatif besar 

e. Memiliki keunggulan komparatif 

mempunyai nelai lebih karena komoditas , 

dan ongkos kirim murahMempunyai keun 
ggulan kompetitif, produk berkualitas dan 

sistem pemasaran efektif 

3. Letak Geografis Kawasan yang stategis untuk 

mengembangkan produk unggulan perikanan 

meliputi : 

a. Jarak sistim trasportasi 

b. Mempunyai akses terhadap jaringan jalan, 

bahan baku, pemasaran 

c. Kaya sumber daya alam , subur, dan air 

belimpah  

4. Terdapat unit produksi, pengelolaan dan 
pemasaran dan jaringan usaha yang terkonstrasi 

di suatu lokasi 

a. Keberadaan sejumlah unit produksi ikan 

budidaya yang aktif 

b. Kebaradaan sarana dan orasarana /lahan 

produksi 

c. Fasilitas pengairan yang baik 

d. Sistem pemasaran berjalan dengan baik 

dan dapat diperkembangkan dengan baik 

5. Tersedianya pasilitas pendukung berupa 

aksebilitas terhadap pasar, sarana dan sarana 

produksi, pengelolaan, pemasaran, fasilitas 
kelembagaan, Sarana dan prasarana jaringan 

pengairan (budidaya) Utama Primer, Sekunder 

atau lainyasebagai pendukung sistim pengairan 

kawasan, energi jaringan listrik yang memadai 

dan teknologi tepat guna. 

6. Kelayakan Lingkungan  di ukur berdasarkan 

daya dukung dan daya tamung lingkungan, 

potensi dampak negatif, dan potensi terjadiya 

kerusakan di masa depan. 

a. Kondisi sumber daya alam  

b. Dampak atau potensi dampak negatif 
terhadap lingkungan 

c. Sesuai tata ruang darah 

7. Komitmen Pemerintah Daerah, Berupa 

Konstribusi pembiayaan, personil dan fasilitas 

pengelolaan dan pengembangan minapolitan. 

a. Sesuai renstra dan tata ruang daerah dan 

nasional 

b. Masuk ke dalam RPIJM 

c. Ditetepkan oleh bupati/walikota 

d. Penyusunan rencana induk 

e. Konstribusi anggaran APBD atau sumber 

dana lain 
f. Berkoordinasi dengan permeintah pusat 

dan daerah 
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8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah 

yang bertanggung jawab di bidang kelautan  

dan perikanan 

a. Keberadaan  satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD). 

b. Kelompok kerja yang menangani 

pengembangan kawasan minapolitan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada 

respnden ahli. Hasil dari penyebaran kuisioner akan 

dihitung dengan menggunakan program excel. 

 

Lokasi 

 

Penelitian dilaksanakan pada 3 kecamatan, yaitu 

Kec. Muara Beliti, Kec. Tugumulyo, Kec. Purwodadi 

Kabupaten Musi rawas Propinsi Sumatera Selatan. 

Ketiga kecamatan ini merupakan kecamatan penghasil 
ikan terbesar di Musi Rawas dan juga direncanakan 

oleh pemerintah sebagai rencana lokasi pembangunan 

pasar minapolitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-

2031 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 

Responden Penelitian 

 
Adapun responden pada penelitian ini adalah : 

a) Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Perikanan 

Kabupaten Musi Rawas  

b) Kepala Bidang – ikan budidaya - Dinas Perikanan 

Kab. Musi Rawas  

c) Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Perindak dan pasar 

Kab. Musi Rawas 

d) Kepala Dinas  / Kabid PU Cipta Karya Kab. Musi 

Rawas 

e) Kepala Dinas / Kabid Pengembangan dan Tata 

Ruang Bapeda Kab. Musi Rawas 

f) Kasi Pengembangan dan Tata Ruang Bapeda Kab. 
Musi Rawas 

g) Camat Muara beliti 

h) Camat Tugu Mulyo 

i) Camat Purwodadi 

 

Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data diambil dengan menyebarkan 

kuisioner kepada responden ahli. Hasil dari kuisioner 

nya akan diolah dengan menggunakan metode AHP 

Variabel penelitian 

 

Untuk pembuatan kuisioner, dibutuhkan variabel – 

variabel yang akan dipertanyakan. Adapun variabel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Kondisi Wilayah, dengan subvariabel : 
1.a..Ukuran Lahan 

1.b. Topografi 

1.c. Kerentanan Terhadap Bencana 

1.d. Perencanaan Jangka Panjang 

2. Variabel Lokasi dan Akses Transportasi, dengan 

subvariabel : 

2.a. Jaringan jalan 

2.b. Ketersediaan Sarana Transportasi 

2.c. Kemudahan aksesibilitas 

2.d. Dekat dengan permukiman penduduk 

3.Variabel Sarana dan Prasarana Eksisting, dengan 
subvariabel : 

3.a. Ketersediaan listrik 

3.b. Ketersediaan air bersih 

3.c. Ketersediaan saluran drainase 

3.d. Ketersediaan pengolahan sampah 

4. Variabel Kondisi Sumber Daya Perikanan, dengan 

subvariabel : 

4.a. Luas Wilayah Produksi perikanan 

4.b. Hasil Tahunan Produksi Perikanan 

4.c. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan 

4.d. Eksistensi jumlah unit Produksi 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Peyusunan Struktur Model AHP 

 

AHP merupakan sistem pembuat keputusan dengan 

menggunakan model matematis.AHP membantu dalam 

menentukan prioritas dariberbagai variable dengan 

melakukan analisa perbandingan berpasangan dari 

masing-masing variabel. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 2 Struktur Model AHP Pengembangan Kawasan 

Minabisnis Kab. Musi Rawas 

 

Rencana Pengembangan Kawasan Minabisnis 

Lokasi 

Penelitian 

Variabel 1  

Sub variabel 

Muara Beliti Purwodadi Tugumulyo 

Variabel 2  

Sub variabel 

Variabel n  

Sub variabel 
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Hasil dari data kuisioner responden ahli, selanjutnya 

akan dianalisis dengan metode Analytical Hierachy 

Process (AHP) sehingga diperoleh bobot dari masing – 

masing kriteria dan sub kriteria yang nantinya akan 

dipakau untuk mencari skala prioritas penanganan jalan. 

Dari hasil identifikasi kriteria responden terdiri dari 3 

level, yaitu : 

a) Level pertama adalah yaitu penentuan skala prioritas 

dari 3 pilihan lokasi. 

b) Level kedua terdiri dari 4 variabel, yaitu variabel 
Kondisi wilayah, lokasi dan akses transportasi, 

sarana dan prasarana eksisting, serta kondisi sumber 

daya perikanan. Dari 4 variabel tersebut, memiliki 

total subvariabel/sub kriteria 16 item. 

c) Level ketiga, yaitu penentuan pilihan lokasi dengan 

berdasarkan dari 16 sub kriteria. Pilihan lokasi ini 

terdiri atas lokasi Kecamatan Muara Beliti, 

Kecamatan Tugumulyo, dan Kecamatan Purwodadi. 

 

Analisis Data 

 
Langkah – langkah analisis data dengan 

menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut : 

a) Pembuatan matriks berpasangan dan perhitungan 

matriks awal 

b) Perhitungan Eigen Vektor 

c) Perhitungan Nilai CI dan nilai lamda maksimal 

d) Menghitung nilai CR berdasarkan nilai RI 

e) Pembobotan kriteria. 

 

Adapun kaidah pembobotan menyatakan bahwa : 

a) Nilai bobot variabel berkisar antara 0-1 atau antara 

0%-100% jika kita menggunakan persentase 
b) Jumlah total bobot semua variabel harus bernilai 1 

(100%) 

c) Tidak ada bobot yang bernilai negatif (-) 

 

PembuatanMatriks Berpasangan  

Pada proses analisa AHP langkah pertama dilakukan 

adalah mentabulasi hasil jawaban responden. Penentuan 

nilai prioritas variabel dilakukan dengan membuat tabel 

perbandingan berpasangan pengaruh seperti pada tabel 6 
di bawah ini : 

 

Tabel 6. Matriks Perbandingan untuk Kriteria Kondisi 

Wilayah pada responden 1 

Kriteria A B C D 

A 1,000 0,143 0,200 0,143 

B 7,000 1,000 3,000 0,500 

C 5,000 0,333 1,000 0,250 

D 7,000 2,000 4,000 1,000 

 

 

Perhitungan Eigen Vector 

Kemudian matriks dinormalkan dengan menghitung 
eigen vector, sampai didapatkan nilai normal yang stabil. 

Penormalan matriks dilakukan dengan bantuan program 

excel. Contohnya pada perhitungan tabel di bawah ini.  

 

Tabel 7. Normalisasi Matriks Tahap 1 untuk Kriteria 

Kondisi Wilayah pada responden 1 

Kriteria A B C D 
Eigen 

vector 
Normalized 

A 4,000 

0,63

8 1,400 

0,40

7 6,445 0,043 

B 

32,50

0 

4,00

0 9,400 

2,75

0 

48,65

0 0,324 

C 

14,08

3 

1,88

1 4,000 

1,38

1 

21,34

5 0,142 

D 

48,00

0 

6,33

3 

15,40

0 

4,00

0 

73,73

3 0,491 

 

Dapat dilihat bahwa nilai Normalisasinya adalah 

0,043 pada baris 1, 0,324 pada baris 2, 0,142 pada baris 
3 dan 0,941 pada baris 4. Untuk melihat apakah nilai 

nornalisasi nya sudah stabil atau belum, maka tabel 7 

akan dinormalisasi lagi sampai didapatkan nilai 

normalisasi yang konstan. 

 

Tabel 8. Normalisasi Matriks Tahap 2 untuk Kriteria 

Kondisi Wilayah pada responden 1 

Kriteria A B C D Eigenvector Normalized 

A 75,998 10,317 23,468 6,945 116,728 0,046 

B 524,383 71,836 163,050 48,213 807,482 0,319 

C 240,083 32,780 74,664 21,954 369,482 0,146 

D 806,717 110,262 249,933 74,226 1.241,138 0,490 

 

Dapat dilihat bahwa nilai Normalisasinya adalah 
0,046 pada baris 1, 0,319 pada baris 2, 0,146 pada baris 

3, dan 0,490 pada baris 4. Untuk melihat apakah nilai 

nornalisasi nya sudah stabil atau belum, maka tabel 9 

akan dinormalisasi lagi sampai didapatkan nilai 

normalisasi yang konstan. 

 

Tabel 9. Normalisasi Matriks Tahap 3 untuk Kriteria 

Kondisi Wilayah pada responden 1 

Kriteria A B C D 
Eigen 
vector 

Normalized 

A 2,24E+04 3,06E+03 6,95E+03 2,06E+03 3,45E+04 0,046 

B 1,56E+05 2,12E+04 4,82E+04 1,43E+04 2,39E+05 0,319 

C 7,11E+04 9,70E+03 2,20E+04 6,52E+03 1,09E+05 0,146 

D 2,39E+05 3,26E+04 7,41E+04 2,19E+04 3,68E+05 0,490 

 

Dari perhitungan eigen vector di atas, dapat dilihat 

bahwa telah didapatkan angka normalisasi matriks yang 
konstan, yaitu  0,046 pada baris 1, 0,319 pada baris 2, 

0,146 pada baris 3, dan 0,490 pada baris 4. Maka nilai 

inilah yang digunakan sebagai nilai prioritas bersesuaian 

untuk menghitung nilai lamda maksimal.  

 

Perhitungan Nilai CI (Indeks Konsistensi) dan  Nilai 

Lamda Maksimal 

 

Penghitungan Indeks konsistensi logis dilakukan 
dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mengalikan matriks dengan prioritas bersesuaian. 

b) Menjumlahkan hasil kali per baris. 

c) Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas 

bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan. 
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d) Hasil poin 3 dibagi jumlah elemen, akan didapatkan 

λmaks. 

e) Kemudian dihitung CI (Indeks  Konsistensi ) dengan 

menggunakan persamaan (4) 

Berdasarkan langkah – langkah di atas, maka 

dilakukan pengalian matriks awal dengan nilai prioritas 

bersesuaian yang telah didapat sebelumnya.  

 
Tabel 10. Tabel Hasil Perhitungan untuk Kriteria 

Kondisi Wilayah pada responden 1 

Kriteria A B C D Priority 

A 1,000 0,143 0,200 0,143 0,046 

B 7,000 1,000 3,000 0,500 0,319 

C 5,000 0,333 1,000 0,250 0,146 

D 7,000 2,000 4,000 1,000 0,490 

 

Dari tabel di atas dilakukan perhitungan pengalian 

matriks per baris, yaitu: 

 

Untuk baris 1 : (1 x 0,046) + (0,143 x 0,319) + (0,2 x 

0,146) + (0,143 x 0,490) = 0,191 
Untuk baris 2 : (17x 0,046) + (1 x 0,319) + (3 x 0,146) + 

(0,5 x 0,490) = 1,322 

Untuk baris 3 : (5 x 0,046) + (0,33 x 0,319) + (1 x 0,146) 

+ (0,250 x 0,490) = 0,604 

Untuk baris 4 : (7 x 0,046) + (2 x 0,319) + (4 x 0,146) + 

(1 x 0,490) = 2,031 

 

Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas, maka 

didapatkan nilai :  

Lamda maksimal  = 0,191/0,046 = 4,148 

Setelah didapatkan nilai lamda maksimal, maka 

dilakukan perhitungan CI ( Indeks Konsistensi ) sesuai 
dengan pers (5)  maka : 

CI = (4,148 – 4) / (4-1) = 0,048 

 

 

Menghitung nilai CR 

 

Nilai Rasio Konsistensi (CR) dihitung dengan 

menggunakan persamaan yaitu CR = CI/RI, dimana RI 

adalah indeks random konsistensi. Nilai RI adalah 

sebagai berikut : 

 
Tabel 10. Nilai RI ( Indeks Random) 

Ukuran Matriks Nilai RI 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

 

Untuk variabel zoning, ada 4 sub variabel, maka 

nilai RI nya adalah 0,90. Maka didapatkan nilai CR = 

0,048 / 0,090 = 0,052 

Jika nilai CR (rasio konsistensi) ≤ 0.1, maka hasil 

perhitungan data dapat dibenarkan. Nilai CR = 0,05< 

0,1, maka hasil perhitungan adalah benar/konsisten.  

Perhitungan dilanjutkan dengan menghitung nilai 

prioritas bersesuaian untuk ke 4 variabel lainnya, dan 

didapatkan nilai prioritas, nilai CI, dan nilai CR nya 

sebagai berikut dan untuk ke 12 responden lainnya. 

 

Tabel 11.  Nilai CI dan CR untuk Kriteria Responden 1 

No Kriteria Sub Kriteria 

Nilai 

Priorita

s 

Nilai 

CI 

Cilai 

CR 
Ket 

1 
Kondisi 

Wilayah 

Ukuran 

Lahan (1a) 
0,046 

0,04

9 

0,05

2 

<0,1 = 

Konsisten 

Topografi 

(1b) 
0,319 

Kerentanan 

Terhadap 

Bencana 

(1c) 0,146 

Perencanaan 

Jangka 

panjang (1d) 

0,490 

2 

Lokasi dan 

Akses 

Transportas

i 

Jaringan 

Jalan (2a) 
0,181 

0,05

8 

0,06

2 

<0,1 = 

Konsisten 

Ketersediaa

n Sarana 

Transportasi 

(2b) 

0,066 

Kemudahan 

Aksesibilitas 

(2c) 

0,535 

Dekat 

dengan 

perumahan 

penduduk 

(2d) 

0,218 

3 

Sarana dan 

Prasarana 

Eksisting 

Ketersediaa

n Listrik 

(3a) 

0,459 

0,03

8 

0,04

0 

<0,1 = 

Konsisten 

Ketersediaa

n air bersih 

(3b) 0,063 

Ketersediaa

n Saluran 

Drainase 

(3c) 

0,128 

Ketersediaa

n 

pengolahan 

sampah (3d) 

0,351 

4 

Kondisi 

Sumber 

Daya 

Perikanan 

Luas 

wilayah 

produksi 

perikanan 

(4a) 

0,452 

0,07

6 

0,08

1 

<0,1 = 

Konsisten 

Hasil 

Tahunan 

Produksi 

Perikanan 

(4b) 

0,222 

Jumlah 

pelaku usaha 

perikanan 

(4c) 

0,253 

Eksistensi 

Jumlah unit 

produksi 

(4d) 

0,073 

 

Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil perhitungan, 

nilai CI semua di bawah 0,1, sehingga semua masuk 

standar perhitungan. 

Setelah dilaksanakan perhitungan CI, kemudian 
dilaksanakan perhitungan pembobotan untuk pilihan 
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lokasi. Sama dengan perhitungan kriteria semuai 

dihitung sampai perhitungan CI.  

Setelah didapatkan perhitungan untuk kriteria dan 

lokasi, maka selanjutnya dihitung hasil pembobotannya. 

Hasil pembobotan ini dihitung dengan mengalikan antara 

bobot sub kriteria dengan bobot lokasi.  

Hasil dari pembobotan inilah yang menjadi total 

perhitungannya untuk menentukan tingkat kepentingan 

pada pemilihan lokasi pembangunan minabisnis. Hasil 

pembobotan dari masing – masing lokasi dapat dilihat 
pada tabel 11 di bawah ini. 

 

Tabel 12.  Hasil Pembobotan 

Lokasi No Sub Kriteria Total Bobot 

Kecamatan 
Muara Beliti 

1 Kondisi Wilayah 7,466 

2 
Lokasi dan Akses 

Transportasi 2,046 

3 
Sarana dan prasarana 

eksisting 1,335 

4 

Kondisi Sumber Daya 

Perikanan 1,183 

  
TOTAL 12,030 

Kecamatan 
Tugu Mulyo 

1 Kondisi Wilayah 7,738 

2 
Lokasi dan Akses 

Transportasi 7,726 

3 
Sarana dan prasarana 

eksisting 8,348 

4 
Kondisi Sumber Daya 

Perikanan 4,354 

  
TOTAL 28,165 

Kecamatan 
Purwodadi 

1 Kondisi Wilayah 2,009 

2 
Lokasi dan Akses 

Transportasi 0,797 

3 
Sarana dan prasarana 

eksisting 1,416 

4 
Kondisi Sumber Daya 

Perikanan 1,416 

  
TOTAL 5,638 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tugu 

Mulyo medapatkan pembobotan dengan nilai tertinggi, 

yaitu 28,165 point, sedangkan kecamatan Muara Beliti 

berada pada pilihan kedua dengan nilai 12,030 point, dan 

kecamatan Purwodadi sebagai pilihan terakhir dengan 

5,638 point. 
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ABSTRAK: Sikap intoleran seringkali mewujud dalam tindakan radikalisme dan ekstrimisme, fenomena 

radikalisme dan ekstremisme saat ini telah berkembang di lingkungan kampus, dan telah mempengaruhi cara 

berfikir mahasiswa. Mahasiswa Universitas Sriwijaya sangat pluralis, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, 

dari berbagai suku/etnis dan agama. Ada banyak ikatan mahasiswa berdasarkan kelompok etnis dan agama. 

Adanya pengelompokan mahasiswa berdasarkan etnisitas dapat mengarah pada bahaya laten adanya 

etnosentrisme. Mahasiswa yang selalu berkumpul dalam etnis yang sama, dapat mengakibatkan sikap 

individualis, superior dan antipati terhadap etnis yang berbeda, bahkan mereka rentan dipengaruhi oleh perasaan 

kebencian yang dilandasi perbedaan antar etnis. Permasalahan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

bentuk toleransi antar kelompok etnis di kalangan mahasiswa dan mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat adanya toleransi tersebut. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk-bentuk toleransi antar 

kelompok etnis dan menggali faktor pendukung dan penghambat adanya toleransi tersebut, sehingga dapat 

diketahui apakah ada potensi intoleransi dan radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

bentuk toleransi antar kelompok etnis adalah dengan menghargai/menghormati cara hidup (budaya) dan perilaku 

mahasiswa dari etnis yang berbeda, menjalin interaksi dengan mahasiswa dari kelompok etnis lain pada ruang 

lingkup privat dan publik, dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok etnis lain pada kegiatan yang terorganir 

ataupun kegiatan yang bersifat spontan. Adapun faktor pendukung toleransi antar kelompok etnis adalah 

kesadaran keberagaman dan perbedaan budaya masing-masing, interaksi dan kegiatan bersama antar kelompok 

etnis, dan etnis yang menganggap dirinya minoritas berusaha berbaur dengan kelompok etnis lain. Sedangkan 

faktor penghambat toleransi adalah ketergantungan dengan anggota dalam kelompok etnis, sikap tidak peduli 

dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan mahasiswa yang berbeda etnis, dan mengelompok dengan 

kelompok etnisnya masing-masing di ranah privat.   

 

Kata Kunci: Tolerance, etnic, Mahasiswa, Universitas Sriwijaya 

 

Abstract: Intolerant attitudes often manifest in acts of radicalism and extremism, the phenomenon of radicalism 

and extremism has now developed in the campus environment, and has influenced the way students think. 

Sriwijaya University students are very pluralist, coming from various regions in Indonesia, from various ethnic 

/ religious and ethnic groups. There are many student ties based on ethnic and religious groups. The grouping 

of students based on ethnicity can lead to the latent danger of ethnocentrism. Students who always gather in the 

same ethnicity can lead to individualistic, superior and antipathetic attitudes towards different ethnicities, even 

those who are vulnerable to being influenced by feelings of hatred based on ethnic differences. The problem of 

this study is to find out how forms of tolerance among ethnic groups among students and know the supporting 

factors and inhibitors of tolerance. The purpose of the study was to analyze the forms of tolerance between 

ethnic groups and explore the supporting factors and inhibitions of tolerance, so that it can be seen whether 

there is potential for intolerance and radicalism among students. This study uses descriptive qualitative 

methods. The technique of collecting data through observation, in-depth interviews and documentation. The 

data analysis technique uses qualitative analysis techniques. The results showed that the form of tolerance 

between ethnic groups is to respect / respect the way of life (culture) and behavior of students from different 
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ethnicities, establish interactions with students from other ethnic groups in the private and public sphere, and 

cooperate with other ethnic groups on organized activities or spontaneous activities. The supporting factors of 

tolerance between ethnic groups are awareness of diversity and differences in their respective cultures, joint 

interactions and activities between ethnic groups, and ethnic groups who consider themselves a minority trying 

to blend with other ethnic groups. Whereas the inhibiting factor of tolerance is dependence on members in 

ethnic groups, uncaring attitude and unable to adjust to students who are of different ethnicities, and group with 

their respective ethnic groups in the private sphere. 

 

Keywords: Tolerance, etnic, Students, Sriwijaya University    

 

A. Pendahuluan 

 

Bangsa Indonesia dengan semboyan 

“Bhinneka Tunggal Ika” mencerminkan realitas 

aktual masyarakat Indonesia. Indonesia yang 

dikenal sebagai masyarakat majemuk terdiri dari 

lebih kurang 500 kelompok etnis, di mana setiap 

kelompok etnis tetap mempertahankan identitas 

etnis dan kulturnya, dan mengklaim wilayah 

teritorial etnisnya sendiri. Para anggota dari 

masing-masing etnis hidup dalam komunitas etnis 

yang homogen, dengan identitas kultur dan batas-

batas teritorialnya sendiri, yang tersebar diseluruh 

wilayah kepulauan Indonesia.  

 Indonesia sebagai negara yang bertaburan 

etnik, agama, bahasa, budaya, kelompok sosial dan 

nilai memiliki memiliki tantangan tersendiri. 

Keberagaman etnisitas memiliki potensi terhadap 

disintegrasi sosial, memiliki potensi untuk merusak 

tatanan sosial sebuah komunitas atau masyarakat 

secara umum. Bangsa Indonesia sudah kerap kali 

menghadapi konflik sosial antar kelompok etnis 

dan agama dimasyarakat, adanya tindakan radikal 

yang dilakukan oleh individu maupun kelompok 

intoleran. Konflik etnis dan antaragama yang 

pernah terjadi di Poso, Ambon, hingga Sambas 

yang pernah terjadi seharusnya menjadi pelajaran 

bagi kehidupan bersama, tetapi kenyataannya 

malah terus beregenerasi dan mewujud dalam 

berbagai bentuk tindakan intoleran. 

Sejumlah kasus intoleran dan kekerasan 

yang muncul di berbagai daerah dapat menjadi 

peringatan bagi keberagaman kita. Tindakan 

intoleran terjadi di Tangerang ketika Biksu 

Mulyanto Nurhalim menjadi korban persekusi. Di 

Bandung Jawa Barat, pengurus Pondok Pesantren 

Al Hidayah KH Umar Basri menjadi korban 

penganiayaan, dan penyerangan di Gereja Lidwina 

Yogyakarta, menjadi kasus terakhir yang 

mengoyak integrasi bangsa. 

Sikap intoleran seringkali mewujud dalam 

tindakan radikalisme dan ekstrimisme, hingga 

tindakan kekerasan dan pembunuhan. Fenomena 

radikalisme dan ekstrimisme saat ini telah 

berkembang di lingkungan kampus, dan telah 

mempengaruhi cara berfikir mahasiswa. Hasil 

penelitian Anas Zaidi dari Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, mengungkapkan bahwa 

sebanyak 85 persen mahasiswa dari lima perguruan 

tinggi ternama di Pulau Jawa menolak ideologi 

Pancasila dan menginginkan penegakan syariat 

Islam. Hasil survei Badan Nasional 

penanggulangan Terorisme (BNPT) juga 

menemukan bahwa 39 persen mahasiswa sudah 

terpapar radikalisme. Bahkan, merujuk hasil 

penelitian paling mutakhir dari Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga bekerjasama dengan PPIM UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, mengungkap bahwa 

gerakan jihadi, tahriri, dan salafi mulai 

mendominasi di banyak perguruan tinggi (PT), di 

mana gerakan-gerakan tersebut menjadi embrio 

tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme 

(Kompas, Februari 2018). 

 Intoleransi, radikalisme dan ekstremisme 

yang mulai menggejala di kalangan mahasiswa, 

merupakan ancaman yang serius yang akan 

menghancurkan generasi muda dan bangsa ini. 

Perguruan tinggi sebagai lembaga yang 

bertanggung jawab mencetak calon intelektual dan 

tempat mendidik generasi emas harus mampu 

menyelamatkan mahasiswa dari pengaruh negatif 

tersebut. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya 

sekedar menjalankan fungsi pendidikan/pengajaran 

saja, tetapi juga memiliki kepedulian dengan 

perkembangan moral, integritas dan nasionalisme 

mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah 

dengan berbagai latar belakang etnis dan agama.   

Mahasiswa yang kuliah di Universitas 

Sriwijaya juga berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia, baik yang berasal dari daerah-daerah 

yang ada di wilayah Sumatera Selatan, maupun 

mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah lain 

di Indonesia. Dari observasi awal yang telah 

dilakukan, mahasiswa yang menempuh pendidikan 
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di Iniversitas Sriwijaya berasal dari berbagai suku 

dan etnis, antara lain Melayu, Batak, Padang, 

Lampung, Jawa, Sunda, Papua, Bali, Tionghoa, dan 

lainnya. Nampaknya mahasiswa yang berasal dari 

berbagai etnis dan agama memiliki ikatan yang 

cukup kuat dengan sesama mahasiswa dari etnis 

yang sama. Ada beberapa ikatan yang dibentuk 

berdasarkan etnis dan daerah asal, seperti ikatan 

mahasiswa Batak, ikatan mahasiswa Minang, 

ikatan mahasiswa Lampung, ikatan mahasiswa 

Papua, ikatan mahasiswa Tionghoa, dan juga yang 

bersifat spesifik daerah seperti ikatan mahasiswa 

Muba, ikatan mahasiswa Lahat, Martapura, dan 

beberapa lainnya. Bahkan beberapa mahasiswa 

cenderung mengelompok tinggal atau kost 

berdasarkan etnis dan asal daerahnya.  

Adanya pengelompokan berdasarkan 

etnisitas dapat mengarah pada bahaya laten adanya 

“etno-sentrisme”, di mana satu kelompok etnis 

merasa diri mereka lebih hebat, superior, lebih 

berhak, dan mempunyai status lebih tinggi dari 

etnis lainnya.Dengan adanya pengelompokan atau 

adanya kelompok-kelompok etnisitas di kalangan 

mahasiswa tersebut, dapat menimbulkan sikap 

intoleransi antar etnis yang berbeda. Mahasiswa 

yang selalu berkumpul dalam etnis yang sama, 

dapat mengakibatkan sikap individualis, superior 

dan antipati terhadap etnis yang berbeda, bahkan 

mereka rentan dipengaruhi oleh perasaan kebencian 

yang dilandasi perbedaan antaretnis dan agama.   

Penelitian ini akan dilakukan didasari oleh 

kekhawatiran dengan adanya kelompok-kelompok 

etnis di kalangan mahasiswa tersebut, dapat 

memunculkan sikap etno-sentrisme, yang dapat 

mengakibatkan munculnya sikap intoleran dan 

radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini 

mengkaji tentang “ Toleransi Antar Kelompok 

Etnis di Kalangan Mahasiswa Universitas 

Sriwijaya”.  Fokus penelitian ini adalah melakukan 

pemetaan pada kelompok-kelompok etnis yang ada 

di kalangan mahasiswa. Memahami bentuk-bentuk 

toleransi antar kelompok etnis yang berbeda, dan 

menggali apa saja yang menjadi faktor pendukung 

atau penghambat adanya toleransi di kalangan 

mahasiswa Universitas Sriwijaya. 

Penelitian “Toleransi Antar Kelompok Etnis di 

Kalangan Mahasiswa Universitas Sriwijaya” ini 

dilandasi dari makin meningkatnya atau maraknya 

sikap intoleran dan radikalisme di kalangan 

mahasiswa. Multikulturalisme yang ada di 

lingkungan Universitas Sriwijaya  yang ditandai 

dengan keberagaman mahasiswa dari berbagai 

etnisitas dan agama, diharapkan memiliki sikap 

toleransi antar etnis dan agama, dan jauh dari sikap 

radikalisme dan ekstremisme. Untuk menangkal 

terjadinya intoleransi dan radikalisme di kalangan 

mahasiswa, maka perlu pemahaman yang 

mendalam tentang bentuk –bentuk toleransi di 

kalangan kelompok etnis di kalangan mahasiswa 

dan menggali faktor-faktor  pendukung dan 

penghambat adanya toleransi antar kelompok etnis 

yang ada di kalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya.     

Terdapat dua manfaat yang akan dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu: pertama, secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

di bidang ilmu sosial dan budaya, terutama ilmu 

sosiologi yang berhubungan dengan  kajian 

hubungan ras dan etnis, dan sosiologi konflik. 

Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai toleransi 

kelompok-kelompok etnis yang ada di kalangan 

mahasiswa Universitas Sriwijaya, bentuk toleransi 

antar kelompok etnis dan faktor pendorong dan 

penghambat toleransi antar mahasiswa yang 

berbeda etnis. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Sugiyono (2008) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode 

penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti 

merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Tipe kualitatif yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan 

informasi secara aktual dan terperinci, 

mengidentifikasikan masalah, membuat 

perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa 

yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman 

mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan 

pada waktu yang akan datang. Tujuannya adalah 

untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena 

yang diselidiki (Natzir, 1983:63).  
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Kelompok yang menjadi unit analisis 

penelitian ini adalah sebagai informan utama yaitu 

mahasiswa-mahasiswi Universitas Sriwijaya dari 

berbagai latar belakang etnis dan agama. Penentuan 

informan dalam penelitian ini digunakan secara 

purposive yang ditetapkan secara sengaja dengan 

kriteria tertentu. Kriteria informan yang akan 

dipilih adalah sebagai berikut: mahasiswa, baik 

laki-laki maupun perempuan berasal dari berbagai 

fakultas atau disiplin ilmu, yang berasal dari 

berbagai daerah yang mewakili etnis dan agama 

yang ada di Indonesia. Mahasiswa/mahasiswi yang 

tinggal di kos-kosan/asrama, maupun yang menetap 

dengan orang taunya. 

Pada penelitian ini proses pengumpulan 

data akan dilakukan dengan melakukan diskusi 

kelompok terpokus (FGD), wawancara mendalam, 

dan observasi. Pengumpulan data melalui FGD ini 

dengan melakukan diskusi kelompok terpokus pada 

kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai etnis 

dan agama. FGD dilakukan untuk memahami 

bentuk-bentuk toleransi yang mereka kembangkan 

di kelompok etnis dan antaretnis, serta 

mengidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat toleransi.  

Wawancara mendalam pada penelitian 

ini dilakukan kepada informan dengan 

menggunakan pedoman wawancara/guided 

interview. Guided Interview memberikan 

kebebasan informan untuk menyampaikan 

pendapat, pandangan, pikiran, dan  pengalaman 

tanpa ada aturan dan paksaan dari peneliti. 

Pertanyaan dan jawaban akan berjalan seperti 

pembicaraan biasa, yang akan dilakukan pada 

informan.  

Observasi adalah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

Observasi terbagi dua, pengamatan terbuka dan 

tertutup. Dalam penelitian ini dilakukan secara 

terbuka dan diketahui oleh subjek. Dalam hal ini 

diharapkan para subjek dengan sukarela 

memberikan kesempatan kepada pengamat/peneliti 

untuk mengamati bentuk dari perwujudan sikap 

toleransi/intoleransi yang ada di kalangan 

mahasiswa.  

Teknik Analisis Data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. Data 

diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah 

secara sistematis. Dimulai dari FGD, wawancara, 

observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, 

selanjutnya aktivitas penyajian data serta 

menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model analisis 

interaktif (Miles dan Huberman, 1984: 15-21 ). 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Toleransi, Etnisitas dan Hubungan Etnis 

 Semua orang, siapapun dia dan dari 

manapun asalnya, memiliki hak untuk berbeda 

sebagai hak dasarnya. Dalam teori 

multikulturalisme, hak untuk berbeda sering 

dikategorikan sebagai bagian dari diversitas 

kultural. Dalam konteks hak untuk berbeda dan 

kewajiban untuk berintegrasi, kita tidak 

mengharapkan radikalitas atau sikap yang ekstrem. 

Kalau kita menerima bahwa mengakui hak untuk 

berbeda dan menuntut kewajiban untuk 

berintegrasi, maka kita perlu mempertimbangkan 

pentingnya nilai toleransi. UNESCO tahun 1995 

telah mengeluarkan deklarasi prinsip-prinsip 

toleransi. Salah satunya berbunyi, “Toleransi 

adalah penghargaan, penerimaan dan 

penghormatan terhadap kepelbagaian cara-cara 

kemanusiaan, bentuk-bentuk ekspresi dan 

kebudayaan”. Pembatasan toleransi ini dikonstruksi 

dalam kerangka pluralisme (Baghi, 2012:37).     

 Dalam lingkup kultural, toleransi dapat 

dipahami sebagai sikap saling mengerti dan 

menerima segala diversitas kultural dalam 

hubungan dengan yang lain. Dari aspek religius-

teologis, toleransi dapat dimengerti sebagai refleksi 

dan penghayatan akan kebenaran dalam ajaran 

agama. Menenggang segala perbedaan pandangan 

adalah bagian dari cinta kasih. Dalam konteks 

sosial di mana kehidupan bersama sebagai prinsip 

dasar suatu komunitas, toleransi dimulai dari sikap 

mengekang kekuasaan diri (asketisme) terhadap 

hal-hal yang intolerable. Pengekangan ini pertama-

tama dapat ditunjukkan secara kolektif, selain juga 

secara individual. 

 Dalam kehidupan bersama, beberapa hal 

yang bisa menjadi pertimbangan tentang toleransi 

misalnya sikap menahan diri dalam hubungan 

dengan apa yang tidak kita sepakati. Walaupun hal 
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itu bertentangan dengan keinginan pribadi, kita 

sebaiknya berusaha untuk tidak melakukan 

pencegahan terhadap hal-hal tersebut.Selain itu, 

kita bisa saja tidak menyetujui cara hidup orang 

atau pihak lain, namun kita tetap berusaha 

memahaminya. Kita bisa saja tidak menyukai cara 

hidup orang lain, tetapi kita harus tetap 

menghormati kebebasannya. Kita boleh saja 

menyetujui semua cara hidup, sejauh cara hidup itu 

tidak merugikan pihak lain. Prinsip tidak 

merugikan yang lain dan tuntutan pengakuan akan 

kesepadanan adalah prasyarat bagi toleransi (Baghi, 

2012:42)   

Realitas sejarah menunjukkan bahwa 

terbentuknya bangsa ini adalah dari keberagaman 

suku bangsa, ras atau etnisitas, dan berbagai agama 

dan kepercayaan yang  menjadi satu kesatuan 

negara dan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia 

adalah sejarah yang merupakan proses dari 

bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah 

bangsa. Menurut Sumartana, tak bisa dipungkiri 

suku-suku ini merupakan kenyataan utama 

(primordial) yang membuat Indonesia eksis. Oleh 

sebab itu, persatuan Indonesia haruslah tetap 

bertujuan untuk mengangkat kehidupan suku-suku 

tersebut. “Sumpah Pemuda” tahun 1928 adalah 

sumpah para pemuda suku. Kepentingan suku tidak 

boleh dikhianati dan dipertentangkan dengan 

kepentingan Indonesia (Sumartana, 2005). 

Dilihat dari perspektif demografis, 

Indonesia sebagai negara yang plural dan 

heterogen. Indonesia terdiri dari lebih 13.677 pulau 

besar dan kecil. Lima pulau terbesar – didiami oleh 

berbagai kelompok etnis dan kelompok sub-etnis 

yang berbeda satu sama lain. Pluralisme budaya, 

yang dapat ditemukan di lima pulau tersebut, 

ditambah lagi oleh kelompok etnis yang berbeda 

secara budaya yang mendiami tiga belas ribu pulau 

berpenduduk lainnya, menjadikan wilayah 

kepulauan Indonesia sebagai multi budaya dan 

heterogen.  

Contoh pluralisme etnis dan budaya dari  

salah satu pulau terbesar di Indonesia, yaitu di 

pulau Sumatera, pulau ini sendiri didiami oleh lebih 

dari 13 kelompok etnis Indonesia “asli”,antara lain 

Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Sunda, 

Bugis, Banjar, Ambon, Menado, Bali, Timor 

(orang-orang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

dan Nusa Tenggara Barat), Toraja, orang-orang 

dari kepulauan Nias, dan kelompok etnis lainnya. 

Lima kelompok etnis lainnya seperti orang-orang 

Indonesia keturunan Cina/Tionghoa, Arab, India, 

Belanda dan keturunan Eropa lainnya, semua 

mereka dengan berbagai nilai budaya, adat istiadat 

dan kebiasaan yang berbeda (Alqadrie, 2003).     

Bahaya laten yang harus dihindari oleh 

masyarakat kita dan dunia adalah “etno-sentrisme” 

yang tidak hanya menolak ikatan etnis, tetapi 

menjarakkan hubungan dekat mereka. Satu 

kelompok etnis merasa diri mereka lebih hebat, 

superior, lebih berhak, mempunyai status lebih 

tinggi dari etnis lainnya. Menurut William G. 

Summer (1906), bahaya laten etno-sentrisme akan 

meledak apabila sampai pada ekstremisme. Etno-

sentrisme dapat mengakibatkan rasa prejudis dan 

penolakan secara otomatis terhadap ide-ide dari 

budaya lain dan dapat menimbulkan rasa takut bagi 

kelompok etnis lain (Marzali,2003). 

   

2. Etnisitas dan Potensinya Terhadap Disintegrasi 

Sosial  

 Etnisitas sebagai suatu fenomena 

individual yang muncul dalam interaksi sosial 

adalah sebuah organisasi sosial. Potensinya untuk 

mengorganisasi perilaku suatu kelompok etnis 

tertentu dalam sebuah “setting sosial” adalah 

karakter askriptif dan primordialnya. Ketika ia 

muncul dalam interaksi sosial, perbedaan antara 

“saya” dan “kamu”, serta “kita” dan “mereka” pun 

terbentuk. Para pelaku yang terlibat mengorganisasi 

dirinya sendiri dalam kategori-kategori sosial yang 

didasari oleh sikap askriptif dan lambang-lambang 

mereka, dengan mengacu kepada kultur dan 

etnisitas askriptifnya sendiri (Suparlan, 2003).  

 Kultur etnis merupakan acuan bagi 

etnisitas dan suatu mekanisme mempertahankan 

batas dari satu kelompok etnis. Eksistensi etnisitas 

dan kelompok etnis tergantung kepada kultur etnis. 

Kultur etnis pada dasarnya dianggap sebagai akar, 

atau budaya primordial, karena para anggota suatu 

kelompok etnis mempelajari dan menghidupkan 

kulturnya melalui pembebanan yang dilakukan oleh 

para orang tua, sesepuh dan komunitas mereka. 

Kultur etnis merupakan sekumpulan nilai orientasi, 

norma-norma, bahasa, agama, dan panduan praktis 

lainnya untuk dapat hidup dalam lingkungan 

mereka.  

 Dalam sebuah masyarakat majemuk 

seperti Indonesia, di mana etnisitas merupakan 

fakta kehidupan sehari-hari, persaingan etnis dalam 

memperebutkan sumber daya dan kedudukan 

mungkin menciptakan sejenis keseimbangan semu 

yang rapuh dari kelompok-kelompok tersebut. 

Mereka dapat mengembangkan komunitas etnis 
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yang memiliki saling ketergantungan, 

melembagakan kerja sama dan pembagian kerja 

atau kedudukan antar mereka. Di sisi lain, 

masyarakat majemuk akan membawa kelompok-

kelompok etnis tersebut, dari persaingan menuju 

konflik berdarah, sekaligus menghancurkan tatanan 

sosial yang ada dan integrasi sosial pada tingkat 

lokal maupun nasional.  

  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Bentuk Toleransi Antar Etnis di Kalangan 

Mahasiswa Universitas Sriwijaya 

 Memahami toleransi antar kelompok etnis 

mahasiswa adalah dengan mencermati bagaimana 

interaksi yang terjalin diantara mereka, apakah itu 

berupa kerjasama atau berupa persaingan atau 

konflik yang muncul. Bentuk toleransi antar 

mahasiswa yang berbeda etnis, dapat dicermati 

baik secara individual maupun kelompok, dan 

ruang geraknya pada ranah privat dan ataupun 

publik.  

Adapun bentuk toleransi antar kelompok etnik 

adalah  dengan menghargai atau menghormati cara 

hidup atau pola hidup (budaya) dan perilaku 

mahasiswa dari etnis yang berbeda. Misalnya, etnis 

Batak merupakan etnis yang dalam logat dan gaya 

berbicara cenderung acapkali dianggap kasar dan 

keras. Pelabelan ini diberikan oleh hampir semua 

mahasiswa dari etnis yang berbeda ketika 

pertamakali berhadapan dengan mahasiswa dari 

etnis Batak. Namun seiring berjalannya waktu, dari 

kebersamaan serta pergaulan dengan mahasiswa 

dari berbagai etnis di lingkungan kampus, 

menyebabkan mereka akhirnya bisa memahami 

watak dan karakter dari masing-masing kelompok 

etnis yang ada.  

Bentuk toleransi lain yang ada dikalangan 

mahasiswa adalah upaya menjalin interaksi dengan 

mahasiswa dari kelompok etnis lain pada ruang 

lingkup privat dan publik. Interaksi lebih intensif 

memang terjadi di wilayah privat, yaitu dalam 

kelompok etnis masing-masing, terutama pada 

mahasiswa yang menetap mengelompok di kost-

kosan yang sama. Interaksi yang terjadi 

kebanyakan hanya dengan sesama teman dari 

daerah asal yang sama, akibatnya mereka kesulitan 

dalam bergaul dan berinteraksi dengan mahasiswa 

lain dari etnis yang  berbeda. Pada mahasiswa yang 

tinggal/menetap di asrama, khususnya di asrama 

yang berada di kampus Universitas Sriwijaya 

meskipun masih ada pengelompokan berdasarkan 

etnis atau asal daerah, tetapi interaksi dan 

hubungan antar mahasiswa dari etnis yang berbeda  

masih terjalin meski tidak terlalu akrab. Adanya 

pengelola/ ketua asrama  yang berperan 

menyatukan mahasiswa dari berbagai daerah untuk 

saling kenal, berinteraksi dan akrab satu sama 

lainnya, dengan melakukan kegiatan Makrab 

(malam keakraban), kerja bakti bersama seluruh 

penghuni asrama, senam pagi di hari minggu atau 

libut, dan kegiatan bersama memperingati hari 

besar keagamaan atau hari besar nasional.  

Pada ruang lingkup publik, interaksi 

mahasiswa dengan mahasiswa lain yang berbeda 

etnis terjalin karena tuntutan kebersamaan selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses 

pembelajaran seringkali mahasiswa harus saling 

berinteraksi ketika menjalankan tugas-tugas 

perkuliahan yang melibatkan mahasiswa dari etnis 

yang berbeda. Mahasiswa dituntut mampu 

bekerjasama dengan mahasiswa lain selama proses 

pembelajaran dikelas maupun ketika mengikuti 

kegiatan organisasi kampus, baik tingkat jurusan, 

fakultas maupun universitas. Dari berbagai 

kegiatan tersebut muncul tuntutan untuk saling 

bekerjasama, menghargai dan toleran antar  

mahasiswa dan kelompok mahasiswa. Situasi ini 

kemudian memunculkan hubungan pertemanan 

yang lebih akrab antar mahasiswa yang berbeda 

etnis maupun agama.  

Bentuk toleransi di sektor publik juga 

ditemukan pada kelompok-kelompok etnis yang 

berbeda, pada kegiatan yang terorganisir ataupun 

secara spontan. Kerjasama antar kelompok yang 

terorganisir misalnya adalah keterlibatan 

mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler kampus, 

seperti kepramukaan, Bela Diri, dan lainnya. 

Sedangkan kegiatan yang tidak terorganisir, antara 

lain pada kegiatan sosial atau amal, demonstrasi 

mahasiswa, yang memerlukan keterlibatan dan 

kerjasama antar kelompok etnis yang ada. 

Contohnya ketika terjadi gempa Lombok, seluruh 

kelompok-kelompok etnis atau kedaerahan 

membuat aliansi bersama untuk menggalang  dana 

kemanusiaan untuk korban gempa.    

 

Disamping adanya toleransi antar kelompok 

etnis, masih ditemukan pula beberapa bentuk sikap 

intoleransi di kalangan mahasiswa dan kelompok 

mahasiswa. Bentuk intoleran tersebut, antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Masih ditemukannya anggapan dari 

mahasiswa terhadap perilaku mahasiswa 

atau kelompok etnis tertentu adalah 

kasar, tidak peka, dan tidak menghargai 

etnis lain dengan berbicara 

menggunakan bahasa daerahnya masing-

masing ketika berada di ruang publik.   

2. Adanya kelompok etnis tertentu yang 

menganggap kelompok etnis mereka 

adalah minoritas, seperti pada etnis 

Tionghoa dan Papua. Kedua etnis 

tersebut dicermati sebagian besar 

cenderung hanya bergaul dan 

berinteraksi dengan kelompoknya 

sendiri. Kelompok etnis Papua dianggap 

tertutup dengan kelompok etnis lainnya.  

3. Hidup mengelompok hanya dengan 

etnisnya sendiri pada ranah privat, 

cenderung seringkali abai atau cuek 

dengan mahasiswa dari etnis yang 

berbeda. Sikap ini seringkali dianggap 

tidak menghargai etnis lain, cenderung 

egosentris dan  eksklusif. Kegiatan 

bersama dalam suatu kelompok etnis 

seringkali dianggap mengganggu  privasi 

mahasiswa dari etnis lainnya. 

    

2. Faktor Pendukung & Penghambat Toleransi 

Antar Kelompok Etnis  

 Untuk mengetahui faktor-faktor 

pendukung dan penghambat ada atau tidaknya 

toleransi antar kelompok etnis di kalangan 

mahasiswa, adalah dengan mencermati sikap dan 

perilaku  mahasiswa dalam berinteraksi dengan 

mahasiswa yang berbeda etnis dan apakah mereka 

memiliki toleransi atau sikap intoleran menghadapi 

mahasiswa lain yang berbeda etnis dan budaya.   

 Adapun faktor pendukung toleransi antar 

kelompok etnis, dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Kesadaran keberagaman dan perbedaan 

budaya masing-masing etnis. Hampir 

sebagian besar mahasiswa dan kelompok 

etnis menyadari bahwa keberagaman 

memang ada di Indonesia, bahwa mereka 

berasal dari suku, etnis, budaya dan agama 

yang berbeda. Kesadaran itu sudah 

dimiliki ketika mereka sekolah SMA, 

memiliki teman yang berbeda suku, etnis 

dan agama. Kesadaran akan keberagaman 

semakin luas dan meningkat ketika 

menempuh pendidikan di Universitas 

Sriwijaya, mereka berhadapan, 

berinteraksi, dan berteman dengan 

mahasiswa dari berbagai daerah di 

Indonesia sehingga menimbulkan sikap 

toleran di dalam diri masing-masing 

mahasiswa.   

2. Interaksi dan kegiatan bersama antar 

kelompok etnis. Di ruang privat seperti 

asrama,  pertemuan mahasiswa/kelompok 

etnis berlangsung setiap hari. Interaksi 

secara intensif akan terjadi ketika 

menjalani rutinitas sebagai penghuni 

asrama, dan hubungan ini menciptakan 

kedekatan di antara mahasiswa dan 

kelompok mahasiswa dari etnis yang 

berbeda, sikap saling menghargai dan 

toleransi yang tinggi satu sama lainnya.   

3. Etnis yang menganggap dirinya minoritas 

seperti etnis Tionghoa dan Papua, 

sebagian mahasiswa dari kelompok etnis 

ini berusaha berbaur dengan kelompok 

etnis lain agar bisa mempunyai banyak 

teman. 

 

Disamping adanya faktor pendorong, 

ditemukan pula adanya faktor penghambat adanya 

toleransi antar kelompok etnis di kalangan 

mahasiswa. Faktor penghambat toleransi ini  masih 

ditemukan ketika mahasiswa mengelompok dengan 

etnisnya masing-masing. Rinciannya sebagai 

berikut: 

1. Adanya ketergantungan dengan anggota 

dalam kelompok etnis, terutama 

mahasiswa yunior atau mahasiswa baru 

yang sangat bergantung dengan seniornya 

atau kakak tingkatnya yang telah lebih 

dulu menempuh pendidikan di Universitas 

Sriwijaya. Akibatnya mereka kost 

mengelompok ditempat yang sama dengan 

senirnya. 

2. Sikap tidak peduli dan tidak mampu 

menyesuaikan diri dengan mahasiswa 

yang berbeda etnis. Ketika bergaul dan 

berinteraksi hanya dalam kelompok 

etnisnya masing-masing, maka mahasiswa 

cenderung kurang peduli terhadap 

mahasiswa dari etnis yang berbeda. 

Bahkan seringkali tidak mampu 

menyesuaikan diri sehingga sulit bergaul 

dengan mahasiswa lainnya.   

3. Peran himpunan mahasiswa daerah 

seringkali justru menghambat proses 

interaksi mahasiswa dengan mahasiswa 
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dari etnis yang berbeda. Meskipun tujuan 

dibentuknya himpunan mahasiswa daerah 

adalah persaudaraan dan membantu 

mahasiswa yang mengalami kesulitan 

selama menempuh perkuliahan di 

Universitas Sriwijaya, tetapi seringkali 

justru memunculkan sikap primordialisme. 

Upaya memperkuat peran himpunan justru 

menyebabkan identitas kedaerahan 

menguat pada masing-masing mahasiswa, 

dan cenderung menimbulkan atau 

memunculkan sikap egosentrime.  

    

PENUTUP 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Gambaran kelompok etnis yang ada di 

kalangan mahasiswa Universitas 

Sriwijaya dapat dicermati dari adanya 

berbagai pengelompokan mahasiswa 

kedaerahan, data menunjukkan ada 

sebanyak 32 organisasi kedaerahan dan 4 

organisasi yang berafiliasi agama. 

Klasifikasi kelompok etnis yang ada 

meliputi kelompok mahasiswa etnis 

Melayu dan sub-sub etnis Melayu, dan 

kelompok etnis lain diluar etnis Melayu 

atau yang berasal dari luar wilayah 

Sumatera. Adapun bentuk toleransi yang 

ada di antara kelompok etnis di kalangan 

mahasiswa meliputi: (1) Masih 

ditemukannya anggapan bahwa perilaku 

dari kelompok etnis tertentu adalah kasar, 

tidak peka, dan tidak menghargai etnis 

lain dengan berbicara menggunakan 

bahasanya daerah masing-masing; (2) 

Adanya kelompok etnis tertentu yang 

menganggap kelompok etnis mereka 

adalah minoritas, seperti pada etnis 

Tionghoa dan Papua; (3) Hidup 

mengelompok hanya dengan etnisnya 

sendiri pada ranah privat, cenderung 

seringkali abai atau cuek dengan 

mahasiswa dari etnis yang berbeda. Sikap 

ini seringkali dianggap tidak menghargai 

etnis lain, cenderung egosentris dan  

eksklusif. Kegiatan bersama dalam 

kelompok seringkali mengganggu juga 

privasi mahasiswa dari etnis lain.  

2. Adapun faktor pendukung adanya 

toleransi antar kelompok etnis, dapt 

dirinci sebagai berikut: (1) Kesadaran 

adanya keberagaman dan perbedaan 

budaya msing-masing etnis; (2) Interaksi 

dan kegiatan bersama antar kelompok 

etnis; (3) Etnis yang menganggap dirinya 

minoritas berusaha berbaur dengan 

kelompok etnis lain agar bisa mempunyai 

banyak teman. Sedangkan faktor 

penghambat toleransi, masih ditemukan 

ketika mahasiswa mengelompok dengan 

etnisnya masing-masing. Rinciannya 

adalah sebagai berikut: (1) 

Ketergantungan dengan anggota dalam 

kelompok etnis, terutama mahasiswa 

yunior yang sangat bergantung dengan 

seniornya; (2) Sikap tidak peduli dan 

tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

mahasiswa yang berbeda etnis; (3) Peran 

himpunan mahasiswa daerah seringkali 

justru menghambat proses interaksi 

dengan mahasiswa dari etnis yang 

berbeda. 

 

Saran 

Kelompok etnis atau kedaerahan yang ada 

di Universitas Sriwijaya cukup banyak jumlahnya, 

ada sekitar 32 organisasi kedaerahan dan 4 

organisasi agama. Sebagian besar kelompok 

tersebut tergabung dalam aliansi kedaerahan yang 

ada di DPM KM Universitas Sriwijaya. Potensi 

intoleransi sudah muncul dari relasi dan interaksi 

antar kelompok etnis atau kelompok kedaerahan 

tersebut. Keberadaan kelompok etnis tersebut perlu 

mendapatkan perhatian dan pembinaan oleh pihak 

universitas Sriwijaya, untuk menghindari 

munculnya sikap intoleransi, primordialisme dan 

egosentrisme.  
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ABSTRAK : Jika ingin survive dan kompetitif dalam memberikan kepuasan bagi anggota baik internal dan eksternal 

pada sebuah organisasi maka harus mampu melakukan perubahan ke arah positif. Organisasi harus mampu mencari 

berbagai keunggulan yang berbeda yang tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Pengembangan organisasi harus 

senantiasa dilakukan untuk mendapatkan kualitas kerja yang baik, produktif, efektif dan efisien. Demikian pula di 
Universitas Ratu Samban sebagai organisasi publik yang memberikan layanan dengan berpijak pada pilar Tri Dharma 

Perguruan Tinggi juga mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan yang terjadi diawal tahun 2015 adalah 

perubahan jam kerja. Diharapkan dari perubahan jam kerja ini terjadi peningkatan terhadap kinerja kerja baik pegawai 

maupun dosen di Universitas Ratu Samban. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perubahan 

jam kerja akan mempengaruhi kinerja pegawai. Manfaat dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengembangkan ilmu 

administrasi khususnya bidang perilaku organisasi. Luaran dari penelitian ini adalah bahan ajar yang akan memperkaya 

materi kuliah perilaku organisasi khususnya kajian tentang kinerja dan hasil penelitian ini akan diekspos pada jurnal 

ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Penelitian ini meneliti seluruh populasi pegawai 

yang ada di universitas. Alat yang digunakan adalah dengan kuisioner. Teknik analisis data yang akan digunakan  

adalah teknik analisis product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan jam kerja dari sore hari ke pagi 

hari tidak banyak mempengaruhi keadaan dalam hal ini waktu makan, waktu tidur dan waktu bersama keluarga pegawai 
Universitas Ratu Samban. Ada pengaruh yang sangat rendah antara perubahan jam kerja dengan kinerja pegawai di 

Universitas Ratu Samban. 

 

Kata kunci: perubahan, jam kerja, kinerja, pegawai 

 

ABSTRACT: If you want to survive and be competitive in giving satisfaction to members both internal and external to 

an organization, they must be able to make changes in a positive direction. Organizations must be able to find different 

advantages that other organizations do not have. Organizational development must always be done to get good, 

productive, effective and efficient work quality. Likewise, at University of Ratu Samban as a public organization that 

provides services based on the Tri Dharma pillar of Higher Education also experiences development and change. The 

changes that occurred early in 2015 were changes in working hours. It is expected that from this change in working 

hours there will be an increase in the work performance of both employees and lecturers at University of Ratu Samban. 
The purpose of this study is to find out whether changes in working hours will affect employee performance. The benefit 

of this research is to study and develop administrative science, especially in the field of organizational behavior. The 

output of this study is teaching materials that will enrich the organizational behavior course material, especially studies 

on performance and the results of this study will be exposed in scientific journals. The research method used is 

quantitative methods. This study examines the entire population of employees at the university. The tool used was a 

questionnaire. Data analysis techniques that will be used are product moment analysis techniques. The results showed 

that changes in working hours from the afternoon to the morning did not significantly affect the situation in this time of 

meal time, bedtime and time with the family University of Ratu Samban employees. There is a very low influence 

between changes in working hours and employee performance at Ratu Samban University. 

 

Keywords: change, working hours, performance, employees 
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1. PENDAHULUAN 

Agar dapat berkembang dan bertahan, sebuah 

organisasi harus mampu bersaing  dengan mencari 

keunggulan-keunggulan yang lebih baik dari organisasi 

yang lain. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan 

perubahan globalisasi dan perubahan teknologi. 

Pengembangan organisasi harus senantiasa dilakukan 

untuk mendapatkan kualitas kerja yang baik, produktif, 

efektif dan efisien. Pengembangan organisasi dapat 

dilakukan dengan mengubah seluruh bagian organisasi 
dengan memberi respon yang lebih manusiawi, dan selalu 

dapat memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan yang 

ditemui sepanjang perjalanan organisasi tersebut. 

Menurut Indrayana (2009:233) perubahan organisasi 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karenanya 

sangatlah penting menyusun sesuatu strategi agar 

perubahan itu dapat bermanfaat bagi kepentingan 

organisasi. Berbicara mengenai pengembangan organisasi 

tidak dapat dilepaskan dari bagaimana mengelola sumber 

daya di dalamnya. Dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan dikelola dengan menejemen yang baik 
maka akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Kinerja 

pengawai harus ditingkatkan  sesuai dengan tuntutan 

perkembangan masyarakat di sekitar organisasi itu 

berada. Peningkatan kinerja haruslah terencana secara 

berkesinambungan karena peningkatan kinerja bukanlah 

sebuah peristiwa yang terjadi seketika tetapi memelukan 

sebuah perencanaan dan tindakan yang tertata dengan 

baik dalam periode tertentu. 

Menurut Sinambela (2012:10) kepuasan kerja adalah 

salah satu penentu agar dapat meningkatkan kinerja 

disamping faktor lainnya seperti hasil yang dicapai dan 

motivasi kerja. Munurut Wexley dan Yuki (Dalam 
Sinambela 2012:10), keempat faktor hasil kerja yang 

dicapai, kepuasan pegawai, motivasi pegawai dan kinerja 

saling berkaitan satu dengan lainnya. Seorang pegawai 

akan bekerja keras untuk mencapai hasil yang 

memuaskan, pencapaian hasil tersebut diharapkan dapat 

memberikan kepuasan kerja yang selanjutnya kepuasan 

kerja akan menimbulkan motivasi pegawai sehingga 

kinerja dapat dicapai. Menurut Rivai dan Mulyadi 

(2011:246) kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja 

tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan 

memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja juga adalah 
sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap 

khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri 

dan hubungan sosial individu di luar jam kerja. Dalam hal 

ini tingkat kepuasan kerja pegawai dapat menimbulkan 

komitmen lebih besar, akan tetapi dapat juga 

menimbulkan komitmen yang lebih kecil yang kemudian 

mempengaruhi upaya dan akhirnya mempengaruhi 

kinerjanya. 

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan 

Kondisi kerja adalah kondisi kerja dimana pegawai 

melakukan pekerjaannya. Jam kerja di Indonesia terbagi 

menjadi jam kerja normal dan sistem shift. Jam kerja 
normal pada umumnya di Indonesia adalah pagi hari 

mulai pukul 7.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. 

Menurut pasal 77 ayat 1, UU No 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketentuan jam kerja 

diatur dalam 2 sistem yaitu:7 jam kerja dalam 1 hari atau 

40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 

minggu atau; 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja 

dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 

Dalam kedua sistem tersebut juga diberikan batasan jam 

kerja yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Apabila melebihi dari 

ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja 

dianggap masuk waktu kerja lembur sehingga pegawai 

berhak atas upah lembur. Ketentuan waktu kerja dalam 

undang-undang tersebut hanya mengatur batas waktu 
kerja dalam 7 atau 8 hari kerja dan tidak mengatur kapan 

waktu jam kerja dimulai atau berakhir. 

Universitas Ratu Samban sebagai sebuah organisasi 

juga selalu melakukan pengembangan agar dapat bersaing 

dengan universitas yang lain. Organisasi ini telah berusia 

13 tahun dan selalu berusaha untuk memperbaiki berbagai 

kekurangan agar menjadi universitas terdepan. 

Pengembangan dilakukan dengan meningkatkan 

menejemen sumber daya manusia, melalukan 

perampingan struktur agar tercapai efektivitas dan 

efisensi. Selama 13 tahun kegiatan akademik dan 
administrasi dilakukan mulai pukul 14.00 WIB sampai 

dengan pukul 18.00 WIB. Setelah pergantian pimpinan 

(Rektor) pola jam kerja diubah, kegiatan administrasi 

dilakukan dari pukul 7.30 WIB sampai dengan pukul 

14.00 WIB. Perubahan jam kerja ini mulai berlaku pada 

tanggal 2 Januari 2015. Dari fakta ini dapat dilihat adanya 

perubahan jam kerja yang semula mulai jam kerja 

karyawan pada sore hari, sekarang mulai jam kerja 

dilakukan pagi hari mulai pukul 7.30 WIB. Selain ada 

perubahan jam kerja juga terjadi perubahan pada 

penambahan jam kerja, yang semula pegawai bekerja 4 

jam menjadi 7 jam. 
Rektor Universitas Ratu Samban, Suharto mengatakan 

bahwa perubahan jam kerja ini dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja pegawai. Suharto juga mengatakan 

bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja pihaknya akan 

melakukan penyesuaian gaji pegawai. Untuk kegiatan 

akademik sementara masih berjalan seperti biasa yaitu 

pada sore dan malam hari. Menurut Sugeng pada 

dasarnya kegiatan administrasi berbeda dengan kegiatan 

akademik. Kegiatan administrasi akan lebih efektif dan 

efisien jika dilakukan pada pagi hari. Dengan 

penambahan jam kerja maka pegawai dapat 
menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dalam 1 hari kerja. 

Bekerja pada sore hari, apa lagi ibu rumah tangga 

yang energinya telah terpakai untuk bekerja di rumah 

maka energi, konsentrasi dan motivasi bekerja pada sore 

hari mulai menurun. Hal ini menyebabkan tingkat 

kesalahan dalam bekerja lebih sering ditemui pada 

pegawai yang bekerja sore hari. Implikasinya pada 

kepuasan kerja. Kesalahan kerja membuat orang tidak 

dapat mencapai kepuasan kerja dan pada akhirnya akan 

terjadi penurunan kinerja. Kondisi kelelahan dapat 

berakibat pada penurunan kinerja. Perbedaan waktu kerja 

pagi, siang, sore dan malam hari akan mempengaruhi 
kelelahan tenaga kerja. 

Tidak semua pegawai dapat beradaptasi dengan 

perubahan dan penambahan waktu kerja dari sore hari 

menjadi pagi hari, dari bekerja 4 jam menjadi 8 jam. 

837



PENGARUH PERUBAHAN JAM KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

DI UNIVERSITAS RATU SAMBAN 

 

 

2

2

2

21

2121

21

11 yxxx

xxyxyx

xyx

rr

rrr
r






Akan terjadi proses penyesuaian waktu, seperti waktu 

tidur, waktu makan dan waktu berkumpul bersama 

keluarga. Semula pekerjaan rumah yang biasa dilakukan 

dengan santai dengan tuntutan masuk pagi pekerjaan 

rumah harus dilakukan pada waktu subuh atau juga 

mungkin membutuhkan orang lain untuk membereskan 

rumah. Perubahan pola tidur, bagi pegawai yang terbiasa 

tidur siang pada pukul 11 sampai dengan 13.00 maka 

dengan penambahan jam kerja pegawai tersebut tidak 

dapat lagi tidur siang pada jam tersebut. Demikian pula 
waktu makan pagi, dengan dimulainya kerja pagi maka 

perlu penyesuaian pola makan pagi. Yang semula sarapan 

pagi pukul 7.00, karena tuntutan pekerjaan harus masuk 

pukul 07.30 WIB maka kebiasaan makan pagi menjadi 

berkurang. Kondisi tersebut dapat menurunkan kinerja. 

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh perubahan jam kerja dari sore hari menjadi pagi 

hari ini, apakah perubahan jam kinerja ini berpengaruh 

pada kinerja pegawai. Dari penelitian ini akan dihasilkan 

seberapa besarnya pengaruh perubahan jam kerja ini pada 

peningkatan kinerja. Hal apa saja yang dilakukan oleh 
pengelola universitas (pihak yayasan dan universitas) 

dalam upaya meningkatkan kinerja. Manfaat penelitian 

adalah memberikan  rekomendasi kebijakan alternatif 

guna peningkatan kinerja. Target penelitian adalah 

publikasi di jurnal ilmiah nasional yang nantinya akan 

menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti pemula untuk 

melakukan penelitian-penelitian sejenis. 

Dalam penelitian ini, ada dua hipotesis yang akan 

dimunculkan dalam penelitian yaitu: hipotesis pertama, 

terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan jam 

kerja  terhadap kinerja pegawai. Peningkatan nilai 

variabel perubahan jam kerja pagi hari termasuk 
didalamnya penambahan jam kerja diikuti dengan 

naiknya nilai variabel kinerja pegawai. Hipotesis kedua, 

tidak ada hubungan yang signifikan antara perubahan jam 

kerja dengan kinerja pegawai. Artinya peningkatan nilai 

variabel perubahan jam kerja tidak diikuti dengan 

peningkatan nilai variabel kinerja pegawai.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara perubahan jam kerja 

dan kinerja karyawan. Dari latar belakang masalah di atas 

dapat dirumuskan permasalahan : Apakah ada hubungan 

pengaruh antara perubahan jam kerja dan kinerja 
pegawai?. Hipotesis untuk menjawab rumusan masalah di 

atas adalah: 

1. Hipotesis kerja: terdapat hubungan yang signifikan 

antara perubahan jam kerja dan kinerja. 

2. Hipotesis alternatif : tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara perubahan jam kerja dan kinerja  

2. METODE PENELITIAN 

Secara garis besar tahapan penelitian yang lebih 

menitikberatkan pada kegiatan administrasi: pembuatan 

rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian dan 

pembuatan laporan. Lokasi penelitian dilakukan di 

Universitas Ratu Samban yang beralamat di Jl. Jenderal 
Sudirman No. 87, Arga Makmur Kabupaten Bengkulu 

Utara 

Definisi konsep yang dalam penelitian ini adalah:  

1. Perubahan waktu kerja yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah perubahan waktu kerja di 

Universitas Ratu Samban.Sebelumnya pegawai 

bekerja mulai pukul 14.00 sampai dengan 16.00. 

Sekarang, pegawai mulai pukul 07.30 WIB sampai 

dengan 14.00 WIB.  

2. Kinerja adalah seperangkat hasil kerja yang dicapai 

dan merujuk pada tingkat pencapaian serta 

pelaksanaan sesuai pekerjaan sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya dalam organisasi. 
Definisi Operasional, variabel X adalah perubahan jam 

kerja dapat diukur dengan indikator: 

1. Pegawai yang dapat beradaptasi dapat diukur 

dengan melihat bagaimana sikap dan perilakunya 

terhadap perubahan pola-pola kehidupan pegawai 

yaitu pola makan, pola tidur, kebersamaan dengan 

keluarga 

2. Pegawai yang tidak dapat beradaptasi dapat diukur 

dengan melihat bagaimana sikap dan perilakunya 

terhadap perubahan pola-pola kehidupan pegawai 

yaitu pola makan, pola tidur, kebersamaan dengan 
keluarga 

Variabel Y adalah Kinerja dapat diukur dari indikator: 

1. Faktor intrinsik 

Faktor Personal atau individual, yaitu pengetahuan, 

keterampilan (skill), kepercayaan diri, harapan 

terhadap imbalan ekonomi, harapan terhadap 

imbalan psikologi, harapan terhadap imbalan 

sosiologi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap 

individu karyawan. 

2. Faktor ekstrinsik 

a. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek mutu 

manajer dan team leader dalam memberikan 
dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja 

pada karyawan.  

b. Faktor tim, meliputi aspek dukungan dan 

semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu 

tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim.  

c. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas 

kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh 

proses organisasi dan kultur kerja dalam 

organisasi. 

d. Faktor situasional, meliputi tekanan dan 
perubahan lingkungan internal dan eksternal 

seperti isu-isu yang menerpa organisasi. 

Teknik pengumpulan data :  

a.Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap 

universitas Ratu Samban yang terkena perubahan 

jam kerja 

b. Teknik pengambilan sampel 

Seluruh populasi dijadikan sampel 

Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah : observasi dan kuisioner. 

Teknik analisis data 
a. Analisis korelasi parsial.  

Rumus korelasi parsial: 
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Untuk mengetahui tingkat signifikansinya dengan 

rumus: 

 

 
 

 

Keterangan : 

rp = Korelasi parsial ditemukan 

 n = Jumlah sampel 

 t  = t hitung 

Pedoman untuk memberikan interprestasi koefisien 

korelasi adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 3.1. Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah  

0,20-0,399 Rendah  

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono, 2012.   

 

b. Skala pengukuran data kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan data skala Likert.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Penelitian 

Universitas Ratu Samban Arga Makmur merupakan 

satu satunya Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten 

Bengkulu Utara dan berada di Ibukota Kabupaten 
Bengkulu Utara Arga Makmur. Sejak tahun awal tahun 

2015 Universitas Ratu Samban menerapkan perubahan 

jam kerja dari sore ke pagi hari. Universitas Ratu Samban 

memiliki jumlah karyawan sebanyak 22 orang yang sudah 

mengabdi dengan masa kerja yang bervariasi. 

Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh data 

sebagai berikut : 

a. Tidak terganggu dan dapat beradaptasi terhadap 

perubahan jam kerja dari sore hari menjadi pagi hari. 

Indikator 
Keadaan responden 

Jumlah 
TT T KK 

Terhadap waktu 

makan  

9/40% 4/18% 9/40% 22 

Terhadap waktu tidur 12/54% 6/27% 4/18% 22 

Terhadap waktu 

bersama keluarga 

10/45% 4/18% 8/36 % 22 

jumlah 31 14 21 66 

Keterangan : 
TT = Tidak Terganggu 

T    = Terganggu 

KK = Kadang Kadang 

 

Secara umum keadaan pegawai di lingkungan 

Universitas Ratu Samban  tidak begitu terganggu dengan 

perubahan jam kerja dari sore ke pagi. Terlihat dari 

jawaban responden yang menyatakan tidak terganggu 

berhubungan dengan waktu makan (40 %), waktu 

istirahat (54 %) dan waktu bersama keluarga (45 %). 

Sedang yang merasa terganggu berhubungan dengan 

waktu makan (18 % ), waktu istirahat (27 %) dan waktu 

bersama keluarga (18 % ). Selain itu ada yang 

menyatakan terganggu dan tidaknya itu kadang – kadang. 

Berhubungan dengan waktu  makan (40%), waktu 

istirahat (18%), dan waktu bersama keluarga (36%) 

 

b. Data masa kerja responden 

No. Masa kerja Jumlah Prosentase 

1 0-1 tahun 2 9 % 

2 1-3 tahun 1 4 % 

3 3- 5 tahun 4 18% 

4 5- keatas 15 68 % 

 Jumlah 22 100% 

Sumber : data penelitian 

 

Dilihat dari masa kerja pegawai rata rata dengan masa 

kerja di atas 5 tahun 68%. Masa kerja 3-5 tahun 18%, 
sedang kurang dari 3 tahun ada 13%. 

 

c. Data alasan bekerja di Universitas Ratu Samban 

No Indikator Jumlah Prosentase 

1 Untuk berkarier 21 95 % 

2 Alasan yang lain 1 5 % 

 Jumlah 22 100% 

     Sumber : data penelitian 

 

Disamping itu kondisi pegawai dilihat dari alasan 

bekerja, 95 % menjawab dengan alasan ingin berkarier, 

dan hanya 5% mengemukakan  dengan alasan yang lain. 

Dengan demikian sebagian besar pegawai di Universitas 

Ratu Samban memiliki alasan kuat untuk berprestasi dan 

ingin maju bersama universitas sebagai lembaga yang 

mengayomi. 
 

4.3  Pengaruh perubahan jam kerja terhadap kinerja 

pegawai 

Untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh 

perubahan jam kerja terhadap kinerja data jawaban 

responden yang diperoleh diuji dengan : 

Rumus korelasi : rxy = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 2𝑥 )(∑ 2𝑦 )
 

Berdasarkan data dari responden telah didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

rxy = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 2𝑥 )(∑ 2𝑦 )
 

= 
760 770

√(412 164) (1 404 225)
 

=
760 770

√(578 770 992 990)
 

=
760 770

760 770 000 059 151
 

= 0,0000999  

 

Diperoleh korelasi antara variabel X dan variabel Y 

pada angka 0,0000999 yang berarti ada hubungan yang 

sangat rendah antara perubahan jam kerja dengan kinerja 

pegawai di Universitas Ratu Samban. 
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4. KESIMPULAN 

Perubahan jam kerja dari sore hari ke pagi hari tidak 

banyak mempengaruhi keadaan dalam hal ini waktu 

makan, waktu tidur dan waktu bersama keluarga pegawai 

Universitas Ratu Samban. Ada pengaruh yang sangat 

rendah antara perubahan jam kerja dengan kinerja 

pegawai di Universitas Ratu Samban. 
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ABSTRAK: Kasus sengketa lingkungan antara masyarakat dan industry dan perkebunan melibatnya banyak 

pelanggaran terhadap hak-hak lingkungan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan  diselesaikan melalui 

Pengadilan Negeri. Masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan berada dalam posisi yang tidka 

menguntungkan. Sementara KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM sebagai instansi yang tertanggung jawab dalam hal 

ini tidak memiliki jurisdikasi atas kasus pelanggaran hak-hak lingkungan yang berkaitan dengan HAM. Hak masyarakat 

terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD. 1945. Juga hak yang 

dilindungi oleh hukum, Dengan demikian pelanggaran hak-hak lingkungkungan juga dianggap sebagai pelanggaran 

HAM. Kasus dapat diajukan ke Pengadilan HAM. Sampai saat ini tidak ada satu kasus lingkungan yang berkaitan 

dengan pelanggaran HAM diajukan ke Pengadilan HAM dilingkungan Pengadilan Negeri. Di Pengadilan HAM Eropah, 

dimana Komisi HAM telah melakukan interpretasi terhadap pasal-pasal yang ada dalam Piagam HAM sebagai pasal 

yang berkaitan dengan lingkungan. Tulisan ini menyarakan agar KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM Indonesia 

memperluas yurisdiksi mereka bahwa pelanggaran hak lingkungan itu juga termasuk dalam yurisdikasi mereka. 

 

Kata Kunci: sengkata lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengadilan HAM Indonesia, Pengadilan 

HAM Eropa. 

 

ABSTRACT: Cases of environmental conflicts between communities and industry and plantations involve many abuses 

of environmental rights relating to human rights and dealt with through the District Court. Community victims of 

pollution and damage to the environment are in a disadvantaged position. While KOMNAS HAM and the Human Rights 

Court as the responsible agency in this situation appear not have jurisdiction over cases of violations of environmental 

rights relating to human rights. Community rights to a good and healthy environment are constitutional rights 

guaranteed by the Constitution 1945. Also, rights protected by law, thus violating environmental rights is also 

considered a violation of human rights. Cases can be surrendered to the Human Rights Court. Until now there has not 

been one environmental case related to human rights violations submitted to the Human Rights Court within the 

District Court. In the European Court of Human Rights, the Human Rights Commission has interpreted the articles 

contained in the Human Rights Charter as articles relating to the environment. This article suggests that KOMNAS 

HAM and the Indonesian Human Rights Court expand their jurisdiction that violations of environmental rights are also 

included in their jurisdiction. 

 

Keywords: environmental conflict, pollution and damage to the environment, Indonesian human rights court, European 

Human Rights Court. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui 

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 adalah untuk 

mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di 

Indonesia pada masa pemerintahan Suharto. Walaupun 

dalam kenyataannya proses mengadili kasus pelanggaran 

HAM berat yang terjadi di Indonesia masih belum 

berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Banyak factor 

penyebab sehingga prosesnya tidak berjalan 
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lancar.1Namun persoalannya adalah setelah reformasi 

tahun 1998 keberadaan dan manfaat Pengadilan HAM 

berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM perlu untuk dipertanyakan apabila dihubungkan 

dengan Pasal 7 yang mengatur tentang kewenangan 

Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus  

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat.2Adanya 

control hukum yang ketat baik secara nasional ataupun 

secara internasional,3adanya control masyarakat 

internasional dan kesadaran masyarakat secara nasional 

menyebabkan untuk terjadinya pelanggaran HAM berat 

seperti pada masa Suharto adalah tidak mungkin sekali. 

Namun kalau diperhatikan mengenai pencemaran 

lingkungan dan kerusakan lingkungan yang menyita 

banyak korban, seperti pencemaran merkuri di Teluk 

Buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya tahun 2004, 

Kasus lumpur panas Lapindo disekitar tahun 2006 dan 

pencemaran udara karena kebakaran lahan di Sumatera 

Selatan (OI dan OKI), Jambi, Riau dan Kalimantan 

tahun 2014. Semua kasus diatas memakan korban 

ratusan ribu masyarakat dan Pengadilan Negeri 

merupakan sarana hukum yang dipergunakan untuk 

menyelesaikan sengketa tersebut.  

Kalau diperhatikan sejak berlakunya UU Lingkungan 

Hidup yang pertama yaitu Undang-Undang Lingkungan 

Hidup No. 4 Tahun 1982,4 kemudian diganti dengan 

                                                   
1Menurut Binsar M. Gultom yaitu adanya sikap untuk 

melindungi secara terang-terangan yang dilakuan oleh 

para penguasa yang warga negaranya terlibat dalam 

kejahatan kemanusiaan. Adanya penafsiran yang 

berlainan dengan apa yang diatur oleh undang-undang. 

Juga adanya kesan ditutupi terhadap pelangaran HAM 

masa lalu. Misalnya  pelanggaran HAM berat Trisakti, 

Semanggi I, II, penculikan aktivis tahun 1997/1998, 

kasus Talangsari (di Lampung), kasus Waisor, Wamena, 

di Papua  kasus HAM berat 1965/1966. Binsar M. 

Gultom, Pelanggaran HAM berat, 

https://nasional.kompas.com/read/2012/09/12/0931234/P
enyelesaian.Pelanggaran.HAM.Berat. 
2 Pelanggaran HAM berat meliputi: a. kejahatan 

genosida; b. kejahatan terhadap kemanusiaan. 
3Indonesia sudah meratifikasi dua Kovenan international 
yaitu ICCPR (International Covenant on Civil and Political 
Rights dan ICESCR (International Covenant on Economic, 
Sivil and Cultural Rights). Dengan demikian setiap 
pelanjjaran HAM yang berat di Indonesia tidak lagi 
tunduk kepada yurisdiksi nasional Indonesia melainkan 
tunduk kepada yurisdikasi internasional. Karena 
pelanggaran HAM dimaksud bukan lagi urusan 
pemerintah Indonesia, melainkan urusan masyarakat 
internasional. 
4UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Undang-Undang No. 23 Tahun 19975 dan terakhir 

dengan UU No. 32 Tahun 20096 tidak kurang terdapat 45 

kasus lingkungan yang diselesaikan melalui pengadilan 

negeri (litigasi) dan sedikit diselesaikan melalui mediasi 

(non-litigasi).  Hasil akhir dari penyelesaian tersebut 

adalah masyarakat adalah pihak yang sangat lemah yang 

tidak memiliki dana dan tenaga ahli seperti perusahaan 

besar.7 Karena itu mereka kebanyakan kalah 

dipengadilan. Tulisan ini mencoba untuk melihat 

kemungkinan untuk menggunakan mekanisme Hak 

Asasi Manusia dalam penuntutan kasus-kasus 

lingkungan dan juga melihat apakah ada kemungkinan 

membawa kasus lingkungan ke Pengadilan HAM 

berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Berbicara tentang hak-hak lingkungan masyarakat 

yang dikaitkan dengan hak asasi manusia memiliki dasar 

hukum yang kuat di Indonesia yaitu dalam Undang 

Undang Dasar. 1945 Amendemen tahun 2000 dimana 

dalam Pasal 28H (1) disebutkan bahwa ‘Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’ Pasal ini 

merupakan hak konstitusi yang memberikan jaminan 

kepada masyarakat bahwa merka berhak mendapatkan 

lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran dan 

kerusakan lingkungan.  Selanjutnya dalam Undang-  

Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

diatur tentang hak masyarakat atas lingkungan hidup 

yang baik dan sehat.8 Ketentuan ini diletakkan dalam 

Bab III mengenai Hak Asasi Manusia dan Kebebasan 

Dasar Manusia, Bagian Kesatu ‘Hak untuk hidup.’ 

Artinya sedemikian pentingnya lingkungan hidup yang 

baik dan sehat itu dihubungkan dengan hak masyarakat 

untuk hidup. Dengan demikian pencemaran dan 

keruskan lingkungan hidup itu dapat menggangu hak 

untuk idup masyarakat. Selanjutnya dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan hidup itu dikatakan bahwa 

“salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah 

                                                   
5UU No. 23 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
6UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
7Achmad Romsan, Alternative Dispute Resolution: 
Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 
Negosiasi dan Mediasi, Setara Press, 2016. 
8Pasal 9 ayat 3, UU No. 39 Tahun 1999. 
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untuk melindungan hak masyarakat atas lingkungan 

hidup sebagai hak asasi manusia.”9 

Dengan demikian hak masyarakat atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak 

konstitusional yang dijamin dalam UUD. 145 dan hak 

yang dilindungi oleh hukum (UU HAM dan UU 

Lingkungan Hidup). Artinya adalah setiap pelanggaran 

terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat itu dianggap juga sebagai gangguan 

terhadap hak asasi manusia. Terutama terhadap hak 

untuk hidup. Beberapa pendapat para sarjana tentang hal 

ini seperti: Desgagne bahwa ‘the fulfillment of human 

fundamental needs with the quality of the environment 

relates directly to the full enjoyment of life.10 

Selanjutnya menurut Ratner11 bahwa adanya hak-hak 

lingkungan hidup yang dikaitkan dengan faham HAM 

itu akan membantu kelangsungan hidup umat manusia. 

Selanjutnya, seperti dikatakan oleh  Hill, Wolfson and 

Targ,12and Sumudu Appattu13 bahwa ‘marrying’ 

environmental value to human rights is a slow 

emergence of the idea that humans have a basic right to a 

healthy environment. It will however, achieve a higher 

degree of relevance because the environment is in 

everyone’s backyard. Dapat disimpulkan dari  pendapat 

diatas bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 

pelanggaran terhadap hak-hak lingkungan hidup dengan 

gangguan terhadap hak asasi manausia. Dalam 

pengertian ini individu manausia dalam masyarakat tidak 

dapat terlepas dengan lingkungan alamia mereka karena 

seperti dikatakan oleg Popovic14 “Human beings in 

society cannot function independently of the natural 

environment for no one can escape the human 

consequence of environmental degradation.” Sehingga 

                                                   
9Lih. UU NO. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
10 R. Desgagne, ‘Integrating environmental values into 
the European Human Rights Convention.’ The American 
Society of International Law, (1995) 89 A.J.I.L. 263.   
11 B. D. Ratner, ‘Environmental Rights is a Matter of 
Survival’(Spring) (2004) 2 (11) Human Rights Dialogue  
12 B. Hill et al, ‘Human Rights and the Environment: A 
Synopsis and Some Predictions,’ (2004) 16 (359) Geo. 
Int'l Envtl. L. Rev, p 399-400.   
13 Sumudu Atapattu, “The Right to a Healthy Life or the 
Right to Die Polluted?, The Emergence of a Human 
Rights to a Healthy Environment Under International 
Law, (2002) 16 Tul. Envil. L. J. p 65, 68.   
14 N. A.F. Popovic, ‘In Pursuit of Environmental Human 
Rights: Commentary on the Draft Declaration of 
Principles on Human Rights and the Environment,’ p 
487.   

apa yang dikatakan oleh  Giorgetta15 bahwa konsep 

pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud apabila 

dalam pelaksanaan pembangunan selalu memberikan 

gangguan tershadap lingkungan.   

Sedemikian pendapat para sarjana diatas dapat 

dikatakan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak 

lingkungan hidup adalah juga pelanggaran terhadap 

HAM. Dengan demikian kasus tersebut dapat 

diselesaikan melalui Pengadilan HAM, melalui proses 

investigasi yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. 

 

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 

HAM) 

Pembentukan KOMNAS HAM adalah merujuk 

kepada Bab VII dari UU No. 39 Tahun 1999. Disitu 

diatur mengenai hak dan kewajiban KOMNAS HAM 

Pasal75-9916 Dalam ketentuan ini diatur bahwa setiap 

orang atau sekelompok masyarakat yang merasa 

bahwa  hak asasi mereka di langgar dapat 

mengajukan tuntutannya baik secara lisan atau 

tertulis kepada KOMNAS HAM.  Dengan demikian, 

secara teoritis dapat dikatakan bahwa pengadilan hak 

asasi manusia adalah tempat bagi mereka yang 

mencari keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia 

mereka. Pasal 9 Ayat 3 UU HAM 1999 Nomor 39, 

Pasal 3 EMA 2009 dan Pasal 28 (H) UUD 1945 

merupakan dasar hukum dari tuntutan tersebut. 

Dengan demikian KOMNAS HAM dapat melakukan 

examinasi apakah memang betul ada pelanggaran 

HAM. Disini tidak jelas apakah hanya kasus 

pelanggaran HAM berat yang dapat diajukan ke 

KOMNAS HAM atau kasus-kasus pelanggaran 

terhadap hak-hak individu.  

Kalau yang dilaporkan itu adalah pelanggaran 

HAM berat maka otomatis diajukan atau diteruskan 

ke Pengadilan HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 

2000. Tapi sebaliknya apabila pelanggaran terhadap 

hak individu maka dapat diajukan ke Pengadilan 

HAM yang ada dalam lingkungan Pengadilan Negeri 

yang ada di setiap Kabupaten Kota.  

 

2. Pengadilan HAM 

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, yurisdiksi 

pengadilan HAM hanya mencakupi pelanggaran 

HAM berat yang termasuk dalam kategori kejahatan 

Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Tidak ada pengaturan mengenai kasu pencemaran 

                                                   
15 S. Giorgetta, (2002) 2. The Right to A good and 
Healthy Environment, International Environmental 
Agreements: Politics, Law and Economic p 173–194.   
16 The 1999 Law No. 39 on Human Rights (State Gazette 

of 1999 No. 165, State Gazette Additional no. 3886.   
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dan kerusakan lingkungan. Tidak mengherankan 

bahwa sebanyak 45 kasus sengketa lingkungan antara 

masyarakat dan industry atau perkebunan semuanya 

diajukan ke Pengadilan Negeri. Hasil akhir adalah 

masyarakat selalu berada dalam pihak yang kalah.   

 

3. Pengadilan HAM Eropa. 

Kalau dilihat praktek yang ada di Eropa bahwa 

individu masyarakat yang merasa hak-hak mereka 

dilanggar, maka mereka dapat mengajukan complain 

mereka di Pengadilan HAM Eropah. Ada 

kecenderungan setelah tahun 1972 yaitu setelah 

Konferensi Stockholm tahun 1072 tentang 

Lingkungan Hidup Manusia, Komisi HAM Eropa 

telah merubah pandangan mereka bahwa induvidu 

yang merasa hak lingkungan mereka yang berkaitan 

dengan HAM misalnya hak untuk hidup, hak 

kesehatan, pendidikan, privasi, dll sebagainya dapat 

diajukan ke Pengadilan HAM Eropa. Komisi 

beranggapan bahwa individual masyarakat tidak 

dapat menikmati hak-hak lingkungan mereka seperti 

ligkungan hidup yang baik dan sehat apabila hak 

asasi mereka terganggu. Dengan demikian ada 

keterkaitan yang erat antara penikmatan hak-hak 

asasi manusia dan hak-hak lingkungan hidup. 

Seperti diketahui bahwa dalam Piaga, HAM 

Eropa tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang 

lingkungan hidup. Tetapi Komisi HAM Eropah telah 

melakukan interprtasi terhadap pasal-pasal dalam 

Piagam itu yang berkaitan dengan lingkungan, seperti 

hak untuk hidup, hak terhadap harta benda, 

pendidikan, agama, pribadi, danlain sebagainya. 

Situasi ini bertolah belakang dengan di Indonesia 

walaupun telah ada instrument hukum yang 

mengatakan bahwa hak lingkungan hidup yang baik 

dan sehat itu adalah hak asasi manusia. Namun kasus 

lingkungan tidak pernah dibawak ke KOMNAS 

HAM untuk ditindak lanjuti.   

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kasus sengketa lingkungan merupakan sengketa 

yang memiliki banyak dimensi, ekonomi, hukum, sosial, 

budaya, agama, dan lain sebagainya. Karena itu 

pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan multi 

dcispliner. Pendekatan yang melibatkan antar disimplin 

ilmu. 

KOMNAS HAM sebagai instansi yang paling 

bertanggunjawab atas pelanggaran hak-hak lingkungan 

yang berkaitan dengan HAM belum dapat melakukan 

terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh 

Pengadilan HAM Eropah. Akibanya kasus-kasus 

lingkungan melanggaran banyak hak-hak individu 

masyarakat yang merupakan HAM hanya dapat diajukan 

ke Pengadilan Negeri. Dari 45 kasus sengketa 

lingkungan yang diajukan ke Pengadilan Negeri, 

kelihatan bahwa rakyat yang merupakan korban 

pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan pihak 

yang selalu kalah di pengadilan.  

 Kasus sengketa lingkungan antara masyarakat 

dan industry tidak termasuk dalam yurisidiksi 

Pengadilan HAM yang hanya membatasi kasus 

kejahatan genosida dan kejahatan terhadap umat 

manusia.  

Karena itu untuk mewujudkan hak-hak lingkungan 

masyarakat yang baik dan sehat maka sudah saatnya 

KOMNAS HAM memperluas yurisdiksinya mencakupi 

pelanggaran hak-hak lingkungan. Untuk itu UU No. 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM perlu untuk 

diamendemen dengan memasukan bahwa pencemaran 

dan kerusakan lingkungan itu termasuk dalam kejahatan 

terhadap umat manusia.  
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ABSTRAK: Kajian terhadap karya seni ukiran kayu khas Palembang pada Al Quran Al Akbar difokuskan pada kajian 

bentuk dan fungsi dengan pendekatan estetika. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan unsur-unsur bentuk dan fungsi 

pada seni ukir kayu khas Palembang pada Al Quran Al Akbar hingga penyajiannya. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun bentuk yang dikaji pada ukiran ini adalah bentuk fisik (visual form) 

dan makna dari bentuk (special form). Secara visual, bentuk fisik seni ukiran kayu khas Palembang pada Al Quran Al 

Akbar di antaranya adalah ukiran kaligrafi Al Quran menggunakan Khat Tsuluts dan Khat Naskhi, ragam hias sebagai 

ornamentasi ukiran kayu khas Palembang, perpaduan warna emas dengan coklat kemerah-merahan sebagai ciri khas 

ukiran kayu Palembang. Adapun Special form seni ukiran kayu khas Palembang pada Al Quran Al AKbar adalah, nilai 

religi, budaya dan nilai estetika, sedangkan nilai fungsinya adalah fungsi personal, fungsi fisik, fungsi sosial, fungsi 

religi, ekonomi dan budaya. 

 
Kata Kunci: Bentuk, Fungsi, Ukiran, Al Quran, Palembang 

 

ABSTRACT: The study of Palembang's unique wood carving works in Al Quran Al Akbar was focused on the study of 

the forms and functions with aesthetic approach. The purpose of this study was to explain the elements of form and 

function of Palembang's typical woodcarving art in Al Quran Al Akbar and how it was presented. This research used 

descriptive qualitative research method. The form studied in this carving works was the visual and the special form. 

Visually, the physical forms of Palembang's unique wood carving art in Al Quran Al Akbar are the carving of Al Quran 

calligraphy using Khat Tsuluts and Khat Naskhi, a variety of ornamentation as the ornamentation of Palembang wood 

carvings, and the combination of gold and sorrel as a characteristic of Palembang wood carving. The Special form of 

Palembang's unique wood carving art in Al Quran Al AKbar are religious, cultural and aesthetic values, meanwhile the 

values of its function are personal, physical, social, religious, economy and culture. 

 
Keywords: Form, Function, Carving, Al Quran, Palembang 

 

 

 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 
Keberadaan seni kerajinan ukiran kayu yang hidup 

dan berkembang di Palembang tidak hanya mengandung 

unsur estetika, namun di dalamnya juga terkandung 

unsur budaya, sejarah, sosial, ekonomi, dan nilai agama. 

Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu- 

Budha (masa Sriwijaya) hingga kebudayaan Islam dari 

Arab, India, dan Cina. Pengaruh agama Islam di 

Palembang membawa perubahan terhadap ornamentasi 

ukiran kayu, seperti pola oranamen yang didominasi 

dengan motif tumbuh-tumbuhan, sedangkan pola motif 

binatang distilir menjadi bentuk yang dekoratif. Hal ini 

 
disebabkan oleh pengaruh ajaran agama Islam yang tidak 

memperbolehkan membuat gambar binatang ataupun 

wujud manusia secara realis karena dikhawatirkan 

menjadi berhala. 

Rohidi (2000) dalam bukunya yang berjudul 

Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan 

mengungkapkan bahwa setiap masyarakat, baik secara 

sadar maupun tidak sadar, mengembangkan kesenian 

sebagai ungkapan dan menyatakan rasa estetik yang 

merangsangnya sejalan dengan pandangan, aspirasi, 

kebutuhan dan gagasan yang mendominasinya. Cara- 

cara pemuasan terhadap kebutuhan estetik itu ditentukan 

secara budaya, serta terintegrasi pula dengan aspek- 

aspek kebudayaan lainnya. 
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Seni ukiran kayu Palembang tidak hanya diterapkan 

pada furnitur atau perabotan rumah tangga, namun juga 

diterapkan pada sarana peribadatan seperti mimbar 

khutbah mesjid, lehar, dan seni ukiran kaligrafi Islam. 

Hal yang menarik dari seni ukiran kaligrafi Islam adalah 

seni ukiran Al-Quran Al-Akbar (Al-Quran Raksasa) 

yang terletak di Jalan M. Amin Fauzi, Soak Bujang, RT 

03, RW 01, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, 

Palembang Sumatera Selatan, tepatnya di Pondok 

Pesantren Al Ihsaniyah Gandus Palembang. 

Ukiran Al-Quran Al-Akbar merupakan seni ukiran 

kayu kaligrafi Islam terbesar di dunia dalam bentuk 30 

juz Al-Quran, ini dibuktikan dengan pengakuan Museum 

Rekor Dunia Indonesia (MURI) dan parlemen negara- 

negara Islam yang ada di dunia. Ukiran Al-Quran Al- 

Akbar ini diresmikan oleh Presiden ke-6 Indonesia 

(Susilo Bambang Yudoyono) pada tanggal 30 Januari 

2012 yang dihadiri oleh delegasi konferensi parlemen 

Organisasi Konferensi Islam (OKI). Al-Quran yang 

diukir pada media kayu ini terdiri dari 630 halaman. 

Ukiran Al-Quran ini juga dilengkapi dengan tajwid serta 

doa khataman bagi pemula. 

Ukiran Al-Quran Al-Akbar merupakan maha karya 

yang dibuat oleh Syofwatillah bersama rekan-rekannya 

yang memiliki keahlian dalam mengukir. Syofwatillah 

sendiri adalah seniman kaligrafi dari Palembang. Pada 

ukiran kayu Al Quran Al Akbar, Syofwatillah 

menggunakan Jenis huruf atau Khat Naskhi standar 

tulisan al-Quran, yang dijadikan standar terbitan Arab 

Saudi dan Kementrian Agama RI. 

Proses pengerjaan ukiran kaligrafi Al-Quran Al- 

Akbar ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu 

sekitar 7 tahun. Proses pembuatannya tidak hanya 

terkendala pada biaya. Di sisi lain, proses kreatifnya juga 

bisa dibilang rumit dan tidak bisa dikerjakan secara 

individu, melainkan perpaduan berbagai keahlian 

personil dalam tim. Sebelum diukir di atas papan, ayat- 

ayat Al-Quran terlebih dahulu ditulis di atas kertas 

karton, selanjutnya kaligrafi Al-Quran tersebut ditresing 

pada kertas minyak. Sebelumnya, tulisan ayat Al-Quran 

di atas karton ini dikoreksi oleh tim pentashih, sehingga 

jika terjadi kesalahan bisa langsung diperbaiki. 

Selain memiliki nilai yang kompleks (wisata, religi 

Islam, budaya, dan ekonomi), hal yang membuat Seni 

Ukiran Kayu Al Quran Al Akbar menjadi menarik bagi 

masyarakat adalah bentuk dan fungsi. Secara umum 

bentuk merupakan unsur yang penting di dalam karya 

seni rupa, karena menarik atau tidaknya sebuah karya 

seni rupa (seni kriya) tidak terlepas dari bentuknya. 

Fungsi dan bentuk adalah satu kesatuan, setiap bentuk 

yang tersaji tidak terlepas dari fungsinya masing-masing, 

baik fungsi fisik, sosial, budaya, agama, estetika, 

maupun fungsi ekonominya. Potensi yang sangat 

 

kompleks tersebut, menjadi landasan bagi penulis untuk 

menjadikan objek ini sebagai tema penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kotribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan seni rupa, 

baik skala lokal maupun nasional. Secara khusus, 

kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi terhadap pengaruh seni rupa Islam 

di Indonesia, khususnya di Palembang. Di samping itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberi 

pengetahuan dan wawasan tentang ukiran Al-Quran Al- 

Akbar, baik bagi insan akademik, pelaku seni rupa, 

instansi pariwisata dan kebudayaan, maupun masyarakat 

umum. Dengan demikian, keberadaan seni ukiran kayu 

khas Palembang pada Al-Quran Al-Akbar dapat menjadi 

karya yang monumental sehingga keberadaannya lestari 

dari zaman ke zaman. 

 
Tujuan dan Manfaat 

 
1. Menjelaskan unsur-unsur bentuk yang ada dalam 

Seni Ukiran Kayu Khas Palembang Pada Al 

Quran Al Akbar. 

2. Menguraikan nilai-nilai fungsi yang ada pada 

Seni Ukiran Kayu Khas Palembang pada Al 

Quran Al Akbar. 

3. Memberi pengetahuan dan wawasan terhadap 

masyarakat mengenai pengaruh seni rupa Islam 

di Palembang 

 

 
METODE PENELITIAN 

 
Dalam penelitian ukiran Al-Quran Al-Akbar ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif dengan kajian bentuk dan fungsi melalui 

pendekatan estetika. Kirk dan Miller dalam Moleong 

(2002) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya. 

Adapun metode penelitian meliputi: 

 

1. Tahapan Peneliti 

 
Menurut Subana (2009), tahapan-tahapan penelitian 

dilaksanakan melalui prosedur kerja terurut, baku, dan 

formal. Keterurutannya diperlihatkan melalui cara-cara 

penemuan masalah hingga penyelesaian masalah. Secara 

garis besar, prosedur kerja penelitian dilalui dalam 

tahapan-tahapan: 

a. Perencanaan penelitian, merupakan kegiatan awal 

penelitian, di antaranya adalah, 1) menentukan objek 

penelitian, yaitu ukiran Al-Quran Al-Akbar, 2) 
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identifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu kajian 

bentuk dan fungsi. 

b. Pelaksanaan penelitian, di mana peneliti memasuki 

kancah penelitian dengan menghadapi subjek dan 

objek penelitian. Subjek penelitian adalah informan 

(narasumber) yang dapat memberi informasi 

mengenai permasalahan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

seniman sekaligus konseptor karya ukiran Al-Quran 

Al-Akbar dan pengurus museum ukiran Al-Quran itu 

sendiri, sedangkan objek penelitian adalah Seni Ukir 

Al-Quran Al-Akbar. 

c. Penulisan laporan penelitian, yaitu penulisan hasil 

penelitian sesuai dengan format maupun sistematika 

penelitian, dalam hal ini yang menjadi pedoman 

penulisan laporan adalah format penelitian dosen 

pemula dari Dikti. 

 
2. Rancangan Penelitian 

 
Rancangan penelitian merupakan perencanaan, pola 

atau model penelitian. Menurut Guba dalam Subana 

(2009), desain penelitian kualitatif sangat terkait erat 

dengan pandangan dasar yang melatar belakanginya, di 

mana penelitian kualitatif melihat bahwa realitas yang 

ada itu majemuk secara simultan, serta sangat terkait 

pada nilai. Berdasarkan ungkapan tersebut, adapun 

rancangan penelitian yang penulis rancang adalah 

sebagai berikut: 

 
 

Bagan 1. Rancangan Penelitian Kajian Estetika pada 

Karya Seni ukir Kayu Al-Quran Al-Akbar 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

 
a. Obsevasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian, yaitu Seni Ukiran Kayu Khas 

Palembang pada Al Quran Al Akbar. 

 
Tabel 1. Lembar Observasi Penelitian 

 

No Objek Observasi Keterangan 

1 Teknik 

Penggarapan 

Pengamatan Dokumentasi 

dan wawancara 

2 Bentuk dan Jenis 

khat kaligrafi 

Dokumentasi dan kajian 

pustaka 

3 Bentuk dan Jenis 

Ragam Hias 

Dokumentasi, wawancara 

dan kajian pustaka 

4 Penyajian Pengamatan dan analisis 

5 Aspek-aspek fungsi Analisis dan wawancara 

 

 
b. Wawancara 

Menurut Moleong (2002) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, yang  dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan 

pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. 

 
Tabel 2. Tabel daftar pedoman wawancara 

 

No Jenis Pertanyaan Wawancara 

1 Apa landasan konsep dan filosofi seni ukiran kayu 

Al Quran Al Akbar ? 

2 Apakah setiap unsur bentuk yang ada pada ukiran 

tersebut memiliki makna tertentu ? 

3 Apa saja aspek-aspek fungsi yang ada pada seni 

ukiran kayu Al Quran Al Akbar tersebut ? 

4 Bagaimana pengelolaan dan perawatan seni 

ukiran kayu Al Quran Al Akbar ? 

5 Apa saja kegiatan-kegiatan yang menunjang 

wisata religi ukiran al-quran al-akbar? 

6 Selain nilai-nilai religi, apa saja unsur-unsur 

budaya lokal yang ada pada seni ukir kayu al- 

qura’an al-akbar ? 

 
c. Teknik Dokumentasi 

Menurut Moleong (2002) dokumen adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film dan foto, lain dari record 

yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 

seorang peneliti. Adapun teknik dokumentasi dalam 

penelitian dilakukan dengan memotret secara langsung 

terhadap objek penelitian (ukiran Al Quran Al Akbar) 

baik secara langsung maupun bagian perbagian objek 

yang akan dideskripsikan dan dianalisis. 

 
4. Metode Analisa Data 

 
Menurut Moleong (2002: 103), analisis data adalah 

proses mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

 
 

Identifikasi Masalah 

Merumuskan Masalah 

Mengumpulkan Data 

Analisa Data 

Hasil Penelitian 
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Analisa dilakukan dengan mengolah data-data yang 

diperoleh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1). 

Mengumpulkan data baik di lapangan atau di luar 

lapangan dari hasil tanya jawab, hasil observasi, 

pengambilan gambar, dan berbagai dokumen 

berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah 

penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman 

datanya melalui pencarian data selanjutnya, 2) Reduksi 

data dari hasil dokumentasi baik foto produksi, maupun 

hasil wawancara dengan narasumber di lapangan, 

diseleksi atau dipilah digolongkan  berdasarkan 

keperluan kemudian membuang data yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data dengan cara menempatkan pada 

folder-folder tertentu sehingga simpulan final dapat 

ditarik dan diverifikasi, 3) Penyajian data yang 

menceritakan penjelasan dari hasil penelitian tentang 

bentuk dan fungsi seni ukir kayu Al-Quran Al-Akbar, 

selanjutnya dibuat rangkaian informasinya secara 

terorganisasi untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan simpulan. Data kemudian disajikan berupa 

teks kalimat, gambar/skema, dan tabel sebagai narasinya, 

(4) Merumuskan kesimpulan dari proses penelitian 

hingga penyajian data berupa teks kalimat, 

gambar/skema, dan tabel yang dipaparkan, kemudian 

dirumuskan dengan metode yang digunakan lalu ditarik 

kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut 

dapat berkembang sejalan dengan temuan data dan 

pemahaman yang baru sehingga dapat ditarik  

kesimpulan final melalui konfigurasi (penyusunan 

terstruktur) dan verifikasi (pemeriksaan kebenaran). 

Validasi dilakukan dengan cara triangulasi data, yaitu 

dari informan, ukiran Al-Quran Al-Akbar, dan 

dokumentasi. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Unsur-Unsur Estetika 

 
Estetika secara umum biasanya diartikan sebagai 

sesuatu yang indah dipandang, dirasakan dan 

didengarkan yang meliputi pengalaman terhadap segala 

sesuatu yang diapresiasi, baik keindahan alam sebagai 

ciptaan yang maha kuasa maupun sebuah karya seni. 

Dalam konteks yang lebih jauh, estetika tidak hanya 

diartikan sebagai sesuatu yang indah saja, namun lebih 

dari itu estetika juga berbicara mengenai filosofi dan 

makna yang terkandung dalam sebuah karya seni. 

Djelantik (2004) menjelaskan bahwa ilmu estetika 

adalah suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang 

berkaitan dengan keindahan, mempelajari aspek dari apa 

yang disebut keindahan”. Djelantik juga menjelaskan 

 

bahwa, estetika mengandung tiga unsur dasar, yaitu 1) 

wujud, wujud yang terlihat oleh mata (visual) maupun 

wujud yang dapat didengar oleh telinga (akustik) bisa 

diteliti dengan analisa, dibahas komponen-komponen 

struktur atau susunan wujud itu, 2) bobot, isi atau bobot 

dari benda atau peristiwa kesenian bukan hanya dilihat 

belaka tetapi juga meliputi apa yang bisa dirasakan atau 

dihayati sebagai makna dari wujud kesenian itu. Bobot 

kesenian mempunyai tiga aspek, yaitu suasana (mood), 

gagasan (idea), ibarat atau pesan (message), 3) 

penampilan, mengacu pada pengertian bagaimana 

kesenian itu disajikan atau disuguhkan kepada 

penikmatnya. Untuk penampilan kesenian ada tiga unsur 

yang berperan, yaitu bakat (talent), keterampilan (skill), 

sarana atau media. 

Dari hasil kajian yang penulis lakukan melalui 

interpretasi dan analisa data, dapat dipahami bahwa 

terciptanya nilai-nilai estetika dalam seni ukiran kayu 

khas Palembang pada Al-Qur’an Al-Akbar tidak terlepas 

dari aspek-aspek yang melingkupinya, seperti warna, 

garis, tekstur, teknik, irama, keseimbangan, dan 

kesatuan. Selain unsur-unsur dan prinsip seni rupa 

tersebut, nilai-nilai estetika juga ditunjang dengan 

landasan dan filosofi serta orientasi dari penciptan ukiran 

kayu Al Quran Al Akbar itu sendiri. 

Seni ukiran kayu khas Palembang pada Al-Qur’an 

Al-Akbar tidak hanya menyimbolkan keagungan dan 

kemuliaan kitab suci Al-Qur’an sebagai wahyu Allah 

SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, 

namun di dalamnya juga terdapat unsur-unsur budaya 

dan karya seni yang bernilai estetis. Unsur-unsur yang 

melingkupi seni ukiran kayu pada Al-Qur’an Al-Akbar 

membuat karya ini memiliki nilai yang kompleks. Di 

samping nilai religi, budaya dan seni ukir, karya ini juga 

dapat dinikamti sebagai objek wisata religi yang 

tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. 

Al-Quran adalah Kalam Allah SWT yang merupakan 
mu’jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi 

Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat 

manusia yang tak lain adalah perihal mengenai 

kehidupan baik di dunia maupun di akherat.  

sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Hijr 

ayat 9 yang artinya: “Sesungguhnya kami telah 

menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap 

memeliharanya”. 

Keitimewaan lain dari kandungan isi dan makna  

kitab suci Al-Qur’an adalah nilai estetika sastranya yang 

tiada bandingannya, demikian pula dengan Khat 

(kaligrafinya) yang ditulis dengan sangat indah, tentunya 

tidak semua orang yang dapat menuliskan kaligrafi Al- 

Qur’an dengan indah, karena dibutuhkan pengalaman 

dan keahlian yang mumpuni untuk dapat menghasilkan 

kaligrafi yang indah. Jelaslah bahwa Islam  

sesungguhnya banyak menyimpan nilai keindahan 
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karena sesungguhnya Allah SWT pun mencintai 

keindahan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, 

yang artinya “Sesungguhnya Allah SWT itu indah dan 

mencintai keindahan”. 

Selain memuat nilai-nilai keislaman dan kebesaran 

kesenian Islam di Palembang, seni ukiran kayu Al- 

Qur’an Al-Akbar juga terdapat nilai-nilai budaya lokal 

yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai 

tersebut tersaji melalui ornamentasi (ragam hias) yang 

menghiasi setiap lembaran ukiran kayu Al-Qur’an Al- 

Akbar tersbut. Kehadiran ornamen tumbuh-tumbuhan 

yang berupa sulur-suluran dan motif bunga kembang 

tersebut, memberi sentuhan yang kian membuat ukiran 

Al-Qur’an tersebut semakin bernilai estetis sebagaimana 

lantunan dan makna dari kitab suci Al-Qur’an itu sendiri. 

 

Gambar 1. Lembaran sampul ukiran Al Quran Al Akbar, 

(Foto: Heri Iswandi, 2018). 

 
Sentuhan nilai lokal lainnya adalah karakter warna 

ukiran yang bernuansa keemasan (perada) dengan warna 

background coklat kemerah-merahan sebagai ciri khas 

warna ukiran kayu khas Palembang. Warna sebagai salah 

satu elemen pada seni rupa tidak hanya memberi kesan 

visual yang menarik. Eksistensi warna pada sebuah 

karya seni rupa dapat pula menjadi simbol yang 

memiliki nilai filosofi dan makna, sebagaimana 

diungkapkan oleh Sanyoto (2010: 44) dalam bukunya 

yang berjudul Nirmana: Elemen-Elemen Seni Rupa dan 

Desain, “warna dapat berfungsi sebagai dominasi 

manakala warna tersebut lain dari yang 

umum/kebanyakan”. 

Berkaitan dengan ungkapan tersebut dapatlah 

dikatakan bahwa dominasi warna keemasan pada seni 

ukiran kayu Al-Qur’an memberi nilai keunikan tersendiri 

yang membedakan seni ukiran kayu Palembang dengan 

ukiran kayu di daerah lainnya di Indonesia. Warna 

keemasan pada seni ukiran kayu khas Palembang juga 

mengandung simbol dan makna tersendiri, yaitu 

melambangkan kemegahan, kemulyaan, dan keagungan 

 

yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

diistimewakan. 

 
Kajian Bentuk 

 
Bentuk sebagai wujud fisik dari sebuah karya seni, 

merupakan hal yang pertamakali diamati dan direspon 

oleh pengamatnya. Pada dasarnya apa yang dimaksud 

dengan bentuk (form), adalah totalitas daripada karya 

seni. Dalam karya seni rupa, bentuk merupakan 

komponen utama yang dapat diamati dan diapresiasi  

oleh penikmat seni ataupun masyarakat. Melalui 

bentuknya yang unik dan indah sebuah karya seni dapat 

menarik bagi masyarakat untuk mengapresiasi karya 
tersebut. Fungsi lain dari bentuk adalah sebagai media 

yang dapat menggiring para penikmat seni untuk 

menyelami lebih mendalam bagaimana sebuah bentuk 

karya seni rupa tersebut diciptakan dan apa yang ada di 

balik bentuk karya seni tersebut. 
 

 

Gambar 2. Ukiran Kayu Al Quran Al Akbar, tampak 

depan, (Foto: Heri Iswandi, 2018). 

 

Menurut Darsono (2007), pada dasarnya apa yang 

dimaksud dengan bentuk (form) adalah totalitas dari 

pada karya seni. Bentuk itu merupakan organisasi atau 

satu kesatuan atau komposisi dari unsur-unsur 

pendukung karya. Ada dua masacam bentuk: pertama 

visual form, yaitu bentuk fisik dari sebuah karya seni 

atau satu kesatuan dari unsur-unsur pendukung karya 
seni tersebut, kedua special form, yaitu bentuk yang 

tercipta karena adanya hubungan timbal balik antara lain 

nilai yang dipancarkan oleh fenomena bentuk fisiknya 

terhadap tanggapan kesadaran emosionalnya. 

Bentuk fisik sebuah karya seni dapat diartikan 

sebagai kongkritisasi dari subject matter tersebut dan 

bentuk psikis sebuah karya seni merupakan sususnan 

dari kesan hasil tanggapan. Hasil tanggapan yang 
terorganisir dari kekuatan proses imajinasi seorang 

penghayat itulah maka terjadilah sebuah bobot karya  

seni atau arti (isi) sebuah karya seni atau makna. 

 
 

1. Bentuk Fisik (Visual Form) 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah penulis 

lakukan, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa bentuk 

seni ukiran Al Qur an Al Akbar, tersusun melalui 

lembaran-lembaran kayu yang diukir dengan ciri khas 

ukiran Palembang yang kemudian disusun secara 

vertikal yang terdiri dari lima tingkatan. Setiap tingkatan 

dibatasi dengan panel ukiran ragam hias khas 

Palembang. Secara keseluruhan bentuk ukiran tersebut 

dapat dikatakan menyerupai bangunan rumah tradisional 

Palembang (rumah limas). Dari segi konstruksinya setiap 

lembaran ukiran kayu Al Quran tersebut dirangkai 

dengan material logam (besi pipa), sedangkan dari aspek 

dimensinya ukiran tersebut berbentuk semi tiga dimensi. 

 
 

 
Gambar 3. Ukiran Kayu Al Quran Al Akbar dari dua sisi 

(depan dan belakang), (Foto: Heri Iswandi, 2018). 

 
Jika diamati dari tampak depan terkesan ukiran Al 

quran Al Akbar tersebut diukir hanya satu permukan 

saja, namun sesungguhnya setiap lembaran ukiran Al 

Quran tersebut diukir di kedua sisi lembarannya (depan 

dan belakang). Untuk dapat mengamati kedua sisinya 

(depan dan belakang) ukiran tersebut dibuat dengan 

sistem sambungan pen yang dapat diputar, sehingga 

bentuk dari kedua permukaan ukiran Al Quran tersebut 

dapat dilihat pada kedua sisinya sehingga menjadikan 

bentuk ukiran Al Qur’an Al Akbar tersebut menjadi 

unik. 

Menariknya bentuk ukiran tersebut juga ditunjang 

dengan bentuk-bentuk ukiran ragam hias yang menghiasi 

setiap lembaran Al-Quran. Ragam hias tersebut 

menyerupai bentuk tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari 

motif sulur-suluran dan bunga kembang. Secara umum, 

berbagai motif ukiran Palembang itu dikategorikan 

kedalam tiga kelompok, yakni motif Suluran Daun  

Pakis, kelompok motif Bunga- bungaan, dan kelompok 

motif Pucuk Rebung (Viatra, 2018). 

Pertimbangan tata hias dalam sebuah bangunan lebih 

ditujukan pada nilai keindahan bentuk, penerapan 

ornamen dirancang untuk mendukung tampilan objek 

 

agar terlihat lebih menarik. Kaitan erat antara ornamen 

dengan objek yang dihiasi merupakan satu kesatuan tak 

terpisahkan, bahkan keberadaan ornamen pada sebuah 

bangunan atau sebuah bidang tertentu menjadi bagian 

yang harus diperhitungkan (Ilhaq, 2016: 182). 

 
 

Gambar 4. Ukiran Ragam Hias Al Quran Al Akbar pada 

bagian atas, menyerupai atap rumah limas (rumah 

tradisional Palembang), (Foto: Heri Iswandi, 2018). 

 
 

Gambar 5. Ragam Hias Ukiran Kayu Al Quran Al Akbar 

pada sisi bagian bawah dengan jenis motif tumbuh- 
tumbuhan (tumbuhan pakis), (Foto: Heri Iswandi, 2018). 

 
 

 

Gambar 6. Ragam Hias Ukiran Kayu Al Quran Al Akbar 

sebagai pembatas lembaran Al Quran dengan jenis motif 

tumbuh-tumbuhan (tumbuhan pakis), (Foto: Heri 

Iswandi, 2018). 

Khat kaligrafi yang digunakan adalah khat Naskhi, 

jenis khat ini merupakan jenis khat standar yang sering 

digunakan untuk penulisan kitab suci Al Qur’an. Khat  

ini lebih mengutamakan nilai keterbacaannya yang 

sangat jelas dan bentuknya yang formal, namun tetap 

menampilkan bentuk-bentuk yang indah. Selain khat 

Naskhi, ukiran kaligrafi Al Quran Al Akbar juga 

memakai jenis khat Tsuluts, namun jenis khat ini hanya 

digunakan pada bagian tertentu, di antaranya adalah pada 

bagian lembaran pertama ukiran (sebagai sampul Al 

Quran) dan pada bagian paling atas yang betuliskan Al 

Quranulkarim. Khat Tsuluts termasuk jenis khat yang 

populer yang biasanya diterapkan di dinding masjid dan 

di depan mihrab. Secara visual bentuk khat ini memiliki 

bentuk yang dekoratif sehingga khat ini sering 

diaplikasikan pada sampul Al Quran. 
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Gambar 7. Jenis khat Tsuluts pada lembaran sampul 

ukiran Al Quran Al Akbar, (Foto: Heri Iswandi, 2018) 

 
 

Gambar 8. Ukiran Kayu Al Quran Al Akbar dari dua sisi 

(depan dan belakang), (Foto: Heri Iswandi, 2018) 

 

 
2. Special Form 

 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dharsono di atas, 

bahwa special form merupakan tanggapan yang 

terorganisir dari kekuatan proses imajinasi seorang 

penghayat itulah maka terjadilah sebuah bobot karya  

seni atau arti (isi) sebuah karya seni atau makna. 

Berangkat dari teori tersebut dapat pula dimaknai 

bahwa bentuk seni ukiran kayu khas Palembang pada Al 

Qur’an Al Akbar tidak terlepas dari makna yang ada di 

balik keindahan bentuknya. Makna-makna yang dapat 

diungkap di balik bentuk tersebut antara lain konsep atau 

ide gagasan kreatif dan pesan yang terkandung pada 

ukiran kayu Al Qur’an tersebut. 

Pahlevi dalam jurnal INTIZAR, Volume 22 No. 1, 

2016 menjelaskan bahwa secara konsepsional, 

pembuatan mushaf Al-Qur’an Ukir Khas Palembang 

sejatinya berlandaskan pada tiga hal, yaitu: Pertama, 

landasan etis, secara visual, seni rupa Islam 

 

melambangkan kesinambungan, konsistensi, keragaman, 

dan lain-lain, yang dilambangkan oleh berbagai macam 

bentuk keragaman budaya Palembang. Kedua, landasan 

filosofis, yang mengandung arti bahwa falsafah seni rupa 

Islam melambangkan kedalaman makna Al-Qur’an yang 

menjadi landasan kehidupan dunia dan akhirat 

(keseimbangan). Serta mengandung arti bahwa secara 

fundamental seni kaligrafi Islam berpedoman kepada 

ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits. Ketiga,  landasan  

estetis, yang mengandung arti bahwa Islam selalu identik 

dengan keindahan, sesuai dengan Hadits nabi besar 

Muhammad SAW, bahwa Allah sangat mencintai 

keindahan, karena Dia adalah Dzat yang sangat indah. 

Berkaitan dengan ide atau gagasan kreatif,  

penciptaan karya seni ukiran kayu khas Palembang pada 

Al Qur’an Al Akbar merupakan suatu peristiwa karya 

seni ukiran kayu khas Palembang yang monumental, di 

mana di dalamnya terkandung nilai-nilai yang tidak 

terlepas dari nilai sejarah, religi (dakwah), dan nilai-nilai 

budaya lokal Palembang sehingga menjadi satu kesatuan 

yang utuh. 

Ide penciptaan seni ukiran kayu khas Palembang 

pada Al Quran Al Akbar pada mulanya dicetus oleh 

Sofwatillah, yang mana ide untuk membuat Al Quran 

raksasa muncul melalui mimipi ketika beliau sedang 

beristirahat di Masjid Agung Palembang, yang kala itu 

beliau sedang membuat seni kaligrafi di dinding masjid. 

Diceritakan bahwa dalam mimpinya Sofwatillah 

mendengar ada yang membisikkan supaya membuat Al 

Quran raksasa. Begitu terjaga dari tidurnya beliau 

berfikir bagaimana mewujudkan mimpinya tersebut. 

Seiring dengan perkembangan waktu Sofwatillah 

menemukan ide untuk mewujudkan mimpinya untuk 

membuat Al Quran raksasa yang monumental, yaitu 

dengan cara diukir pada media kayu dengan ukiran khas 

Palembang. 

Proses munculnya ide kreatif tersebut menunjukkan 

betapa bermaknanya keberadaan karya seni ukiran kayu 

khas Palembang pada Al Quran Al Akbar. Ini menunjuk 

suatu proses penjelajahan ide yang unik yang jarang 

sekali terjadi dalam proses penciptan karya seni. Di 

samping itu, nilai yang terkandung dalam ukiran kayu 

khas Palembang pada Al Quran Al Akbar adalah pesan 

yang disampaikan, bahwa kitab suci Al Quran wajib bagi 

umat muslim untuk membesarkannya di atas kitab 

apapun dan wajib dijadikan pedoman hidup serta wajib 

pula untuk dipelajari serta menghafal dari isi Al Quran 

tersebut. 

Al Quran Al Akbar yang membentang dan disusun 

secara vertikal dengan konstruksi yang kokoh, 

menggambarkan kebesaran Al Quran beserta isinya, 

yang mana di dalamnya terkandung nilai sejarah dan 

peristiwa-peristiwa tentang nabi dan Rasul-Rasul Allah, 

Khat Tsuluts 

Khat Naskhi 
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terkhususnya peristiwa tentang bagaimana Nabi 

Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah SWT 

melalui Malaikat Jibril. Ukiran tersebut, juga 

menggambarkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam 

yang bersifat universal, terbuka untuk umum terutama 

untuk dipelajari, baik sejarahnya maupun isi kandungan 

Al Quran tersebut. 

Selain nilai-nilai religi, seni ukiran kayu Al Quran Al 

Akbar juga mengandung nilai budaya lokal Palembang. 

Ragam hias sebagai ornamentasi pada ukiran Al Quran 

tidak hanya berfungsi untuk memperindah sajian Al 

Quran Al Akbar, namun juga bermakna sebagai 

kehidupan yang kontinuitas, kehidupan alam yang 

harmoni serta menggambarkan kebesaran sang Khalik 

terhadap alam semesta di bumi dan di langit. Demikian 

pula kombinasi warna emas dengan warna coklat 

kemerah-merahan, dapat diinterpretasi sebagai sesuatu 

yang megah dan mulia. warna emas yang lebih 

ditonjolkan adalah suatu yang dapat dimaknai sebagai 

kemegahan dan keagungan Kalam Ilahi. Eksistensi 

warna emas pada seni ukiran kayu Al Quran Al Akbar 

juga dapat disimbolkan sebagai identitas kelokalan 

Palembang. 

 

 
Kajian Fungsi 

 
Feldman dalam Viatra (2007), menjelaskan bahwa 

fungsi-fungsi seni seni terus berlangsung untuk 

memuaskan: (1) kebutuhan-kebutuhan individu manusia 

tentang ekspresi pribadi, (2) kebutuhan-kebutuhan sosial 

manusia untuk keperluan display, (3) kebutuhan fisik 

manusia mengenai barang-barang dan bangunan yang 

bermanfaat. 

 
1. Fungsi Personal 

 
Sebagai media bagi seniman (konseptor) untuk 

menuangkan gagasan dan rasa estetiknya dalam bentuk 

ukiran kayu Al Quran Al Akbar. Secara fsikologis hal ini 

dapat memberi kepuasan bagi pengkarya baik bathin 

maupun rohani, sehingga terciptanya pengalaman estetik 

dalam proses penggarapan seni ukiran Kayu Al Quran Al 

Akbar. 

 
2. Fungsi Sosial 

 
Fungsi sosial dapat dimaknai sebagai kebutuhan 

masyarakat akan kepentingan nilai religi (keagamaan) 

yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat, 

khususnya masyarakat Palembang. Selain itu fungsi 

sosial juga berkaitan dengan sarana rekreasi bagi 

masyarakat untuk melepaskan kejenuhan yang sekaligus 

 

sebagai upaya untuk meningkat kecintaan masyarakat 

terhadap keagungan kitab suci Al Quran. Fungsi sosial 

lainnya adalah sebagai media komunikasi, yang mana 

dalam ukiran kayu pada Al Quran tersebut mengandung 

pesan-pesan dakawah terhadap umat manusia. 

 
3. Fungsi Fisik 

 
Di samping berfungsi sebagai karya seni yang 

monumental yang dapat diapresiasioleh masyarakat, 

fungsi fisik seni ukiran kayu pada Al Quran Al Akbar 

juga dimaksudkan sebagai media dakwah bagi umat 

muslim yang mengagungkan kitab suci Al Quran. Ada 

banyak nilai-nilai Islam yang tersaji di dalamnya salah 

satunya adalah difungsikan sebagai tempat kegiatan- 

kegiatan kerohanian, seperti ceramah agama, peringatan 

hari besar Islam dan lain sebagainya. 

Fungsi yang tidak kalah pentingnya dari ukiran Kayu 

Al Quran Al Akbar adalah fungsi budaya dan ekonomi. 

Secara budaya keberadaan seni ukiran kayu Al Quran Al 

Akbar terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang dipadukan 

dengan nilai keislaman. Nilai-nilai tersebut diwujudkan 

melalui ragam hias dan kekhasan ukiran Palembang 

dengan warna keemasannya (perada emas). Dari segi 

fungsi ekonomi keberadaan seni ukiran kayu Al Quran 

Al Akbar sebagai objek wisata religi Islam yang banyak 

dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam negeri 

maupun dari luar negri. Kondisi ini tentunya membuka 

peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, seperti 

berjualan dan parkir. Peluang ekonomi lainnya adalah 

tercipta peluang usaha untuk kerajinan souvenir/ 

cenderamata sebagai oleh-oleh bagi wisatawan. 

Setelah melakukan penelitian terhadap kajian bentuk 

dan fungsi seni ukiran kayu khas Palembang pada Al 

Quran Al Akbar, diharpakan keberadaanya dapat 

dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi sebagai 

karya seni yang monumental di mana di dalamnya 

banyak terkandung nilai-nilai, baik nilai religi, budaya, 

maupun nilai ekonomi. 

 

 
KESIMPULAN 

 
Bentuk dan fungsi seni ukiran kayu Al Quran Al 

Akbar merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi 

dan saling menunjang sehingga terciptanya sebuah karya 

seni kriya yang monumental. Keterampilan mengukir 

dan keahlian membuat kaligrafi yang secara manual 

mampu menciptakan kaligrafi ukiran kayu sebanyak 30 

juzz Al Quran dengan jenis Khat Tsulut dan Khat 

Naskhi. 

Menariknya ukiran tersebut juga tidak terlepas dari 

kekhasan warna perada emas sebagai ciri khas warna 
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lokal Palemabang. Selain itu, nilai estetika ukiran 

tersebut juga dibentuk dari ukiran ragam hias yang tidak 

hanya merupakan ornamentasi dari setiap lembaran 

ukiran Al Quran tersebut, namun juga menunjukkah 

kekayaan dan keragaman budaya lokal Palembang. 

Adapun jenis ragam hias yang ditampilkan adalah 

ornamen jenis tumbuh-tumbuhan (bunga melati, 

tumbuhan pakis, bunga kembang, dan sulur-suluran). 

Adapun fungsi seni ukiran kayu Al Quran Al Akbar di 

antaranya adalah fungsi personal, fungsi fisik, fungsi 

sosial, fungsi religi, fungsi ekonomi dan budaya. 

Bentuk dan fungsi seni ukiran kayu khas Palembang 

pada Al Quran Al Akbar tidak terlepas makna yang ada 

di baliak bentuk dan fungsinya. Makna-makna yang 

terkandung di dalamnya adalah nilai religi, budaya, 

sosial, dan nilai estetika. Seni ukiran kayu khas 

Palembang pada Al-Qur’an Al-Akbar yang menjadi 

kebanggaan bagi masyarakat Kota Palembang, perlu 

kiranya dipertahankan sebagai karya seni yang 

monumental dan bernilai religi keislaman. 

Keberadaannya perlu dilestraikan dan dikembangkan 

sebagai salah satu objek wisata religi yang tidak hanya 

menambah nilai-nilai keislaman pada masyarakat, 

namun dapat pula memperkenalkan seni ukiran khas 

Palembang pada masyarakat secara luas sehingga karya 

tersebut dapat mengukir sejarah sebagai seni ukiran kayu 

Al-Qur’an terbesar di dunia. 
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ABSTRAK : Masyarakat kampung Arab Al-Munawwar memanfaatkan ornamen untuk menambah nilai estetis dari 

bangunan tempat tinggal mereka. Penggunaan ornamen ini bisa dilihat dari beberapa sisi seperti pintu, jendela, 

ventilasi, dinding, penyekat ruangan, tiang dan lain sebagainya. Setiap ornamen yang digunakan oleh masyarakat 

kampung Arab Al-munawwar memiliki corak dan pola tersendiri sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Lahirnya 

ornamen di tengah masyarakat kampung Arab Al-Munawwar tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial, 

kepercayaan, dan lingkungan, hal ini di karenakan ornamen merupakan bahasa ungkap yang ingin mempresentasikan 

pengaruh tersebut dengan tujuan yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan di dalam wujud ornamen rumah 

tradisional kampung Arab Al-Munawwar tersimpan pesan dan makna yang manarik untuk di telusuri. 
 

Kata Kunci : Ornamen, Kampung Arab, Rumah Tradisional, Wujud, Fungsi 

 

ABSTRACT : Arab Al-Munawwar villagers uses ornaments to add aesthetic value to their residential buildings. The 

use of these ornaments could be seen from several sides such as doors, windows, ventilation, walls, room dividers, 

poles, etc. Every ornament used by the community of the Arab Al-Munawwar village has its own style and pattern 

which based on the function and  use. The birth of ornaments in the middle of the community of Arab Al-Munawwar 

village cannot be separated from social influences, beliefs, and the environment since the ornaments are the 

expressing language that wants to present the influences with better goals. It cannot be denied that there is 

interesting implied messages and meanings that could be explored in traditional house ornaments in Arab Al-

Munawwar village 

  
Keywords: Ornaments, Arabic Village, Traditional Houses, Forms, Functions 

 

 

PENDAHULUAN 

Kampung Arab merupakan kampung tertua yang 

ada di Palembang, di dalamnya terdiri dari komunitas 

masyarakat yang berasal dari etnis Arab. Kampung 

Arab berlokasi di wilayah 13 Ulu Palembang, 

tepatnya di tepian Sungai Musi. Awal mulanya 

kampung Arab ini berdiri karena peradaban etnis 

Arab yang menyebarkan agama Islam di Kota 
Palembang lewat jalur Perdagangan. Seperti yang 

diutarakan Suwardi MS bahwasanya :  

“Penyebaran agama Islam dilakukan melalui 

perdagangan yang berjalan dengan damai. Sebagai 
mana dimaklumi bahwa sistem pelayaran dan 

perdagangan antara Timur dan Barat telah 

berlangsung sejak permulaan tahun Masehi. Sejak 

zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara merupakan 

tempat persilangan jaringan lalu lintas laut yang 

menghubungkan benua Timur dan benua Barat” 

(Suwardi MS, 2008:36) 

Catatan sejarah membuktikan bahwa sungai 

Musi merupakan pusat peradaban  kerajaan Sriwijaya. 

Di samping itu sungai Musi Merupakan pusat 

pelayaran dan perdagangan bagi peradaban 

masyarakat waktu itu, dan di sungai Musi inilah 

terjadinya akulturasi budaya, tak terkecuali etnis Arab 
yang menyebarkan agama Islam melalui jalur 

perdagangan dan membawa budayanya ke kota 

Palembang. Sejak tiga abad yang lalu ajaran Islam  
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masuk ke kota Palembang tepatnya pada zaman 

kesultanan Darussalam. Salah satu tokoh yang sangat 

berperan penting dalam penyebaran agama Islam di 

kota Palembang yakni Habib Abdurrahman Al-

Munawwar. Sampai sekarang peradaban yang makin 

lama dan semakin ramai ini, membentuk sebuah 

perkampungan yang dikenal dengan nama kampung 

Arab Al-Munawwar. 

Aktivitas hias menghias sejatinya sudah dikenal 

manusia sejak zaman prasejarah, hal ini dapat 

ditelusuri jejak-jejaknya hingga saat ini. Berdasarkan 

penemuan benda prasejarah pada zaman neolitikum 

misalnya berupa batu-batu besar silendrik yang telah  

digosok dan dibentuk, dipergunakan untuk 

keperluan pemujaan. Wujud batu di dalamnya 

terdapat ornamen yang menggunakan motif  gong, 

spiral, garis patah, garis lurus, dan lain sebagainya.  

Aktivitas tersebut tidak terlepas dari peran motif 

sebagai elemen pokok yang digunakan dalam seni 

ornamen. Kehadiran ornamen mampu menghidupkan 

suatu benda dan memberi kesan menarik serta 

memberikan irama dengan pengulangan-pengulangan 

motif. Ornamen merupakan suatu pengulangan motif 

tertentu, hal ini dikarenakan  manusia sangat 

menggemari pengulangan dan irama. Penciptaan 

ornamen sama halnya dengan penciptaan seni rupa 

lainnya, diciptakan untuk memenuhi rasa indah yang 

mengalir dari tangan-tangan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan mereka.  

Jika kita memiliki pemahaman tentang apa itu 

ornamen, kita akan melihat bahwa tidak ada satupun 

benda buatan manusia yang terlepas dari ornamen. 

Pemberian ornamen pada suatu benda merupakan 

sesuatu yang tak terpisahkan dari pembuatan benda 

itu sendiri. Setiap bentuk benda memerlukan struktur 

dan aksentuasi, pemberian ornamen pada benda 
tersebut menimbulkan perasaan senang pada saat 

membuatnya maupun kepada orang lain yang 

melihatnya.  

Ornamen adalah komponen produk seni yang 

ditambahkan atau sengaja dibuat untuk tujuan sebagai 

hiasan (Sp. Gustami 2007:4). Argumen ini 

menjelaskan bahwa ornamen mempunyai fungsi 

untuk menghiasi suatu benda seperti nekara, bejana, 
rumah adat, rumah tradisional dan lain sebagainya. 

Semua itu merupakan wujud visual yang diciptakan 

sebagai nilai tambah dari keindahan benda tersebut. 

Manusia sebagai pelaku seni tentu dalam 

kehidupannya selalu memiliki hasrat akan keindahan 

yang dituangkan dalam bentuk ornamen. Manusia 

menggunakan ornamen sebagai upaya untuk 

mewujudkan keindahan akan benda-benda yang 

dimilikinya.  

Di samping tugasnya menghiasi yang implisit 

menyangkut segi-segi keindahan, misalnya untuk 
menambah sesuatu barang sehingga lebih bagus dan 

menarik. Ornamen di dalamnya sering ditemukan 

pula nilai-nilai atau maksud-maksud tertentu yang 

ada hubungannya dengan pandangan hidup (filsafat 

hidup) dari manusia atau masyarakat penciptanya, 

sehingga suatu benda yang dikenai seni ornamennya 

itu akan mempunyai arti yang lebih bermakna, 

disertai harapan-harapan tertentu pula (Sp. Gustami 

2007:4). Begitu juga dengan terapan ornamen rumah 

adat tradisional Kampung Arab Al-Munawwar di 

samping sebagai hiasan yang bertujuan untuk 
menambah nilai estetis suatu bangunan, tentu di 

dalamnya juga tersirat nilai-nilai simbolik berupa 

makna dan  pesan tertentu untuk tujuan yang lebih 

baik. Ornamen hadir dalam suatu kelompok 

masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu 

melalui bahasa visual.  sebagai media ungkap, 

ornamen diwujudkan dalam bentuk visual yang 

ditujukan sebagai pelengkap rasa estetik. Proses 

penciptaannya tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan alam sekitar yang telah mengalami 

stilisasi bentuk dari wujud aslinya.  

 

Gambar 1 
Rumah tradisional kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang “Rumah Batu” 

(Foto : Bobby Halim, 2018) 

 
Setiap ornamen yang digunakan oleh masyarakat 

kampung Arab Al-munawwar memiliki corak dan 

pola tersendiri sesuai dengan fungsi dan 

kegunaannya. Kehadiran ornamen di tengah 

masyarakat kampung Arab Al-Munawwar tentu tidak 

bisa dilepaskan dari pengaruh sosial, kepercayaan, 
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dan lingkungan, hal ini di karenakan ornamen 

merupakan bahasa ungkap yang ingin 

mempresentasikan pengaruh tersebut dengan tujuan 

yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan di 

dalam wujud ornamen rumah tradisional kampung 

Arab Al-Munawwar tersimpan pesan dan makna yang 

manarik untuk di telusuri. 

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti 

lebih dalam tentang Ornamen rumah tradisional 

kampung Arab Al-munawwar. Penelitian ini lebih 

menitik beratkan pada nilai fungsi yang terkandung di 

dalam ornamen rumah tradisional kampung Arab Al-

Munawwar tersebut. Kajian nilai fungsi dalam 

penelitian ini penulis menggunakan teori Edmund 

(1967) menguraikan fungsi-fungsi seni, dalam 

terjemahan Gustami dengan judul Seni Sebagai 

Wujud Dan Gagasan (1990:2) menjelaskan bahwa :  
“Fungsi-fungsi seni yang telah berlangsung sejak 

zaman dahulu, adalah untuk memuaskan: (1) 

Kebutuhan-kebutuhan individu tentang ekspresi 

pribadi; (2) Kebutuhankebutuhan sosial untuk 

keperluan display, perayaan, dan komunikasi; (3) 

Kebutuhan-kebutuhan fisik mengenai barang-barang 

dan bangunan-bangunan yang bermanfaat.  

Teori ini yang nantinya digunakan untuk 

menganalisis struktur yang membangun ornamen 

rumah tradisional kampung Arab Al-Munawwar. 

Uraian tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk fisik 

dalam sebuah karya seni ornamen merupakan sesuatu 
yang disusun menurut pandangan masyarakat dengan 

apa yang ditanggapinya. Dalam proses imajiner 

tanggapan tadi direnungkan, kemudian diungkapkan 

sehingga terciptalah sebuah karya seni.  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan  

1. Tujuan Penelitian : 

a. Untuk mengenal berbagai macam jenis ornamen 

rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang. 

b. Untuk mengenal potensi ragam hias ornamen 

rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang. 

c. Untuk memahami dan mengungkapkan serta 

mendeskripsikan nilai fungsi dan nilai estetika 
ornamen rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar di tengah kehidupan masyarakatnya. 

 

B. Manfaat 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai upaya untuk meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap ragam hias ornamen rumah 

tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang 

b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi para akademisi di bidang seni 

dan kebudayaan. 

c. Menginspirasi bagi para peneliti yang lain untuk 

mengkaji kampung Arab Almunawwar 

Palembang dari sudut pandang berbeda. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam ornamen rumah tradisional kampung Arab Al-
Munawwar  Palembang baik dari segi bentuk dan 

fungsi. Tujuan penelitian deskriptif tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi 

menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, 

gejala atau keadaan yang ditemukan di lapangan. 

Ornamen rumah tradisional kampung Arab Al-

munawwar akan menggunakan  pendekatan 

multidisplin, dengan mengembangkan analisis 

melalui perpaduan dua atau lebih disiplin ilmu 

(Gustami, 2004: 78). Pendekatan multidisiplin ini 

digunakan karena objek penelitian berkaitan langsung 

dengan budaya masyarakat kampung Arab Al-
Munawwar Palembang. Oleh sebab itu pendekatan 

multidisiplin sangat dianjurkan dalam penelitian seni 

rupa (Soedarsono, 1999: 192). 

Disamping itu penelitian ini juga menggunakan 

teknik pengumpulan data yang merupakan suatu cara 

yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan permasalahan diperlukan teknik pengumpulan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan 

data. Proses kegiatan ini lebih ditekankan pada 

ketelitian dan kejelian peneliti sendiri. Dalam 

observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara 

langsung tempat yang akan digunakan untuk 

penelitian yakni kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang. 

2. Wawancara 

Tahap kedua dalam mengumpulkan data yaitu 

melakukan wawancara langsung secara mendalam 
dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 
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tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy 

J.Moleong: 2002: 135). Wawancara diadakan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, untuk 

mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui 

kegiatan observasi yang dilakukan pada langkah 

pertama. Pada tahap wawancara ini, peneliti 

mendengarkan langsung apa yang dibicarakan oleh 
bapak Muhammad Kadir Al-Munawwar selaku ketua 

RT dan Ketua yayasan wisata Religi Al-Munawwar 

dan tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. 

 

3. Studi Kepustakaan 

Studi Pustaka merupakan suatu metode atau 

tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data 

dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai 

buku, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, 

catatan, serta sumber-sumber lainyang terpercaya 

baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital 
yang relevan dan berhubungan dengan objek yang 

sedang diteliti.   

4. Dokumentasi 

Tahap dokumentasi dilakukan untuk dapat 

memperkuat data hasil dari wawancara dan observasi. 

Dokumen-dokumen yang berisi data-data yang 

dibutuhkan meliputi buku-buku yang relevan, serta 

foto-foto atau gambar yang berkaitan dengan 

Ornamen rumah tradisional kampung Arab Al-

munawwar, serta foto-foto dokumentasi tentang 

ornamen rumah tradisionala kampung Arab, kegiatan 

adat dan upacara keagamaan. 

PEMBAHASAN 

A. Ornamen Rumah Tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar Palembang. 

Rumah tradisional kampung Arab Al-Munawwar 

merupakan satu unsur kebudayaan yang tumbuh  dan  

berkembang  bersamaan  dengan  pertumbuhan  suatu 

komunitas manusia di dalamnya. Oleh karena itu, 

wujud dari rumah tradisional tersebut merupakan 

salah satu identitas dari suatu pendukung kebudayaan. 

Begitu juga dengan penerapan ragam hias yang ada di 
dalamnya merupakan suatu wujud visual yang 

berkaitan dengan nilai estetis. Di samping sebagai 

pelengkap rasa estetis ornamen yang ada di rumah 

tradisional kampung Arab juga dalam penerapannya 

memiliki fungsi dan makna tersendiri. Simbolisasi 

dan pemaknaan sebuah ornamen tidak bisa dilepaskan 

dengan nilai-nilai, norma-norma dengan keberagaman 

sosial, adat istiadat lingkungan dan pandangan 

masyarakat kampung Arab Al-Munawwar yang 

beragama Islam.  

Proses dalam melahirkan suatu karya seni tidak 

bisa terlepas dari fungsi dan makna tertentu, demikian 

pula dengan seni ornamen atau ragam hias yang ada 

di rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 
Palembang, yang penciptaannya selalu terkait dengan 

fungsi atau kegunaan serta makna tertentu. Keunikan 

bentuk ragam hias Rumah tradisional kampung Arab 

Al-Munawwar Palembang ini memiliki ciri khas 

tersendiri dibandingkan dengan rumah tradisional 

Nusantara lainnya. Salah satu ciri khas dari rumah 

tradisional Kampung Arab Palembang adalah 

memiliki bentuk atap yang menyerupai atap rumah 

Limas yakni berbentuk piramida terpenggal, bentuk 

atapnya menurun dan agak curam, sebagian dari 

rumah tradisional Kampung Arab ini juga memiliki 
Simbar di bagian atapnya.  

Upaya untuk mencapai bentuk ragam hias yang 

ingin diterapkan pada rumah hunian tersebut, tentu 

memerlukan suatu kreativitas dari penciptanya. 

Penciptaan ragam hias sangat erat kaitannya dengan 

pendekatan akan sifat objek dari suatu benda sebagai 

langkah awal untuk melahirkan ragam hias tersebut, 

sehingga inti sari dari objek tersebut dapat 

divisualisasikan. Visualisasi ragam hias dengan pola 

motif tumbuh-tumbuhan sejatinya sudah mengalami 

stilisasi bentuk yakni penyederhanaan bentuk yang di 

ambil dari alam. Seperti yang diungkapkan oleh 
Soegeng Toekio (2000:2) bahwa : 

“Bentuk stilisasi tumbuh-tumbuhan; ragam hias 

jenis ini, dibuat dengan penyederhanaan bentuk-

bentuk dari alam, objek asalnya sebenarnya masih 

bertitik tolak dari alam tumbuh-tumbuhan dengan 

mengambil intinya saja”. 

Motif yang ada di Rumah Tradisional Kampung 
Arab tidak memiliki penamaan, namun sebagian 

besar ide dasar penciptaan ragam hias di Kampung 

Arab Al-Munawwar berangkat dari motif tumbuh-

tumbuhan sebagai lambang kehidupan, di samping itu 

juga ditemukan ragam hias fauna dan geometris. Nilai 

spiritualitas juga memiliki andil besar dalam 

melahirkan ragam hias yang ada di rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang sebagai 

wujud macro-cosmos dan micro-cosmos yakni 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan 

hubungan manusia dengan alam semesta. Ragam hias 

yang difungsikan sebagai penghias rumah Tradisional 
Kampung Arab Al-Munawwar Palembang dapat 

dikelompokan berdasarkan karakter, sifat dan bentuk 

dari ragam hias itu sendiri di antaranya adalah. 

858



 
Mukhsin Patriansah, S.Sn., M.Sn 

5 
 

1. Motif Tumbuh-tumbuhan  

 

Motif tumbuh-tumbuhan banyak dijumpai 

hampir di setiap jenis ragam hias yang ada di 

Nusantara.  Dalam visualisasinya motif tumbuh-

tumbuhan sudah mengalami stilisasi bentuk, baik dari 

bentuk daun, bunga, batang dan akar. Ciri khas dari 

motif ini adalah berbentuk sulur-suluran, yang 

memiliki relung yang bergerak ke dalam hingga ke 

luar, ada juga yang merembat mulai dari sisi kiri 
hingga ke kanan. Motif tumbuh-tumbuhan ini biasa 

ditemukan di bagian ventilasi pintu dan jendela 

rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang, di samping itu penerapan motif tumbuh-

tumbuhan juga digunakan pada tiang, pintu dan 

jendela dari rumah tersebut. Untuk lebih jelasnya 

lihat gambar di bawah ini : 

 

 
 

Gambar 2. “Motif Tumbuh-tumbuhan” yang Diterapkan di 
Bagian Pintu “Rumah  Batu” 

(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

 
 

Gambar 3. “Motif Bunga” yang Diterapkan di Bagian Tiang 
“Rumah Darat” 

(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

 
 

Gambar 4. “Motif Bunga” yang Diterapkan di Bagian 
Jendela “Rumah Batu” 
(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

 
 

Gambar 5. “Motif Sulur-suluran dan Bunga” yang 
Diterapkan di Bagian Jendela “Rumah Kaca” 

(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

2. Motif geometris 

 

Bentuk utama dari ragam hias ini adalah berupa 

penerapan unsur-unsur garis baik itu garis lurus 

maupun garis cekung dan cembung, sehingga 

membentuk pola segi empat, segi tiga, belah ketupat, 
pilin, dan lain sebagainya. Ragam hias geometris 

lebih banyak mengungkapkan unsur utamanya tanpa 

dipengaruhi oleh bentuk alam. Menurut Soegeng 

Toekio (2000 : 53) dari sekian banyak bentuk kita 

dapat membagi pola bentuk utamanya di dalam empat 

kelompok besar, yaitu : 

a) Kaki silang, berupa bentuk persilangan garis 

yang bertumpu pada satu titik, ini dapat berupa : 

silang dua, silang tiga dan silang empat. 

b) Pilin (spiral), berupa relung-relung yang saling 

bertumpuk atau bertumpang membentuk ulir 

yang berupa huruf S atau kebalikannya. Bentuk 
pulir ini dapat diperkaya dengan ukuran yang 

berbeda. 

c) Kincir, bertolak dari mata angin yang bergerak 

ke kiri atau kek kanan. Pada garisnya membentuk 
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putaran yang berakhir dalam susunan melingkar 

dengan putaran (spill) 

d) Bidang, pada kelompok ini dapat terdiri dari 

bidang segi tiga, bundar, empat persegi, dan 

gumpalan (blob) yang tak beraturan. 

Keempat kelompok dasar ini dalam ragam hias 

geometris dapat membentuk berbagai macam variasi, 

baik bentuk tunggalnya maupun bentuk kombinasinya 

(Soegeng Toekio, 2000 : 53). Bentuk dasar silang 

misalnya banyak melahirkan bentuk-bentuk lain 
seperti bentuk silang tiga dan swastika ada juga yang 

berbentuk tanda plus (+). Bentuk dasar bidang juga 

bisa menghasilkan berbagai macam jenis motif 

seperti bentuk belah ketupat, segitiga, bulatan, dan 

segi empat dan segi enam. Selanjutnya bentuk dasar 

pilin (spiral), pengulangan beberapa bentuk dasari 

pilin mampu melahirkan berbagai macam jenis motif 

yang berbeda-beda. Bentuk dasar kincir berupa 

bentuk pusaran yang di ulang atau juga dibuat dengan 

memusar pada satu titik pusat, dalam penerapannya 

juga ada penambahan berupa jurai atau lidah-lidah 
pada bagian ujungnya.  

Motif dengan pola geometris ini juga ditemukan 

di rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang. Penerapan motif geometris ini biasa 

ditemukan di bagian jendela dan pintu, ventilasi 

jendela dan pintu, ada juga penempatannya di bagian, 

rilling tangga, rilling teras, teritisan, dan lantai 

keramik. 

 

 
 

Gambar 6. “Motif Geometris Silang Empat” yang 
Diterapkan di Bagian Ventilasi Jendela “Rumah Kaca” 

(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

 
 

Gambar 7. “Motif Geometris Pilin” yang Diterapkan di 

Bagian Pintu “Rumah Kembar Darat Selatan ” 
(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

 
 

Gambar 8. “Motif Geometris Pilin” yang terdapat di bagian 
Konstruksi Atap  “Rumah Batu ” 

(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

B. Bentuk dan Fungsi Ornamen Rumah Tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang 

Proses menciptakan suatu karya seni biasanya 

selalu terkait dengan nilai keindahan, sombolis dan 

makna tertentu, demikian pula dengan seni ornamen 

atau ragam hias rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar Palembang, yang penciptaanya selalu 

terkait dengan nilai estetis, simbolis dan makna 

tertentu. Hadirnya sebuah ornamen di tengah-tengah 

kehidupan manusia sejak zaman prasejarah sampai 

sekarang tidak hanya diekspresikan sebagai penghias 

benda, tetapi di dalamnya juga terkadung nilai-nilai, 

norma-norma, dan adat-istiadat sesuai dengan 
pandangan masyarakat pendukungnya. Ornamen 

dihadirkan sebagai penanda atau berupa simbol yang 

ingin menyatakan sesuatu. Visualisasi ornamen 

diwujudkan dalam media kayu, keramik, semen, dan 

lain sebagainya dengan bentuk dua dimensional dan 

tiga dimensional. Ornamen difungsikan sebagai 

penghias benda, di samping itu ornamen juga 

berfungsi mempengaruhi pola pikir, berprilaku, dan 

bertindak suatu masnyarakat kearah yang lebih baik. 

Tampilan ornamen pada rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang tidak 

terlepas dari  manifestasi berupa keinginan yang kuat 

dari nenek moyang Sumatera Selatan khususnya kota 

Palembang untuk mengekspresikan pengalaman 

estetisnya yang mengacu pada sumber-sumber yang 

ada di alam sekitar mereka, kemudian dituangkan 

dengan beraneka ragam bentuk motif yang digarap 

dengan indah. Secara keseluruhan ornamen yang ada 

di Kampung Arab Al-Munawwar Palembang tidak 
memiliki penamaan dan pemaknaan, namun 

berdasarkan temuan-temuan data yang telah diolah 
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dan dianalisis dapat diidentifikasikan bahwa 

sebagaian besar ornamen tersebut berangkat dari alam 

sekitar mereka berupa tumbuh-tumbuhan yang telah 

mengalami stilisasi bentuk. Untuk lebih jelasnya lihat 

tabel gambar di bawah ini : 

Sumber Ide Motif Yang Dihasilkan 
 

Tumbuhan Pakis 
(Foto : Mukhsin, 2012) 

 

Motif Sulur-Suluran Relung 
Pakis (Foto, Mukhsin, 2018) 

 

 
Tumbuhan kangkung 

(Foto : Mukhsin, 2012) 

 
Motif Sulur-Suluran Relung 

kangkung  
(Foto, Mukhsin, 2018) 

Bunga Melati 
(Foto : Mukhsin, 2012)  

Motif Bunga Melati 
(Foto, Mukhsin, 2018) 

 
Tabel 1. Identifikasi Sumber Motif 

 

Secara fisik ornamen yang ditampilkan memiliki 

fungsi bersifat simbolis dan filosofis yang 

berhubungan erat dengan pandangan hidup, agama, 

dan adat-istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan 

analisis dari data yang ditemukan dapat dikatakan 

bahwa kehadiran ornamen di rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang memiliki 

dua fungsi yakni sebagai ekspresi estetik dan sebagai 
simbolis dan pandangan hidup bagi masyarakat 

Kampung Arab. Simbol yang hadir pada ornamen 

tersebut bersifat konvensi yakni berdasarkan dengan 

sistem budaya dan kepercayaan agama Islam yang 

mereka anut. 

Ornamen merupakan  karya seni kreatif yang 

dibuat oleh manusia yang di dalamnya memiliki 

makna filosofi dan nilai-nilai tertentu dalam 

kehidupan yang dimanfaatkan untuk berbagai 

kebutuhan untuk tujuan yang lebih baik. Pemanfaatan 

ornamen dalam sendi kehidupan manusia tentunya 

memiliki nilai fungsi baik secara personal, sosial dan 

fisik. Seperti diungkapkan oleh Feldman terjemahan 

Gustami (1990:1) menyatakan bahwa banyak di 

antara kita berpendapat, bahwa fungsi-fungsi seni 

berguna dan diperlukan dalam menuntun kehidupan 

manusia adalah pribadi, bahkan mungkin pada 
tingkatannya yang paling baik. Hadirnya seni 

ornamen pada rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar  memiliki fungsi tertentu dalam 

pandangan masyarakatnya. Menurut Edmund 

B.Feldman terjemahan Gustami (1990:2) mengatakan 

bahwa : 

 

Seni terus berlangsung untuk memuaskan : (1) 

kebutuhan-kebutuhan individu kita tentang ekspresi 

pribadi, (2) kebutuhan-kebutuhan sosial kita untuk 

keperluan display, perayaan dan komunikasi, serta (3) 
kebutuhan fisik kita mengenai barang-barang dan 

bangunan-bangunan yang bermanfaat.  

 

Fungsi personal tidak terlepas dari kebutuhan 

jasmani dan rohani manusia akan keindahan, fungsi 

sosial berhubungan ikatan suatu konvensi dari suatu 

masyarakat pendukungnya yang mempunyai tujuan 

tertentu seperti tujuan sosial, ekonomi, adat istiadat 

dan kepercayaan. sedangkan Fungsi fisik sebuah 

karya seni selain dapat dinikmati keindahannya juga 

dapat digunakan oleh masyarakat pendukungnya. 
Uraian tersebut menunjukan bahwa sebuah karya seni 

hadir tidak terlepas dari fungsi seni itu sendiri bagi 

masyarakat dengan alam di sekitarnya. Kajian fungsi 

yang dilakukan nantinya tidak menutup kemungkinan 

adanya makna dan simbol yang tersirat di dalam 

ornamen rumah tradisional kampung Arab Al-

Munawwar.  

 

1. Fungsi Personal  

 

Fungsi personal ornamen rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang tidak 
terlepas dari kebutuhan jasmani dan rohani, hal ini 

dikarenakan manusia merupakan makhluk ciptaan 

tuhan yang sempurna yang telah diberikan jasmani 

dan rohani. Kebutuhan jasmani berupa makanan, 

tempat tinggal dan pakaian, sedangkan kebutuhan 

rohani berkaitan dengan religius, etika, sosial, dan 

seni. Ornamen merupakan  karya seni yang mampu 

memberikan kepuasan baik jasmani maupun rohani 

dengan bantuan akal pikiran dan perasaannya dalam 

menciptakan sebuah ornamen tersebut. 
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Penciptaan ornamen rumah tradisional Kampung 

Arab Al-Munawwar Palembang secara personal juga 

tidak bisa dilepaskan dengan nilai religius. Konsep 

Islamisasi masyarakat Kampung Arab juga memiliki 

pengaruh yang cukup kuat dalam melahirkan 

ornamen tersebut. Sebagian besar ornamen yang 

dilahirkan menggunakan motif tumbuh-tumbuhan, hal 

ini dikarenakan Islam melarang perwujudan figur 

binatang dan manusia yang dianggap Syirik 

(menduakan Allah SWT).  

Sebagian besar ide dasar penciptaan ragam hias 

di Kampung Arab Al-Munawwar berangkat dari 

motif tumbuh-tumbuhan sebagai lambang kehidupan, 

kesuburan, dan kemakmuran. Di samping itu juga 

ditemukan ragam hias geometris dan jarang sekali 

ditemukan ragam hias fauna, hal ini dikarenakan 

pengaruh ajaran Islam. Nilai spiritualitas juga 
memiliki andil besar dalam melahirkan ragam hias 

yang ada di rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar Palembang sebagai wujud macro-cosmos 

dan micro-cosmos yakni hubungan antara manusia 

dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam 

semesta. Visualisasi ragam hias dengan pola motif 

tumbuh-tumbuhan sejatinya sudah mengalami 

stilisasi bentuk yakni penyederhanaan bentuk yang di 

ambil dari alam. Seperti yang diungkapkan oleh 

Soegeng Toekio (2000:2) bahwa : 

“Bentuk stilisasi tumbuh-tumbuhan; ragam hias 

jenis ini, dibuat dengan penyederhanaan bentuk-

bentuk dari alam, objek asalnya sebenarnya masih 

bertitik tolak dari alam tumbuh-tumbuhan dengan 

mengambil intinya saja”. 

2. Fungsi Sosial  

 

Fungsi sosial merupakan fungsi seni yang 

memiliki hubungan antara seni dengan lingkungan di 

sekitarnya dengan suatu ikatan atau konvensi.  

Ornamen sebagai benda seni tentu memiliki ikatan 

konvensi bagi masyarakat pendukungnya berupa 

makna, nilai dan norma prilaku suatu masyarakat. 

Kehidupan manusia yang terikat dengan suatu sistem 

dan aturan tertentu, hal ini turut mempengaruhi 

lahirnya suatu ornamen.  

 
Keberagaman jenis ornamen yang ada di 

Nusantara dikarenakan ikatan suatu konvensi dari 

suatu masyarakat pendukungnya dengan ekspresi 

yang berbeda-beda. Setiap individu-individu 

mempunyai pandangan tersendiri dalam menafsirkan 

sebuah fenomena yang terjadi, hal ini tampak pada 

ornamen rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar. Fungsi ornamen tersebut disesuaikan 

dengan nilai, norma, dan pandangan hidup 

masyarakatnya.  

ornamen yang diciptakan mempunyai fungsi 

sosial berupa makna dan pandangan hidup bagi 

masyarakat pendukungnya, misalnya motif tumbuh-
tumbuhan yang melambangkan tentang kehidupan, 

kedamaian dan kesuburan. Salah satu moti tumbuh-

tumbuhan tersebut terdapat motif sulur-suluran 

berupa relung pakis memaknai fungsi sosial berupa 

peran seseorang untuk menasehati orang lain, tetapi 

sebelumnya orang tersebut harus mengoreksi dirinya 

terlebih dahulu sebelum ia menasehati orang lain.  

3. Fungsi fisik 

 

Fungsi fisik sebuah karya seni selain dapat 

dinikmati keindahannya juga dapat digunakan oleh 

masyarakat pendukungnya. Lebih lanjut apa yang 

diungkapkan oleh Edmund Burke Feldman 

terjemahan Sp. Gustami menjelaskan Fungsi seni dan 

desain  dihubungkan dengan penggunaan objek-objek 

atau benda-benda yang efektif sesuai dengan kriteria 

kegunaan dan efisiensi baik penampilan maupun 

tuntunan atau permintaannya (1996 : 70). 

 
Fungsi fisik ornamen rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar memiliki dua sifat 

utama yakni sifat yang pasif dan sifat yang aktif. 

Fungsi ornamen yang bersifat fasif adalah ornamen 

yang diterapkan hanya untuk menambah nilai 

keindahan dari sebuah bangunan rumah adat atau 

rumah tradisional, apabila motif tersebut dilepaskan 

tidak mempengaruhi konstruksi dari bangunan 

tersebut. Sedangkan fungsi aktif yakni sebuah 

ornamen apabila dilepaskan dari kedudukannya dapat 

mempengaruhi konstruksi dari bangunan tersebut. 

Untuk lebih jelas lihat gambar di bawah ini : 
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Gambar 9. “Motif Geometris Pilin” berfungsi sebagai 
konstruksi atap “Rumah Batu” Kampung Arab Al-

Munawwar Palembang 
(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

Gambar 10. “Motif Bunga ” berfungsi sebagai penghias 
jendela “Rumah Batu” Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang 
(Foto : Mukhsin, 2018) 

 

 

 

KESIMPULAN 

a. Kesimpulan  

Proses menciptakan suatu karya seni biasanya 

selalu terkait dengan nilai fungsi dan simbolis 

tertentu, demikian pula dengan seni ornamen atau 

ragam hias rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar Palembang, yang penciptaanya selalu 

terkait dengan nilai fungsi dan simbolis. Ornamen 

yang dihasilkan sebagai penambah nilai estetik dari 

rumah tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang dipengaruhi oleh sistem budaya dan 

kepercayaan agama Islam yang melarang 

menggambar figur binatang dan manusia yang 
dianggap mendekati perbuatan syirik (menduakan 

Allah SWT). Ornamen yang ada di rumah tradisional 

Kampung Arab Al-Munawwar Palembang memiliki 

dua jenis motif yakni motif tumbuh-tumbuhan dan 

motif geometris. 

Bentuk ornamen secara visual mempunyai nilai 

estetik, di samping itu ornamen yang ada di Rumah 

Kampung Arab juga memiliki fungsi dan makna 
tersendiri bagi masyarakat pendukungnya. Makna dan 

simbol yang diusungkan dalam ornamen tersebut 

memberikan pandangan hidup bagi masyarakatnya 

untuk mengarah kejalan yang lebih baik agar 

teciptanya hubungan manusia dengan tuhannya 

(makrokosmos) dan hubungan antara manusia dengan 

alam semesta dan lingkungannya (mikrokosmos). 

b. Saran 

Tentu penelitian ini banyak sekali 

kekurangannya, butuh waktu dan penelitian yang 

lebih lanjut agar semuanya bisa dikupas secara detail, 

sehingga nilai-nilai yang tersirat di balik wujud fisik 

ornamen rumah tradisional Kampung Arab Al-

Munawwar Palembang dapat terungkap. maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran bagi semua 

pihak untuk kesempurnaan penelitian ini.  

Masih banyak hal yang menarik yang perlu 

ditelaah dari ornamen rumah tradisional Kampung 

Arab Al-Munawwar Palembang. penulis 

menyarankan kepada peneliti lainnya untuk mengkaji 

lebih mendalam lagi tentang ornamen rumah 

tradisional Kampung Arab Al-Munawwar 

Palembang. baik dari segi sosiologi, antropologi, 
sistem pernikahan, tradisi haoul, ziarah kubro dan 

lain sebagainya, sehingga melalui pendekatan-

pendekatan multi disiplin tersebut kita mampu 

memberikan wacana baru tentang kebudayaan yang 
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ada di Sumatera Selatan khusunya di kota palembang. 

Kajian tentang ornamen rumah tradisional Kampung 

Arab Al-Munawwar Palembang merupakan sebuah 

kajian yang menarik, untuk diteliti lebih lanjut.  
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ABSTRAK: Pertumbuhan penduduk yang besar, persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, dan rendahnya 

daya serap industri di perkotaan, menyebabkan urbanisasi di Indonesia termasuk dalam kategori “urbanisasi tanpa 

industrialisasi” atau “inflasi perkotaan” dalam bentuk migrasi. Migrasi disebabkan karena ketidaktersediaan kebutuhan 

yang diinginkan oleh masyarakat di tempat asal dan kemudian mencoba mencari pekerjaan di sektor “modern” 

perkotaan tanpa adanya keahlian dan pendidikan yang dimiliki oleh para migran tersebut.Persoalan utama migran 

terkait erat dengan kondisi sektor informal perkotaan “underground economy”.Dengan begitu, permasalahan pada 

penelitian ini adalah bagaimana jaringan sosial buruh migran di Kota Palembang”.Pendekatan penelitian menggunakan 

metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta dianalisa dengan 

menggunakan teori jaringan menurut Granovetter (2005).Analisa penelitian menunjukkan bahwa jaringan sosial buruh 

migran di Kota Palembang memiliki ikatan yang kuat yang disebabkan oleh beberapa bentuk jaringan yaitu jaringan 

kepentingan, jaringan kekuatan dan jaringan sentimen. Namun jaringan buruh migran di Kota Palembang juga 

terkendala oleh beberapa faktor, seperti adanya persaingan antar sesama buruh di dalam mencari lahan pekerjaan, makin 

banyaknya lapangan pekerjaan yang menggunakan teknologi industri sehingga tenaga buruh yang dibutuhkan makin 

sedikit, dan kurangnya penggunaan teknologi komunikasi sesama buruh yang mengakibatkan lambatnya informasi yang 

sampai. 

  

Kata Kunci: Jaringan Sosial, Buruh Migran, Ikatan 

 

ABSTRACT: Large population growth, uneven distribution of populations between regions, and low absorption of 

industries in urban areas, have caused urbanization in Indonesia to go down into the category of “urbanization without 

industrialization” or “urban inflation” in the form of migration. Migration is provoked by the deficiency of needs 

desired by people in the place of provenance and suddenly seeking to encounter job in the “modern” urban sector 

without the competence and education that migrants have. The fundamental issues of migrants are intimately associated 

to the conditions of the urban informal sector. That means, the problem in this research is how the social networks of 

migrant workers in Palembang City. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through 

observation, interviews, and analyzed using network theory conforming to Granovetter (2005). Analysis of the study 

explains that the network of social migrant workers in the city of Palembang has deep ties made by several constructs 

of networks, particularly interest, electricity and sentiment networks. However, the network of migrant workers in the 

city of Palembang is further necessitated by several considerations, such as rivalry between fellow workers in finding 

work, the expanding quantity of jobs using industrial technology so that fewer workers are required, and the lack of use 

of communication technology among workers is limited to reach. 

 

Key Words: Social networks, Migrant Workers, Association 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Urbanisasi adalah proses perubahan suatu desa 

menjadi kota. Secara nasional, urbanisasi bisa dilihat 

dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan dan 

proporsi orang yang bekerja di sektor non-pertanian. 

Sebagai contoh, pada tahun 1998, sebesar 31,5 persen 

penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan sebanyak 

49,2 persen bekerja di sektor non-pertanian (Suharto, 

2002:149).  

Migrasi yang dilakukan, dapat menambah jumlah 

penduduk di suatu wilayah dan juga dapat mengurangi 
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jumlah penduduk yang di suatu wilayah yang di tinggal 

oleh para migran.Salah satu wilayah di Indonesia yang 

menjadi tujuan para migran adalah Kota Palembang. 

Pada tahun 2015, penduduk kota Palembang  sebanyak 

1.580.517 jiwa yang terdiri atas 791.943 jiwa penduduk 

laki-laki dan 788.574 jiwa penduduk perempuan. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan jumlah penduduk kota Palembang ditahun 2010 

dan tahun 2014, yaitu sebesar 1.468.007 juta jiwa dan 

1.558.494 juta jiwa. Jumlah penduduk kota Palembang 

yang lebih dari 1.000.000 juta jiwa menjadikan kota 

Palembang sebagai salah satu kawasan kota 

metropolitan. Kota Palembang yang mengalami 

peningkatan jumlah penduduk menandakan adanya 

perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk 

dapat berdampak positif jika jumlah penduduk tersebut 

berperan sebagai modal bagi penggerak pembangunan 

sosial dan fisik dan akan berdampak negatif jika 

penduduk membebani kota. 

Berdasarkan data sensus migran 2015,  jumlah 

migrasi seumur hidup 347.683 jiwa dari jumlah 

penduduk 1.230.889 jiwa. Dari hasil perhitungan 

Migrasi risen di Kota Palembang, setiap 1.000 

penduduk yang ada, terdapat 37 orang migran, 

sedangkan dari hasil perhitungan angka migrasi seumur 

hidup 254,2 per seribu jiwa yang artinya setiap 1.000 

penduduk Kota Palembang terdapat antara 254.255 

orang yang masuk ke Kota Palembang untuk 

melakukan migrasi seumur hidup. 

Persoalan utama migran internal terkait erat dengan 

kondisi sektor informal perkotaan yang kerap disebut 

sebagai “underground economy” itu. Sebagai contoh, 

mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima kerap 

menghadapi permasalahan seperti penggusuran, 

permodalan yang kecil, konflik dengan penduduk 

setempat, konflik dengan pengguna lahan publik lain 

(pejalan kaki, sopir angkutan kota, pemilik mobil 

pribadi, pemilik toko), dan konflik dengan petugas 

keamanan. Fenomena seperti ini menunjukan pada 

keadaan dimana pertumbuhan kota berjalan cepat 

namun pertumbuhan tersebut tanpa diimbangi dengan 

lapangan kerja dan kesmepatan kerja yang memadai, 

khususnya di sektor industri dan jasa. Akibatnya, para 

migran yang berbondong-bondong meninggalkan 

desanya dan tanpa bekal keahlian yang memadai tidak 

mampu terserap oleh sektor “modern” 

perkotaan.Mereka kemudian bekerja di sektor informal 

perkotaan yang umumnya ditandai oleh produktivitas 

rendah, upah rendah, kondisi kerja buruk, dan tanpa 

jaminan sosial. 

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang 

jaringan sosial buruh migran yang ada di Kota 

Palembang. Hal ini dikarenakan buruh migran yang ada 

di Kota Palembang memiliki ikatan yang berbeda 

dalam  mempertahankan eksistensi migran dengan 

penduduk Kota Palembang sendiri. Hal ini disebabkan 

karena apabila buruh migran tersebut tidak dapat 

membangun jaringan, maka mereka akan cukup 

kesulitan dalam mempertahankan dan mendapatkan 

informasi. Karena sejatinya kehidupan yang dibangun 

dalam sebuah masyarakat tidak lepas dari apa itu yang 

namanya interaksi. Interaksi sendiri dalam pelaksaanya, 

dilakukan lebih dari satu orang untuk membentuk suatu 

hubungan sosial yang kemudian  membentuk sebuah 

jaringan sosial. Melalui jaringan sosial yang terbentuk 

maka disini akan terjadilah keuntungan yang 

bdirasakan oleh setiap migran. Hal yang seperti yang 

membuat jaringan sangat dibutuhkan bagi setiap 

individu. 

Penelitian ini penting untuk mengangkat masalah 

tentang jaringan sosial buruh migran yang ada di Kota 

Palembang.Peneliti menjadi tertarik untuk meneliti 

hubungan sosial dan sistem kerjasama antarsesama 

migran yang ada di Kota Palembang.Dari hubungan 

sosial dan kerjasama tersebut maka terciptalah jaringan 

sosial antar migran yang ada di Kota 

Palembang.Kepercayaan antar sesama individu dalam 

memberikan informasi dan jairngan sosial yang 

dibangun cukup menarik untuk diteliti.Berdasarkan 

penjelasan yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Jaringan 

Sosial Migran di Kota Palembang”. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam 

latar belakang maka yang menjadi pertanyaan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk jaringan sosial buruh migran 

yang ada di Kota Palembang? 

2. Faktor-faktor apa menjadi kendala terbentuknya 

jaringan sosial buruh migran di Kota Palembang? 

 

 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

Pertama, penelitian “Jaringan Sosial dan Variasi 

Pekerjaan Para Migran di Kota Samarinda” ditulis 

oleh Izzah Jurnal Sosiologi Mayarakat Volume 16 

Tahun 2011.Penelitian ini membahas tentang 

karakteristik etnis migrasi di Samarinda yang 

didominasi oleh migran Jawa.Metode yang digunakan 

adalah analisis jelas dengan pengumpulan data melalui 

literatur, observasi, dan wawancara. 

Kedua, berjudul “Jaringan Sosial Antar Pelaku 

Usaha Rongsokan Plastik Di Desa Kejagan, 

Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto”.Ditulis 

oleh Sobirin (2011).Penelitian ini membahas tentang 

mekanisme jaringan sosial usaha rongsokan terutama 

rongsokan plastik yang ada di Desa Kejagan.Metode 
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penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 

Ketiga, penelitian tentang“Jaringan Sosial 

Prostitusi Terselubung Sales Promotion Girl Rokok 

Mobile Di Surabaya” ditulis oleh Racmawati Jurnal 

Paradigma (2013). Penelitian ini membahas tentang 

Sales Promotion Girl dapat masuk ke perdagangan seks 

melalui berbagai cara, masing-masing mempunyai 

hubungan dengan sektor yang berbeda dalam industri. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan 

seorang sales promotion girl rokok melakukan 

prostitusi terselubung dan jaringannya. Teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Jaringan 

Sosial James S. Coleman, Pertukaran Sosial George 

Homans,  dan Fenomenologi Alfred Schutz. Metode 

yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Lokasi Penelitian di kota 

Surabaya. Subyek yang dipilih secara 

purposive.Mereka adalah 11 Sales Promotion Girl 

rokok mobile yang membentuk jaringan sosial 

prostitusi terselubung.Penelitian ini bersifat kualitatif 

yang berangkat dari suatu data untuk mengetahui 

fenomena yang terjadi.Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. 

Keempat, “Jaringan Sosial Tenaga Kerja Bongkar 

Muat Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya” ditulis 

oleh Apriyanto dan Imron dalam Jurnal Paradigma 

(2014). Penelitian ini membahas tentang jaringan 

TKBM  pada pekerjaan informalnya. Penelitian 

kualitatif ini menggunakan pendekatan jaringan sosial 

yang menekankan analisis abstrak.  Hasil dari 

penelitian yang dilakukan yaitu di dalamtenaga kerja 

serbaguna terdapat 2 jaringan yang tercipta yaitu, 

jaringan sosial antara PBM (Perusahaan Bongkar Muat) 

dengan TKBM dan jaringan sosial antar sesama 

TKBM. Untuk mengetahui proses jaringan sosial 

TKBM digunakan teori jaringan sosial. 

Kelima, penelitian tentang “Jaringan Sosial Bonek 

Di Malang Raya”, ditulis oleh Hasyim dan affandi 

dalam jurnal Paradigma (2015).Penelitian ini 

membahas tentang Bonek Mania merupakan salah satu 

suporter terbesar yang ada di Indonesia. Dimana 

mereka tidak hanya berada di Kota Surabaya saja 

melainkan diberbagai kota di Indonesia, mereka 

membangun sebuah jaringan dengan warga sekitar dan 

beberapa komunitas Bonek mania yang ada di beberapa 

kota terdekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bentuk jaringan sosial yang dibangun oleh 

Bonek Malang Raya dengan warga sekitar dan bentuk 

jaringan sosial Bonek Malang Raya dengan beberapa 

komunitas Bonek di berbagai kota terdekat. Penelitian 

ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori 

jaringan sosial dari Grannoverter dan menggunakan 

pendekatan pertukaran sosial Peter M.Blau yang 

menjelaskan hubungan antar aktor atau struktur yang 

ada didalam komunitas Bonek Malang Raya tersebut 

yang nantinya dipahami sebagai interaksi dan bentuk 

jaringan antar bonek yang dilakukan secara rutin, 

beserta pertukaran dan tawaran yang ada di sebuah 

komunitas tersebut. Teknik pengumpulan data 

menggunakan obesrvasi sementara teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

kualitatif deskriptif yang menafsirkan dan memberi 

gambaran mengenai jaringan sosial buruh migran yang 

ada di Kota Palembang.Penelitian ini memusatkan 

kepada buruh yang memiliki asal usul dari luar Kota 

Palembang yang kemudian bekerja dan berdomisili di 

Kota Palembang.Peneliti mengambil lokasi penelitian 

di Kota Palembang yaitu di kawasan KM 5.Lokasi ini 

dipilih karena KM 5 karena terdapat pabrik-pabrik dan 

beberapa bangunan yang sedang dibangun oleh buruh. 

Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan 

secara snowball yaitu teknik penentuan informan yang 

mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar.Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi lokasi penelitian (Kaelan, 2012:89).Tujuan 

menggunakan snowball karena lokasi tempat tinggal 

buruh migran yang tidak di satu tempat yang sama. 

Namun peneliti tetap memberikan kriteria awal pada 

informan agar data yang didapatkan sangat akurat. 

Adapun peneliti dapatkan jumlah informan mencapai 

21 orang dengan kriteria informan sebagai berikut : 

1. Buruh migran yang sudah migrasi ke Kota 

Palembang minimal lima (5) tahun. 

2. Buruh migran yang berumur minimal 20 tahun 

Unit analisis pada penelitian ini adalah individu 

yaitu buruh migran yang ada di Kota Palembang 

dengan proses pengumpulan data melalui teknik 

analisis data pada penelitian kualitatif. Analisis data 

kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti 

mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana 

data yang sesungguhnya penting atau tidak. Ukuran 

penting dan tidaknya mengacu  pada kontribusi data 

tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. 

Teknik pemeriksaan dan keabsahan data atau 

triangulasi bertujuan untuk keperluan pengecakan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. 

Proses ini dalam penelitian bermaksud untuk menguji 

kredibilitas data yang diperoleh. Untuk menguji 

kredibilitas data yang didapat peneliti, maka peneliti 

menggunakan tiga sudut pandang, yaitu: triangulasi 
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sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. 

Triangulasi sumber, yaitu membandingkan mencek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda. Triangulasi 

metode, yaitu usaha untuk mencek keabsahan data 

dengan cara menggunakan lebih dari satu teknik  

wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang 

kemudian dilakukan guna mendapatkan validitas data, 

adapun metode triangulasi yang dapat digali dari tiga 

sisi, yaitu: triangulasi sumber,  triangulasi data dan 

triangulasi metode 

Analisis data merupakan suatu langkah yang 

menentukan hasil penelitian, karena analisis data 

berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Proses 

dari analisis data secara keseluruhan tersebut 

melibatkan usaha untuk memaknai data.Maka dari itu, 

di dalam proses analisis data terdapat proses mencari 

dan menyusun data yang diperoleh saat melakukan 

wawancara, observasi, serta dokumentasi secara 

sistematis sehingga data mudah dipahami ketika 

melakukan analisis dan hasil temuan tersebut dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data dari Creswell. Pada 

penjelasannya Creswell (2013: 276) mengajak peneliti 

untuk melihat analisis data kualitatif sebagai suatu 

proses penerapan langkah-langkah dari yang spesifik 

hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang 

berbeda. Lebih lanjut, Cresswell (2013, 276-284) 

menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai 

berikut ini : 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk 

dianalisis. Langkah ini melibat- kan transkrip 

wawancara, men-scanning materi, mengetik data 

lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data 

tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda 

tergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama 

adalah membangun general sense atas informasi 

yang diperoleh dan merefleksikan maknanya 

secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti 

kualitatif menulis catatan-catatan khusus atau 

gagasan-gagasan umum tentang data yang 

diperoleh.  

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding 

data. Coding merupakan  proses mengolah materi 

atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan 

sebelum memaknainya (Rossman dan Rallins, 

dalam Cresswell, 2013: 276). Langkah ini 

melibatkan beberapa tahapan, yaitu : mengambil 

data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan 

selama proses pengumpulan, mensegmentasi 

kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke 

dalam kategori-kategori, kemudian melabeli 

kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus 

yang sering kali didasarkan pada istilah atau 

bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (in 

vivo). 

4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan 

setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-

tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini 

melibatkan usaha penyampaian informasi secara 

detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau 

peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu. 

5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema 

tersebut akan disajikan kembali dalam narasi atau 

laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer 

adalah menerapkan pendekatan naratif dalam 

menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa 

meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, 

tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-

subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-

perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang 

keterhubungan antartema. 

6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah 

interprestasi data (memaknai data). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bentuk Jaringan Sosial Buruh Migran di Kota 

Palembang 

1. Jaringan Kepentingan, berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa 

adanya jarigan kepentingan yang terbentuk yang 

disebabkan karena adanya pemenuhan kebutuhan 

ekonomi yang ingin dicapai oleh buruh migran, 

mencari relasi yang lebih luas untuk memperoleh 

pekerjaan, serta mencari informasi pekerjaan 

Jaringan kepentingan pada buruh migran sifatnya 

tidak sementara dan bisa berubah-ubah, sesuai 

dengan kepentingan dari buruh migran itu 

sendiri.Seperti apa yang telah diungkapkan oleh 

granovetter bahwa  hubungan sosial yang 

membentuk adalah hubungan sosial yang 

bermuatkan kepentingan pada tujuan yang ingin 

dicapai oleh aktor, struktur sosial bersifat 

sementara dan berubah-ubah. 

2.  Jaringan Kekuatan, berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara, bahwa jaringan kekuatan ini 

dibentuk oleh beberapa faktor yaitu: faktor 

ekonomi, karena buruh migran Kota Palembang 

tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan 

keterampilan yang bisa bersaing untuk mencari 

pekerjaan di perkotaan serta hubungan sosial 

antara sesama buruh, buruh dengan keluarga atau 
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kerabat serta hubungan buruh dengan pemilik 

pabrik 

Jaringan kekuatan (power) yang dibangun oleh 

buruh migran di Kota Palembang merupakan hasil 

dari kesadaran kolektif bersama yang dibangun di 

antara buruh dengan orang-orang disekitar buruh 

migran. 

3. Jaringan Sentimen, berdasarkan hasil lapangan 

bahwa jaringan sentimen pada buruh migran di 

Kota Palembang merupakan jaringan yang 

dihasilkan dari hubungan kekerabatan  dan 

kesamaan asal daerah. 

Jaringan sentiment yang dilandasi oleh hubungan 

kekerabatan dan kesamaan asal daerah merupakan 

hubungan sosial yang memiliki muatan secara 

emosional antara buruh dengan buruh yang lain 

maupun buruh dengan atasan.  

Faktor-faktor yang menjadi kendala terbentuknya 

jaringan sosial buruh migran di Kota Palembang 

1. Seperti adanya persaingan antar sesama buruh di 

dalam mencari lahan pekerjaan, 

2. Makin banyaknya lapangan pekerjaan yang 

menggunakan teknologi industri sehingga tenaga 

buruh yang dibutuhkan makin sedikit,  

3. Kurangnya penggunaan teknologi komunikasi 

sesama buruh yang mengakibatkan lambatnya 

informasi yang sampai. 

Jaringan sosial buruh migran di Kota Palembang 

terbentuk berdasarkan simpul-simpul yang diikat oleh 

nilai—nilai yang ada di dalam masyarakat melalui 

hubungan yang terjalin antara buruh migran dengan 

aktor lainnya seperti keluarga, pertemanan maupun 

pihak pemilik tempat dimana buruh tersebut bekerja  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jaringan yang 

terbangun pada buruh migran di Kota Palembang 

memiliki dua ikatan yaitu ikatan kuat dan ikatan 

lemah.Ikatan kuat ini dapat dilihat adanya 

ketergantungan buruh migran dengan keluarga dan 

teman terhadap informasi untuk mendapatkan 

pekerjaan maupun pemenuhan kebutuhan hidup buruh, 

sedangkan ikatan lemah terjadi pada buruh migran 

dengan pemilik tempat dimana mereka bekerja. 

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh 

Granovetter.Ia menegaskan bahwa ikatan yang kuat 

pun mempunyai nilai dimana ada motivasi lebih besar 

untuk saling membantu dan lebih cepat untuk saling 

memberikan bantuan.  

 

KESIMPULAN 

1. Bentuk jaringan Sosial Buruh Migran di Kota 

Palembang, yaitu  jaringan kepentingan, 

disebabkan karena adanya pemenuhan kebutuhan 

ekonomi yang ingin dicapai oleh buruh migran, 

mencari relasi yang lebih luas untuk memperoleh 

pekerjaan, dan untuk mencari informasi pekerjaan. 

Jaringan kekuatan (power),  yang dibangun oleh 

buruh migran di Kota Palembang merupakan hasil 

dari kesadaran kolektif bersama yang dibangun di 

antara buruh dengan orang-orang disekitar buruh 

migran.  Jaringan Sentimen, yang dilandasi oleh 

hubungan kekerabatan dan kesamaan asal daerah 

merupakan hubungan sosial yang memiliki muatan 

secara emosional antara buruh dengan buruh yang 

lain maupun buruh dengan atasan.  

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala terbentuknya 

jaringan sosial buruh migran di Kota Palembang, 

seperti adanya persaingan antar sesama buruh di 

dalam mencari lahan pekerjaan, makin banyaknya 

lapangan pekerjaan yang menggunakan teknologi 

industri sehingga tenaga buruh yang dibutuhkan 

makin sedikit, kurangnya penggunaan teknologi 

komunikasi sesama buruh yang mengakibatkan 

lambatnya informasi yang sampai. 
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ABSTRAK: Kemampuan membaca notasi balok di setiap tingkatan pendidikan, mengalami kendala dalam hal ukuran 

ketepatan membaca nilai notasi, walaupun dalam pokok bahasan ritme telah dijelaskan berkenaan dengan bentuk dan 

nilai notasi. Oleh karena itu penelitian ini memberikan rumusan-rumusan ritme yang berupa simbol –cara baca– dalam 

mengukur nilai panjang pendek bunyi pada notasi musik, dimana simbol tersebut sebagai solusi dalam memecahkan 

permasalahan yang dimaksud. Selanjutnya analisis data-data yang berhubungan dengan teori musik barat tersebut 

diolah dan dirumuskan melalui musikologi. 

 

Kata Kunci : Ritme – Simbol Cara Baca – Notasi Balok  

 

ABSTRACT: The ability to read beam notation at every level of education involves complications in terms of the size of 

the accuracy of reading notation values indeed nevertheless the subject of rhythm becomes been pointed out with 

concern to the form and value of notation. Accordingly, this research provides rhythm formulas in the form of symbols - 

how to read - in measuring the precise range of sound in music notation, where the symbol is a quick fix in dealing with 

the complication in question. Furthermore, the analysis of data concerning to western music theory is dealt with and 

formulated through musicology. 

 

Key Words: Rhythm, Symbol, How to Read, Beam Notation 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Pengetahuan tentang teori musik yang berhubungan 

dengan membaca notasi balok sudah didapatkan pada 

berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SMP dan SMA 

pada mata pelajaran seni budaya dan perguruan tinggi 

yang memiliki program studi seni musik khususnya. 

Akan tetapi, realitanya kemampuan membaca notasi 

balok di setiap tingkatan pendidikan, mengalami 

kendala dalam hal ukuran ketepatan membaca nilai 

notasi, walaupun dalam pokok bahasan ritme telah 

dijelaskan berkenaan dengan bentuk dan nilai notasi. 

Penjelasan di atas dapat kita lihat pada kenyataan di 

lapangan. seperti halnya ketika siswa-siswa 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sukat 4/4  

berikut. 

 
Gambar 1. Notasi 1. Potongan lagu Indonesia Raya 

Birama 0 – 4 

 

Kotak merah pada notasi di atas sering dinyanyikan 

tidak sesuai dengan ukuran panjang bunyi ataupun 

ritme yang sebenarnya. Pada kotak merah birama 

pertama suku kata “sia” seharusnya dinyanyikan 

selama 1 ketuk ditambah 3/4 ketuk, faktanya 

kebanyakan dinyaikan hanya 1 ketuk saja. Begitu juga 

pada birama kedua, suku kata “ku” seharusnya 

dinyanyikan 1 ketuk ditambah 1/2 ketuk, namun 

kebanyakan juga hanya dinyanyikan 1 ketuk. Untuk 
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kasus lainnya adalah pemahaman ukuran nilai notasi, 

jika sukat yang digunakan adalah per delapan maka 

nilai notasi tersebut berbeda dengan yang 

menggunakan sukat per empat, seperti contoh lagu 

Desaku Yang Kucinta berikut. 

 

 
Gambar 2 Notasi 2. Potongan lagu Desaku Yang 

Kucinta Birama 0 - 3 

 

Notasi di atas menggunakan sukat 6/8, not pertama 

merupakan not 1/8 yang biasa dibaca atau dibunyika 

1/2 ketuk jika menggunakan sukat per empat. Namun 

pada sukat 6/8 di atas maka not 1/2 tersebut di baca 

menjadi 1 ketuk. Kenyataan dilapangan, kebanyakan 

sudah benar menyanyikan lagu Desaku yang Kucinta 

tanpa menggunakan notasi. Namun setelah diminta 

untuk membaca notasi yang sebenarnya banyak yang 

belum memahami cara membacanya, karena 

menganggap nilai notasi sama seperti yang digunakan 

pada sukat per empat. 

Berangkat  dari permasalahan yang ada, maka 

diperlukanlah pemikiran dan penelitian khusus agar 

dapat membuat suatu ukuran dalam menghitung nilai 

panjang pendek bunyi. Pono Banoe menjelaskan bahwa 

ukuran dalam musik disebut dengan metrik (metric), 

metrik dalam pengetahuan musik mempunyai arti jarak 

waktu –bunyi– atau ukuran panjang dalam waktu –

bunyi–. Banoe (2003 : 274). Berangkat dari asumsi 

yang disampaikan oleh Pono Banoe maka diperlukan 

pemahaman metrik meliputi ritme, sukat (time 

signature), dan tempo, untuk dapat merubah persepsi 

yang lebih tepat dalam membaca sekaligus 

membunyikan notasi balok dalam sebuah karya musik. 

Bahasan  ini memberikan rumusan-rumusan ritme 

dalam membaca notasi balok yang baik dan benar. 

Sehingga dalam menyajikan karya musik sesuai dengan 

yang diinginkan penciptanya. Hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk penghargaan terhadap terhadap karya 

seni. Berdasarkan penjelasan di atas maka makalah ini 

membahas telaah ritme pada notasi balok. 

 

TELAAH RITME 

 

Pada sub bab ini akan dibahas sekilas tentang 

bagaimana unsur-unsur ritme dipahami secara teoritis. 

Oleh karena itu, diperlukan telaah yang 

menginterpretasikan berbagai konsep dan teori yang 

berhubungan dengan ritme, tempo, dan sukat.  

 

Telaah Tempo.  

 

Kecepatan dari sebuah ketukan disebut tempo, 

langkah dasar dari musik. Sebuah tempo yang cepat 

sering digunakan pada musik yang bernada penuh 

energi, cepat, dan menyenangkan. Sedangkan tempo 

yang lambat sering digunakan dalam musik yang 

khidmat, puitis, dan tenang. Penanda sebuah tempo 

biasanya diberikan atau dituliskan diawal sebuah karya 

(Kamien, 1997).  Tempo bergerak secara konstan 

sesuai ukuran yang telah ditentukan. Selain itu tempo 

menjadi ukuran nilai dari ritme yaitu satuan ketuk. 

Apabila bunyi dari sebuah instrumen sepanjang empat 

ketukan yang berjalan, berarti nada tersebut bernilai 4 

ketuk. Tempo menjadi hal pokok dalam bermusik, jika 

tempo tidak tepat maka  seorang penyanyi bisa saja 

akan menyanyi lebih cepat dari iringan musiknya. 

Ukuran dari tempo sendiri adalah ketukan. Ketukan 

merupakan ketukan yang menunjukan banyaknya 

ketukan dalam satu menit. Sebagai contoh apabila ada 

sebuah lagu dengan ketukan MM 60, ini berarti dalam 

satu menit terdapat 60 ketukan. 

 

Telaah Ritme.  

 

 Terdapat banyak sekali penjelasan tentang ritme 

oleh para ahli musik. Namun meminjam pernyataan 

Pono Banoe dalam kamus musiknya, secara singkat 

dijelaskan bahwa ritme merupakan suara yang 

merupakan gambaran panjang pendeknya suatu nilai 

nada. Berangkat dari konsep tersebut, ritme merupakan 

bentuk tetap yang memiliki ukuran pasti, karena 

memiliki nilai. Apabila nilai tersebut dikurangi ataupun 

ditambahkan, akan merubah ukuran yang telah 

disepakati secara teori..  Nilai yang ditentukan dalam 

ritme adalah dengan satuan ketuk, ritme bisa diartikan 

sebagai penentu ketukan dalam musik. Jika mengetuk 

meja dengan tangan secara berulang-ulang maka akan 

menimbulkan bunyi, terdapat gerakan turun dan naik 

oleh tangan. Apabila tangan kita dijatuhkan dengan 

cepat ataupun lambat, akan terdapat perbedaan durasi 

munculnya bunyi tersebut, dari perbedaan durasi 

tersebut maka dapat ditentukan nilainya. Begitu juga 

suara yang dihasilkan oleh manusia secara berulang-

ulang, terkadang panjang dan juga pendek. Namun nilai 

pada ritme akan tergantung pada gerakan tempo yang 

berjalan secara konstan setiap ketuknya. Oleh karena 

itu dalam pembahasan metrik, ritme dan tempo menjadi 

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Secara 
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konvensional tanpa tempo ritme akan tidak jelas nilai 

dari masing-masing nadanya.  

 

Telaah Sukat.  

 

 Istilah sukat sama dengan meter, tanda birama, dan 

time signature pada teori musik. Pada sebuah karya 

musik  terdapat pola yang berulang - ulang dari sebuah 

ketukan yang kuat ditambah dengan satu atau dua 

ketukan yang lebih lemah. Kumpulan ketukan yang 

membentuk sebuah kelompok disebut dengan sukat.  

Kelompok yang berisikan sejumlah ketukan disebut 

birama. Selain tempo sukat sangat mempengaruhi ritme 

pada saat membaca notasi balok. Hal ini dikarenakan 

nilai pada masing-masing not sangat ditentukan oleh 

sukat. Pada umumnya not setengah dipahami bernilai 2 

ketuk, namun ketika sukat yang digunakan  dengan 

bilangan penyebutnya 2 maka not setengah akan 

berubah menjadi 1 ketuk.  

Selanjutnya terdapat beberapa jenis sukat 

berdsarkan jumlah ketukan dalam satu birama. Ketika 

birama memiliki 2 ketukan, dia akan disebut sebagai 

duple meter; cara menghitungnya 1-2, 1-2, dst. Garis 

vertikal pada notasi menandakan awal atau akhir dari 

birama. Ketukan pertama atau yang ditegaskan dari 

sebuah birama disebut sebagai ketukan berat. 

Pola yang memiliki 3 ketukan dalam satu birama 

disebut triple meter; cara menghitungnya 1-2-3, 1-2-3, 

dst. Ketukan beratnya terdapat pada ketukan pertama, 

semua musik waltz merupakan triple meter. Satu lagi 

pola dari meter adalah quadruple meter, yang memiliki 

4 ketukan dalam birama. Seperti biasa, ketukan 

beratnya sangatlah kuat; tetapi pada ketukan ke-3 

ketukan kembali ditegaskan sehingga ketukan ke-3 

terdengar jauh lebih kuat dari ketukan ke-2 dan ke-4, 

dan lebih lemah dari ketukan pertama: 1-2-3-4, 1-2-3-4, 

dst. Hal ini disebut juga sebagai upketukan. Quadruple 

meter sering terdengar pada musik jazz dan rock. 

Sextuple meter berisikan 6 ketukan yang sedikit lebih 

cepat dalam birama. Downketukan-nya sangat kuat, 

dan ketukan ke-4 pun diberikan penekanan bunyi: 1-2-

3/4-5-6, dst. Hal ini membuat Sixtuple Meter menjadi 

penggabungan antara duple dan triple meter, dan 

biasanya menjadikan not seperdelapan menjadi satu 

ketuk. 

Quintuple Meter, berisi 5 ketukan dalam birama, 

dan Septuple Meter berisikan 7 ketukan dalam birama. 
Hal ini sering terjadi pada musik - musik yang 

diciptakan menjelang abad ke-20. Keduanya 

merupakan penggabungan 19 dari duple dan triple 

meter. Contoh pada Quintuple Meter: 1-2-3/4-5 atau 1-

2/3-4-5(Kamien, 1997). 

Dari penjelasan di atas, sukat sangat mempengaruhi 

nilai notasi yang akan di baca dan karakter sebuah 

karya musik. Hal ini karena sukat menentukan ketukan 

berat dan lemah yang akan dimainkan pada masing-

masing birama. Oleh karena itu dalam membaca notasi 

balok pemahaman sukat haruslah baik, sehingga ritme 

yang akan dimainkan sesuai. 

 

FORMULA HUBUNGAN RITME, SUKAT, TEMPO 

DALAM MEMBACA NOTASI BALOK 
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Gambar 3. Diagram ritme Untuk Sukat Per Dua 

 

Diagram di atas menjelaskan pola hubungan antara 

tempo, ritme, dan sukat per dua. Dapat dilihat bahwa 

tempo dengan tanda panah selalu berjalan konstan 

dengan ketukan ke bawah dan ke atas yang 

menandakan satu ketuk. Artinya satu ketukan penuh 

ditandai dengan tanda panah yang bergerak satu ketuk 

ke bawah dan satu ketuk ke atas. Untuk menentukan 

nilai sebuah not dapat dilihat dari seberapa panjang 

durasi bunyi dengan simbol kotak merah melewati 

diagram tempo (simbol panah) yang bernilai satuan 

ketukan. Apabila durasi bunyi (simbol kotak merah) 

sepanjang 2 ketuk, maka ketukan yang dilewati adalah 

sebanyak 2 ketukan ke bawah dan keatas, maka nilai 

not tersebut adalah 2 ketuk. Hal tersebut berlaku juga 

untuk durasi tanda istirahat, hanya saja tanda istirahat 

berarti tidak ada bunyi. Selain itu, penggunaan sukar 

per dua menandakan bahwa not setengah atau not 

seperdua bernilai satu ketuk. Hal ini berdampak pada 

nilai not lainnya, sehingga muncul pemahaman bahwa 

setiap nilai not akan sangat ditentukan oleh bilangan 

penyebut pada sukatnya. Berikut tabel daftar nilai 

notasi yang disesuaikan dengan sukat per dua  

 
Tabel 1 Daftar Nilai Notasi dan Tanda Istirahat Untuk 

Sukat Per Dua 

 
 

Selain menentukan nilai notasi, sukat menentukan 

banyaknya kelompok ketukan dalam satu birama. Hal 

tersebut dapat diketahui dengan melihat angka 

pembilang (angka bagian atas) pada sukat. Apabila 

angka pembilangnya 4, berarti jumlah ketukan yang 

dikelompokkan dalam satu biramanya adalah 4 ketuk. 

Untuk diagram ritme dan tabel daftar nilai not dan 

tanda istirahat selanjutnya, uraian penjelasannya secara 

substansi sama dengan uraian penjelasan di atas. Oleh 

karena itu, hanya akan ditampilkan diagram ritme dan 

tabelnya saja. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan dalam memahami konsep di atas secara 

mandiri. 

Dengan memahami telaah di atas kekeliruan dalam 

memahami dan membaca ritme pada notasi balok dapat 

874



 
Telaah Ritme pada Notasi Balok 

diminimalisir. Sehingga setiap notasi lagu yang akan 

dibaca dapat mencapai hasil yang maksimal. Namun 

diperlukan latihan yang cukup dalam bentuk praktek 

langsung selain memahami konsep di atas, sehingga 

pemahaman teori dapat diimbangi dengan kemampuan 

praktek yang baik. 
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ABSTRAK: Perkembangan industri nikel di Kabupaten Morowali memberi dampak kepada masyarakat sekitar 

khususnya terbukanya lapangan kerja di sektor industri. Pemerintah daerah memberi kesempatan pada masyarakat 

Kabupaten morowali untuk dapat mengisi kesempatan kerja di industri nikel memalui payung hukum  berupa perda. 

Perusahaan di kawasan industri harus memprioritaskan masyarakat setempat untuk dapat terserap. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat supply dan demand tenaga kerja di kawasan industri nikel PT. IMIP. Metode yang digunakan 

berupa analisis kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 

pihak Perusahaan, Pemerintah Setempat dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat 

hanya bisa mengisi kesempatan kerja di sektor non skill karena keterbatasan tingkat pendidikan dan keterampilan. 

Pemerintah daerah harus mengupayakan masyarakat setempat untuk dapat meningkatkan pendidikan dan 

keterampilannya dengan menyediakan sarana pendidkan dan keterampilan bekerja sama dengan pihak industri 

pertambangan nikel.  

 

Kata Kunci: suply dan demand tenaga kerja, kesempatan kerja, industri pertambangan nikel 

 

ABSTRACT: The development of the nickel industry in Morowali Regency has an impact on the surrounding community 

especially the opening of employment in the industrial sector. The local government gives Morowali Regency the 

opportunity to fill employment opportunities in the nickel industry through a legal in the form of a regional regulation. 

Companies in industrial estates must prioritize local communities to be absorbed. This study aims to look at labor 

supply and demand in the nickel industrial area of PT. IMIP. The method used is quantitative and qualitative analysis 

by collecting primary data through in-depth interviews with the Company, Local Government and the community. The 

results showed that the local community could only fill employment opportunities in the non-skill sector due to limited 

levels of education and skills. The local government must seek local communities to be able to improve their education 

and skills by providing educational facilities and skills to work with the nickel mining industry. 

 

Keywords: labor supply and demand, employment opportunities, nickel mining industry 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kabupaten  Morowali sekitar 60% dari luas 

daratannya memiliki  kandungan nikel, sebelum ada 

smelter dan pelarangan ekspor ore (tanah yang 

mengandung nikel)  pemerintah daerah menerbitkan 58 

IUP untuk perusahaan pertambangan nikel. Tetapi 

setelah terbit peraturan perlarangan ekspor ore pada 

bulan Februari 2014, tidak ada lagi perusahaan 

pertambangan yang beroperasi hanya tinggal PT Bintang 

Delapan Mineral (BDM) yang masih berupaya untuk 

beroperasi dan mengembangkan perusahaannya di 

bidang pertambangan nikel yang merupakan "founding 

father" untuk menuju perusahaan raksasa dunia berbasis 

nikel. Kemudian PT. BDM bermitra untuk 

mengembangkan smelter dengan Tsingshan Group dari 

China, selanjutnya membentuk PT. Sulawesi Mining 

Investment (SMI) yang merupakan perusahaan smelter 

pertama diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 

29 Mei 2015, setelah 2 tahun beroperasi telah mampu 
menghasilkan produksi nikel pig iron (NPI) sebanyak 

600.000 ton.  

PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) 

merupakan hasil kerjasama PT. Bintang Delapan Group 

dari Indonesia dengan Tsingshan Group dari China. 

Total area perencanaan lebih dari 2000 hektar 

merupakan perusahaan pengelola kawasan industri 
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pertambangan khususnya bahan mineral nikel. Terdapat 

10 perusahaan beroperasi di kawasan industri yang 

dikelola PT. IMIP yang merupakan perusahaan 

pengembang kawasan industri terintegrasi yang dikelola 

swasta sepenuhnya ke dapat diperkirakan akan terdapat 

30 perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan 

meliputi industri smelter hingga ke industri turunan 

pengolahan nikel menjadi barang jadi. Diproyeksikan 

akan menjadi kawasan industri berbasis nikel terintegrasi 

dari hulu ke hilir terbesar di dunia 
Bagi wilayah Kabupaten Morowali keberadaan 

kawasan industri pertambangan Nikel merupakan suatu 

motivasi baru di dalam peningkatan pertumbuhan dan 

pembangunan wilayah, dengan beroperasinya tambang 

nikel tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktifitas 

perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu keberadaan 

tambang nikel juga telah menciptakan lapangan kerja 

baru bagi pencari kerja yang merupakan kelompok-

kelompok pengangguran dengan kategori usia produktif. 

Menurut Amarul & Marlia Purnamasari (2016 : 1-71) 

kehadiran kawasan industri diharapkan akan mampu 
membuka lapangan kerja baru dengan munculnya 

aktivitas perekonomian baru bagi masyarakat sekitar. 

Selain perubahan pendapatan, kehadiran industri tersebut 

dapat meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan 

masyarakat. Perubahan lahan yang sebelumnya kawasan 

pertanian menjadi kawasan industri yang akan 

mempengaruhi jenis sumber mata pencaharian baru bagi 

masyarakat setempat  

Adanya pembangunan industri akan memberikan 

pengaruh secara langsung dan tidak langsung kepada 

masyarakat setempat, pengaruh langsungnya adalah 

berkurangnya lahan pertanian, sedangkan pengaruh tidak 
langsungnya adalah bergesernya mata pencaharian 

penduduk setempat ke bidang industri dan jasa atau 

perdagangan. Pengaruh langsung dan tidak langsung 

tersebut juga ada yang positif dan negatif. Pengaruh 

positifnya adalah menciptakan keanekaragaman 

kehidupan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja 

baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya 

kecemburuan sosial dari pemuda setempat karena adanya 

persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Pengaruh 

negatif lainnya adalah berkurangnya lahan pertanian 
yang menyebabkan petani yang hanya memiliki sedikit 

lahan dan tidak memiliki keterampilan serta tingkat 

pendidikan yang rendah menjadi tersingkir (Amarul & 

Marlia Purnamasari 2016 : 1-71) 

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal 

setelah terjadi perkembangan industri yang sangat pesat 

di daerahnya, adalah keharusan untuk meningkatkan 

pendidikan dan keterampilannya sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan industri dan dapat mengisi 

kesempatan kerja tidak hanya di kelompok non skill 

tetapi juga di kelompok skill sehingga mampu bersaing 

dengan tenaga kerja asing maupun tenaga kerja 
Indonesia yang berasal dari luar Kabupaten Morowali. 

Banyak ditemukan masyarakat yang tinggal di sekitar 

daerah pertambangan hidup kurang sejahtera, 

harapannya dengan berdirinya suatu usaha akan 

membuka lapangan kerja baru, tetapi dengan alasan 

pendidikan dan keahlian yang tidak memadai, 

masyarakat tidak bisa bekerja didalamnya (Abdul 

Rochman et al 2013 : 125-131)   atau hanya dapat 

bekerja sebagai tenaga kerja non skill dengan 

pendapatan yang rendah. Menurut Rusastra et al. (2005) 

mengemukakan bahwa unsur penting dari tenaga kerja 

manusia yang dapat menghasilkan pendapatan adalah 

keahlian dan tenaga.  Keahlian sebagai representasi 

kualitas tenaga kerja manusia biasanya dilihat dari 
tingkat pendidikan formal dan ketrampilan yang 

dimiliki. 

Masyarakat Kabupaten Morowali mengalami 

pergeseran budaya dari masyarakat agraris menuju ke 

masyarakat industri. Dinamika masyarakat industri 

sangat berbeda dengan masyarakat agraris. Untuk 

memasuki sebuah masyarakat industri bukan saja 

perangkat-perangkatnya yang diperlukan, tetapi lebih 

penting dari itu ialah perubahan kesadaran masyarakat 

dan perorangan. Kesadaran perorangan tidak selalu sama 

kecepatannya dengan perubahan institusional, oleh 
karena itu sering dijumpai adanya ketertinggalan budaya 

yang dapat mempunyai akibat yang bermacam-macam 

(Kuat Ismanto et. Al  2012 : 35-48).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

ketersediaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Morowali 

dan kebutuhan tenaga kerja di Kawasan Industri 

pertambangan nikel PT. IMIP. Hasil penelitian 

diharapkan dapat menggambarkan kesiapan masyarakat 

lokal untuk dapat mengisi kesempatan kerja yang 

tersedia. Dengan adanya perkembangan industri 

pertambangan nikel dan sejauh mana  pemerintah dapat 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 
untuk dapat meningkatkan keahlian dan kompetensi 

tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri.  

Hipotesa awal permasalahan yang pada umumnya terjadi 

di kawasan-kawasan industri yang baru berkembang di 

Indonesia adalah tingkat pendidikan dan keterampilan 

masyarakat lokal pada umumnya belum dapat memenuhi  

kebutuhan tenaga kerja di kelompok skill sehingga 

mereka hanya dapat mengisi tenaga kerja non skill. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

masyarakat misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah,  metode ini dapat 

menghasilkan data dalam bentuk deskriptif  (Lexy J. 
Moleong, 2007 : 6).  Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Taylor dan Bogdan (1984:5) yang 

mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif ini 

dapat diartikan ”Sebagai penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif mengenai katakata lisan maupun tertulis, 

dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti.” 
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Pendekatan yang penulis pergunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

(diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau dengan cara-cara lain dari 

kuantifikasi/pengukuran (Masari Singarimbun, Sofian 

Effendi : 1989). Penelitian kualitatif dapat menunjukkan 

pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, 

tingkah laku, atau hubungan kekerabatan (Ghony & 
Almanshur, 2012:25). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh 

dari PT. IMIP dan instansi-instansi terkait. Data primer 

dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam 

dengan PT. IMIP, Instansi Pemerintah Terkait, 

Pemerintah Desa dan Kecamatan serta warga masyarakat 

Kecamatan Bahodopi (wilayah kabupaten tempat PT. 

IMIP beroperasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Kebutuhan dan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di 

PT. IMIP 

 

PT. IMIP merupakan perusahaan pengelola kawasan 

industri pertambangan khususnya bahan mineral nikel, 

saat ini (2017) terdapat 6 perusahaan yang sudah 

beroperasi. Kalau sesuai rencana ke depan akan berdiri 

30 perusahaan dari dari hulu ke lihir dan akan menjadi 
kawasan industri terbesar di dunia yang berbasis nikel 

terintegrasi. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja jika 6 

perusahaan di kawasan PT. IMIP sudah beroperasi 

secara penuh sekitar 24.000 – 26.000 orang. Industri 

hilirisasi yang akan dikembangkan sekitar 30 perusahaan 

yang akan memproduksi berbagai produk dari bahan 

nikel seperti sendok, pisau dan lain-lain diperkirakan 

akan menyerap tenaga kerja tidak begitu besar sekitar 

2000 – 3000 orang. Per tahun 2018 diperkirakan akan 

terdapat sekitar ± 20.000 orang pekerja apabila seluruh 

proses investasi lancar. Pekerjaan terkait tidak langsung 

dengan kawasan diperkirakan  ± 80 ribu jiwa. 
Perbandingan kebutuhan tenaga non-skill vs skill/ahli 

adalah 5:1. Tenaga non-skill didefinisikan sebagai 

tenaga yang ketika masuk bekerja tidak membutuhkan 

keahlian khusus. Lowongan pekerjaan untuk jenis 

kelamain perempuan sangat terbatas yaitu rasio pekerja 

perempuan dan laki-laki adalah 1:10.  

Dalam perekrutan tenaga kerja, PT IMIP sudah 

memiliki MOU dengan pemerintah daerah sehingga 

menetapkan lima prioritas penyerapan tenaga kerja 

sebagai berikut ; ring 1 merupakan wilayah terdekat dari 

pusat operasi perusahaan dan  terkena dampak langsung 
dari kegiatan industri yakni tenaga kerja yang berasal 

dari Kecamatan Bahodopi, ring 2 tenaga kerja dari 

Kabupaten Morowali, ring 3 Sulawesi Tengah, ring 4 

pulau Sulawesi dan ring 5 adalah tenaga kerja yang 

berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Tingkat 

penyerapan tenaga kerja PT. IMIP dapat dilihat pada 

gambar 1.  

 

 
Gambar 1.  Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja oleh PT. 

IMIP 

Sumber : PT. IMIP 

 

Dari presentasi jumlah penduduk lokal yang dapat 
diserap di PT. IMIP, berdasarkan prioritas sistem ring 

yang sudah disepakati dengan pemerintah daerah, 

menunjukkan bahwa pihak perusahaan telah 

menyediakan peluang kerja yang cukup besar bagi 

penduduk lokal khususnya di daerah ring 1 Kecamatan 

Bahodopi mencapai 14%  dan Kabupaten Morowali ring 

2 mencapai 9% dari tenaga kerja keseluruhan yang dapat 

diserap oleh PT. IMIP. Masih banyak kebutuhan tenaga 

kerja skill seperti operator crane, dump truck, excavator, 

forklift, loader, mixer, trailer, bus, LV&DT 6 roda yang 

belum bisa terpenuhi dari Kabupaten Morowali maupun 
dari Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pihak 

perusahaan harus mencari ke luar provinsi Sulawesi 

Tengah untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kompetensi yang dibutuhkan 

Tingkat penyerapan tenaga kerja di PT. IMIP 

sampai dengan bulan Juli 2017 dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut :   

 

 
Gambar 2.  Perekrutan Sejak Maret 2017 Hingga  25 Juli 

2017 

Sumber : PT. IMIP 

 

Untuk tenaga kerja non skill berdasarkan kebijakan 

perusahaan menerapkan sistem ring maka terlihat tenaga 
kerja terbanyak diisi oleh pekerja yang berasal dari 

daerah Kecamatan Bahodopi sebesar 46% di ikuti 

pekerja yang berasal dari Kabupaten Morowali sebesar 

36%. Untuk tenaga kerja skill karena perusahaan tidak 

bisa menerapkan sistem ring tetapi tetap harus 

berpedoman pada hasil test kompetensi, keahlian dan 

keterampilan, maka data menunjukkan tenaga kerja skill 

dinominasi oleh pekerja yang berasal dari luar Provinsi 

Sulawesi Tengah yaitu sebesar 79% sedangkan pekerja 

yang berasal dari kecamatan Bahodopi hanya sebesar 

11% dan yang berasal dari Kabupaten Morowali hanya 
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sebesar 8%. Hal ini menunjukkan tingkat kompetensi, 

keahlian dan keterampilan masyarakat Kabupaten 

Morowali kurang memadai sehingga tidak dapat mengisi 

kesempatan kerja katagori skill dalam jumlah yang 

besar. Secara keseluruhan masyarakat Kecamatan 

Bahodopi dapat mengisi lowongan kerja di PT. IMIP 

sebesar 39% dan Kabupaten Morowali sebesar 31%, 

untuk tenaga kerja yang berasal dari luar Provinsi 

Sulawesi Tengah hanya sebesar 26% dan didominasi 

oleh katagori pekerja skill 
 

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Morowali 

 

Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang 

berusia 15 tahun lebih. PUK Kabupaten Morowali 

menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan setiap 

tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk 

seperti terlihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3.  Penduduk Usia Kerja Kabupaten Morowali 

Tahun 2010 – 2015 

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 

 

Sebelum tahun 2015 jumlah PUK Kabupaten 

Morowali masih menggabungkan penduduk usia kerja 

dari Kabupaten Morowali dan Morowali Utara 

sedangkan data PUK pada tahun 2015 hanya meliputi 

Kabupaten Morowali karena sudah terjadi pemekaran 

menjadi Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten 

Morowali. Rata-rata pertumbuhan PUK Kabupaten 
Morowali dan Kabupaten Morowali Utara dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2010 s.d tahun 

2014) sebesar 2.98%. Penduduk Usia Kerja (PUK) di 

Kabupaten Morowali mengalami pertumbuhan tertinggi 

sebesar 8.58% pada tahun 2014, hal ini disebabkan 

karena pada tahun 2013 mulai beroperasinya pabrik-

pabrik smelter di kawasan industri PT. IMIP sehingga 

membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar hal ini 

mengakibatkan terjadinya mutasi penduduk dari luar 

Kabupaten Morowali karena adanya kebijakan 

perusahaan memprioritaskan menerima tenaga kerja 
lokal dan  memiliki KTP Kabupaten Morowali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Tahun 
2010 – 2015 

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 

 

Struktur angkatan kerja merupakan bagian dari 

penduduk usia kerja berumur 15 Tahun ke atas sehingga 

jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah 

penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan 

kerja. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Morowali 

setiap tahunnya relatif mengalami fluktuasi seperti 

terlihat pada gambar 3. Pada kurun waktu Tahun 2014 

mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini 

disebabkan karena pabrik-pabrik smelter di kawasan PT. 
IMIP sudah mulai beroperasi sehingga dibutuhkan 

tenaga kerja yang cukup banyak., adapun pada tahun 

2015 angka yang tercantum adalah setelah Kabupaten 

Morowali Utara sudah mengalami pemekaran sehingga 

tidak dimasukkan ke Kabupaten Morowali.  

Persentasi pengganggur di Kabupaten Morowali 

menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 

2012 hal ini disebabkan karena berlakunya peraturan 

pelarangan ekspor ore (tanah yang mengandung nikel) 

sehingga banyak perusahaan pertambangan yang tutup. 

Pada tahun 2013 persentase penganggur turun cukup 
signifikan karena sudah mulai beroperasinya pabrik-

pabrik smelter di PT. IMIP. Pada tahun 2014 persen 

pengangguran masih di atas tahun 2013 karena makin 

banyak angkatan kerja yang masuk dari luar Kabupaten 

Morowali melakukan mutasi KTP dengan harapan lebih 

mudah untuk bisa bekerja di PT. IMIP dengan 

bermodalkan KTP lokal Morowali, di sisi perusahaan 

belum dapat menampung tenaga kerja secara maksimal 

karena masih banyak pabrik-pabrik yang belum 

beroperasi penuh dan masih dalam tahap konstruksi.  

Pada tahun 2012 persentase penganggur turun secara 

signifikan karena pabrik-pabrik di lingkungan PT. IMIP 
banyak yang sudah beroperasi walaupun masih dalam 

tahap pengembangan. 
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Gambar 4.  Penduduk Bukan Angkatan Kerja  

Kabupaten Morowali Tahun 2010 – 2015 

Sumber : BPS Kabupaten Morowali 

 

Dari total penduduk yang bukan angkatan kerja 

terlihat kelompok terbesar adalah pengurus rumah 

tangga seperti terlihat pada gambar 4. Industri yang 

berkembang di Kabupaten Morowali adalah industri 

pertambangan nikel di mana kebutuhan tenaga kerja 

wanita sangat terbatas yaitu 1 pekerja wanita berbanding 
dengan 10 tenaga kerja laki-laki, hal ini mengakibatkan 

sangat sedikit dari masyarakat perempuan yang bisa 

masuk ke lapangan kerja sehingga walaupun terdapat 

kecenderungan yang menurun dari persentase pengurus 

rumah tangga tapi angkanya tetap tinggi yaitu sebesar 

65% di tahun 2015 dari total penduduk bukan angkatan 

kerja. Potensi untuk pemberdayaan dari kelompok 

pengurus rumah tangga yaitu adalah mendorong untuk 

pengembangan industri UMKM untuk mendukung 

kebutuhan perkembangan industri nikel. 

Persentase bukan angkatan kerja dari kelompok 
masyarakat bersekolah menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan dari tahun 2013, hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan dan 

peningkatakan kesadaran untuk memperoleh pendidikan 

dan keterampilan yang lebih tinggi sehingga diharapkan 

akan dapat mengisi kesempatan kerja yang lebih baik di 

sektor industri. Peningkatan kesempatan dan kesadaraan 

dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan 

didukung oleh kebijakan pemerintah Morowali dan 

kerjasama dengan pihak perusahaan dengan program 

CSR maupun Comdev.  

 

 
Gambar 5.  Pengangguran Terbuka  Kabupaten 

Morowali Tahun 2010 – 2015 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten 

Morowali dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami 

penurunan cukup signifikan seperti terlihat pada gambar 

5. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran naik menjadi 

4,63 % hal ini disebabkan karena banyak perusahaan 

pertambangan yang berhenti beroperasi karena adanya 

kebijakan penghentian ekspor ORE. Namun pada tahun 

2013 mengalami penurunan karena mulai beroperasinya 

pabrik-pabrik smelter sehingga pada tahun 2015 

pengangguran terbuka dapat turun sampai 2,29. Ini  

artinya  bahwa  diantara  100  orang  di  pasar  kerja,  2 

orang  diantaranya  tidak  memperoleh pekerjaan. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah 

penduduk di Kabupaten Morowali telah  dapat  terserap  

dalam  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia dengan 

tumbuhnya industri pertambangan nikel di Kabupaten 

Morowali.     

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang selanjutnya 

disingkat TPAK, adalah rasio antara jumlah Angkatan 

Kerja dengan jumlah Penduduk Usia kerja. TPAK 

Kabupaten Morowali dari tahun 2012 sd 2013 terjadi 

penurunan yang diakibatkan adanya kebijakan 

penghentian ekspor ore (bahan mentah nikel) seperti 
terlihat pada tabel 1. Pada tahun 2014 terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan karena pabrik-pabrik  

smelter mulai beroperasi. Nilai TPAK di Kabupaten  

Morowali di tahun 2015 menduduki urutan ke- 1 terkecil 

di antara kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tengah 

disebabkan hal-hal sebagai berikut ; makin 

meningkatkanya kesempatan dan kesadaran masyarakat 

untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan  

didorong oleh kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kerja 

sama pihak perusahaan melalui program CSR dan 

Comdev, lapangan kerja untuk perempuan di lingkungan 
industri pertambangan nikel sangat terbatas yaitu rasio 

pekerja perempuan : laki-laki adalah 1 : 10, sehingga 

kelompok masyarakat sebagai pengurus rumah tangga 

relatif tinggi di Kabupaten Morowali.  

 

Tabel 1.  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sulawesi Tengah 69.76 69.27 69.22 73.11 66.38 65.92 66.76 67.51

Banggai Kepulauan 74.69 73.52 73.08 74.55 71.15 71.93 68.97 74.03

Banggai 69.15 72.23 65.26 73.08 64.47 62.13 65.21 68.06

Morowali 70.9 69.91 71.36 75.19 65.57 62.47 67.64 61.48

Poso 74.02 67.98 68.82 74.29 72.66 72.8 70.97 71.11

Donggala 71.64 68.61 70.2 74.69 58.52 59.87 61.41 62.5

Tolitoli 64.84 61.9 61.45 73.22 63.76 58.75 64.68 66.01

Buol 63.32 64.26 61.77 75.61 68.74 66.66 64.31 67.89

Parigi Moutong 75.32 76.94 73.58 75.55 68 67.11 68.58 70.22

Tojo Una-una 72.87 74.51 77.79 75.83 72.39 76.27 76.39 71.75

Sigi - - 72.1 74.19 68.73 68.94 67.3 66.86

Banggai Laut - - - - - - - 74.14

Morowali Utara - - - - - - - 65.16

Kota Palu 60.46 60.92 66.51 63.82 63.57 - 64.06 64.19

Kabupaten/Kota
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

 
Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 total pencari 

kerja di Kabupaten Morowali terus meningkat di mana 
kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 

seperti terlihat pada gambar 6. Pada tahun 2014 pabrik-

pabrik smelter mulai beroperasi sehingga menarik minat 

pencari kerja untuk dapat mengisi kesempatan kerja di 

kawasan industri pertambangan nikel khususnya PT. 

IMIP. Pada tahun 2017 jumlah pencari kerja meningkat 

kembali secara signifikan dibandingkan tahun 2015 dan 

tahun 2016 hal ini disebabkan makin banyaknya 

penduduk di luar Kabupaten Morowali yang melakukan 
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mutasi KTP dengan adanya kebijakan perusahaan dan 

Pemerintah Daerah untuk mengutamakan memberi 

kesempatan kerja yang lebih besar bagi penduduk yang 

memiliki KTP Kabupaten Morowali 

 

 

 
Gambar 6.  Pencari Kerja di  Kabupaten Morowali 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

Dilihat dari level pendidikan dapat disimpulkan 

pencari kerja paling banyak memiliki level pendidikan 

setingkat SLTA di mana dari tahun ke tahun jumlahnya 
terus meningkat seperti terlihat pada gambar 7. Pencari 

kerja yang memiliki level pendidikan SLTA ke bawah 

sebagian besar mengisi kesempatan kerja non skill di 

kawasan industri pertambangan nikel. Pencari kerja yang 

memiliki level pendidikan diploma dan sarjana 

jumlahnya tidak terlalu banyak karena mereka pada 

umumnya mengharapkan dapat mengisi kesempatan 

kerja pada kelompok skill sedangkan kebutuhan tenaga 

skill di perusahaan sangat terbatas sehingga terpaksa 

sebagian pencari kerja berpendidikan diploma dan 

sarjana harus mengisi lowongan kerja yang tersedia di 
kelompok non skill. 

 

 
Gambar 7. Pencari Kerja Yang Sudah Ditempatkan dan 
Yang Belum Ditempatkan di  Kabupaten Morowali 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

Total pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2017 terus meningkat di mana pada 

tahun 2017 jumlah pencari kerja yang ditempatkan 

mencapai 36% dibandingkan pada tahun 2014 hanya 

sebesar 17%. Pada level pendidikan SD jumlah pencari 

kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 meningkat 

secara signifikan hingga mencapai 60% hal ini bisa 

dipahami karena pencari kerja di level pendidikan SD 

akan dapat mengisi lowongan kerja di kelompok non 
skill  di mana perusahaan tidak mensyarakatkan level 

pendidikan minimum. Pada level pendidikan SLTP 

jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2017 

sudah melebihi jumlah pencari kerja yang belum 

ditempatkan yaitu mencapai 51%, pencari kerja level 

pendidikan SLTP sebagian besar mengisi kesempatan 

kerja di kelompok non skill.  

Pada level pendidikan SLTA jumlah pencari kerja 

yang ditempatkan dari tahun-ke tahun terus meningkat 

meskipun pada tahun 2017 jumlah pencari kerja yang 

ditempatkan baru mencapai 36% karena  pencari kerja di 

kelompok level pendidkan SLTA paling banyak 
dibandingkan pencari kerja di level pendidikan yang lain 

sehingga kesempatan kerja yang tersedia baru bisa 

menampung sebesar 36% artinya pada tahun 2017 masih 

terdapat 64% pencari kerja yang menunggu untuk 

ditempatkan.  

Untuk pencari kerja yang sudah ditempatkan di 

tahun 2017 dari level pendidikan Diploma baru sebesar 

34% sedangan level pendidikan Sarjana baru sebesar 

26%, masih kecilnya persentase pencari kerja yang 

ditempatkan pada level pendidikan di atas SLTA hal ini 

disebabkan karena pada level pendidikan diploma dan 
sarjana umumnya mereka mengharapkan dapat mengisi 

kesempatan kerja di kelompok skill sedangkan 

kebutuhan tenaga skill di industri pertambangan nikel 

sangat terbatas, yaitu perbandingan kebutuhan tenaga 

kerja non skill dan skill sekitar 5 : 1.  

 

Sarana dan Prasaranan Pendidikan dan Pelatihan 

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia  

yang kompenten sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja 

ahli di Kawasan Industri nikel, maka pemerintah 

Kabupaten Morowali bekerjasama dengan pihak swasta 

dan pihak perusahaan perlu memenyediakan sarana dan 
prasarana pendidikan, keahlian dan keterampilan yang 

memadai, di mana saat  hanya terdapat satu BLK milik 

pemerintah daerah yang belum maksimal 

fungsionalisasinya dan belum terdapat LPK-LPK swasta. 

Begitu pula jumlah sekolah kejuruan di Kabupaten 

Morowali sangat terbatas dibandingkan dengan 

perkembangan industri khususnya di sektor 

pertambangan yang sangat pesat. Total sekolah 

menengah kejuruan di Kabupaten Morowali hanya 10 

dan menduduki peringkat ke-4 terendah di antara 

Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal 
ini tentunya tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga 

kerja terampil yang dibutuhkan industri di mana 

Kabupaten Morowali menduduki peringkat ke-1 dalam 

pertumbuhan industri di Provinsi Sulawesi Tengah.   

Kabupaten Morowali telah memiliki kampus 

politeknik guna mempersiapkan sumber daya manusia 

dalam meyongsong perkembangan industri 

pertambangan nikel yang pembangunannya dilakukan 

oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama 

perusahaan PT. IMIP. Dengan berdirinya Kampus 

Politeknik Morowali ini diharapkan dapat memberikan 

contoh ke perusahaan lain di daerah untuk turut serta dan 
bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam 

memikirkan kepentingan masa depan semua kalangan 

masyrakat sehubungan dengan perkembangan industri. 

Permasalahan timbul karena masyarakat lokal merasa 
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tidak diberi kesempatan yang lebih luas untuk 

melanjutkan pendidikan di Politeknik Morowali dimana 

hanya 18 orang dari 96 orang mahasiswa yang berasal 

dari Kabupaten Morowali dan hanya 6 orang mahasiswa 

yang berasal dari Kecamatan Bahodopi. Padahal sudah 

ada kesepakatan memprioritas 60% lokal dan 40% luar 

antara pemerintah daerah dengan pengelola Poltek 

Morowali. Komplik terjadi karena masyarakat setempat 

beranggapan merekalah yang lebih berhak diberi 

kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Politeknik 
Morowali karena lokasi kampus berada di daerah 

mereka.  

 

Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Capaian tingkat pendidikan masyarakat berkaitan 

erat dengan upaya dan kebijakan pemerintah daerah 

dalam penyediakan sarana dan prasarana pendidikan. 

Angka melek huruf terus meningkat dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2015 yang telah mencapai 98.07, 

hal ini menunjukkan makin meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di dukung 
kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Morowali di 

mana sejak tahun 2008 telah mencanangkan Program 

Pendidikan Gratis yakni dengan menyediakan 

dukungan bantuan biaya pendidikan diluar dana bos 

(bantuan operasional sekolah) dari pemerintah pusat. 

Indikator pendidikan masyarakat di Kabupaten 

Morowali dapat dilihat pada tabel 2. Rata-rata Lama 

Sekolah di Kabupaten Morowali terus meningkat dalam 

perioda tahun 2012 – 2015 di mana pada tahun 2015 

mencapai angka 8.38 yang berarti masyarakat Kabupaten 

Morowali rata-rata menamatkan sekolah sampai kelas 2 

SLTP, nilai ini masih rendah jika dikaitkan dengan 
kebutuhan tenaga kerja di sektor industri yang cukup 

besar dan memerlukan pendidikan yang lebih tinggi 

minimal setara dengan SLTA. Angka partisipasi sekolah 

terus meningkat di kategori usia 13-15 tahun dan usia 

16-18 tahun, ini menunjukkan meningkatnya kesadaran 

dan motivasi masyarakat Kabupaten Morowali untuk 

meningkatkan level pendidikannya sesuai dengan 

dorongan untuk dapat masuk mengisi lowongan 

pekerjaan di sektor industri. Dari rasio siswa terhadap 

guru menunjukkan adanya kecenderungan penurunan 

dari  tahun 2013  sampai tahun 2015, hal ini 
menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan dengan cara menyediakan sumber 

daya manusia sebagai tenaga pendidik yang lebih baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas.  

 

Tabel 2. Indikator Pendidikan Kabupaten Morowali 
No Uraian 2012 2013 2014 2015

1 Angka Melek Huruf 97,49 96,18 96,21 98,07

2 Rata-rata lama sekolah (tahun) 8,20 7,91 8,14 8,36

3 Angka Partisipasi Sekolah

a.  7 - 12 59,11 58,78 55,32 47,30

b.  13 - 15 21,11 21,09 20,81 25,81

c.  16 - 18 10,68 10,63 11,64 14,19

3 Rasio Siswa Terhadap Guru

a. SD 13,79 12,52 12,27 10,90

b. SMP 12,29 13,48 13,32 11,03

c. SMA 13,31 10,01 12,82 12,48

Sumber : Statistik Kabupaten Morowali Tahun 2015 - 

2016 

 

KESIMPULAN 

 

Perkembangan kawasan industri PT. IMIP 

membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar dimana 
industri smelter yang ada mendapat supply ore tidak 

hanya dari pertambangan Kabupaten Morowali tetapi 

juga memdapat supply ore dari Halmahera dan Sulawesi 

Tenggara. Pengembangan industri pertambangan nikel 

diperediksi akan berlangsung sampai tahun 2023 dan 

masih akan bertahan sampai 50 tahun ke depan 

mengingat bahan baku yang digunakan disupply dari 

berbagai tempat. Untuk tenaga kerja non skill 

perusahaan tidak menemukan kesulitan dalam 

pemenuhan kebutuhan tenaga kerja karena tidak melihat 

level pendidikan maupun keterampilan, perusahaan 

mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja skill.   
Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal Kabupaten 

Morowali di kawasan PT. IMIP untuk kategori tenaga 

kerja non skill cukup besar yaitu mencapai 36% dari 

total seluruh pegawai akan tetapi untuk kategori tenaga 

kerja skill hanya sebesar 8%. Pemerintah daerah bekerja 

sama dengan tokoh masyarakat harus berupaya memberi 

motivasi dan memberi kesempatan pada masyarakat 

lokal untuk meningkatkan pendidikan dan 

keterampilannya sehingga mereka tidak hanya dapat 

mengisi lowongan kerja non skill tapi dapat juga mengisi 

lowongan kerja di kategori skill yang selama ini lebih 
banyak diisi oleh tenaga kerja berasal dari luar 

Kabupaten Morowali karena tenaga kerja lokal tidak 

dapat memenuhi kompetensi yang dipersyarakatkan. 

Rendahnya penyerapan tenaga kerja perempuan 

mengharuskan pemerintah daerah mencari alternatif 

untuk meningkatkan produktifitas angkatan kerja 

perempuan dengan menyediakan kesempatan 

mengembangkan usaha di sektor-sektor yang 

mendukung kebutuhan perusahaan maupun warga 

sekitar. 

Untuk dapat meningkatkan kompetensi dari tenaga 

kerja lokal kabupaten morowali sesuai dengan kebutuhan 

industri, kementerian ketenagakerjaan, dinas 

ketenagakerjaan, bappeda, dinas perindustrian, dinas 

pendidikan dan pt. Imip perlu bekerja sama 

mengoptimalkan fungsi blk, politeknik logam morowali 

dan sekolah kejuruan (smk) untuk dapat penyediakan 

sarana dan prasarana serta tenaga pengajar/instruktur 

yang sesuai dengan kebutuhan industri serta berupaya 

untuk melakukan kerja sama secara intensif dalam 

memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian dengan 

metode “on job tranining “ karena metode ini yang 

dianggap paling efektif oleh PT. IMIP.   
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ABSTRAK: Pelaksanaan kegiatan ini adalah suatu bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Program 

Kemitraan Masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan 

oleh Dosen yang bertujuan untuk dilakukan pembinaan masyarakat khususnya para nelayan di Desa Sungsang II dan 

Sungsang III di Desa Sungsang II dan Sungsang III Kapupaten Banyuasin II yang telah memiliki usaha pengolahan 

produk agar dapat melakukan diversifikasi pengolahan ikan menjadi produk yang mempunyai nilai  ekonomi tinggi 

yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pemberian 

pelatihan dan pendampingan, yaitu pengolahan bakso, nugget, desain kemasan dan pemasaran. Hasil kegiatan 

Program Kemitraan Masyarakat ini ditunjukkan dengan mitra mampu mengolah udang menjadi bakso dan nugget, 

mengemasnya menggunakan kemasan vakum dan non vakum serta mulai memasarkan diwilayah Sungsang dan di 

Minimarket Bisnis Center yang ada di Universitas PGRI Palembang. 

 

Kata Kunci : Diversifikasi Olahan Udang, Pegemasan, Pemasaran 

 

ABSTRACT: The implementation of the activity is a part of Pengabdian Kepada Masyarakat (The community 

Service) through Program Kemitraan Masyarakat (The Community Patnership Program) as one of the Collage Tri 

Dharma must be done by lecturers whose aim is to conduct community development, especially for the fisher women 

of Sungsang II and Sungsang III Banyuasin II District  that have a business product processing alredy in order to 

diversify the fish processing into product that have high economic value. It can increase their income next time. The 

method used in this activity is giving training and mentoring of meatball, nugget processing, packaging, desin and 

marketing. The result of the community Pathership Program are shown by patners are able to process shrimp into 

meatball and nugget. The packing used and non-vacuum packaging. The marketing of this product were in 

Sungsang area and Busniness Center minimarket at PGRI University of Palembang. 

 

Keywords : Diversify of Shirmp Product, Packaging, Marketing 
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I. PENDAHULUAN 

Kabupaten Banyuasin memiliki potensi 

Sumber Daya Perikanan yang besar meliputi 

perikanan tangkap (laut dan perairan umum ) maupun 

perikanan budidaya (kolam, tambak dan keramba) 

yan didukung kondisi geografis dengan panjang garis 

pantai mencapai 275 km dan dilalui sungai besar 

seperti Sungai Banyuasin dan Sungai Musi yang 

dapat menjadi tulang punggung pembangunan 

ekonomi Kabupaten Banyuasin. Kabupaten 

Banyuasin sangat prospektif baik ditinjau dari segi 

aspek teknis, sosial, ekonomi maupun sumberdaya 

yang tersedia, menurut data statistik Banyuasin dalam 

angka pada tahun 2016. 

Salah satu Desa yang berada di kabupaten 

Banyuasin yang mempunyai potensi perikanan cukup 

tinggi yaitu Desa Sungsang.   Menurut 

Cerita/Legenda yang lain bahwa Desa Sungsang ada 

Sejak Pertengahan Abad Ke-17, setelah Tahun 1955 

Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten 

Banyuasin masih dalam bentuk Pemerintahan Marga 

yang dipimpin oleh seorang Pasirah yaitu 

(A.Rahman) sampai dengan Tahun 1970, selanjutnya 

sampai tahun 1981 dipimpin oleh Pasirah (Ishak H. 

Usman). Selanjutnya sampai tahun 1988 dipimpin 

oleh pasirah (M.Nur bin A.Rahman). Pemerintahan 

Marga ini berakhir pada tahun 1984. 

Sejak Tahun 1988 berlakulah Undang-undang Nomor 

01 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 

Berakhirnya Pemerintahan Marga, Sungsang dipecah 

menjadi 4 Desa yaitu Desa Sungsang I,II,III dan IV. 

Hampir separuh penduduk di Desa 

Sungsang mempunyai mata pencaharian nelayan 

tangkap yang beroperasi di laut sungai Sembilang 

sampai ke selat Bangka Belitung. Selain itu, hasil 

tangkapan nelayan juga diolah menjadi produk 

perikanan seperti kerupuk dan kemplang serta terasi. 

Salah satu hasil tangkapan penduduk di 

daerah tersebut adalah udang. Melimpahnya hasil 

tangkapan udang di daerah ini membuat masyarakat 

setempat harus mengolah udang-udang tersebut 

menjadi berbagai produk seperti pempek, kerupuk, 

tekwan dan terasi mengingat apabila tidak diolah 

maka udang akan cepat mengalami penurunan mutu.  

Produk olahan yang dihasilkan masih tradisional  dan 

tidak dapat langsung dikonsumsi melainkan 

memberikan perlakuan terlebih dahulu. Selain itu, 

wilayah pemasarannya masih sebatas masyarakat 

setempat dan sebagai oleh-oleh yang dibeli para 

pendatang yang sesekali berkunjung ke daerah 

tersebut, hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi 

dan rendahnya sistem pemasaran. Produk yang 

inovatif dengan sentuhan teknologi akan 

mempermudah pemasaran khususnya di daerah 

Sumatera Selatan itu sendiri.   

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

dinilai sangat perlu dilakukan pembinaan masyarakat 

khususnya para nelayan yang telah memiliki usaha 

pengolahan produk agar dapat melakukan 

diversifikasi pengolahan ikan menjadi produk yang 

mempunyai nilai  ekonomi tinggi yang nantinya 

dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pelatihan 

yang diberikan yaitu berupa cara pengolahan bakso 

dan nugget, hal ini didasari oleh karena produk 

nugget dan bakso ini merupakan produk yang sudah 

terkenal di masyarakat di seluruh Indonesia yang 

merupakan makanan cepat saji yang nantinya 

tidaklah sulit untuk memasarkan olahan-olahan ini. 

 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

   Kegiatan ini adalah suatu bentuk 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan 

salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi 

yang harus dilakukan oleh Dosen. Adapun pelaksana 

dalam kegiatan ini yaitu, terdiri dari 3 orang dosen 

yang berasal dari Universitas PGRI Palembang. 

Sasaran dalam kegiatan adalah kelompok ibu-ibu 

yang merupakan mitra yang memiliki usaha olahan 

udang di Desa Sungsang II dan Sungsang III 

Kabupaten Banyuasin II Provinsi Sumatera Selatan.  

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juli 

hingga Agustus 2018. 

Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan 

 

III.  BAHAN DAN METODE 

Adapun bahan-bahan yang digunakkan 

dalam kegiatan ini yaitu, udang segar, tepung terigu, 
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tepung maizena, telur, bumbu, tepung roti, lada dan 

minyak. Untuk pengemasan produk menggunakan 

kemasan vakum agar produk lebih tahan lama. Alat –

alat yang digunakkan dalam kegiatan ini yaitu, 

kompor gas, wajan, chopper, talenan , cetakan nugget 

serta peralatan pendukung lainnya. 

 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini 

yaitu pemberian pelatihan dan pendampingan. 

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terdiri dari 

beberapa tahap yaitu : 

1. Tahapan persiapan 

Tahapan persiapan dimulai dengan peninjaun 

lokasi yang tempat pelaksanaan kegiatan yang 

akan dilakukan Pengabdian Pada Masyarakat 

yang dilakukan di Desa Sungsang Kabupaten 

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk 

menindaklanjuti kegiatan tersebut.  Tim 

berkordinasi dengan pihak-pihak terkait 

diwilayah tersebut seperti pengurusan izin-izin , 

penentuan tempat pelaksanaan kegiatan, , waktu 

kegiatan serta persiapan sarana dan prasarana 

yang akan digunakan pada kegiatan tersebut. 

2. Tahapan pemberian materi pelatihan pengolahan  

Kegiatan pelatihan pengolahan yang diberikan 

kepada sasaran mitra dengan tahapan sebagai 

berikut a. persiapan terdiri dari bahan baku 

berupa udang segar berukuran kecil , persiapan 

alat-alat untuk pengolahan bakso dan nugget. b . 

pemberian materi pelatihan oleh tim Dosen 

kepada sasaran mitra yaitu kelompok ibu-ibu. 

Agar materi pelatihan dapat tersampaikan 

dengan baik pada mitra, maka tim Dosen 

memberikan kesempatan pada mitra untuk ikut 

dalam melakukan kegiatan pengolahan tidak 

hanya sebatas melihat sehingga setelah pelatihan 

diberikan mitra dapat mengaplikasikan sendiri.  

3. Tahapan pemberian materi pelatihan desain 

kemasan 

Pada tahap ini, mitra diberikan pelatihan 

bagaimana cara mengemas yang baik, menarik 

dan higienis. Mitra diajarkan bagaimana 

mengemas produk-produk yang telah ada seperti 

mengemas kerupuk, tekwan, pempek dengan 

menggunakan hand sealer dan plastik kemasan 

yang menarik. Selain itu, untuk produk bakso 

dan nugget  dikemas dengan kemasan vakum 

dengan tujuan agar produk tersebut lebih awet 

ketika dibekukan. 

4. Tahapan pemberian materi pemasaran 

Pada tahap ini, materi yang diberikan berupa 

strategi untuk pemasaran produk-produk serta 

bagaimana cara menentukan keuntungan 

sehingga dapat menentukan harga jual yang 

pantas dan bersaing dipasaran. 

5. Pendampingan  

Kegiatan pendampingan dilakukan setelah 

platihan dilakukan hal ini bertujuan agar mitra 

terampil dalam mengaplikasikan materi yang 

telah diberikan. 

Prosedur Pengolahan Bakso Udang 

- Persiapan bahan dan bumbu untuk olahan 

bakso 

- Campurakan daging udang yang telah 

dibersihkan dengan bumbu yang telah 

dihaluskan 

- Masukkan es/air es 

- Giling campuran adonan tersebut 

- Masukan tepung maizena dan tepung terigu 

sedikit demi sedikit 

- Masukkan putih telur kemudian aduk hingga 

rata 

- Bentuk bulatan dan masukkan dalam air 

mendidih 

- Rebus adonan sampai matang yang ditandai 

bulatan bakso timbul dipermukaan 

- Bakso yang telah matang di tiriskan 

- Pengemasan bakso menggunakan kemasan 

vakum dan dibekukan 

Prosedur Pengolahan Nugget Udang 

- Persiapan bahan dan bumbu untuk olahan 

nugget 

- Campurakan daging udang yang telah 

dibersihkan dengan bumbu yang telah 

dihaluskan 

- Giling campuran adonan tersebut 

- Masukan tepung maizena dan tepung terigu 

sedikit demi sedikit 

- Masukkan putih telur kemudian aduk hingga 

rata 
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- Bentuk menggunakan cetakan  

- Susun dalam Loyang yang telah disediakan 

- Kukus hingga adonan matang yang ditandai 

dengan tidak lengketnya adonan ketika 

ditusuk 

- Celupkan nugget ke dalam cairan coating 

- Lumuri dengan tepung roti 

- Nugget dikemas dengan kemasan vakum 

dan dibekukan 

 

IV. HASILDAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan Pengabdian 

Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim Dosen yaitu 

mitra aset modal usaha dalam bentuk peralatan 

pengolahan dan pengemasan produk seperti chooper 

untuk menggiling daging, menghaluskan bumbu, 

mengiris kerupuk serta alat pengemas biasa dan 

pengemas vakum.  

            

     

Gambar 1. Penyerahan peralatan pengolahan 

udang sebagai aset mitra 

Kegiatan PKM yang dilaksanakan dengan 

acara tatap muka dan praktek secara langsung tentang 

diversifikasi olahan udang menjadi bakso dan nugget 

berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap 

muka dengan metode ceramah dan demonstrasi, 

dilanjutkan dengan latihan/praktek, mulai dari 

persiapan bahan dan alat serta kegiatan pengolahan 

bakso pengolahan nugget. Kelompok mitra sangat 

antusias mengikuti dalam mengikuti tahapan-tahapan 

kegiatan yang dilakukan sehingga materi baik itu 

secara teori dan praktek dapat tersampaikan semua. 

Pada kegiatan tersebut, tim pelaksana sengaja 

mempersilahkan ibu-ibu yang mempraktekkannya 

sendiri dengan di damping pemateri masing-masing 

hal ini dilakukan agar ibu-ibu lebih terampil. Berikut 

beberapa dokumentasi keterampilan ibu-ibu dalam 

mengolah bakso dan nugget dari bahan baku udang . 
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Gambar 2. Pelaksanaan pengolahan bakso 

berbahan baku udang 

         

 

Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan pengolahan 

nugget 

  

 Pada saat pelatihan bahan baku udang yang 

digunakan untuk pembuatan  produk nugget dan 

produk bakso sebanyak 1 kg dengan masing olahan 

500 gr. Olahan yang dibuat oleh peserta sangat 

memuaskan  karena  untuk ukuran pemula mereka 

dapat menerapkan apa yang kami sampaikan dengan 

baik. 

 Setelah selesai kegiatan proses pengolahan 

produk nugget dan bakso dilanjutkan dengan 

pemberian materi dan paraktek  tentang pengemasan 

baik itu pengemasan vakum dan non vakum. Produk 

yang bakso dan nugget yang telah dihasilkan di 

angina-anginkan terlebih dahulu sampai suhu produk 

tidak panas lagi sehingga tidak mengembun ketika di 

kemas. Selain pengemasan tim dosen  juga 

memberikan tentang desain merek sebagai informasi 

produk yang akan di pasarkan agar lebih menarik. 

Selama ini, produk-produk yang telah ada hanya 

dikemas dengan plastik biasa dan hanya diikat 

menggunakan karet . Pengemasan non vakum di 

lakukan pada produk yang telah ada 

sebelumnyaseperti tekwan, pempek dan kemplang. 

Untuk produk nugget dan bakso menggunakan 

kemasan vakum.  
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Gambar 5. Kegiatan Pengemasan Produk Vakum 

dan Non Vakum 

 

 
Gambar 6. Produk Hasil Kegiatan Pelatihan 

 

 Kegiatan pengabdian masyarakat ini 

dititikberatkan pada diversifikasi produk yang 

berkelanjutan. Setelah kegiatan pelatihan berakhir, 

tim terus memantau para mitra tentang keberlanjutan 

dari hasil kegiatan. Hasilnya, mitra telah mencoba 

mempraktekan olahan-olahan yang telah di ajarkan 

pada saat pelatihan. Selain itu, tim Dosen juga 

membantu mitra memasarkan produk-produk mitra 

baik itu produk tadisional seperti tekwan, kerupuk 

dan kemplang serta produk instan seperti bakso dan 

nugget di minimarket yang ada di gedung Bisnis 

Centre Universitas PGRI Palembang. Masyarakat 

yang ada di lingkungan Universitas PGRI sangat 

tertarik dengan produk-produk yang kami jual di 

minimarket bisnis center terbukti dengan kontribusi 

mereka membeli produk-produk tersebut.  

  

V. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil kegiatan pelatihan dalam 

rangka Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu 

pengembangan/ inovasi produk berbahan baku 

udang cukup diminati. Desain dan penggunaan 

macam-macam cara pengemasan dapat membuat 

produk jadi lebih menarik serta daya awet yang 

lebih lama. 
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ABSTRAK: Salak Sidimpuan (Salacca sumatrana Becc.) merupakan komoditi lokal yang memiliki prospek untuk 

dikembangkan namun diperlukan ketersediaan bibit dengan mutu yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan pertumbuhan anakan salak yaitu melalui aplikasi mikoriza arbuskular (MA). Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat pengaruh aplikasi MA terhadap pertumbuhan anakan salak Sidimpuan. Penelitian ini 

dilaksanakan di Rumah Kasa Fakultas Pertanian Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan. Rancangan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan dua faKtor dan 3 ulangan. Faktor pertama terdiri dari 2 

taraf jenis MA yaitu: M1 (Glomus sp) dan M2 (Acaulospora sp). Faktor kedua terdiri dari 4 taraf dosis MA, yaitu D0 

(Kontrol), D1 (50g MA/polibag), D2 (100g MA/polibag) dan D3 (150g MA/polibag). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jenis Mikoriza arbuskular berpengaruh nyata terhadap rata-rata pertambahan tinggi anakan salak pada umur 3, 

6,dan 9 minggu setelah tanam (MSPT). Sedangkan Dosis Mikoriza arbuskular berpengaruh nyata terhadap rata-rata 

pertambahan tinggi dan jumlah daun anakan pada umur 6 dan 9 MSPT. Hal ini disebabkan karena Mikoriza arbuskular 

membantu dalam meningkatkan peyerapan unsur hara dan air bagi pertumbuhan tanaman. Terdapat interaksi antara 

jenis dan dosis Mikoriza terhadap rata-rata pertambahan tinggi anakan salak pada umur 3, 6 dan 9 MSPT dengan 

perlakuan terbaik pada M2D3 serta rata-rata pertambahan jumlah daun pada umur 6 dan 9 MSPT dengan perlakuan 

terbaik pada M1D3.  

 

Kata Kunci: Salak Sidimpuan, anakan, pertumbuhan 

 

ABSTRACT: Salak Sidimpuan (Salacca sumatrana Becc.) is a local commodity that has prospects to be developed but 

the availability of seeds of good quality is needed. One of the efforts that can be done to increase shoots growth is 

through arbuscular mycorrhiza application. The objective of this research was to observe the effects of arbuscular 

mycorrhiza to increase salak Sidimpuan shoots growth. This research was done at screen house of Agriculture Faculty, 

University of Graha Nusantara Padangsidimpuan. The experiment design was arranged in factorial randomized block 

design, three replications with two factors: first factor was arbuscular mycorrhiza: M1 (Glomus sp) dan M2 

(Acaulospora sp). Second factor was arbuscular mycorrhiza dosage: D0 (control), D1 (50g MA/polybag), D2 (100g 

MA/polybag) dan D3 (150g MA/polybag). Results of the experiment showed that type of Arbuscular mycorrhiza has a 

significant effect on the high increase in salak shoots at 3, 6 and 9 weeks after planting. While the Arbuscular 

mycorrhiza dose significantly affected the height increase and the number of leaves at 6 and 9 weeks after planting. 

This is because Arbuscular mycorrhiza helps in increasing the absorption of nutrients and water for plant growth. 

There was an interaction between the type and dose of Arbuscular mycorrhiza on the high addition of salak shoots at 3, 

6 and 9 weeks after planting with the best treatment in M2D3 and the increase in the number of leaves at 6 and 9 weeks 

after planting with the best treatment in M1D3. 

 

Keywords: Salak Sidimpuan, shoots, growth 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Salak Sidimpuan merupakan komoditi lokal yang 

memiliki prospek pengembangan yang baik. Namun, 

dalam pengembangannya terdapat beberapa kendala 

yang dihadapi antara lain sistem budidaya tanaman yang 

masih sederhana, tidak dilakukannya pemupukan serta 

penerapan teknologi pembibitan yang masih bersifat 
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tradisional. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan budidaya salak Sidimpuan yaitu 

tersedianya bibit dengan mutu baik. 

Salah satu teknologi yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan pertumbuhan anakan salak yaitu melalui 

aplikasi Mikoriza Arbuskular (MA). MA dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi serapan hara yang 

tinggi (Rillig dan Mummey, 2006), ketahanan terhadap 

penyakit (Borowicz, 2001), perbaikan struktur makro 

dan mikroagregat tanah (Gamal, 2005), menghasilkan 

enzim fosfatase yang dapat meningkatkan ketersediaan P 

(Bolan, 1991), serta mampu meningkatkan penyerapan 

air bagi tanaman sebagai gantinya MA mendapatkan 

karbohidrat dari tanaman inang (Hanafiah et al., 2009). 

MA memiliki struktur hifa yang menjalar keluar ke 

dalam tanah. Hifa meluas di dalam tanah, melampaui 

jarak yang dapat dicapai oleh rambut akar 

(Simanungkalit, 2006). Hasil penelitian Daras et al. 

(2013) diperoleh bahwa penggunaan mikoriza memiliki 

respon positif terhadap peningkatan bobot kering akar 

kopi dan tingkat infeksi mikoriza yang relatif cukup 

besar (31,46%) diikuti oleh perbaikan komponen 

pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, diameter batang, 

dan bobot kering daun). Hal ini dapat terjadi karena 

asosiasi mikoriza diduga mampu memperbaiki proses 

penyerapan unsur hara dan air dari tanah. 

Untuk meningkatkan pengembangan budidaya salak 

di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penyediaan bibit 

tanaman salak asal anakan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji aplikasi Mikoriza Arbuskular dalam 

meningkatkan pertumbuhan anakan salak Sidimpuan 

(Salacca sumatrana Becc.). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

anakan salak Sidimpuan berumur 3 bulan, Mikoriza 

arbuskular (Glomus sp dan Acaulospora sp), Pupuk 

majemuk NPK dan batuan fosfat. Sedangkan peralatan 

yang digunakan antara lain polybag ukuran 5 kg, 

timbangan, cangkul, terpal, sprayer dan meteran.  

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK)  Faktorial dengan 2 faktor perlakuan 

dengan 3 ulangan. Faktor pertama terdiri dari 2 taraf  

jenis Mikoriza arbuskular dan faktor kedua terdiri dari 4 

taraf dosis Mikoriza arbuskular, yaitu: 

Faktor 1: Jenis Mikoriza Arbuskular (MA)  

M1 =  Glomus sp 

M2 =  Acaulospora sp 

Faktor 2: Dosis Mikoriza Arbuskular (MA) 

D0 = Kontrol 

D1 = 50g MA/ polibag 

D2 = 100g MA/ polibag 

D3 = 150g MA/ polibag 

 

Yjk = μ + Mj + Dk + (MD)jk + Ejk 

 

Yjk =parameter yang diamati 

μ =rerata umum 

Mj = faktor jenis MA ke-j 

Dk = faktor dosis MA ke-k 

(MD)jk =interaksi jenis MA ke-j dengan dosis MA ke-k 

Eijk = error 

 

Data pengamatan dianalisis dengan ANOVA dan 

dilanjutkan dengan uji beda rata-rata berdasarkan Uji 

Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5% bila 

dalam uji F memperlihatkan pengaruh yang nyata. 

Media tanam yang digunakan yaitu tanah seberat 5 

kg  yang dimasukkan ke dalam polibag. Inokulum MA 

(campuran spora, hifa, akar terinfeksi dan tanah) 

diinokulasikan sesuai dengan perlakuan. Anakan salak 

ditanamkan dengan jumlah satu anakan per polibag. 

Akar anakan salak ditanamkan disekitar inokulum MA 

untuk memudahkan proses infeksi akar. Tanaman 

dipupuk dengan batuan fosfat sebanyak 25g/polibab, 

diberikan satu minggu setelah tanam. Sedangkan pupuk 

NPK (majemuk) diberikan pada umur 4 minggu setelah 

tanam sebanyak 7 g/polibag. Pupuk diaplikasikan 

dengan cara membuat alur pupuk di sekeliling tanaman 

kemudian ditutup dengan tanah. Anakan salak disimpan 

dipembibitan di rumah kasa dan disiram setiap hari pada 

sore hari hingga kapasitas lapang. 

 Parameter yang diamati berupa rata-rata pertambahan 

tinggi dan jumlah daun anakan salak Sidimpuan. Tinggi 

anakan salak Sidimpuan diukur menggunakan meteran 

mulai pangkal batang sampai ujung daun tertinggi. 

Sedangkan pengukuran jumlah daun dilakukan dengan 

menghitung seluruh daun anakan salak Sidimpuan yang 

telah terbuka sempurna. Kedua pengamatan parameter 

tersebut dilakukan pada umur anakan 3, 6 dan 9 minggu 

setelah pindah tanam (MSPT).  
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rata-rata Pertambahan Tinggi (cm) Anakan Salak 

Sidimpuan 

 

Rata-rata pertambahan tinggi anakan salak 

Sidimpuan diukur pada umur 3, 6 dan 9 minggu setelah 

pindah tanam (MSPT). Diperoleh hasil bahwa faktor 

jenis Mikoriza arbuskular berpengaruh nyata terhadap 

rata-rata pertambahan tinggi anakan salak Sidimpuan 

pada umur 3, 6 dan 9  MSPT (Tabel 1). Dari Tabel 1 di 

892



 
Pengaruh Mikoriza Arbuskular dalam Meningkatkan Pertumbuhan  

Anakan Salak Sidimpuan (Salacca sumatrana Becc.) 

bawah dapat dilihat bahwa pemberian Acauslospora sp 

(M2) lebih meningkatkan rata-rata pertambahan tinggi 

anakan salak Sidimpuan dibandingkan Glomus sp (M1).  

Dalam hubungannya dengan tanaman, setiap jenis 

Mikoriza arbuskular (MA) memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap tanaman dan tanaman juga 

memberikan reaksi yang berbeda pada tiap jenis MA. 

 

Tabel 1. Pengaruh faktor tunggal jenis dan dosis 

Mikoriza arbuskular terhadap rata-rata pertambahan 

tinggi (cm) anakan salak Sidimpuan pada umur 3, 6 dan 

9 MSPT.  

 

Perlakuan 

Rata-rata Petambahan  

Tinggi  (cm) Anakan  

3 MSPT 6 MSPT 9 MSPT 

M1 1.12 b 2.18 b 5.68 b 

M2 2.34 a 3.58 a 7.23 a 

D0 0.75  1.24 b 3.43 b 

D1 2.24 3.35 a 7.18 a  

D2 1.64 3.04 a 7.07 a 

D3 2.30 3.88 a 8.15 a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

pada taraf 5% menurut uji DMRT. 
 

Sedangkan faktor dosis Mikoriza arbuskular 

berpengaruh nyata terhadap rata-rata pertambahan tinggi 

anakan salak Sidimpuan pada umur 6 dan 9  MSPT. 

Perlakuan D0 (kontrol) berbeda nyata dengan perlakuan 

D1 (50g MA/polibag), D2 (100g MA/polibag) dan D3 

(150g MA/polibag) namun tidak terdapat perbedaan 

diantara ketiga perlakuan tersebut dalam meningkatkan 

rata-rata pertambahan tinggi anakan salak. Dari tabel 

dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan 

pertambahan tinggi anakan salak Sidimpuan dengan 

semakin tingginya dosis Mikoriza arbuskular yang 

diberikan. Tinggi anakan salak Sidimpuan tertinggi 

terdapat pada perlakuan D3 (150g MA/polibag) yaitu 

sebesar 8,15 cm. 

Akar tanaman dapat terinfeksi oleh Mikoriza 

arbuskular (MA) baik secara alami melalui propagul di 

dalam tanah atau melalui inokulasi MA pada akar 

tanaman. Pemberian inokulum MA tentunya 

memberikan peluang yang lebih besar dalam infeksi 

akar. Semakin tinggi dosis yang diberikan, semakin 

besar peluang akar terinfeksi. Menurut Wood, (1995) 

tingginya kadar inokulum dalam tanah dapat 

meningkatkan derajat infeksi akar sampai titik optimum 

tertentu.  

Dengan adanya infeksi MA pada akar tanaman maka 

terbentuklah suatu hubungan simbiosis yang saling 

menguntungkan. Hubungan simbiosis antara MA dan 

akar tanaman dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman 

seperti rata-rata pertambahan tinggi dan jumlah daun. 

Menurut Hodiah (2008), Infeksi mikoriza dapat 

meningkatkan pertumbuhan tanaman termasuk jumlah 

daun, tinggi tanaman dan luas daun karena tanaman 

bermikoriza dapat menyerap unsur hara makro dalam 

jumlah beberapa kali lebih besar dibanding tanpa 

mikoriza. 

Terdapat interaksi penggunaan jenis dan dosis 

Mikoriza arbuskular pada umur 3, 6 dan 9  MSPT 

terhadap rata-rata pertambahan tinggi anakan salak 

Sidimpuan. Hasil pengamatan disajikan pada Tabel 2 di 

bawah. 

  

Tabel 2. Pengaruh Kombinasi jenis dan dosis Mikoriza 

arbuskular terhadap rata-rata pertambahan tinggi (cm) 

anakan salak Sidimpuan pada umur 3, 6 dan 9 MSPT. 

 

Dosis 

Mikoiza arbuskular 

Jenis Mikoriza arbuskular 

M1 M2 

3 MSPT -------- cm -------- 

D0 0.87 bc 0.63 c 

D1 1.00 bc 3.47 a 

D2 1.17 abc 2.10 abc 

D3 1.43 abc 3.17 ab 

6 MSPT -------- cm -------- 

D0 1.20 b 1.27 b 

D1 2.00 b 4.70 a 

D2 2.57 ab 3.50 ab 

D3 2.93 ab 4.83 a 

9 MSPT -------- cm -------- 

D0 3.70 c 3.17 c 

D1 6.13 b 8.23 ab 

D2 6.47 b 7.67 ab 

D3 6.43 b 9.87 a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

pada taraf 5% menurut uji DMRT. 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa kombinasi perlakuan 

M2D0 memberikan rata-rata pertambahan tinggi anakan 

salak terendah pada umur 3 dan 9 MSPT walaupun tidak 

berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan M1D0. Pada 

umur 3, 6 dan 9 MSPT, kombinasi perlakuan M2D1, 

M2D2 dan M2D3 tidak berbeda nyata namun kombinasi 

perlakuan M2D3 (Acaulospora sp dan 150 g MA/polibag) 

memberikan rata-rata pertambahan tinggi anakan salak 

tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya, 

yaitu sebesar 3,17 cm, 4,83 cm dan 9,87 cm. 
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Rata-rata Pertambahan Jumlah Daun (helai) Anakan 

Salak Sidimpuan 

 

Pengamatan jumlah daun anakan salak Sidimpuan 

dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang telah 

terbuka sempurna pada umur 3, 6 dan 9 minggu setelah 

pindah tanam (MSTP). Rata-rata pertambahan jumlah 

daun anakan salak Sidimpuan disajikan pada Tabel 3 di 

bawah. 

Tabel 3. Pengaruh faktor tunggal jenis dan dosis 

Mikoriza arbuskular terhadap rata-rata pertambahan 

jumlah daun (helai) anakan salak Sidimpuan pada umur 

3, 6 dan 9 MSPT.  

 

Perlakuan 

Rata-rata Petambahan  

Jumlah daun (helai) Anakan 

3 MSPT 6 MSPT 9 MSPT 

M1 0.17 0.83 1.17 

M2 0.17 0.58 1.00 

D0 0.17 0.83 a 1.17 ab 

D1 0.00 0.17 b 0.50 b 

D2 0.17 1.00 a 1.00 ab 

D3 0.33 0.83 a 1.50 a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 
pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

pada taraf 5% menurut uji DMRT. 

 

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa faktor jenis 

Mikoriza arbuskular baik Glomus sp maupun 

Acaulospora sp tidak berpengaruh nyata terhadap rata-

rata pertambahan jumlah daun anakan salak Sidimpuan 

baik pada umur 3, 6 maupun 9  MSPT.   

Faktor dosis Mikoriza arbuskular berpengaruh nyata 

terhadap rata-rata pertambahan jumlah daun anakan 

salak Sidimpuan pada umur 6 dan 9  MST. Dari tabel 

dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan 

pertambahan jumlah daun anakan salak Sidimpuan 

dengan semakin tingginya dosis Mikoriza arbuskular 

yang diberikan. Perlakuan D3 (150g MA/polibag) 

berbeda tidak nyata dengan perlakuan D0 (kontrol) dan 

D2 (100g MA/polibag) dalam meningkatkan jumlah daun 

anakan salak Sidimpuan namun memberikan 

peningkatan jumlah daun tertinggi, yaitu sebesar 0,83 

helai pada umur 6 MSPT dan 1,50 helai pada umur 

MSPT. 

Dalam hubungannya dengan tanaman, MA 

menginfeksi sistem perakaran tanaman inang kemudian 

memproduksi jaringan hifa eksternal yang tumbuh secara 

ekspansif dan menembus lapisan subsoil sehingga 

meningkatkan kapasitas akar dalam menyerap hara dan 

air (Cruz et al., 2004). Keuntungan lain penggunaan MA 

bagi perbaikan pertumbuhan tanaman antara lain: 

meningkatkan penyerapan unsur-unsur hara dan nutrisi 

yang penting bagi tanaman (Satter, et al., 2006), 

meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan dan 

kelembaban yang ekstrim (Cho et al., 2006) membantu 

mengakumulasi zat-zat beracun bagi tanaman, dan 

memproteksi dari serangan pathogen (Subramanian et 

al., 2006). 

Selain pengaruh faktor tunggal jenis dan dosis 

Mikoriza arbuskular, juga terdapat interaksi penggunaan 

kombinasi jenis dan dosis Mikoriza arbuskular terhadap 

rata-rata pertambahan jumlah daun anakan salak 

Sidimpuan pada umur 6 dan 9  MSPT. Data pengamatan 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh Kombinasi jenis dan dosis Mikoriza 

arbuskular terhadap rata-rata pertambahan jumlah daun 

(helai) anakan salak Sidimpuan pada umur 3 MST, 6 

MST dan 9 MST. 

 

Dosis 

Mikoiza arbuskular 

Jenis Mikoriza arbuskular 

M1 M2 

3 MST -------- helai -------- 

D0 0.00 0.33 

D1 0.00 0.00 

D2 0.00 0.33 

D3 0.67 0.00 

6 MST -------- helai -------- 

D0 0.67 abc 1.00 ab 

D1 0.33 bc 0.00 c 

D2 1.00 ab 1.00 ab 

D3 1.33 a 0.33 bc 

9 MST -------- helai -------- 

D0 1.00 ab 1.33 a 

D1 0.67 b 0.33 b 

D2 1.00 ab 1.00 ab 

D3 2.00 a 1.00 ab 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda 

pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

pada taraf 5% menurut uji DMRT. 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa kombinasi 

perlakuan M2D1 (Acaulospora sp dan 50g MA/polibag) 

memberikan rata-rata pertambahan jumlah daun terendah 

jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan 

kombinasi perlakuan M1D3 (Glomus sp dan 150g 

MA/polibag) memberikan rata-rata pertambahan jumlah 

daun anakan tertinggi. Pada umur 6 dan 9 MSPT, 

petambahan jumlah daun anakan salak terendah, yaitu 

0,00 helai dan 0,33 helai dan yang tertinggi yaitu 1,33 

helai dan 2,00 helai. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa terdapat 

kecenderungan pertambahan jumlah daun anakan salak 

dengan semakin tingginya dosis MA yang diberikan. Hal 

ini sejalan dengan beberapa penelitian yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbaikan petumbuhan 
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Pengaruh Mikoriza Arbuskular dalam Meningkatkan Pertumbuhan  

Anakan Salak Sidimpuan (Salacca sumatrana Becc.) 

tanaman dengan adanya pemberian MA dan 

pertumbuhan tersebut cenderung lebih tinggi dengan 

semakin tingginya dosis MA yang diberikan Valentine et 

al. (2017), Laksono et al. (2013). 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Jenis Mikoriza berpengaruh nyata terhadap rata-rata 

pertambahan tinggi anakan salak. Perlakuan terbaik 

pada M2 (Acaulospora sp) 

2. Dosis Mikoriza berpengaruh nyata terhadap rata-rata 

pertambahan tinggi dan jumlah daun anakan salak 

pada umur 6 dan 9 MST. Perlakuan terbaik pada D3 

(150g MA/polibag) 

3. Terdapat interaksi antara jenis dan dosis Mikoriza 

arbuskular terhadap rata-rata pertambahan tinggi 

anakan salak Sidimpuan pada umur  3 MST, 6 MST 

dan 9 MST dengan perlakuan terbaik pada M2D3  

(Acaulospora sp dan 150 g MA/polibag) dan rata-rata 

pertambahan jumlah daun anakan salak Sidimpuan 

pada umur 6 MST dan 9 MST dengan perlakuan 

terbaik pada M1D3  (Glomus sp dan 150 g 

MA/polibag)  
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ABSTRAK: Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Diagnosis laboratorium merupakan 

tahapan yang penting agar penderita segera mendapatkan pengobatan. Gold standard untuk menegakkan 

diagnosis dengan pemeriksaan kultur. Kultur Mycobacterium tuberculosis relatif mahal dan membutuhkan waktu 

yang lama, maka diupayakan tersedia media kultur yang relatif lebih murah dan waktu pertumbuhan yang lebih 

cepat. Base agar darah merupakan media yang memungkinkan pertumbuhan sebagian besar organisme. Dengan 

penambahan air kelapa pada base agar darah mendukung pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui waktu dan kesuburan pertumbuhan koloni Mycobacterium tuberculosis pada  

base darah yang ditambahkan air kelapa konsentrasi 100%, dibandingkan dengan Lowenstein Jensen. Hasil 

penelitian menunjukkan pertumbuhan koloni Mycobacterium tuberculosis pada base agar darah dan media 

Lowenstein Jensen tampak pada hari ke 14. Data dianalisis menggunakan uji wilcoxson, hasil uji menunjukan 

terdapat perbedaan jumlah koloni Mycobacterium tuberculosis pada base darah dan Lowenstein Jensen, dengan 

nilai probabilitas sig (2-tailed) yaitu 0,000 < 0.025. 

 

Kata Kunci : Mycobacterium tuberculosis pada base agar darah 
 

 

ABSTRACT: Tuberculosis is still being a health problem in Indonesian. Laboratory diagnosis is an important 

step for the patients to get treatment immediately. Gold standard for diagnosing with culture examination. 

Mycobacterium tuberculosis culture is relatively expensive and requires a long time of growth, so culture media 
is available which is relatively cheaper and faster growth time. Blood agar base is a medium that allows the 

growth of most organisms. By adding coconut water to the blood agar base so that it can support the growth of 

Mycobacterium tuberculosis. This study aims to determine the time and fertility of the growth of Mycobacterium 

tuberculosis colonies on a blood agar base which was added with coconut water with 100 % concentration then  

compared with Lowenstein Jansen. The results showed that growth of Mycobacterium tuberculosis colonies on 

blood agar and Lowenstein Jensen media were seen on the fourteenth day. The data were analyzed by using 

wilcoxson. The test result showed that there were differences of Mycobacterium tuberculosis colonies on blood 

agar base. and Lowenstein Jensen media with probability value of sig (2-tailed) 0.000 <0.025. 

 

Keywords: Mycobacterium tuberculosis on blood agar base 

 

 

 

Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis 

dan dapat ditularkan  melalui saluran pernapasan. 

Saat ini Tuberkulosis Paru masih menjadi masalah 

kesehatan dunia yang belum terselesaikan. Tahun 

2010 Indonesia menempati peringkat ke 5 dalam 

kasus penderita Tuberkulosis di dunia. Data Din.Kes 

Kota Palembang tahun 2014, penderita TB Paru 

selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2010 
sampai dengan 2014  berturut-turut adalah 1037, 

2109,  1329, 1097 dan 1314. terjadi peningkatan 

 

pada tahun 2011 dan 2012. Pada tahun 2013 

menurun, namun terjadi peningkatan lagi pada tahun 

2014. 

Berbagai upaya dilakukan agar penderita segera 

mendapat pengobatan. Pemeriksaan gold standard 

untuk diagnosis tuberkulosis dengan pemeriksaan 

kultur. Media kultur Mycobacterium tuberculosis 

relatif mahal. Beberapa media yang relatif lebih 

murah dan banyak digunakan di laboratorium adalah 
base agar darah. Media ini dibuat dengan 

menambahkan 5% darah domba untuk isolasi 
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bakteri dan melihat aktivitas hemolitik bakteri 

Streptococcus (Zimbro, 2009). 

Sifat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis 

lambat yaitu 2-6 minggu atau lebih. Media artifisial 

untuk isolasi megandung telur dan garam-garam. 

Media biakan untuk Mycobacterium tuberculosis 
yang banyak digunakan adalah Kudoh,  Lowenstein-

jenses dan Ogawa (Sinaga, 2011). 

Bahan-bahan alami yang mudah didapatkan dan 

memiliki potensi sebagai bahan dasar media adalah 

air kelapa. Molnár, et al., (2011) menjelaskan bahwa 

air kelapa dan santan, dapat digunakan sebagai media 

kultur, karena mengandung asam amino, asam 

organik, asam nukleat, beberapa vitamin, gula dan  

alkohol gula, hormon tanaman serta mineral. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa air kelapa 

dapat digunakan sebagai media pertumbuhan bakteri. 
Putri, dkk., (2011)  melakukan  penelitian dengan 

menambahkan air kelapa pada media dengan 

konsentrasi 3%, 4% dan 5% untuk menumbuhkan 

mikroalga Tetraselmis sp. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yolanda 

dan Mulyana (2011) terbukti,  air kelapa konsentrasi 

100 % yang ditambahkan pada media Mac Congkey 

dapat menumbuhkan bakteri E.coli dan Kleibsiella 

pneumonia. Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam 

penelitian ini ingin diketahui jumlah koloni 

Mycobaterium tuberculosis pada base agar darah 

yang ditambahkan air kelapa dengan konsentrasi 

100% dan diinkubasi pada suhu 37 0C, dibandingkan

 dengan pertumbuhan 
Mycobaterium tuberculosis pada media Lowenstein 

Jensen. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai informasi ilmiah bagi petugas 

laboratorium tentang pemanfaatan air kelapa sebagai 

media alternatif untuk pertumbuhan bakteri 

Mycobacterium tuberculosis. 

 

METODE 

 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

eksperiment laboratorium, penelitian dilakukan di 
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, 

pada bulan Maret s/d Mei 2018. Sampel penelitian 

adalah air kelapa  Cocos nucifera L, yang digunakan 

sebagai pelarut media agar darah untuk kultur bakteri 

Micobacterium tuberculosis. 

Pembuatan media LJ berdasarkan Buku 

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Biakan, Identifikasi 
Dan Uji Kepekaan Mycobacterium tuberculosis pada 

Media padat Men.Kes.RI, (2012 ), dengan cara: 

menimbang medium dasar 

LJ sebanyak 18,65 gram, dilarutkan ke dalam 300 ml 

aquadest, kemudian ditambahkan 6 ml glycerol dan 

10 ml larutan malachite green 2%. Larutan disterilkan 

menggunakan autoclaved pada suhu 121 0C selama 30 

menit dan dinginkan, selanjutnya ditambahkan telur 

yang telah dihomogenkan sebanyak 500 ml. Media 

dimasukkan ke dalam tabung bertutup alur sebanyak 

6-8 ml, kemudian dipanaskan pada suhu 850C selama 

50 menit. 

Pembuatan Media base agar darah dengan 
penambahan air kelapa konsentrasi 100% dengan cara 

: 4 gram media base agar darah dan 1,25 ml gliserol, 

dimasukkan ke dalam 

20 ml aquades lalu dihomogenkan. Selanjutnya 
ditambahkan 3,0 malachite green. 2 %, disterilisasi 

dengan autoclave selama 15 menit pada suhu 121 0C, 

dinginkan sampai mendekati suhu ± 50 0C. 
Ditambahkan 100 ml air kelapa secara aseptic ke 

dalam conical flask steril, berikutnya ditambahkan 7 
ml darah domba ke dalam larutan, dan 
dihomogenkan, kemudian dituangkan ke dalam botol 

anulir sebanyak 6-8 ml. 

Untuk mengetahui perrtumbuhan koloni 

Micobakterium tuberkulosis, digunakan strain murni 

Micobakterium tuberkulosis H37RV,  yang dibiakkan 

pada media Lowenstein Jensen dan base agar darah 

yang ditambahkan  air kelapa  konsentrasi  100%  dan   

diinkubasi pada 

37 0C, selanjutnya dilakukan pengamatan 

terhadap pertumbuhan koloni bakteri untuk melihat 

apakah ada pertumbuhan pada hari ke dua, tujuh dan 

empatbelas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian diketahui ada pertumbuhan 

koloni Mycobacterium tuberculosis pada base agar 

darah dan Lowenstein Jensen dengan suhu inkubasi 

37 0C terjadi pada hari ke 14. 

Adanya pertumbuhan koloni 

Mycobacterium tuberculosis pada base agar darah 

menunjukkan bahwa media ini mengandung unsur 

yang dibutuhkan bakteri untuk pertumbuhan. Sumber 
nutrisi pada base agar darah, selain air kelapa, juga 

nutrient substrat, sodium chloride yang terdapat pada 

media agar. 

Menurut Munawaroh et al, (2015), air kelapa 

mengandung protein, lemak dan kaya akan 

karbohidrat sebagai sumber nutrisi untuk 

pertumbuhan bakteri. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Yolanda dan Mulyana, (2011), 

menggunakan limbah air kelapa tua sebagai 
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bahan dasar media isolasi, yang dikomposisikan 

menyerupai agar Mac Conkey dan lempeng agar 

darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air 

kelapa tua dapat dipakai sebagai bahan dasar media 

isolasi bakteri Enterobacteriaceae dan kokus gram 

positif. 

Molnár et al., (2011) menjelaskan bahwa air 

kelapa dan santan, dapat digunakan sebagai kultur 

jaringan. Air kelapa memiliki kombinasi senyawa 

yang lebih komplek dibandingkan santan, yaitu 
mengandung sejumlah asam amino, asam organik, 

asam nukleat, beberapa vitamin, gula, hormon 

tanaman, mineral, dan zat lainnya. Media yang 

ditambahkan air kelapa dapat menginduksi sel 

tumbuhan untuk membelah sehingga tumbuh dengan 

cepat, dengan demikian dapat digunakan sebagai 

media kultur. 

Menurut Soedarto (2014), Pertumbuhan 

maksimal terjadi jika kondisi medium kultur optimal 

bagi kehidupan bakteri. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Yolanda dan Mulyana (2011), 

menggunakan MacConkey sebagai media standar 

untuk enterobacteriaceae. Pada media yang tidak 

mengandung air kelapa tua tidak dijumpai adanya 
pertumbuhan bakteri, sedangkan pada media air 

kelapa tua terdapat pertumbuhan hampir semua 

bakteri uji. 

Pertumbuhan, koloni Mycobacterium 

tuberculosis pada base agar darah tampak pada hari 

ke 14 demikian juga pertumbuhan pada media 

Lowenstein Jensen. Karakteristik koloni 

Mycobacterium tuberculosis pada base agar darah 

koloni dengan ukuran kecil, kasar berwarna keabu-

abuan dan berkilau dengan latar belakang merah, 

sedangkan pada media Lowenstein Jensen koloni 

kasar berwarna krem, dengan latar belakang hijau 

kebiruan. 

Berdasarkan waktu pertumbuhan, hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian Munawaroh 

et al., (2015) menggunakan media kultur Lowestein 

Jensen dan Coco Blood Malachite green yang disebut 
dengan media CMB, dengan penambahan air kelapa 

muda. Pertumbuhan koloni Mycobacterium 

tuberculosis pada media CBM tercepat 2 hari dan 

terlama adalah 6 hari, sedangkan pada media 

Lowestein Jensen pertumbuhan tercepat adalah 6 hari 

dan terlama 49 hari. Perbedaan hasil penelitian ini 

dapat disebabkan umur air kelapa yaitu kelapa muda 

dan kelapa tua. 

Dalam penelitian ini, koloni Mycobacterium 

tuberculosis baru tumbuh pada hari ke 14, lambatnya 

pertumbuhan koloni disebabkan karena sifat 
pertumbuhan bakteri ini sangat lambat. Menurut 

Soedarto (2014), koloni Mycobacterium tuberculosis 

baru terbentuk pada 4-6 minggu sesudah inkubasi 

dengan suhu 

inkubasi 37 0C, Sifat koloni pada media kultur adalah 

kering, keras, tidak mudah meleleh, permukaan 

koloni tidak teratur dan berwarna gelap. 

Jumlah koloni yang tumbuh pada base agar 

darah dan Lowestein Jensen berdasarkan uji statistik, 

terdapat perbedaan. Jumlah koloni Mycobacterium 

tuberculosis pada Lowestein Jensen lebih banyak 

dibandingkan pada base agar darah. Derajat  

pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis pada base 

agar darah berada dalam rentang 1+ dan 2+, 

sedangkan jumlah koloni pada media Lowestein 

Jensen dalam rentang 2+ dan 3+. 

Perbedaan kesuburan ini dapat disebabkan 
antara lain, kandungan unsur yang ada pada media. 

Komposisi pada Lowestein Jensen dan base agar 

darah berbeda, adanya perbedaan komposisi pada 

kedua media mempengaruhi jumlah koloni yang 

tumbuh. 

Untuk pertumbuhannya, Mycobacterium 

tuberculosis, membutuhkan banyak unsur nutrisi. 

Sinaga, (2011) menjelaskan, media artifisial untuk

 isolasi Mycobacterium 

tuberculosis mengandung bahan kompleks yaitu telur 

dan garam-garam. Medium Lowestein Jensen 
merupakan medium berbasis telur, mengandung 

bahan penghambat kontaminan yang mengganggu 

pertumbuhan. Untuk pertumbuhan, bakteri 

membutuhkan unsur fisika yaitu suhu, PH, tekanan 

osmotik dan unsur kimiawi yaitu sumber C, N, S, P, 

O, mineral dan faktor pertumbuhan organik Harti, 

(2014). 

Base agar darah yang digunakan dalam 

penelitian ini, terdiri dari air kelapa, agar, darah 

domba, malachite green dan gliserol sebagai sumber 

nutrisi, dengan komposisi yang lebih sederhana. 

Berdasarkan jumlah koloni, pertumbuhan pada media 

Lowestein Jensen lebih subur, namun adanya 

pertumbuhan koloni Mycobacterium tuberculosis 
pada base agar darah dengan penambahan air kelapa 

menunjukkan media ini memiliki  potensi sebagai 

media alternatif untuk Mycobacterium tuberculosis. 

 

SIMPULAN 

 

Mycobacterium tuberculosis tumbuh pada media 

Lowestein Jensen dan base agar darah yang 

ditambahkan air kelapa konsentrasi 100%, dengan 

waktu pertumbuhan yang sama yaitu 14 hari. 

Terdapat perbedaan jumlah koloni Mycobacterium 

tuberculosis yang tumbuh pada media Lowestein 

Jensen dan pada base agar darah. 
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SARAN 

 

Untuk mengetahui apakah jenis kelapa 

berpengaruh terhadap pertumbuhan 

Mycobacterium tuberculosis, perlu dilakukan 

penelitian dengan membandingkan dengan jenis 

kelapa yang berbeda.. 
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ABSTRAK : Ikan Gabus (Channa Sriata) merupakan produk ikan yang potensial untuk diolah menjadi berbagai macam 

produk makanan. Ikan gabus tergolong ikan predator yang berpotensi tinggi tercemar logam berat seperti Logam 

Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd). Ikan gabus dalam penelitian ini diambil dengan metode Simple random sampling di 

pasar KM 5 Palembang.  Hasil pengujian kadar logam Timbal pada 3 ikan gabus segar dan ikan asin memiliki kadar 

berturut turut 0.0419 mg/kg; 0.0450 mg/kg dan 0.0385 mg/kg untuk ikan gabus segar dan 0.49 mg/kg; 0.42 mg/kg dan 

0.66 mg/kg untuk ikan asin gabus. Hasil pengujian kadar logam Kadmium pada 3 ikan gabus segar memiliki kadar 

berturut-turut  0.1291 mg/kg; 0.1449 mg/kg dan 0.1573 mg/kg. Kadar logam Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada ikan 

Gabus (Channa Sriatai) memiliki kadar dibawah ambang batas baku mutu kadar logam untuk produk ikan segar yatu 

0.4 mg/kg dan 0.5 mg/kg. Sedangkan untuk produk ikan asin gabus memiliki kadar logam Timbal diatas ambang batas 

baku mutu untuk kadar logam timbal yaitu 0.3 mg/kg untuk olahan ikan. 

 

Kata Kunci: Timbal, Kadmium, Ikan gabus (Channa Sriata) 

 

ABSRACT : Striped Snakehead (Channa Sriata) is a potential product that can be processed into various food products. 

Striped snakehead is classified as a high- potential predator fish contaminated with heavy metals such as lead and 

cadmium. The Striped Snakehead were taken using the simple random sampling method on traditional markets KM 5 

Palembang. The Lead content on three fresh striped snakehead and salted striped snakehead consecutively 0.0419 

mg/kg; 0.0450 mg/kg; 0.0385 mg/kg for fresh striped snakehead and 0.49 mg/kg; 0.42 mg/kg ; 0.66 mg/kg for salted 

striped snakehead. The cadmium content on three fresh stiped snakehead were 0.1291 mg/kg; 0.1449 mg/kg and 0.1573 

mg/kg. The Lead and kadmium content in fresh striped snakehead (Channa Sriata) below the standart threshold of 

metal content for fresh fish which are 0.4 mg/kg for lead and 0.5 mg/kg for cadmium. Whereas the lead content for 

salted striped snakehead exceeds the standart threshold of metal content that is 0.3 mg/kg. 

 

Keyword : Lead, Cadmium, Striped snakehead (Channa Sriata) 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Palembang merupakan salah satu ibukota provinsi di 

pulau sumatera yang mempunyai banyak macam kuliner 

yang di modifikasi dari bahan dasar ikan. Banyak 

masyarakat yang mengkonsumsi ikan karena selain 

mudah didapat dan murah. Salah satu produk ikan air 

tawar yang sering dikonsumi adalah ikan gabus (Channa 

Sriata). Ikan Gabus merupakan salah satu bahan pangan 

potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

antioksidan karena kandungan gizi yang tinggi yaitu 

kadar protein dalam 100 gram daging ikan gabus 25,2 

gram (Santoso, 2009). Dengan semakin meningkatnya 

jumlah penduduk dan kegiatan industri, maka akan 

meningkatkan angka pencemaran logam berat di 

ekosistem perairan terutama pada ikan predator seperti 

ikan gabus (Channa sriata). 

Logam berat dalam habitat perikanan dapat 

terakumulasi terutama dalam daging ikan sehingga dapat 

berpindah ke tubuh manusia melalui rantai makanan 

(Ahmed et al, 2015; Cheng et al. 2017). Beberapa 

kontaminasi logam berat yang menjadi perhatian saat ini 

adalah logam timbal (Pb) dan Kadmium (Cd). 

Bioakumulasi logam timbal dalam makanan dapat 

mengakibatkan berbagai masalah kesehatan mulai dari 

penurunan sistem imunitas, gangguan mental, tekanan 

darah tinggi, penuruanan IQ dan Kanker (Flora et al, 

2007; Manikantan et al, 2010). Logam Kadmium 

memiliki pengaruh hingga ke dalam sel tubuh dimana 

logam ini dapat menghambat rantai transfer elektron 

dalam mitokondrial. (Wang et al, 2004). 
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Kandungan logam berat timbal (Pb) dan kadmium (Cd)... 

Pencegahan terjadinya biokumulsi logam berat 

seperti Timbal dan Kadmium dalam tubuh manusia perlu 

dilakukan, oleh karena itu diperlukan suatu penelitian 

untuk menganalisis kandungan logam berat kadmium 

dan Timbal pada daging ikan gabus. Menurut SNI 

(7387 : 2009) batas maksimum cemaran logam berat 

Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) dalam pangan untuk 

ikan adalah 0.4 mg/kg dan 0.5 mg/kg. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kandungan logam berat 

(Pb dan Cd) pada daging ikan Gabus (Channa Sriata) 

dan menentukan batas aman untuk mengkonsumsi ikan 

yang mengandung logam berat. 

 

BAHAN DAN METODE 

Alat dan Bahan  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Cool box, Pipet ukur, Spektrofotometer Serapan Atom 

(Shimadzu AA 7000) dengan lampu katoda Kadmium 

dan timbal, neraca analitik, hot plate dan alat-alat gelas 

lainnya. 

Bahan dalam peneltian ini adalah ikan Gabus 

(Channa Sriata) yang dijual di pasar KM 5 Palembang 

berupa ikan gabus segar dan ikan asin gabus dengan 

teknik simple random sampling. Bahan yang digunakan 

Amonium Hidroksida, asam nitrat, asam klorida, larutan 

standart Timbal dan Kadmium 

 

Metode penelitian 

Data yang digunakan pada peneltian ini merupakan 

data primer berupa kandungan logam berat pada daging 

ikan gabus yang telah dibeli di pasar KM 5 Palembang. 

Sampel Ikan gabus yang dipilih ada dua jenis yaitu ikan 

gabus segar dan ikan asin gabus. Untuk menjamin 

kehigienisan , ikan yang didapatkan disimpan dalam cool 

box untuk dibawa ke laboratorium. Sebelum dilakukan 

analisis kandungan logam beratnya, ikan dicuci dan 

disimpan dalam freezer.  

 

Analisa Logam Pb dan Cd 

Logam berat Pb dan Cd dalam ikan gabus (Channa 

Sriata) dianalisa menggunakan Spektrofotometer 

serapan atom (SSA) merk Shimadzu AA-7700 di 

laboratorium Balai Riset Dan Standarisasi Industri 

(BARISTAND) KM 9 Palembang. Sebelum dianalisa 

terlebih dahulu sampel diambil dagingnya dengan cara 

difilet pada bagian punggung sirip dorsal pertama 

sampai bagian awal sirip dorsal kedua. Kemudian daging 

ikan yang sudah difilet dimasukkan kedalam erlemeyer 

100 mL.  

Sampel daging sebanyak 5 gr didetruksi dengan 

menggunakan metode basah dengan ditambahkan 10 mL 

HNO3 65 % dan 2 ml H2O2 dan dipanaskan pada suhu 

100 oC selama 3 jam hingga larutan berwarna jernih. 

Larutan tersebut disaring menggunakan kertas saring 

Whatman no 42 ke dalam labu takar 50 ml dan 

diencerkan hingga tanda batas. Sampel yang sudah siap 

dianalisa menggunakan Spektrofotometer serapan atom 

pada panjang gelombang 228,8 nm untuk kadmium dan 

283,3 nm untuk logam timbal (SNI 2354.5 : 2011). 

Sebelum sampel di analisa maka terlebih dahulu metode 

pengujian ini diverifikasi dengan pengukuran linieritas, 

presisi, akurasi Limit of detection (LOD) dan limit of 

quantitation (LOQ). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa sampel ikan gabus diawali dengan verifikasi 

metode pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk menguji  

ketanggungan metode pemeriksaan dan membutikan 

bahwa laboratorium memiliki data kinerja. Verifikasi 

metode merupakan konformasi ulang dengan cara 

menguji suatu metode apakah metode tersebut sesuai 

tujuan (Riyano, 2014).  Parameter pemeriksaan dalam 

kegiatan verifikasi metode terdiri dari uji Linearitas, Uji 

Preesisi, Uji Akurasi, limit of detection (LOD) dan limit 

of quantitation (LOQ). 

Linearitas merupakan metode uji untuk memastikan 

hubungan yang linier antara konsentrasi analis dan sinyal 

atau respon detektor. Pengukuran linieritas ditunjukkan 

dengan harga koefisien korelasi (r) (Sasongo et al. 

2017). Uji presisi dilakukan untuk mengetahui kedekatan 

atau kesesuaian antara hasil uji satu dengan yang 

lainnya. Pengukuran presisi digambarkan dalam 

bentuk % RSD (Relative standar deviation). Uji Akurasi 

adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil 

analisis dengan kadar analit sebenarnya yang dinyatakan 

sebagai persen perolehan kembali (Recovery).  

Limit of Detection (LOD) menyatakan limit deteksi  

terendh analit dalam sampel yang masih dapat terdeteksi, 

sedangkan Limit of Quantitation (LOQ) menyatakan 

limit kuantitasi yaitu konsentrasi terendah analit dalam 

sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi 

yang dapat diterima. Hasil pengujian verifikasi metode 

pemeriksaan logam Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.  

 

Tabel 1. Verifikasi metode pemeriksaan Pb dan Cd 

Uji 

Verifikasi 

Timbal (Pb) Kadmium 

(Cd) 

Batas 

keberterimaan 

Linieritas (r) 0.996 0.999 ≥ 0.99. 

Presisi 

(%RSD) 

5 %* 1.84 %** *≤ 32% 
**≤ 2% 

Akurasi (% 

Recovery) 

82.57 % 106.17 % 80 – 110 % 

LOD 0.0072 ppm 0.004 ppm - 

LOQ 0.0242 ppm 0.01 ppm - 
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Verifikasi metode pengujian pemeriksaan logam Pb 

dan Cd mengacu SNI no 2354.5 tahun 2011. 

Berdasarkan data diatas maka terlihat semua parameter 

uji verifikasi metode memenuhi batas keberterimaan 

yang artinya kedua metode pemeriksaan ini handal dan 

dapat dipercaya untuk menentukan kadar logam Pb dan 

Cd dalam sampel Ikan. 

Ikan dan produk ikan lainnya merupakan produk 

perikanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi 

secara rutin oleh manusia karena dapat mengurangi 

resiko hipertensi dan kanker ( Khawaja et al. 2014). 

Akan tetapi produk ikan saat ini dapat terkontaminasi 

logam berat seperti Timbal dan Kadmium.  

Logam Timbal adalah logam berat yang berasal dari 

beberapa sumber industri antara lain, industri cat, pupuk, 

pestisida dan baterai sedangkan logam kadmium 

merupakan logam tarnsisi yang tidak diketahui fungsinya 

dalam tubuh. Kedua logam ini sangat beracun walaupun 

dalam jumlah yang sedikit karena kelarutannya dalam air 

dan sifatnya yang dapat terakumulasi dalam tubuh. Hasil 

pemeriksaan kadar logam Timbal (Pb) dan Kadmium 

(Cd) dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini 

 

Tabel 2. Kadar logam Pb dan Cd dalam ikan gabus 

Sampel Kadar Pb (mg/Kg) Kadar Cd (mg/Kg) 

A1 0.0419 0.1291 

A2 0.0450 0.1449 

A3 0.0385 0.1573 

B1 0.49 - 

B2 0.42 - 

B3 0.66 - 

 

Berdasarkan data tabel 2 diatas dapat dilihat ketiga 

sampel ikan gabus segar (sampel A1, A2, A3) yang 

dianalisa memiliki kadar logam Pb dan Cd dibawah 

batas baku mutu yang telah ditetapkan oleh SNI yaitu 0.4 

mg/kg dan 0.5 mg/kg. Untuk sampel Ikan asin gabus 

(sampel B1, B2, B3)  memiliki kadar logam Pb melebihi 

ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh  SNI yaitu 

0.3 mg/kg dalam produk olahan ikan. 

Semua sampel ikan yang diperiksa mengandung 

logam berat berupa timbal (Pb) dan kadmium (Cd). 

Kandungan logam berat dalam produk ikan ini perlu 

diwaspadai karena sifatnya yang dapat terakumulasi 

dalam tubuh. Sampel ikan gabus segar memiliki kadar 

logam berat yang masih dibawah ambang batas mutu 

dengan kadar logam Cd lebih besar dibandingkan Pb. 

Sedangkan untuk produk ikan asin gabus. Kadar logam 

Pb melebihi ambang batas baku mutu sehingga perlu 

diwaspadai dan butuh pengolahan sebelum dikonsumsi. 

Akumulasi logam berat dalam tubuh ikan disebabkan 

adanya kontak antara ikan dengan logam berat tersebut 

dengan medium perairan yang mengandung senyawa 

toksik. Semakin buruknya kondisi  lingkungan perairan 

maka akan semakin meningkatkan akumulasi logam 

berat dalam ikan (Priana et al. 2016). Logam berat yang 

terakumulasi dalam ikan dapat msuk dalam beberapa 

jalan antara lain jalur pernapasan, saluran makanan dan 

melalui kulit. Logam diabsorbsi dalam daging ikan oleh 

darah yang kemudian didistribusikan ke seluruh jarigan 

tubuh (Darmono, 2008). 

 

KESIMPULAN 

Kandungan logam berat Pb dan Cd dalam ikan gabus 

segar dibawah ambang batas yang telah ditetapkan, 

namun pada sampel ikan asin gabus melebihi ambang 

batas yang telah ditetapkan. Ikan gabus segar yang dibeli 

dari pasar KM 5 Palembang masih aman untuk 

dikonsumsi akan tetapi harus diwaspadai kandungan 

logam berat Pb dan Cd dalam ikan karena apabila 

dikonsumsi dapat terakumulasi dalam tubuh dan 

mengganggu kesehatan 
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ABSTRAK: Lahan gambut yang sistem hidrologinya terganggu akan mempengaruhi sistem kelola air dan akan 

mempengaruhi kondisi lahan gambut di Kebun Raya Sriwijaya. Pengelolaan dan pemanfaatan air pada lahan 

gambut, tidak terlepas dari karakteristik hidrologi lahan gambut tersebut. Karakteristik hidrologi di lokasi Kebun 

Raya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan diketahui dengan menganalisis sistem jaringan air tanah, kedalaman 

air tanah, kualitas air permukaan (pH, Electrical Conductor, dan Total Dissolved Solid), kondisi tanah 

kedalaman (data sondir) dan kondisi drainase (alami dan buatan), dimana drainase buatan yang kolam dan 

saluran buang menjadi faktor utama dalam menjaga hidrologi di lokasi Kebun Raya Sriwijaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sistem jaringan air tanah dilokasi Kebun Raya Sriwijaya umumnya saluran pembuangan 

saling sejajar dan arah alirannya tegak lurus terhadap sungai utama. Kedalaman muka air tanah (MAT) berkisar 

antara 4 – 30 cm dengan kualitas air tanah yakni pH 4,77-5,75, Electrical Conductor 55,6-142 μmhos/cm, Total 

Dissolved Solid 27-70 mg/L. Fasilitas pendukung pengaturan tata air/hidrologi di kawasan Kebun Raya 
Sriwijaya yaitu  kolam, bangunan gorong-gorong, saluran penghubung dan pintu air, selain kanal-kanal cacing 

diharapkan dapat membantu memaksimalkan fungsi hidrologi kawasan gambut Kebun Raya Sriwijaya.  

 

Kata kunci : Hidrologi, Gambut, Kebun Raya Sriwijaya 

 

ABSTRACT: Peatlands which its hydrological systems are disrupted will affect the water management system 

and the condition of peatlands. Sriwijaya Botanical Garden which is a peat area requires special water 

management to maintain its conservation. The management and utilization of water on peatlands is inseparable 
from the hydrological characteristics of the peatlands. Hydrological characteristics at the location of the 

Sriwijaya Botanical Garden in South Sumatra Province are known by analyzing groundwater network systems, 

groundwater depth, surface water quality (pH, Electrical Conductor, and Total Dissolved Solid), soil depth 

conditions (sondir data) and drainage conditions (natural and artificial), where the artificial drainage of the 

pond and the drain can be a major factor in maintaining the hydrology at the location of the Sriwijaya 

Botanical Garden. The results showed that the groundwater system in the location of the Sriwijaya Botanical 

Garden generally drains parallel to each other and the direction of the flow is perpendicular to the main river. 

The depth of the ground water level (MAT) ranges from 4 - 30 cm with groundwater quality, pH 4.77-5.75, 

Electrical Conductor 55.6-142 μmhos / cm, Total Dissolved Solid 27-70 mg / L. Supporting facilities for 

hydrological arrangement in the Sriwijaya Botanical Gardens are ponds, culvert buildings, connecting channels 

and sluice gates, in addition to the worm canals it is expected to help maximize the hydrological function of the 
peat area. 

 

Keywords : Hidrology, Peat, Sriwijaya Botanical Garden  

 

PENDAHULUAN 

Sumatera Selatan mempunyai kawasan 

bergambut seluas 1,4 juta ha atau 16,3 % dari luas 

wilayah, dan kondisi tersebut merupakan salah satu 

sumberdaya alam yang potensial untuk dikelola dan 

dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan 

seluruh masyarakat.  Salah satu bentuk konservasi 

dan pemanfaatan kawasan bergambut di Provinsi 

Sumatra Selatan adalah dengan adanya Kebun 

Raya Sriwijaya yaitu suatu kawasan konservasi 

tumbuhan yang terdokumentasi dan ditata 

berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion 

dan tematik dengan tujuan konservasi, penelitian, 
pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Tanah 

gambut tropika mempunyai karakteristik yang khas 

dan spesifik, terkait dengan kandungan bahan 

penyusun, ketebalan, kematangan, dan lingkungan 

sekitarnya yang berbeda. Karakterisitik spesifik 

dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah 
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mineral umumnya, antara lain : mudah mengalami 

kering tak balik (irreversible drying), mudah 

ambles (subsidence), rendahnya daya dukung 

(bearing capacity) lahan terhadap tekanan, 

rendahnya kandungan hara kimia dan 

kesuburannya (nutrient), dan terbatasnya jumlah 

mikroorganisme. Gambut yang mengalami kering 

tak balik berubah sifat menjadi gambut yang tidak 

lagi mempunyai kemampuan dalam menyerap air 

seperti semula dan sifat gambut berubah dari suka 

air (hidrofilik) menjadi menolak air (hidrofobik). 
Misalnya, gambut yang terbakar hanya dapat 

menyerap air sekitar 50% dari semula sebelum 

terbakar karena sebagian berubah menjadi 

hidrofobik. Sifat hidrofobik pada gambut muncul 

akibat (1) kandungan asam humat berupa selaput 

lilin, dan (2) adanya gugus non-polar seperti etil, 

metil dan senyawa aromatik (Valat et al., 1991). 

Karakteristik lahan Kebun Raya Sriwijaya 

yang memiliki luas ±100 ha dan terletak di 

Kabupaten Ogan Ilir ini merupakan lahan gambut 

dengan karkterisitik elevasi  termasuk kategori 
dataran rendah, sedangkan kedalaman gambutnya 

tergolong dalam dan sangat dalam, dengan tipe 

muka air tanah tergolong dangkal (Sri Maryani, 

dkk 2016). Air akan memegang peranan yang 

sangat penting dalam pengembangan dan 

pemeliharan lahan gambut. Lahan gambut yang 

sistem hidrologinya terganggu akan mempengaruhi 

sistem kelola air dan akan mempengaruhi kondisi 

lahan gambut. Hujan dan topografi permukaan 

akan mengatur karakteristik dari keseluruhan 

hidrologi dari lahan gambut/peat land. Lahan 

gambut/peat land juga sering dikenal dengan istilah 
lahan basah/wet land dikarenakan kondisi air 

tanahnya (water table) yang mendekati atau berada 

diatas permukaan gambut sepanjang tahun dan 

berfluktuasi seiring dengan intensitas dan frekuensi 

curah hujan. Lahan gambut mempunyai peran yang 

penting dalam menjaga dan memelihara 

keseimbangan lingkungan kehidupan di alam. Baik 

sebagai reservoir air, carbon storage (penyimpan 

cadangan karbon), perubahan iklim, 

keanekaragaman hayati yang pada saat ini 

eksistenisnya semakin terancam. Sebagai reservoir 
air, parameter kedalaman permukaan air tanah pada 

lahan gambut dapat menggambarkan kondisi 

kualitas reservoarnya. Prinsip utama dari 

pengaturan tata air/hidrologi  lahan gambut lokasi 

Kebun Raya Sriwijaya adalah harus mampu 

menekan terjadinya penurunan fungsi lingkungan 

dari lahan gambut akibat dilakukannya proses 

drainase/ penurunan muka air tanah, dengan tujuan 

pemenuhan kebutuhan air tanaman, pencegahan 

kebakaran, pengurangan emisi karbon, 

pengurangan laju subsidence. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian secara kualitatif ini dimulai pada 

tahun 2015 yang kemudian berlanjut di tahun 2017. 

Penelitian ini dilakukan di lokasi Kebun Raya 

Sriwijaya yang terletak di Desa Bakung Kecamatan 

Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini 

diawali dengan tahapan orientasi, pengamatan, 

pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di 

laboratorium, yang hasilnya merupakan data primer 

penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan 

data sekunder yang menunjang penelitian melalui 

internet, buku dan karya tulis ilmiah yang 

mendukung penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Karakteristik Sifat Fisik Tanah Wilayah 

Penelitian 

Lokasi Kebun Raya Sriwijaya awalnya 

(tahun 2015)  merupakan lahan gambut, yang 

telah beralih fungsi menjadi kebun kelapa 

sawit, yang saat itu memiliki umur tanam 4 

tahun. (Gambar 1.) 

 
Gambar 1.Topografi Awal Kebun Raya Sriwijaya 

 

Data Sifat Fisik Tanah dan Kedalaman Gambut 

Karakteristik gambut di lokasi Kebun 

Raya Sriwijaya yaitu tergolong jenis gambut dalam 

dengan kedalaman antara 330-697 cm.  Kedalaman 

> 600 cm mendominasi wilayah bagian barat dan 

barat daya lokasi penelitian. Warna coklat tua 
menggambarkan kedalaman gambut 600-700 cm 

(gambut sangat dalam). Semakin kearah utara 

kedalaman agak menurun menjadi level gambut 

dalam (warna coklat), hal ini juga terjadi pada 

wilayah timur dan selatan.  

 
Gambar 2. Peta Kedalaman Gambut Kebun Raya 

Sriwijaya 

Sedangkan lapisan tanah mineral yang berada 

dibawah lapisan gambut pada lokasi penelitian di 
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temukan pada >330-697 cm yang tersebar sebanyak 

100% atau ditemukan pada semua titik 

pengamatan. Pada Pekerjaan Penyelidikan Tanah 

(sondir) tahun 2015 di lokasi Kebun Raya 

Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan 

Pengujian Data Dutch Cone Penetration Test 

(DCPT) ditemukan lapisan tanah keras dengan 

kedalaman antara 18,20 s/d 20,00 meter. Sehingga 

pada lokasi Kebun Raya Sriwijaya dengan 

karakteristik lahan gambut tingkat permeabilitas 

airnya sangat tinggi, begitu juga saat terjadi 
pengurangan volume air, tingkat subsidensi juga 

akan tinggi. 

B. Karakteristik Air di Lokasi Kebun Raya 

Sriwijaya 

Tingkat Keasaman (pH) 

Hasil pengukuran pH pada lokasi penelitian 

menunjukkan  pH yang asam, pada kedalaman ≤ 10 

cm pHnya 5,75, kedalaman 10-20 cm pHnya 5,12,  

kedalaman 21-30 cm pHnya 4,77. Semakin dalam 

air permukaan, pHnya akan semakin asam. 

Zat Terlarut (TDS) 

Hasil analisis zat terlarut menunjukkan 

bahwa pada sampel air permukaan pada kedalaman 

≤ 10 cm zat padat terlarutnya 27 mg/L, kedalaman 

10 - 20 cm zat padat terlarutnya 7 mg/L,  
kedalaman 21 -30 cm zat padat terlarutnya 70 

mg/L, dan nilai ini berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 

masih berada di bawah Baku Mutu Lingkungan 

(1000 mg/L). 

 

Zat Padat Tersuspensi (TSS) 

Padatan tersuspensi berkolerasi positif 

dengan kekeruhan. Semakin tinggi nilai padatan 

tersuspensi, semakin tinggi nilai kekeruhan. Akan 

tetapi, tingginya padatan terlarut tidak selalu diikuti 

dengan tingginya kekeruhan. Tingginya nilai 
kekeruhan dapat mempersulit usaha penyaringan 

dan mengurangi efektivitas desinfeksi pada proses 

penjernihan air. Hasil analisis zat padat tersuspensi 

menunjukkan bahwa pada sampel air permukaan 

pada kedalaman ≤ 10 cm, 10-20 cm,dan  

kedalaman 21-30 cm nilai padat tersuspensinya 

(TSS) >1000 mg/L).  

 
Gambar 3.  Korelasi Temperatur, TDS dan TSS di 

lokasi Kebun Raya Sriwijaya 

 

 

DHL 

Nilai TDS biasanya lebih kecil daripada 

nilai DHL. Pada penentuan nilai TDS, bahan-bahan 

yang mudah menguap (volatile) tidak terukur 

karena melibatkan proses pemanasan. Hasil analisis 

nilai Daya Hantar Listrik pada lokasi penelitian 

menunjukkan bahwa pada sampel air permukaan 

pada kedalaman ≤ 10 cm, 10 - 20 cm,dan  

kedalaman 21 -30 cm nilai DHL nya 55,6 µS/cm, 
96,10  µS/cm, 142 µS/cm. Nilai ini menunjukkan 

semakin dalam air permukaan semakin besar 

kemampuan larutan cair untuk menghantarkan arus 

listrik. Nilai TDS dengan DHL/EC memiliki 

korelasi yang sejajar, artinya jika nilai TDS rendah, 

maka nilai EC pun rendah begitu pun sebaliknya 

(Helmi S dan Singgih, 2016). Nilai EC pada suatu 

perairan erat kaitannya dengan kandungan TDS 

pada perairan tersebut. dimana nilai EC akan 

semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

kandungan TDS pada air tanah pada lahan gambut.  
 

C. Karakteristik Hidrologi Wilayah Penelitian 

 
Gambar 4. Kondisi Lahan Kebun Raya 

Sriwijaya 

 

Kondisi lahan Kebun Raya Sriwijaya yang berada 

diantara anak sungai Kramasan, akan memudahkan 

pengaturan hidrologi/tata airnya.  
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Gambar 5. Peta Kedalaman Air Tanah dan 

Arah Aliran Air 

Aliran parit cacing yang mengarah ke 

tenggara, akan tertahan pada saluran parit di 

pinggiran lokasi karena adanya jalan utama, yang 

berfungsi membendung aliran air (memisahkan 

lahan Kebun Raya Sriwijaya dengan lahan   
perkebunan karet yang terletak berseberangan). 

Tetapi  aliran parit disekitar lokasi penelitian 

mengarah ke sungai Kramasan yang terletak 

disebelah timur (gambar 5.), walaupun di musim 

hujan tidak dapat menampung volume air yang ada. 

Dengan kondisi seperti ini pembuatan saluran tidak 

boleh memotong arah kontur (Momon S, 2017). 

 

D. Kondisi Fasilitas Saluran yang ada Di 

Kebun Raya Sriwijaya 

Prinsip utama dari pengaturan tata 

air/hidrologi  lahan gambut lokasi Kebun Raya 
Sriwijaya adalah harus mampu menekan 

terjadinya penurunan fungsi lingkungan dari 

lahan gambut akibat dilakukannya proses 

drainase/ penurunan muka air tanah, dengan 

tujuan pemenuhan kebutuhan air tanaman, 

pencegahan kebakaran, pengurangan emisi 

karbon, pengurangan laju subsidence. Untuk 

mencapai tujuan ini maka diperlukan beberapa 

fasilitas saluran pendukung. Kebun Raya 

Sriwijaya memiliki beberapa fasilitas 

pendukung pengaturan tata air/hidrologi, yaitu 
: 

 
Gambar 6. Titik Saluran Pembuangan 

1. Kolam 

 

 

Gambar 7. Layout Kolam dan Saluran Buang 

Kolam yang ada di lokasi Kebun Raya 

Sriwjaya (gambar.7) disimbolkan dengan 

K1.K2,K3,K4 dan K5. Sesuai dengan 

Rencana Master plan Kebun raya,  Luas 

total 5 Kolam adalah 6 Ha dengan rincian 

luas permukaan masing-masing Kolam 

sebagai berikut 

• Luas Permukaan K1 = 37738,25 m2 

= 3,80 Ha 

• Luas permukaan K2 =   5954,24 m2 

= 0,60 Ha 

• Luas Permukaan K3 =   5954,24 m2 

= 0,60 Ha 

• Luas Permukaan K4 =   8047,03 m2 

= 0,80 Ha 

• Luas permukaan K5 =  2215,88 m2  

= 0,22 Ha 

Volume tampungan  5 Kolam retensi di lokasi 

Kebun Raya Sriwijaya sebagai berikut; 

• Volume tampungan kolam  K1 = 

102.125,53 m3 

• Volume tampungan kolam  K2 =   

13.765,69 m3 

• Volume tampungan kolam  K3 =   

13.765,69 m3 

• Volume tampungan kolam  K4 =   

18.500,17 m3 

• Volume tampungan kolam  K5 =     

4.242,54 m3 

• Total volume tampungan 5 kolam = 

152.399,62 m3 

Pada saat elevasi permukaan air mencapai 

level maksimum + 7,80 m, maka kawasan di 
luar kolam K1,K2,K3 atau pada zona tanaman 

basah dengan elevasinya +7,30 akan berfungsi 

sebagai kolam dengan kedalaman air 0,50 m, 

sehingga kawasan diluar kolam mempunyai 

kapasitas tampungan sebesar  193.618,92 m3. 

Maka pada saat elevasi permukaan air 

maksimum +7,80 total kapasitas tampungan 5 

kolam dan area zona tanaman basah mencapai 

368.864,42 m3. 

2. Bangunan Gorong-Gorong  dan Saluran 

Penghubung 

Terdapat bangunan gorong-gorong 

penghubung sebanyak 22 buah, dengan fungsi 

untuk menghubungkan antara kolam dengan 

kolam, atau untuk menghubungkan kolam 

dengan lahan tanaman basah diluarnya kolam. 

Sementara untuk mengalirkan air antara kolam 

dengan kolam atau dari luar kolam menuju 

kolam melalui gorong-gorong menuju  kolam 
retensi diakan dibuat saluran penghubung. 

Gorong-gorong dibuat menggunakan box 

culvert beton pracetak. Saluran penghubung 

sedalam 2m dengan lebar menyesuaikan lebar 
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gorong-gorong. Saluran penghubung 

direncanakan dengan perkuatan pasangan batu 

kali. 

 

3. Pintu Air  

Pintu air (gambar 8) difungsikan untuk 

mengontrol dan mengendalikan air yang keluar 
dari kawasan Kebun Raya Sriwijaya  baik pada 

musim hujan maupun pada musim kemarau.  

Terdapat 2 bangunan pintu air  satu terletak di 

saluran primer 1 didekat Kolam K4 atau 

dibagian belakang Kebun Raya Sriwijaya dan 

yang satu lagi dipasang diawal saluran 

pembuang utama/dibagian depan lokasi Kebun 

Raya Sriwijaya. Pada saat hujan pintu 1 

(gambar 7) dibuka untuk melepaskan 

kelebihan air hujan, setelah hujan reda pintu 

satu  ditutup untuk mempertahankan elevasi 

muka air di kolam maupun di lahan basah serta 
disaluran primer 1 maksimum +7,80m. Pada 

musim kemarau pintu 1 ditutup untuk 

mencegah air keluar dari kawasan Kebun Raya 

dan dari saluran Primer 1. Pintu air 2 (gambar 

7) yang dibangun diawal saluran pembuang 

utama berfungsi untuk mengatur elevasi 

permukaan air dari kolam, saluran primer 1 

dan saluran primer 2. Pintu air 2 juga dapat 

berfungsi untuk menahan atau mencegah 

luapan banjir dari  hilir masuk kekawasan 

Kebun raya. Pada saat hujan deras 
kemungkinan adanya aliran balik dari sungai 

dihilir yang mengalami banjir besar hingga 

mencapai kawasan Kebun Raya Sriwijaya. 

 
Gambar 8. Kondisi Saluran dan Pintu Air 

Kebun Raya Sriwijaya di Musim Hujan 

 

Dengan adanya fasilitas kolam, bangunan gorong-

gorong, saluran penghubung dan pintu air, selain 

kanal-kanal cacing yang sudah ada sebelum 

kawasan Kebun Raya Sriwijaya dibangun 

diharapkan dapat membantu memaksimalkan 

fungsi hidrologi kawasan gambut ini, sehingga 

prinsip utama dari pengaturan tata air/hidrologi  
lahan gambut ini untuk menekan terjadinya 

penurunan fungsi lingkungan dari lahan gambut 

akibat dilakukannya proses drainase/ penurunan 

muka air tanah, dengan tujuan pemenuhan 

kebutuhan air tanaman, pencegahan kebakaran, 

pengurangan emisi karbon, pengurangan laju 

subsidence dapat dicapai. 

KESIMPULAN 

 

1. Fasilitas pendukung pengaturan tata 

air/hidrologi di kawasan Kebun Raya 

Sriwijaya yaitu  kolam, bangunan gorong-
gorong, saluran penghubung dan pintu air, 

selain kanal-kanal cacing diharapkan dapat 

membantu memaksimalkan fungsi hidrologi 

kawasan gambut. 

2. Kedalaman muka air tanah (MAT) berkisar 

antara 4 – 30 cm dengan kualitas air tanah 

yakni pH 4,77-5,75, Electrical Conductor/DHL 

55,6-142 μmhos/cm, Total Dissolved Solid 27-

70 mg/L. 

 

SARAN 

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di 
lokasi Kebun Raya Sriwijaya sebaiknya selalu 

mengutamakan penataan sistem tata air/hidrologi 

kawasan gambut, yaitu dengan mengurangi lahan 

terbangun yang akan mengurangi infiltrasi air 

permukaan ke dalam tanah.  
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ABSTRAK: Sumatera Selatan termasuk 11 propinsi yang mengalami KLB penyakit Demam Berdarah.   Pencegahan 

demam berdarah yang paling efektif dan efisien dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Buah nanas banyak  

tumbuh di wilayah Indonesia terutama Sumatera Selatan. Bromelin merupakan enzim  dalam nanas yang mampu 

mendegradasi dan melisiskan dinding kulit larva serta saluran pencernaannya sehingga larva akan mati. Bagian daging 

buah nanas lebih banyak digunakan Permasalahan: bagaimana cara membasmi nyamuk dengan memutus siklus hidup 

larva nyamuk melalui cara aman bagi kesehatan manusia dan ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah kulit dan 

bonggol nanas.  Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh perasan bagian buah nanas (kulit, daging, 

bonggol/batang), variasi konsentrasi terhadap tingkat kerusakan morfologi larva sehingga mengakibatkan kematian. 

Metode penelitian : eksperimental murni, post test only control group design. Populasi 2404 larva Aedes agypti telah 

memenuhi inklusi, sampel 2100 larva, randon simple sampling. Analisis data uji regresi linier sederhana, tingkat 

kepercayaan 95%.  Hasil : Ada pengaruh konsentrasi terhadap tingkat kerusakan morfologi dengan nilai sig sebesar 

0,000 dan persentase pengaruh 78,9% dan Ada pengaruh bagian buah nanas terhadap kerusakan tingkat morfologi 

dengan nilai sig. sebesar 0,000 dan persentase pengaruh 67,6%.  Kesimpulan : Semakin tinggi konsentrasi semakin 

tinggi tingkat kerusakan morfologi, bagian kulit mempunyai kualitas merusak morfologi larva sama baik dengan bagian 

daging dan lebih baik dari  bagian bonggol/batang. 

 

Kata Kunci: konsentrasi, nanas, kerusakan morfologi, kematian  

 

ABSTRACT: South Sumatra is among 11 provinces that have experienced outbreaks of Dengue Fever. The most 

effective and efficient prevention of dengue fever with the elimination of mosquito nests (PSN). Pineapple fruit grows in 

Indonesia, especially South Sumatra. Bromelin is an enzyme in pineapple that can degrade and lyse the skin walls of the 

larvae and the digestive tract so that the larvae will die. Part of pineapple meat is more widely used. Problems: how to 

eradicate mosquitoes by breaking the life cycle of mosquito larvae through safe ways for human health and 

environmentally friendly through the use of skin waste and pineapple hump. Research objective: to determine the effect 

of pineapple fruit juice (skin, meat, humps / stems), variations in concentration on the level of morphological damage to 

larvae resulting in death. Research method: pure experimental, post test only control group design. The population of 

2404 Aedes agypti larvae has fulfilled the inclusion, a sample of 2100 larvae, randon simple sampling. Analysis of 

simple linear regression test data, 95% confidence level. Results: There is an effect of concentration on the 

morphological damage level with a sig value of 0.000 and a percentage of influence of 78.9% and there is an influence 

of pineapple parts on damage to morphological levels with sig values. of 0,000 and a percentage of influence of 67.6%. 

Conclusion: The higher the concentration, the higher the morphological damage level, the skin has a detrimental 

quality morphology of the larvae as well as the flesh and is better than the hump/stem. 

 

Keywords: concentration, pineapple, morphological damage, death 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Beberapa penyakit di Indonesia sering menimbulkan 

kejadian luar biasa (KLB) seperti diantaranya demam 

berdarah, malaria, difteri, rubella, dan sebagainya.    

Penyebaran penyakit demam berdarah yang disebabkan 

virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes agypti yang  

merupakan vektor paling utama.  Perkembangan nyamuk 
ini sangat baik pada iklim Indonesia sehingga hampir di 

seluruh tempat di wilayah Indonesia kasus demam 

berdarah terjadi. Kemenkes (2016a) menyatakan bahwa 

Propinsi Sumatera Selatan masuk dalam 11 propinsi di 

Indonesia yang mengalami kejadian luar biasa (KLB) 

penyakit demam berdarah.  Penanganan penyakit ini 

lebih ditekankan pada pencegahan dengan memutus 

rantai siklus perkembangan jentik nyamuk.  Gencarnya 
pemerintah melakukan pencegahan demam berdarah 

yang paling efektif dan efisien dengan melakukan 

kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 

cara 3M Plus, yaitu: 1) Menguras, 2) Menutup, 3) 

Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang 

bekas dengan Plus adalah segala bentuk kegiatan 

pencegahan, salah satunya : menaburkan bubuk larvasida, 

(Kemenkes, 2016b). Kepedulian masyarakat terhadap 
kebersihan lingkungan sekitarnya menjadi kunci 

penanggulangan kasus penyakit demam berdarah dengue 

dengan menaburkan bubuk larvasida  yang  aman bagi 

kesehatan dan ramah lingkungan. 

 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 

374/Menkes.Per/III/2010 mengenai pengendalian vektor, 

dimana semua kegiatan atau tindakan untuk menurunkan 

jumlah populasi vektor serendah mungkin sehingga 
keberadaannya tidak lagi berisiko  munculnya penularan 

penyakit lewat vektor pada wilayah atau menghindari 

kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan 

penyakit tular vektor dapat dicegah.  Ada hubungan 

antara keberadaan jentik Aedes aegypti pada tempat 

penampungan air, menguras tempat penampungan air, 

dan penggunaan obat anti nyamuk siang-malam dengan 

kejadian demam berdarah, artinya menerapkan 
manajemen lingkungan bersih dengan dengan memutus 

rantai penularan vektor meliputi kimia dan biologi akan 

mampu mengendalikan demam berdarah (Tamza 

dkk,2013). Buah nanas adalah salah satu buah yang 

mudah dan banyak tumbuh di seluruh wilayah Indonesia 

salah satunya di Sumatera Selatan. Rata-rata produksi 

nanas di Indonesia mencapai 542.856 ton/tahun 

(Irawan,Karno,Jayadi,2014). Masyarakat diwilayah  
Sumatera Selatan sering mengkonsumsi buah nanas 

sebagai kebutuhan utama dalam setiap masakannya 

seperti  pindang.  Pada umumnya masyarakat lebih 

banyak memanfaatkan daging dari buah nanas (Ananas 

comosus) bila dibandingkan bagian lain pada buah nanas 

tersebut seperti kulit dan bonggol/batangnya yang  

terbuang sia-sia. 

Buah nanas banyak mengandung vitamin A, C, 
kalsium, fosfor, magnesium, kalium, phytochemical dan 

bromelin (Silaban I, Rahmanisa.S,2016).  Bromelin 

merupakan enzim memiliki sifat yang mirip dengan 

enzim proteolitik, yakni memiliki kemampuan untuk 

menghidrolisis protein lainnya, seperti enzim rennin 

(renat), papain,dan fisin (Christy, 2012). 

Bromelin merupakan enzim proteolitik yang dapat 

menghidrolisa protein, protease atau peptide sehingga 

dapat digunakan untuk melunakkan daging,  

mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat 
agregasi platelet, mempunyai aktivitas fibrinolitik 

(Wibisono,2011). Enzim bromelin yang dikandung 

dalam buah nanas akan mendegradasi dan melisiskan 

dinding kulit larva dan saluran pencernaan larva 

sehingga larva akan mati (Ellyfas K. dkk, 2012). 

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara 

membasmi nyamuk dengan memutus siklus hidup larva 

nyamuk melalui cara aman bagi kesehatan manusia dan 
ramah lingkungan melalui pemanfaatan limbah kulit dan 

bonggol nanas.   

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh variasi konsentrasi (100%, 75%, 50%, 25%) 

perasan bagian buah nanas (kulit, daging, 

bonggol/batang) terhadap tingkat kerusakan morfologi 
(> 75%, 25% - 75% dan <25% ) larva sehingga 

mengakibatkan kematian.  

 

Manfaat Penelitian 

Terjadi penurunan kasus demam berdarah di Sumatera 

Selatan dengan memanfaatkan limbah kulit dan bonggol 

buah nanas 

 
 

METODE 

  

Penelitian yang dilakukan adalah eksperimental 

murni dengan post test only control group design untuk 

mengidentifikasi variasi konsentrasi (100%, 75%, 50%, 

25%) perasan dari bagian buah nanas (kulit, daging dan 

bonggol) yang menimbulkan tingkat kerusakan 

morfologi (> 75%, 25% - 75% dan <25% ) yang 

mengakibatkan kematian larva. Waktu penelitian dari 
pembiakkan hingga larva instar III kemudian dilakukan 

perlakuan terhadap larva bulan Juni sampai Juli 2018 

dan lokasi penelitian dari tahap pembiakkan, tahap 

perlakuan dan tahap pengamatan semua dilakukan 

Lokalitbang P2B2 Baturaja Sumatera Selatan.  Target 

penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan 

morfologi (> 75%, 25% - 75% dan <25% ) yang 

mengakibatkan kematian larva Aedes agypti setelah 

diberi perlakuan perasan buah nanas.  Subyek penelitian 

larva Aedes agypti instar III sebanyak 3000 larva.  

Populasi penelitian adalah subyek penelitian yang telah 

sesuai kriteria inklusi dan ekslusi sebanyak 2404 larva 
(uji kualitatif) dan jumlah sampel yang digunakan 

menggunakan rumus Federer : (t-1)(n-1) ≥ 15 digunakan 

pengulangan sebanyak 6 kali dari kelompok variasi 

konsentrasi (100%, 75%, 50%,  25%) dan bagian buah 

nanas (kulit, daging dan bonggol) sehingga didapatkan 

14 kelompok yang meliputi 12 kelompok perlakuan buah 

nanas ditambah 1 kelompok kontrol positif dan 1 
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Pengaruh Konsentrasi Perasan Buah Nanas (Ananas comosus) Terhadap Tingkat Kerusakan Morfologi Larva 

Nyamuk Aedes agypti yang Mengakibatkan Kematian  

kelompok kontrol negatif dengan masing-masing berisi 

25 larva instar III. Total jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 2100 larva yang meliputi 1800 larva dilakukan 

perlakuan air perasan nanas (Ananas comosus), 150 larva 

kontrol positif dan 150 larva kontrol negatif. Tehnik 

sampel yang dipakai adalah random simple sampling. 

Bagian buah nanas dipisahkan antara kulit, daging dan 

bonggol lalu dipotong-potong dan diperas menggunakan 

juice ekstractor agar terpisah antara ampas dan air 

perasan. Air perasan yang didapat dari bagian buah 
nanas (kulit, daging,bonggol/batang) kemudian 

dilakukan penyaringan sebanyak 3 kali agar didapat air 

perasan murni yang tidak mengandung ampas. Air 

perasan bagian buah nanas selanjutnya dibuat berbagai 

konsentrasi seperti 100% (murni tanpa penambahan 

aquabides), sementara 75% , 50% dan 25% diberi 

tambahan aquabides hingga masing-masing mencapai 

100 ml. Kontrol positif mengunakan campuran abate 1% 

dan kontrol negatif hanya aquabides saja. 

Data yang didapat berupa tingkat kerusakan 

morfologi (>75%. 25% - 75%, < 25%) yang 
mengakibatkan jumlah kematian larva nyamuk Aedes 

agypti instar III setelah diberikan berbagai konsetrasi 

(100%, 75%, 50%, 25%) dan bagian buah nanas (kulit, 

daging dan bonggol). Data dianalisis menggunakan taraf 

signifikan (ρ) yang digunakan adalah 5% (α= 0,05) 

meliputi  uji normalitas, uji homogenitas, uji linier yang 

dilanjutkan dengan uji regresi linier sederhana, untuk 

mengetahui pengaruh pada konsentrasi dan bagian mana 

dari buah nanas yang mengakibatkan kerusakan 

morfologi sehingga berdampak kematian larva Aedes 

agypti instar III paling tinggi. 
 

 

HASIL 

 

Hasil yang diperoleh setelah dilakukan perlakuan 

tampak pada kelompok kontrol positif semua mengalami 

tingkat kerusakan secara morfologi sehingga larva 

mengalami kematian dan pada kelompok kontrol negatif 

hingga selesai penelitian seluruh larva masih dalam 

kondisi hidup. Pada kelompok yang diberikan 

perlakukan variasi konsentrasi (100%,75%, 50%, 25%) 
dan bagian dari buah nanas (kulit, daging, 

bonggol/batang)  terjadi tingkat kerusakan secara 

morfologi sehingga mengakibatkan kematian larva 

nyamuk Aedes agypti, seperti tabel berikut: 

 

1. Kerusakan morfologi larva nyamuk Aedes agypti yang 

mengakibatkan kematian setelah pemberian berbagai 

variasi konsentrasi air perasan buah nanas. 

 
Hasil analisis tingkat kerusakkan morfologi yang 

mengakibatkan kematian larva nyamuk Aedes agypti 

akibat diberi variasi konsentrasi air perasan buah nanas 

seperti tabel 1 dan gambar 1 berikut : 

 

 

 

Tabel  1  Jumlah dan Persentase Tingka Kerusakkan 

Morfologi  Larva Nyamuk Aedes agypti yang 

Mengakibatkan Kematian Setelah Pemberian Berbagai 

Variasi Konsentrasi Perasan Buah Nanas (Ananas 

comosus). 
Konsentrasi Tingkat 

Kerusakan 
Jumlah Kematian Larva 

Rata-rata % 

100% > 75% 149 99,56 

25% - 75% 1 0,44 

< 25% 0 0 

75% > 75% 145 96,70 

25% - 75% 1 0,68 

< 25% 4 2,62 

50% > 75% 18 12,00 

25% - 75% 117 78,22 

< 25% 15 9,78 

25% > 75% 14 0,67 

25% - 75% 21 14,00 

< 25% 128 85,33 

 

 
Gambar  1.  Persentase Tingkat Kerusakkan Morfologi 
yang Mengakibatkan Kematian Larva Nyamuk Aedes 

agypti Setelah Diberikan Berbagai Variasi Konsentrasi 

Perasan Buah Nanas (Ananas comosus)  

 

 
Gambar 2. Larva  nyamuk Aedes agypti instar III:  A1. 

larva hidup. A2. perbandingan  tingkat kerusakan 

morfologi larva mati pada konsentrasi 100% dan 25%. 

A3. perbandingan tingkat kerusakan morfologi larva  

mati pada konsentrasi 50% dan 25%.  A4 perbandingan 
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tingkat kerusakan morfologi larva  mati pada konsentrasi 

75%. 

 

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1, tampak pada 

konsentrasi 100% terjadi tingkat kerusakan morfologi > 

75%  yang mengakibatkan kematian rata-rata sebanyak 

149 larva (99,56%) diikuti selanjutnya dengan tingkat 

kerusakan morfologi 25% - 75% mengakibatkan 

kematian rata-rata sebanyak 1 larva (0,44%).  

Konsentrasi 75% terjadi tingkat kerusakan morfologi > 
75% rata-rata sebanyak 145 larva (96,70%) selanjutnya 

tingkat kerusakan 25% - 75% rata-rata sebanyak 1 larva 

(0,68%) dan tingkat kerusakan < 25% rata-rata sebanyak 

4 larva (2,62%).   

Pada konsentrasi 50% terjadi tingkat kerusakan 

morfologi > 75% rata-rata sebanyak 18 larva (12,00%) 

diikuti selanjutnya tingkat kerusakan 25% - 75% yang 

mengakibatkan kematian larva rata-rata sebanyak 117 

larva (28,22%) dan Tingkat kerusakan < 25% rata-rata 
sebanyak 15 larva (9,78%).  Konsentrasi 25% terjadi 

tingkat kerusakan morfologi larva > 75% yang 

menyebabkan kematian rata-rata sebanyak 14 larva 

(0,67%) diikuti selanjutnya  tingkat kerusakan morfologi 

25% - 75% yang mengakibatkan kematian rata-rata 

sebanyak 21 larva (14,00%) dan tingkat kerusakan 

morfologi < 25% sebanyak 128 (85,33%).  Hasil uji 

statistik meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji 
linier  dinyatakan berdistribusi normal dan homogen 

serta linier  kemudian dilanjutkan menggunakan regresi 

linier sederhana didapatkan hasil bahwa ada pengaruh 

konsentrasi terhadap tingkat kerusakan morfologi 

dengan nilai sig. sebesar 0,000 dan persentase pengaruh 

sebesar 78,9%.  Berdasarkan kondisi fisik, semakin 

tinggi konsentrasi air perasan yang diberikan ke larva 

akan membuat tubuh larva rapuh dan hancur (gambar 2).  
 

2.  Kematian larva nyamuk Aedes agypti setelah 

pemberian air perasan bagian buah nanas. 
Hasil analisis larva nyamuk Aedes agypti yang diberi air 

perasan bagian buah nanas (kulit, daging, 

bonggol/bantang) dengan masing-masing variasi 600 

larva atau rata-rata 150 larva terjadi kematian larva 

seperti tabel 2 dan gambar 3 berikut : 

 

Tabel. 2 Jumlah dan Persentase Tingkat Kerusakan 
Morfologi  yang Mengakibatkan Kematian Larva 

Nyamuk Aedes agypti  Setelah Pemberian Air Perasan 

Bagian Buah Nanas  
Konsentrasi Tingkat 

Kerusakan 

Jumlah Kematian Larva 

Rata-rata % 

Kulit > 75% 80 53,33 

25% - 75% 41 27,00 

< 25% 30 19,67 

Daging > 75% 81 53,67 

25% - 75% 39 25,83 

< 25% 31 20,50 

Bonggol/ 
Batang 

> 75% 75 49,67 

25% - 75% 26 17,17 

< 25% 50 33,17 

 

 
Gambar  3.  Persentase Kerusakan Morfologi yang 

Mengakibatkan Kematian Larva Nyamuk Aedes agypti  
Setelah Pemberian Air Perasan Bagian Buah Nanas 

(Ananas comosus)  

 

 
Gambar  4  Persentase Kerusakan Morfologi yang 

Mengakibatkan Kematian Larva Nyamuk Aedes agypti  

Setelah Pemberian Air Perasan Buah Nanas (Ananas 

comosus)  

 

 

Berdasarkan  Tabel 2 dan gambar 3, tampak setelah 

pemberian air perasan bagian daging buah nanas terjadi 

tingkat kerusakan morfologi > 75%  yang 
mengakibatkan kematian rata-rata sebanyak 81 larva 

(53,67%) diikuti selanjutnya dengan tingkat kerusakan 

morfologi 25% - 75% mengakibatkan kematian rata-rata 

sebanyak 39 larva (25,83%) dan tingkat kerusakan < 

25% rata-rata sebanyak 4 larva (2,62%).   Pada bagian 

kulit buah nanas terjadi tingkat kerusakan morfologi  > 

75% yang mengakibatkan kematian rata-rata sebanyak 

80 larva (53,33%) diikuti selanjutnya 25% - 75% 

mengakibatkan kematian rata-rata sebanyak 41 larva 

(27,00%) dan tingkat kerusakan < 25% rata-rata 

sebanyak 30 larva (19,67%). Pada bagian 
bonggol/batang buah nanas terjadi tingkat kerusakan 

morfologi  > 75% yang mengakibatkan kematian rata-

rata sebanyak 75 larva (49,67%) diikuti selanjutnya 25% 

- 75% mengakibatkan kematian rata-rata sebanyak 26 

larva (17,17%) dan tingkat kerusakan < 25% rata-rata 

sebanyak 50 larva (33,17%).  Uji statistik meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji linier  dinyatakan 

berdistribusi normal dan homogen serta linier  kemudian 

dilanjutkan menggunakan regresi linier sederhana dan 

didapatkan hasil : ada pengaruh bagian buah nanas 

terhadap kerusakan tingkat morfologi dengan nilai sig. 
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Nyamuk Aedes agypti yang Mengakibatkan Kematian  

sebesar 0,000 dengan persentase pengaruh sebesar 

67,6%.  Berdasarkan kondisi fisik, bagian buah (kulit, 

daging, bonggol/batang) pada konsentrasi yang sama, 

larva yang diberikan air perasan bagian daging tampak 

kondisi tubuh lebih rapuh dan hancur diikuti selanjutnya 

yang diberikan bagian kulit dan bonggol/batang. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa setiap 

perlakuan menghasilkan kematian larva  nyamuk Aedes 

agypti yang berbeda-beda dimana semakin tinggi 

konsentrasi air perasan buah nanas (Ananas comosus) 

akan semakin besar tingkat kerusakan morfologinya dan 

semakin banyak jumlah larva yang mengalami kematian. 

Hal ini tampak pada tingkat kerusakan morfologi  > 75% 

yang mengakibatkan kematian tertinggi pada konsentrasi 

perasan buah nanas 100% yaitu rata-rata sebanyak 149 

larva (99,56%) Pada tingkat kerusakan 25 – 75% yang 

menyebabkan kematian tertinggi  terjadi pada 
konsentrasi 50% yaitu rata-rata sebanyak 117 larva 

(78,22%) sementara pada tingkat kerusakan < 25 % yang 

menyebabkan kematian tertinggi terjadi pada konsentrasi 

25% dengan rata-rata sebanyak 128 larva (85,33%) dan 

diperkuat dengan hasil uji statistik regresi linier 

sederhana menunjukkan ada pengaruh konsentrasi 

terhadap tingkat kerusakan morfologi dengan nilai sig. 

sebesar 0,000 dan persentase pengaruh sebesar 78,9%. 

Tingginya tingkat kerusakan secara morfologi yang 

mengakibatkan kematian larva yang tinggi disebabkan  
karena semakin tinggi kadar enzim bromelin yang 

terkandung didalam air perasan buah nanas akan 

berdampak semakin besarnya dampak tingkat kerusakan 

morfologi yang ditimbulkan karena enzim bromelin 

yang masuk akan menghancurkan dinding kulit larva 

dan menghancurkan sistem dalam tubuh diantaranya 

sistem pencernaan dan sistem lain sehingga terjadi 

pemutusan ikatan-ikatan peptida dalam tubuh larva 
sehingga menimbulkan kehancuran larva itu sendiri.  

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya  

menurut Wuryanti (2006) dalam Ameilia Istiva dan 

Herdyastuti Nunuk (2017), bahwa konsentrasi enzim 

sebanding dengan kecepatan reaksinya, artinya bila 

konsentrasi meningkat maka kecepatan reaksinya akan 

meningkat.  Penelitian Ellyfas K. Dkk (2012), 

menyatakan bahwa enzim bromelin yang dikandung 
dalam buah nanas akan mendegradasi dan melisiskan 

dinding kulit larva dan saluran pencernaan larva 

sehingga larva akan mati. Koswara (2007) dalam 

Maghfiroh. M, Dewi. R.K, dan Susanto.E, (2017),  

menyatakan bahwa enzim proteolitik dalam ekstrak 

kulit nanas 0% - 40 % belum mampu bekerja secara 

optimal dalam memutus ikatan peptida dalam daging, 

sehingga belum mengempukkan daging.  Menurut 
Suparno (2009) bahwa enzim bromelin akan 

mengakibatkan pecahnya fibrilar-fibrilar otot.  

Pada bagian dari buah nanas (kulit, daging, bonggol) 

menunjukkan hasil terjadi tingkat kerusakan morfologi > 

75% yang mengakibatkan kematian tertinggi pada 

bagian daging buah nanas yaitu rata-rata sebanyak 81 

larva (53,67%), diikuti selanjutnya bagian kulit  rata-rata 

sebanyak 80 larva (53,33%) dan bagian bonggol rata-rata 

sebanyak 75 larva (49,67%).  Hasil uji Statistik regresi 

linier sederhana menunjukkan bahwa ada pengaruh 

bagian buah nanas terhadap kerusakan tingkat morfologi 

dengan nilai sig. sebesar 0,000 dan persentase pengaruh 

sebesar 67,6%. 

Tingkat kerusakan morfologi larva yang 
menyebabkan kematian tertinggi terjadi pada bagian 

daging yang diikuti selanjutnya kulit dan bonggol nanas 

karena pada buah nanas yang matang dengan warna 

kulit buah nanas kuning tua atau orange memiliki kadar 

enzim bromelin lebih tinggi telah terjadi pergeseran 

kandungan enzim bromelin dari awal berada di bagian 

bonggol/batang (nanas muda) akan masuk ke bagian 

daging dan kulit (nanas matang) sehingga kandungan 
bromelin yang berada dalam bonggol/batang menjadi 

sedikit. 

Hal ini didukung dengan hasil penelitian Oktavia.R, 

Suharti, Evi Susanti (2013) dan Supartono (2004) 

dalam Ameilia Istiva dan Herdyastuti Nunuk (2017), 

yang menyatakan bahwa kandungan enzim protease 

lebih banyak terdapat di bagian daging dari buah nanas 

matang bila dibandingkan pada bagian batang 
(bonggol). Penelitian Maryam. S, (2009), bahwa 

molekul protein (enzim bromelin) yang berada pada 

batang (bonggol) buah telah ditransportasikan ke 

bagian daging saat nanas matang. 

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Rata-rata tingkat kerusakan morfologi yang 
menyebabkan kematian tertinggi larva nyamuk 

Aedes agypti : tingkat kerusakan > 75% pada 

konsentrasi 100% sebanyak 149 larva (99,56%).  

2. Rata-rata tingkat kerusakan morfologi yang 

mengakibatkan kematian larva nyamuk Aedes agypti 

tertinggi : tingkat kerusakan > 75% bagian daging 

buah nanas  sebanyak 81 larva (53,67%), bagian 

kulit sebanyak 80 larva (53,33%) dan bagian 

bonggol sebanyak 75 larva (49,67%). 

3. Ada pengaruh konsentrasi terhadap tingkat kerusakan 

morfologi dengan nilai sig. sebesar 0,000 dan 
persentase pengaruh sebesar 78,9%. 

4. Ada pengaruh bagian buah nanas terhadap 

kerusakan tingkat morfologi dengan nilai sig. 

sebesar 0,000 dan persentase pengaruh sebesar 

67,6%. 

5. Semakin tinggi konsentrasi semakin tinggi tingkat 

kerusakan dan bagian kulit mempunyai kualitas 

dampak merusak morfologi larva sama baik dengan 

bagian daging dan lebih baik dari bonggol/batang. 
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ABSTRAK: Dalam kehidupan saat ini media teknologi informasi seperti televisi, radio, smartphone, media sosial, 

website, aplikasi mobile dan lainya dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Media teknologi informasi akan memberikan 

peluang untuk mempercepat jaringan koneksi bisnis dalam waktu singkat. Dengan adanya media teknologi informasi 

siapa pun dapat melakukan bisnis kapan saja dan dimana saja termasuk para siswa pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Guna menumbuhkan jiwa inovasi dan berfikir ingin maju untuk siswa SMA sebagai pemula bidang bisnis 

diadakanlah kegiatan workshop. Workshop diadakan di SMA Az-Zahra Palembang dengan target siswa yang telah 

memulai ataupun berniat untuk melakukan bisnis. Workshop dengan menggunakan beberapa metode antara lain 

identifikasi masalah dengan mengumpulkan data tentang masalah yang akan dihadapi terlebih dahulu. Selanjutnya 

memberikan pendidikan dan seminar mengenai teknologi informasi untuk memaksimalkan bisnis dan dilanjutkan 

diskusi. Kegiatan dilengkapi demonstrasi dengan cara melihat langsung bagaimana cara memanfaatkan media teknologi 

untuk berbisnis. Hasil yang didapat dari workshop ini memberikan pengetahuan, arahan, dan mempraktekan bagaimana 

memaksimalkan media teknologi informasi yang ada saat ini untuk siswa SMA Az-Zahra dapat memulai bisnis secara 

online. 

 

Kata Kunci: Media sosial, Informasi, Bisnis, siswa SMA. 

 

ABSTRACT:In life nowadays, media information technology such as television, radio, smartphone, social media, 

websites, mobile applications and the other can be used to do business. Media information technology will give you the 

opportunity to speed up business connections in a short time. With the media information technology anyone can do 

business anytime and anywhere including the students of senior high school level (High School). In order to foster 

innovation souls and thought forwards for high school students as a beginners a business workshop was held. The 

workshop was held at SMA Zahra Palembang with target of the students who have started or  intending to do business. 

Workshop held by using several methods, among others: the identification of problems with collecting data about a 

problem that will be encountered first. Then, give the education and seminars about information technology to 

maximize business and continued by the discussion. The activity completed with demonstration by viewed directly how 

to utilize media technologies to do business. The results obtained from this workshop provides the knowledge, referrals, 

and practice how to maximize existing media information technology currently for high school students of Az- Zahra to 

start a online business. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita 

sering berhubungan dengan media teknologi informasi 

seperti televise, ponsel, media sosial, web, aplikasi 

mobile dan lainya. Media teknologi informasi tersebut 

dapat kita manfaatkan untuk berbisnis, baik media 

teknologi informasi yang sudah ada maupun 

menciptakan yang baru. Media teknologi informasi akan 

memberikan peluang untuk mempercepat jaringan 

koneksi bisnis kita dalam waktu yang bisa dibilang 

cukup cepat. Dengan adanya media informasi ini, dapat 

memudahkan para pelaku usaha untuk terus menawarkan 

bisnisnya untuk para pengguna.  

Para pelajar tidak menutup kemungkinan 

menjadi sebagai pembisnis pemula. Terutama bagi 

pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat 

dikatakan sebagai kelompok sedang tumbuh dan 

berkembang tingkat kematangan pemikiran. Mereka 
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telah memiliki jiwa inovasi dan berfikir ingin maju, 

bahkan di bidang bisnis. Bagi para pemula pelaku bisnis 

seperti pelajar SMA, maka sangat tepat jika 

memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan 

bisnis usahanya. Diharapkan dengan adanya workshop 

ini siswa SMA AZ-ZAHRA Palembang dapat 

memaksimalkan media teknologi informasi yang ada 

saat ini untuk siswa dalam  memulai bisnis secara online. 

 

Rumusan Masalah 

Pada penelitian ini perumusan masalah yang 

akan dibahas sebagai berikut:  

1. bagaimana cara memaksimalkan 

penggunaan media teknologi informasi 

dalam bidang bisnis untuk siswa SMA AZ-

ZAHRA Palembang ?  

2. Bagaimana mempraktekkan menggunakan 

media teknologi informasi untuk berbisnis 

di SMA AZ-ZAHRA Palembang ? 

 

Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

batasan masalah pada penilitian ini yaitu: 

1. Sasaran workshop ini siswa SMA Az-

Zahra Palembang. 

2. Metode yang digunakan pada workshop ini 

adalah metode diskusi. 

 

Tujuan Kegiatan 

Tujuan kegiatan workshop ini adalah para 

pelajar SMA yang telah mengikuti workshop akan 

mendapatkan pengetahuan dan dapat mempraktekkan 

mengenai bagaimana memaksimalkan media teknologi 

informasi seperti website dan media sosial (facebook, 

instagram, youtube, line) untuk berbisnis. 

 

Manfaat Kegiatan 

Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi para 

siswa pelajar SMA Az-Zahra Palembang yang mengikuti 

Workshop antara lain : 

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai 

bagaimana memaksimalkan media teknologi 

informasi seperti website dan media sosial 

(facebook, instagram, youtube, line) untuk 

berbisnis. 

2. Dapat mempraktekkan cara memaksimalkan 

media teknologi informasi seperti website dan 

media sosial (facebook, instagram, youtube, 

line) untuk berbisnis. 

 

 

 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Kerangka pemecah masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Urutan kerangka pemecahan masalah  

 

Dalam mempermudah pelaksanaan kegiatan 

workshop ini adapun kerangka pemecahan yang 

dilaksanakan didalam workshop ini, 

 

1. Tahap Awal 

Pada tahap awal ini kegiatan dilaksanakan di 

ruang, kegiatan tersebut menjadi : 

a. Menjelaskan pengertian dan manfaat dari 

Teknologi Informasi. 

b. Menjelaskan Media Teknologi Informasi. 

c. Menjelaskan seperti apa bisnis bagi pemula. 

2. Tahap Lanjutan 

Pada tahap lanjutan ini kegiatan dilaksanakan di 

ruang pelatihan, kegiatan tersebut meliputi : 

a. Menjelaskan cara berbisinis dengan 

menggunakan media teknologi informasi. 

b. Mengadakan diskusi. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir ini kegiatan dilaksanakan di 

ruang pelatihan, kegiatan tersebut meliputi : 

a. Mempraktekan bagaimana cara 

memaksimalkan media teknologi informasi 

seperti website dan media sosial (facebook, 

instagram, youtube, line) untuk berbisnis. 

b. Menilai hasil praktek setiap peserta dan 

diberikan masukan agar lebih baik lagi. 

 

Sasaran kegiatan  

Kegiatan workshop ini melibatkan siswa pelajar 

sma Az-Zahra Palembang. Siswa akan dipilih oleh pihak 

sekolah dengan kriteria siswa yang ingin belajar dan 

mengetahui bisnis dengan menggunakan teknologi. 

Target siswa yang akan menjadi peserta sebanyak 50 

(lima puluh) orang siswa. 

Metode kegiatan 
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Metode kegiatan dalam pencapaian dan 

keberhasilan, pada kegiatan ini antara lain: 

 

Gambar 2.  Urutan tahapan metode penelitian 

 

Adapun proses-proses yang dilakukan untuk 

setiap tahapan metode pada penelitian ini yaitu : 

1. Identifikasi masalah 

Sebelum kegiatan, terlebih dulu akan 

dikumpulkan data tentang masalah yang akan 

dihadapi. Dalam usulan pengabdian ini 

permasalahan utama yang diambil adalah 

memaksimalkan penerapan media teknologi 

bagi masyarakat untuk bisnis. 

2. Memberikan pendidikan dan seminar 

Metode ini dilakukan dengan memberikan 

penjelasan mengenai teknologi informasi dan 

pembelajaran dari beberapa contoh media 

teknologi informasi untuk pemaksimalan bisnis. 

3. Metode Diskusi 

Metode diskusi dilakukan dengan 

berdiskusi langsung kepada para peserta 

kegiatan yang berhubungan dengan topic yang 

dibahas dan dilakukan selama kegiatan 

berlangsung. 

4. Metode Demonstrasi 

Metode ini dilakukan dengan cara melihat 

langsung bagaimana cara memanfaatkan media 

teknologi untuk berbisnis. 

 

 

RENCANA DAN HASIL KEGIATAN  

 
Rencana Kegiatan 
Jadwal kegiatan workshop akan dilaksanakan yaitu : 

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Juli 2018 

Pukul  : 08.00 – 12.00 WIB  

Lokasi   : SMA Az-Zahra Palembang 

 

 

Rencana kegiatan workshop pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 Rencana Kegiatan 

NO PUKUL KEGIATAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1 
07.30 – 

08.00 

Registrasi dan 

peserta memasuki 

ruangan. 

Panitia 

2 
08.00 – 

08.30 

Pemberian Materi 

I 

Bisnis Pemula 

Pemateri I 

3 
08.30 – 

09.00 

Pemberian Materi 

II 

Teknologi 

Informasi  

Pemateri II 

4 
09.00 – 

09.30 

Pemberian Materi 

III 

Memaksimalkan 

Teknologi Dalam 

Bisnis 

Pemateri III 

5 
09.30 – 

10.00 
Diskusi 

Pemateri I, II, dan 

III 

6 10.00 – 

10.15 

Istirahat   

7 
10.15 – 

11.00 

Praktek 

Pemanfaatan Web 

Dalam Bisnis 

Pemateri IV 

8 

11.00 – 

11.45 

Praktek 

Pemanfaatan 

Media Sosial 

Dalam Bisnis 

Pemateri V 

9 11.45 – 

12.00 

Diskusi Pemateri IV dan 

V 

 

Hasil Kegiatan  

Hasil kegiatan workshop Memaksimalkan Media 

Teknologi informasi pada bidang bisnis bagi pelajar 

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilaksanakan di 

Ruang Pertemuan SMA Az-Zahra dengan jumlah peserta 

sebanyak 50 (lima puluh) orang siswa : 

 

 

Gambar 3 pemberian materi mengenai bisnis pemula 

oleh pemateri I 
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Gambar 4 pemberian materi mengenai teknologi 

informasi oleh pemateri I 

 

 

 
 

Gambar 5 pemberian materi mengenai memaksimalkan 
teknologi dalam bisnis oleh pemateri I 

 

 

 

 
 

Gambar 6 peserta workshop sangat menyimak saat 

diberikan materi 

 

 
 

 

 

 

 
 

Gambar 7 antuasias peserta workshop dalam sesi diskusi 

 

 

 
 

Gambar 8 Foto bersama Peserta workshop di SMA Az-

Zahra Palembang dan Pemateri. 

 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan yang didapat dari kegiatan 

workshop ini adalah bahwa antusias pelajar Sekolah 

Menengah Atas terhadap media teknologi informasi 

terutama media sosial sangatlah tinggi. Dilihat semua 

peserta workshop mempunyai akun media sosial, baik 

yang sudah berbisnis maupun belum memulai bisnisnya. 

Media sosial yang banyak digunakan oleh para peserta 

dimulai dari instagram, line, facebook. Facebook 

merupakan media sosial yang sudah lama digunakan 

oleh para peserta. 
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ABSTRAK: Penyediaan energi (gas) merupakan permasalahan mendasar untuk penduduk di desa  Ulak Kerbau Lama 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, Kebutuhan gas di desa ini hanya mengandalkan kayu bakar dan minyak 

tanah yang kualitasnya tidak layak digunakan. Sebagian besar penduduk desa terpaksa mengambil kayu bakar sebagai 

energi yang digunakan sehari-hari.Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi fermentasi tinja 

sapi, dengan cara fermentasi anaerobic yang dapat menetralkan tingkat keasaman tinja sapi serta menghasilkan 

biogassehingga kayu bakar yang biasa digunakan warga dapat dikurangi untuk keperluan sehari-hari sebagai sumber 

energi pada umumnya. Perangkat pengolahan biogas dengan teknologi fermentasi telah didemonstrasikan cara perakitan 

dan prosedur kerjanya kepada penduduk desa setempat.Respon positif terlihat dari antusiasme penduduk mengikuti 
acara penyuluhan ini.Kegiatan pengabdian masyarakat harus dilaksanakan secara periodik dengan materi yang 

dibutuhkan selain teknologi tepat guna dan teknologi pertanian.Kegiatan pengabdian selanjutnya agar dilakukan dengan 

mempertimbangkan berbagai hal termasuk bagaimana menjadikan masyarakat angkatan muda desa memiliki 

keterampilan/enterprener tekno yang dapat digunakan sebagai modal berusaha. 

 

Kata Kunci: Biogas, Energi Alternatif, Tinja Sapi, Kompor biogas 

 

ABSTRACT: Provision of energy (gas) is an essential issue for residents in the Ulak Kerbau Lama village, Tanjung 

Raja District, Ogan Ilir Regency. The gas requires in this village rely merely on fuelwood and kerosene, whose quality 

is not attainable to apply. Most residents are urged to pick up firewood as daily energy. These problems can be 

overcome by utilizing cow feces fermentation technology, by anaerobic fermentation which can neutralize the acidity 

level of cattle feces and produce biogas so that the fuelwood generally accepted by residents can be cut down for daily 

needs as an energy source in general. Biogas handling equipment with fermentation technology has been proved in the 

way of assembly and carrying out procedures to local villagers. Positive feedback can be seen from the enthusiasm of 

the residents cooperating in this counseling program. Community service activities must be carried out annually with 

material demanded an extension to proper technology and agricultural technology. Subsequent service activities should 

be brought out by dealing with numerous things covering how to make the community of the younger generation of 

villages have techno skills/entrepreneurs who can be benefited as business capital. 

 

Key Words: Biogas, Alternative Energy, Cow Stool, Biogas Stove 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Permintaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak 

(BBM) di Indonesia baik itu untuk keperluan industri, 
transportasi dan rumah tangga dari tahun ketahun 

semakin meningkat.Menyebabkan ketersediaan bahan 

bakar menjadi terbatas, atau harga menjadi 

melambung.Terkait dengan masalah tersebut, salah satu 

kebijakan pemerintah ialah rencana pengurangan 

penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk keperluan 

rumah tangga. 

Sejalan dengan hal itu pemerintah juga 

mendorong upaya- upaya untuk penggunaan sumber-

sumber energi alternatif lainnya yang dianggap layak 
dilihat dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan, apakah 

itu berupa biofuel, biogas/gasbio, briket arang dan lain 

sebagainya((Haryati, 2006)). Sumber energi alternatip 

telah banyak ditemukan sebagai pengganti bahan bakar 

minyak, salah satunya adalah Biogas. 

Penggunaan biogas belum banyak berkembang 

luas antara lain disebabkan oleh karena masih relatif 

murahnya harga BBM yang disubsidi oleh pemerintah, 
sementara teknologi yang diperkenalkan selama ini 
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. 

masih memerlukan biaya yang cukup tinggi karena 

terbuat dari konstruksi beton, fiber glass, plastik tebal 

dan logam dengan ukuran yang cukup besar. Mulai 

tahun 2000-an telah dikembangkan digester biogas skala 

kecil (rumah tangga) dengan konstruksi sederhana, 

terbuat dari plastik secara siap pasang (knockdown) dan 

dengan harga yang relatif murah(Maksudi, 
1993).Digester biogas dapat juga dibuat dari sumur 

tembok dan drum serta dengan bahan baku kotoran 

ternak dan limbah pertanian. 

Manfaat energi biogas adalah menghasilkan gas metan 

sebagai pengganti bahan bakar khususnya minyak tanah 

dan dapat dipergunakan untuk memasak.Dalam skala 

besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit 

energi listrik. Di samping itu, dari prose’s produksi 

biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat 

langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada 

tanaman/budidaya pertanian. Dan yang lebih penting lagi 

adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian 

bahan bakar minyak bumi yang tidak bisa diperbaharui. 

(3). 

 

Potensi Desa 

Potensi pengembangan Biogas di Indonesia 

masih cukup besar. Mengingat cukup banyaknya 
populasi ternak misal jumlah sapi 11 juta ekor, kerbau 3 

juta ekor dan kuda 500 ribu ekor (Soehadji, 1992). 

Setiap 1 ekor ternak sapi/kerbau dapat dihasilkan ± 1 

m3biogas per hari. 

Potensi ekonomis Biogas adalah sangat besar, 

hal tersebut mengingat bahwa 1 m3  biogas dapat 

digunakan setara dengan 0,62 liter minyak tanah. Di 

samping itu pupuk organik yang dihasilkan dari proses 

produksi biogas sudah tentu mempunyai nilai ekonomis 

yang tidak kecil pula. 

Rancang bangun alat dalam pembuatan biogas 

dari kotoran ternak sapi yang akan dilakukan dan 
diperkenalkan  kepada warga desa Ulak Kerbau Lama.  

Salah satu desa Ulak Kerbau Lama merupakan pilihan 

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat Fakultas 

Teknik Universitas Sriwijaya.Desa Ulak Kerbau Lama 

adalah salah satu bagian wilayah dari keKepala an Ulak 

Kerbau Lama pada Kecamatan Inderalaya Utara 

Kabupaten Ogan Ilir. Data terakhir dari Kepala Desa 

menunjukkan, jumlah penduduk dalam Desa Ulak 

Kerbau Lama adalah 1.923 jiwa yang terdiri dari 619 

KK. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian 

sebagai buruh tani (18 orang), sebagian lainnya adalah 
wiraswasta penjahit pakaian (551 orang) dan PNS (13 

orang), serta yang bekerja sebagai tani/peternak (75 

orang) sedangkan sisanya sebagai pensiunan (5 

orang).Dapat dikatakan mayoritas penduduk masih 

dalam taraf ekonomi menengah ke bawah. 

Desa Ulak Kerbau Lama memiliki wilayah 

seluas 3,0 ha. Wilayah ini dibagi menjadi 3 Dusun dan 6 

RT. Rumah penduduk yang dapat diakses langsung 

melalui jalan kota sekitarnya diantaranya Kota Kayu 

Agung, Inderalaya dan Palembang. Selebihnya terletak 

cukup jauh dari jalan yang sudah diaspal.Bahkan apabila 

turun hujan, maka beberapa daerah RW di kelurahan ini 

tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda empat karena 

kondisi jalan tanah yang tidak memungkinkan dilalui. 

Setiap usaha peternakan sapi pasti 

menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan, 

disamping hasil utamanya susu dan daging. Limbah 

ternak merupakan sisa buangan dari suatu kegiatan usaha 

peternakan sapi seperti usaha pemeliharaan ternak sapi 

baik untuk penggemukan atau perah susu sapi. Limbah 
tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti 

tinja dan urine.Sapi yang mempunyai bobot badan 450 

kg menghasilkan limbah berupa kotoran dan urine 

kurang lebih 25 kg per ekor per hari [5].Penanganan 

limbah yang baik sangat penting karena dapat 

memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan, 

seperti polusi tanah, air, udara dan penyebaran penyakit 

menular. 

Energi memiliki peran penting dan tidak dapat 

dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-

harinya.Berbagai alat pendukung seperti alat 
penerangan, motor penggerak, peralatan rumah tangga 

dan mesin-mesin industri dapat difungsikan jika ada 

energi.Sebahagian manusia zaman modern telah terbiasa 

menggunakan energi listrik, energi bahan bakar minyak 

bumi, gas, energi mineral, dan batubara untuk kebutuhan 

kegiatan keseharian dan penggerak mesin 

industri(Soehadji, 1992)(Wahyuni S, 2008).Umumnya 

jenis energi ini bersifat terbatas, sehingga manusia 

dituntut untuk lebih bijak dalam 

penggunaannya.Akibatnya dengan keterbatasan tersebut 

mengakibatkan sulit untuk mendapatkan energi bahan 

bakar minyak dan gas dipasaran.Pemanfaatan energi 
yang tidak dapat diperbaharui secara berlebihan dapat 

menimbulkan masalah krisis energi. 

Dipihak lain peternak sapi di desa Ulak Kerbau 

Lama dalam penanganan limbah kotoran (tinjanya) 

masih belum termanfaatkan. Untuk setiap tiga ekor sapi 

jenis  menghasilkan kurang lebih satu karung kotoran, 

dengan ukuran karung 40 kg, perhari. Sebelumnya 

kotoran sapi hanya dimanfaatkan untuk pupuk tanaman 

kembang dan bunga yang ada di Palembang.Pengusaha 

kembang dan bunga memanfaatkan tinja sapi kering satu 

kendaran colt per hari dan juga dimanfaatkan oleh 
karet.Sayangnya pohon karet tidak cocok untuk diberi 

pupuk kotoran sapi.Sehingga dengan jumlah sapi yang 

begitu banyak, pemanfaatan yang sangat terbatas 

dirasakan tidak memadai untuk mengatasi keadaan ini. 

Selain menebar bau yang tidak sedap, tumpukan kotoran 

sapi tidak terolahkan atau belum terangkut ke pelanggan 

tanaman bungan dapat juga mempengaruhi kualitas air 

sumur warga sekitar peternakan. Air sumur menjadi 

kehitam-hitaman sehingga tidak dapat dipergunakan lagi 

terutama sumur-sumur dengan letak lebih rendah dari 

kandang sapi yang dikelola oleh peternak di Ulak 

Kerbau Lama ini. Peternakan sapi milik Bapak Alizabit 
berlokasi di salah satu desa Ulak Kerbau Lama ini yang 

akan menjadi mitra pada kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat melalui UPPM FT UNSRI. Peta lokasi 

peternakan Bapak-bapak Kelompok Tani. 
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Mengkonversi kotoran ternak sapi menjadi 

biogas sebagai bahan bakar alternatif untuk warga atau 

peternak sapi di Ulak Kerbau Lama yang dilakukan oleh 

staf penganjar Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

bertujuan sebagai motivator dan innovator untuk warga 

ini. Para staf pengajar tersebut akan memberikan 

masukan teknologi cara melakukan perbuatan biogas 

dari kotora sapi dengan membuatkan contoh 

seperangkan peralatan pembuatan biogas. Disamping itu 

staf dosen Fakultas Teknik ini akan mempraktekkan 
teknologi pemanfaatan kotoran ternak sapi menjadi 

biogas dan pupuk cair organic serta pupuk partikel untuk 

tanaman petani.      

Manfaat energi biogas adalah menghasilkan gas 

metan sebagai pengganti bahan bakar khususnya minyak 

tanah dan dapat dipergunakan untuk bahan bakar rumah 

tangga.Dalam skala besar, biogas dapat digunakan 

sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari 

prose’s produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran 

ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk 

cair organik dan pupuk organic pada tanaman/budidaya 
pertanian. Yang lebih penting lagi adalah mengurangi 

ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak 

bumi yang tidak bisa diperbaharui.Diharapkan hasil 

luaran dari konversi kotoran ternak sapi menjadi biogas, 

pupuk cair organic dan pupuk partikel organic dapat 

bermanfaat bagi warga desa Ulak Kerbau Lama Ogan 

Komering Ilir. 
 

METODELOGI PENGABDIAN 

Bangunan utama dari instalasi biogas adalah 

digester yang berfungsi untuk menampung gas metan 

hasil perombakan bahan bahan organik oleh bakteri.Jenis 

digester yang paling banyak digunakan adalah model 

batch feeding dimana pengisian bahan organiknya 

dilakukan secara satu kali. Berkapasitas digester 200 
litertergantung pada kondisi kotoran ternak yang 

dihasilkan dan basah atau kering yang menentukan 

banyaknya biogas yang diinginkan. 

Lahan yang diperlukan sekitar 2 m2, untuk 

membuat digester diperlukan bahan drum 200 liter, 2 

buah, kelep gas, selang kecil terbuat dari pelastik bening, 

seperti terlihat pada gambar 1 dibawah. Lokasi yang 

akan ditempatkan reaktor sebaiknya dekat dengan 

kandang sehingga kotoran ternak dapat langsung 

dimasukkan kedalam digester. Disamping digester harus 

ada juga penampung sludge (lumpur) dimana slugde 
tersebut nantinya dapat dipisahkan dan dijadikan pupuk 

organik padat dan pupuk organik cair. 

Spesifikasi Teknis  

(Reaktor Biogas Skala Rumah Tangga) 

1. Volume reaktor (drum plastik) : 200 liter 

2. Volume penampung gas (drum plastik diameter 

lebih kecil) : 200 liter 

3. Kompor Biogas : 1 buah 
4. Ember pengaduk bahan : 1 buah 

5. Pengaman gas : 1 buah 

6. Selang saluran gas : + 10 m 

7. Kebutuhan bahan baku : kotoran ternak dari  2-5 

ekor sapi. 

8. Biogas yang dihasilkan 0,5 m3per hari (setara 

dengan 0,5 liter minyak tanah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pembuatan Biogas dari Kotoran Sapi 

Skala Rumah Tangga 

 

 

Realisasi pemecahan masalah 

 Masalah yang ada di lapangan khususnya di 

lokasi adalah tinja sapi sebagai sebatas pupuk kandang 

belum dikembangkan digunakan sebagai bahan baku 

biogas. Sebagai realisasi untuk pemecahan masalah 
tersebut maka tim memberikan penyuluhan tentang 

teknologi sederhana pengolahan tinja sapi menjadi 

biogas dengan metode ceramah dan tanya jawab dan 

demonstrasi. Penyuluhan dilakukan dengan terlebih 

dahulu memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat 

kimia dan fisika biogas, fungsi dan keberadaan biogas 

bagi masyarakat desa, dan hubungannya dengan 

persediaan biogas di pedesaan. Materi yang akan 

disampaikan juga adalah teknologi pembuatan biogas isi 

kotinu yang banyak tersebar di pedesaan jawa. Serta 

proses pengolahan tinja sapi menjadi biogas. Pada proses 
pengolahan tinja sapi dijelaskan komponen-komponen 

yang diperlukan dan fungsinya dalam peralatanyang 

diperagakan. 

 

Khalayak Sasaran 

Kegiatan berlangsung dalam satu hari pelatihan 

yang dilakukan oleh pembicara dari staf pengajar selaku 

anggota dalam kegiatan pembuatan biogas 
tersebut.Peserta pelatihan pembuatan biogas ini adalah 

warga, petani dan peternak di desa Ulak Kerbau Lama 

Ogan Komering Ilir. Para peserta akan dilatih dan 

mempraktekkan bagaimana merancang, merencanakan, 

mendesign, dan melakukan aksinya untuk pembuatan 

Biogas dari kotoran ternak sapi. Dan juga akan 

menghasilkan pupuk padat dan pupuk cair organik.  
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Keterkaitan 

 Pelaksanan program percontohan ini 

mempunyai keterkaitan dengan penduduk pedesaan 

sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

mereka mengenai pengelohaan biogas dengan bahan 

Baku tinja sapi. 

 

Evaluasi 

 Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan adalah 

kombinasi antara metode demonstrasi dan ceramah di 

desa. Kegiatan dianggap berhasil bila lebih dari 75% 

masyarakat sasaran memahami pengetahuan dan 

teknologi pengolahan biogas yang disampaikan oleh tim 

penyuluh. Akhir dari kegiatan akan dilakukan survey 

umpan balik mengenai kegiatan ini. Materi yang 

akanditanyakan adalah: 

a. Pemahaman masyarakat mengenai tinja sapi 

termasuk syarat-syarat perlakuan hiegenisnya. 
b. Pemahaman masyarakat mengenai peralatan yang 

digunakan pada perangkat pengolahan biogas 

sederhana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kegiatan ppm dilaksanakan pada tanggal 2 

november 2018 dengan diikuti oleh lebih kurang 30 

orang penduduk desa ulak kerbau dan mahasiswa 

jurusan teknik kimia fakultas teknik universitas 

sriwijaya. Kegiatan, diawali dengan kata sambutan dari 

kades Ulak Kerbau Lama agussalim, sambutan wakil 

dekan iii fakultas teknik unsriIr.H.Hairul alwani,MT dan 

penjelasan mengenai pengolahan tinja sapiIr. Abdullah 

Saleh, MS, M.Eng. Acara ditutup dengan do'a oleh 

mahasiswa jurusan teknik kimia unsri.Kegiatan 

dilaksanakan dengan metoda presentasi dan 

peragaan/demonstrasicara kerja peralatan. Di akhir sesi 

peragaan dilakukan tanya jawab dan penyebaran form 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Sebelum 

ditutup diiakukan penyerahan alat biogas dan 

penerimaan kembali kuisioner sebagai bahan evaluasi 

bagi kegiatan yang telah dilakukan.Umumnya 

pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta cukup baik dan 

menunjukan antusias yang tinggi.Dari diskusi yang telah 

dilakukan ternyata kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilakukan di desa ini sangat bermanfaat bagi penduduk. 

 

Hasil evaluasi kegiatan 

 Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara 

menyebarkan sebanyak 50 lembar form pertanyaan yang 

terdiri dari 10 butir pertanyaan.Dari lembar yang 

dikembalikan kepada timtercatat sebanyak 7 lemhar 

tidak terisi. Berikut ini hasil pengolahan data dan lembar 

jawaban yang dikembalikan kepada tim. Berikut ini hasil 

analisis terhadap 10 pertanyaan yang direspon peserta 

dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 Berdasarkan jawaban dari para peserta 

pengabdian pada masyarakat tentang penjelasan 

diberikan 70% cukup mengerti dan 22 % sangat 

mengerti dengan materi yang disampaikan. Sedangkan 

terhadap materi yang disuguhkan memberikan jawaban 
60% sangat bermanfaat dan 30% cukup bermanfaat, 

dalam hal ini kegiatan pengabdian pada masyarakat 

dapat memberikan manfaat yang besar oleh peserta di 

desa Ulak Kerbau Lama. Terhadap pertanyaan ini 79 % 

cukup paham dan 12 % sangat paham sekali apa yang 

disampaikan oleh pemateri. Dari pertanyaan ini 99% 

responden mengangap kedatangan tim pengabdian 

Fakultas Tenik Universitas Sriwijaya ke desa mereka 

sangat memberikan manfaat. 

 Respon dari responder biaya pembuatan biogas 

terhadap 46% mengatakan sangat mahal dan 45% 
menyatakan agak mahal. Sebagian besar responden 90% 

menyatakan memanfaatkan kayu bakar dan minyak 

tanah untuk memenuhi kebutuhan energi mereka sehari-

hari. Jawaban dari responden menyatakan bahwa 57% 

cukup sesuai dan 33% sangat sesuai dengan kebutuhan 

energi mereka.  

 Pada umumnya 60% responden menyatakan 

sangat senang dengan adanya kegiatan ini dan bersedia 

ikut serta dalam kegiatan berikutnya.Responden 

menyatakan bahwa kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang juga dibutuhkan kegiatan selanjutnya 

yaitu kegiatan teknologi tepat guna dan 
pertanian.Umumnya responden menyatakan bahwa 

kegiatan seperti ini sebaiknya paling tidak di adakan 

setiap tiga bulan 41% dan enam bulan 30% sekali. 
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ABSTRAK: Pemanfaatan karet yang merupakan salah satu komoditas bernilai tinggi di Indonesia sebatas memanfaatkan 

getah karet yang dijual untuk kebutuhan dalam bahan baku industri. Hal serupa terjadi pada masyarakat Desa Burai, 

Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sehingga nilai ekonomis kayu karet bagi masyarakat 

yang terbilang rendah. Kegiatan edukasi dan pelatihan pengolahan kayu karet menjadi biobriket sebagai bentuk 

pengabdian kepada masyarakat dosen Fakultas Teknik bagi masyarakat Desa Burai menjadi alternatif untuk 

meningkatkan pemanfaatan kayu karet yang belum terjamah sampai saat ini. Masyarakat Desa Burai menyambut kegiatan 

ini dengan antusias mengingat 80% mata pencarian pokok dari 1.715 total penduduk (950 laki-laki dan 765 perempuan) 

adalah pada sektor perkebunan. Pemanfaatan limbah kayu karet diambil langsung dari Desa Burai dengan proses 

preparasinya melibatkan warga dan mahasiswa, serta dilanjutkan dengan sosialisasi pemanfaatan alat karbonisasi dengan 

dihadiri oleh ± 50 warga sehingga mereka dapat mengaplikasikannya langsung dan menunjang kegiatan perkebunan yang 

dilakukan pada lahan seluas ± 240 Ha. Pada kegiatan ini juga dilakukan penghibahan alat karbonisasi untuk pengolahan 

batang pohon karet menjadi biobriket. Sebanyak 450 gr briket yang dihasilkan dari proses karbonisasi mampu 

memanaskan 250 ml air selama 7 menit, dengan waktu nyala selama 14 menit dan menjadi abu setelah 1 jam. Kadar air 

briket kurang dari 0.5 persen berat. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan batang pohon karet menjadi biobriket dan 

dapat dimanfaatkan warga secara berkesinambungan dan terus menerus sebagai sumber energi alternatif. 

 
Kata Kunci: Kayu Karet, biobriket, energi, karbonisasi, desa burai. 

 

 
ABSTRACT: The utilization of rubber which is one of the high value commodities in Indonesia is limited to using rubber 

latex only for industrial raw. The same thing happened on the Burai Village, Tanjung Batu Subdistrict, Ogan Ilir Regency, 

South Sumatra, so the economic value of rubber woods is fairly low. Educational activities and training in processing 

rubber wood become biobriquettes as a form of community service Faculty of Engineering lecturers for the villager of 

Burai Village are an alternative to increase the utilization of rubber wood that has not been touched until now.The people 

of Burai Village is welcomed this activity enthuasiasticallly, considering that 80% of the main livelihoods of 1,715 total 

population (950 men and 765 women) were in the plantation sector.The utilization of rubber wood waste can taken 

directly from Burai Village with the preparation process involving resindent and students, and continued with the 

socialization of the use of carbonization equipment in the presence of ± 50 residents so that they can apply it directly and 

support plantation activities carried out on ± 240 Ha of land. In this activity, the carbonization tools was also donated 

for processing rubber wood into biobriquettes. A total of 450 grams of briquettes produced from the carbonization process 

are able to heat 250 ml of water for 7 minutes, with a flame time of 14 minutes and become ashes after 1 hour. Briquette 

moisture content is less than 0.5 weight percent. This shows that the processing of rubber wood becomes biobriquette 

and can be utilized by the people continuously and continuously as an alternative energy source. 

 
Keywords:Rubberwood, bio-briquettes, energy, carbonization, Burai village. 

 
 

PENDAHULUAN 

Karet merupakan salah satu komoditas yang bernilai 

ekonomis tinggi di Indonesia, terbukti dengan 

bertambahnya lahan perkebunan karet dari tahun ke 

tahun. Pemanfaatan karet di Indonesia khususnya masih 

sebatas memanfaatkan getah karet yang dijual untuk 

kebutuhan dalam bahan baku industri. Pemanfaatan 

pohon karet tersebut masih belum maksimal sehingga 
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nilai ekonomis bagi masyarakat terbilang rendah. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu kegiatan edukasi bagi 

masyarakat mengenai pemanfaatan batang pohon karet 

menjadi biobriket dan bagaimana proses pembuatannya. 

Peralatan pengolah batang karet akan diperkenalkan 

kepada masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, 

Kabupaten Ogan Ilir. 

 

Gambar 1. Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, 

Kabupaten Ogan Ilir. 

Desa Burai adalah salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Tanjung Batu diwilayah Kabupaten Ogan Ilir 

dengan luas ± 11.000 Ha. Berdasarkan data dari Kepala 

Desa Burai, desa tersebut memiliki luas perkebunan ± 240 

Ha. Topografi Desa burai merupakan dataran rendah 

dengan dikelilingi sungai dan rawa. Jumlah 

kependudukan Desa Burai adalah 475 KK (sensus 

penduduk 2010) dengan kepadatan 16 jiwa/Km2. Jumlah 

total penduduk 1.715 orang, dengan sebaran terdiri dari 

950 laki-laki dan 765 perempuan. Mata pencahariann 

pokok masyarakat desa sebagian besar terdiri 80% 

berkebun dan 20% lainnya disektor lain. 

Salah satu yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 

sumber pendapatan baru atau untuk mengurangi biaya 

operasional adalah di bidang pertanian dan perkebunan, 

yaitu melalui pengolahan batang karet. Mengingat lahan 

perkebunan yang cukup luas, yaitu perkebunan ± 240 Ha, 

dan pekerjaan sebagain besar warga desa berupa berkebun 

hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar melakukan 

kegiatan pengabdian pada masyarakat bertema biobriket. 

Desa Burai melakukan pemangkasan kayu karet untuk 

meregenerasi batang agar dapat tumbuh menjadi batang 

baru, seperti yang dilakukan pada tahun ini. Hal ini 

mengakibatkan terkumpulnya batang karet yang tidak 

terpakai lagi dan menjadi limbah. Untuk itu, batang ini 

dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi untuk tiap 

penduduk desa dengan pembuatan biobriket dari kayu 

karet.Kegiatan ini direncanakan untuk membuat alat 

pembuatan biobriket dengan kayu karet sebagai proses 

karbonisasi. Dengan dibuatnya alat pembuatan biobriket 

dari batang pohon karet ini, diharapkan dapat membantu 

warga dalam meningkatkan produktifitas perkebunan 

serta biobriket yang dihasilkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan bakar. 

Sampai saat ini, belum ada warga yang mengolah 

batang karet menjadi biobriket secara terus-menerus. 

Kayu dari pohon karet ini dibuang begitu saja dalam 

bentuk tumpukan di pinggir jalan, sawah atau kebun, dan 

otomatis semakin lama akan semakin menumpuk. 

Sampah organik ini dapat diolah menjadi produk yang 

lebih berguna yaitu melalui proses pengolahan batang 

karet menjadi biobriket. Biobriket kayu karet dapat 

digunakan sebagai bahan bakar dengan nilai kalor yang 

lebih tinggi daripada penggunaan kayu secara langsung. 

Selain itu penggunaan biobriket arang dapat menghemat 

pengeluaran biaya untuk membeli minyak tanah atau gas 

LPG. Hal lain yang menjadikan dasar kegiatan 

pengabdian masyarakat ini adalah batang karet yang tidak 

dimanfaatkan sehingga tidak bernilai ekonomis dan 

sebagai alternatif sumber energi terbarukan. 

 
KAYU KARET 

Tabel 1 Kandungan Kimia Kayu Karet 
 

Komponen Kimia Umur 10 th Umur 20 th 

Holoselulosa 69.40% 66.46% 

Selulosa 47.81% 48.64% 

Lignin 30.60% 33.54% 

Pentosan 17.80% 16.81% 

Kelarutan dalam 

- Air dingin 

- Air panas 

- NaOH 1% 

- Alkohol-Benzena 

 
3.87% 

5.01% 

15.03% 

4.18% 

 
3.92% 

4.36% 

15.31% 

4.43% 

Kadar Air 5.58% 4.21% 

Kadar Abu 1.21% 1.25% 

Kadar Silika 0.30% 0.52% 

(Sumber: Pari,1996) 

 

Kayu karet memiliki sifat-sifat fisik, kimia, dan 

mekanis yang setara dengan kayu hutan alam. Sifat fisik 

kayu karet yang penting adalah memiliki kerapatan (berat 

jenis) yang tergolong setengah berat yaitu 0.62 – 0,65 

g/cm3, nilai penyusutan kayu karet yang relativ rendah. 

Sifat kimia yang terdapat pada kayu karet adalah 

konsentrasi holoselulosa yang tergolong tinggi yaitu rata- 

rata 67,93%, kadar lignin tergolong tinggi yaitu rata-rata 

32,07%, kadar pentosan tergolong rendah yaitu rata-rata 

17,305%. 

Lignin dipanaskan pada suhu tinggi sehingga ikatan 

CO akan putus dan dapat menghasilkan sirengildehida, 

phenol dan kresol. Selain itu lignin bereaksi dengan 

belerang atau logam alkali hidrogen sulfit membentuk 

dimetil sulfoxida yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

perekat pada industri plastik. Kadar pentosan termasuk 

komponen dengan kandungan rendah, karena hanya 
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berkisar antara 15,98 % - 16,43 %. Serat akan lebih mudah 

dibentuk secara mekanis dan kontak antar serat dapat 

lebih smpurna karena salah satu sifatnya elastis dan dapat 

mengembangkan serat. 

Kayu karet pada umumnya hanya dimanfaatkan 

sebatas pengambilan getah karet. Namun, pemanfaatan 

pohon karet untuk bagian kayunya belum terlalu 

berkembang. Kayu karet hanya dimanfaatkan sebatas 

kayu bakar dari kayu karet bekas sadapan atau kayu karet 

yang sudah tua. Pemanfaatan yang belum maksimal 

membuat nilai ekonomi dari pohon karet belum dapat 

dirasakan semuanya, padahal pohon karet setelah 

berumur 25 - 30 tahun tidak lagi menghasilkan getah 

secara produktif sehingga harus diremajakan. Dengan 

demikian, perlu diadakan pengolahan batang karet secara 

lanjut untuk menjadikan produk yang lebih bernilai 

ekonomi yaitu dengan cara diubah menjadi biobriket. 

 
BIOBRIKET 

Biobiobriket adalah briket yang terbuat dari bahan 

baku berasal dari jasad hidup diantaranya nabati 

tumbuhan, yaitu biomassa (Murfihenni dan Hermawan, 

2014). Proses pembuatan biobriket secara umum adalah 

dengan karbonisasi, penghalusan bahan dan pengayakan, 

pencampuran dengan bahan perekat, pencetakan dan 

pengeringan. Lubis (2011) menyatakan karbonisasi 

merupakan proses pembakaran tidak sempurna dari 

bahan-bahan organik dengan konsentrasi oksigen yang 

sangat terbatas, sehingga menghasilkan produk berupa 

arang. Proses pembakaran ini menyebabkan penguraian 

senyawa organik yang menyusun struktur bahan berupa 

selulosa, hemiselulosa dan lignin, serta membentuk uap 

air, methanol, uap-uap asam asetat dan hidrokarbon. 

Dengan adanya proses karbonisasi, kandungan zat 

terbang didalam biobriket akan diturnkan konsentrasinya 

serendah mungkin karena bahan tersebut tidak 

diinginkan, sehingga produk akhirnya tidak berbau dan 

berasap. Wahyusi dkk (2012) menyatakan bahwa suhu 

karbonisasi dapat memberikan pengaruh pada kadar air 

dari bahan. Semakin tinggi suhu karbonisasi, maka kadar 

air biobriket yang dihasilkan akan semakin rendah. 

Lamanya penyalaan api akan mempengaruhi kualitas 

dan efisien pembakaran, Nyala api yang semakin lama 

dan stabil, maka akan semakin baik. (Hartoyo dan 

Roliadi, 1978). Lama proses pembakaran berhubungan 

dengan presentase perekat, dimana pembakaran terlama 

terjadi pada seluruh bentuk biobriket dengan penambahan 

perekat 10 % Hal ini terjadi karena dengan penambahan 

perekat, ikatan antara molekul penyusun biobriket 

semakin kuat sehingga menurunkan porositas biobriket 

dan laju pembakaran yang paling lambat adalah pada 

biobriket dengan perekat 10 %. Bila dilihat dari bentuk 

biobriket terhadap variasi perekat maupun tanpa perekat, 

biobriket dengan bentuk tabung yang memiliki laju 

pembakaran yang paling lambat dibandingkan dengan 

bentuk lain. Terjadi kenaikan laju pembakaran yang 

cukup besar pada awal pembakaran kemudian akan 

menurun secara signifikan pada biobriket tanpa perekat. 

Hal ini berhubungan dengan porositas biobriket dimana 

biobriket tanpa perekat memiliki porositas yang besar 

sehingga masuknya oksigen dengan mudah membuat 

terjadinya proses pembakaran dimana untuk awal proses 

pembakaran terjadi penguapan air dan zat -zat mudah 

menguap yang cukup cepat. Hal ini dapat dijelaskan yaitu 

dengan melihat waktu penyalaan awal biobriket, dimana 

untuk biobriket tanpa perekat memiliki waktu penyalaan 

awal yang lebih cepat dibandingkan dengan biobriket 

dengan perekat 5% maupun 10%. Pada proses pembuatan 

biobriket umumnya memerlukan perekat dan memiliki 

peran yang cukup besar. Berdasarkan penelitian Lestari 

dkk (2010) menunjukkan semakin besar persentasi bahan 

perekat, maka semakin tinggi pula kadar air dan kadar 

abunya, sehingga nilai kalornya menurun. Ningsih,dkk 

(2016) menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kadar air terendah diperoleh pada perekat dari 

getah karet yaitu 1.49% serta kadar air tertinggi diperoleh 

pada perekat dari sagu yaitu 4.46 %, untuk perekat dari 

tapioka dan arpus masing masing memiliki kadar air 

1.91 % dan 2.06%. Dari semua hasil uji kadar air 

menunjukan bahwa semua jenis perekat ini sesuai dengan 

SNI yaitu dengan standar ≤ 8%. 

Lubis (2011) menyatakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi sifat biobriket bioarang adalah berat jenis 

bahan baku atau berat jenis serbuk arang, kehalusan 

serbuk, suhu karbonisasi, tekanan pengempaan, dan 

pencampuran formula bahan baku biobriket. Biobriket 

yang baik adalah biobriket yang mempunyai permukaan 

yang halus dan tidak meninggalkan bekas hitam pada 

tangan. Selain itu, biobriket bioarang juga harus mudah 

dinyalakan, emisi gas dari hasil pembakaran tidak 

mengandung racun, kedap air, bila disimpan dalam waktu 

yang lama biobriket tidak akan berjamur, menunjukan 

pembakaran yang stabil. Biobriket yang baik juga harus 

memenuhi stadard yang telah ditentukan, hal ini berguna 

sebagai data pembanding, sehingga dapat diketahui 

kualitas biobriket yang dihasilkan. Beberapa parameter 

kualitas briket yang akan mempengaruhi pemanfaatannya 

antara lain: 

1. Kandungan Air 

Moisture yang dikandung dalam briket dapat 

dinyatakan dalam dua macam: 

(a) Free moisture (uap air bebas) 

Free moisture dapat hilang dengan penguapan, 

misalnya dengan air-drying. 
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Kandungan free moisture sangat penting dalam 

perencanaan coal handling dan preperation 

equipment. 

(b) Inherent moisture (uap air terikat) 

Kandungan inherent moisture dapat ditentukan 

dengan memanaskan briket antara temperatur 

104–110 oC selama satu jam. 

2. Kandungan Abu (Ash) 

Semua briket mempunyai kandungan zat anorganik 

yang dapat ditentukan jumlahnya sebagai berat yang 

tinggal apabila briket dibakar secara sempurna. Zat yang 

tinggal ini disebut abu. Abu briket berasal dari clay, pasir 

dan bermacam-macam zat mineral lainnya. Briket dengan 

kandungan abu yang tinggi sangat tidak menguntungkan 

karena akan membentuk kerak. 

3. Kandungan Zat Terbang (Volatile Matter) 

Zat terbang terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar 

seperti hidrogen, karbon monoksida (CO), dan metana 

(CH4), tetapi kadang-kadang terdapat juga gas-gas yang 

tidak terbakar seperti CO2 dan H2O. Volatile matter 

adalah bagian dari briket dimana akan berubah menjadi 

volatile matter (produk) bila briket tersebut dipanaskan 

tanpa udara pada suhu lebih kurang 950 oC. Untuk kadar 

volatile matter ± 40 % pada pembakaran akan 

memperoleh nyala yang panjang dan akan memberikan 

asap yang banyak. Sedangkan untuk kadar volatile matter 

rendah antara 15 – 25% lebih disenangi dalam pemakaian 

karena asap yang dihasilkan sedikit. 

4. Nilai Kalor (Calorific Value) 

Nilai kalor dinyatakan sebagai heating value, 

merupakan suatu parameter yang penting dari suatu 

thermal coal. Gross calorific value diperoleh dengan 

membakar suatu sampel briket didalam bomb calorimeter 

dengan mengembalikan sistem ke ambient tempertur. Net 

calorific value biasanya antara 93-97 % dari gross value 

dan tergantung dari kandungan inherent moisture serta 

kandungan hidrogen dalam briket. 

. 

LATEKS 

Untuk merekatkan partikel-partikel zat dalam bahan 

baku pada proses pembuatan briket maka diperlukan zat 

pengikat sehingga dihasilkan briket yang kompak. 

Adapun karakteristik bahan baku perekatan untuk 

pembuatan briket adalah sebagai berikut: 

 Memiliki gaya kohesi yang baik bila dicampur dengan 

semikokas atau batu bara. 

 Mudah terbakar dan tidak berasap. 

 Mudah didapat dalam jumlah banyak dan murah 

harganya. 

 Tidak mengeluarkan bau, tidak beracun dan tidak 

berbahaya. 

PROSES KARBONISASI DAN PEMBERIKETAN 

KAYU KARET 

Proses karbonisasi merupakan suatu proses dimana 

bahan-bahan berupa biomasa, batubara dan lain - lain 

dipanaskan dalam ruangan tanpa kontak dengan udara 

selama proses pembakaran sehingga terbentuk arang. 

Pada proses ini kandungan zat yang mudah menguap akan 

hilang sehingga akan terbentuk struktur pori awal. 

(Widowati, 2003) 

Menurut Hasani (1996), proses karbonisasi 

merupakan suatu proses pembakaran tidak sempurna dari 

bahan-bahan organik dengan jumlah oksigen yang sangat 

terbatas, yang menghasilkan arang serta menyebabkan 

penguraian senyawa organik yang menyusun struktur 

bahan membentuk uap air, methanol, uap-uap asam asetat 

dan hidrokarbon. 

Proses pengarangan dapat dibagi menjadi empat tahap 

sebagai berikut: 

(a) Penguapan air, kemudian penguraian selulosa 

menjadi destilat yang sebagian besar mengandung 

asam - asam dan metanol. 

(b) Penguraian selulosa secara intensif hingga 

menghasilkan gas serta sedikit air. 

(c) Penguraian senyawa lignin menghasilkan lebih 

banyak tar yang akan bertambah jumlahnya pada 

waktu yang lama dan suhu tinggi. 

(d) Pembentukan gas hidrogen merupakan proses 

pemurnian arang yang terbentuk. 

Proses pembriketan adalah proses pengolahan yang 

mengalami perlakuan penggerusan, pencampuran bahan 

baku, pencetakan dan pengeringan pada kondisi tertentu, 

sehingga diperoleh briket yang mempunyai bentuk, 

ukuran fisik, dan sifat kimia tertentu. Secara umum 

beberapa spesifikasi briket yang dibutuhkan oleh 

konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Daya tahan briket. 

2. Ukuran dan bentuk yang sesuai untuk penggunaannya. 

3. Bersih (tidak berasap), terutama untuk sektor rumah 

tangga. 

4. Bebas gas-gas berbahaya. 

5. Sifat pembakaran yang sesuai dengan kebutuhan 

(kemudahan dibakar, efisiensi energi, pembakaran 

yang stabil). 

 
METODE KEGIATAN 

Pengabdian ini dilakukan dengan bekerja sama 

terlebih dahulu pada kepala desa. Selanjutnya dilakukan 

pengambilan kayu karet yang telah tua dan telah 

dipangkas dari perkebunan warga Desa Burai, untuk 

dijadikan biobriket. Perekat yang digunakan pada proses 

biobriket adalah lateks yang juga terdapat pada 

perkebunan warga karena hasil penyadapan karet. 
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Bahan baku ini selanjutnya akan dikarbonisasi 

disebuah alat utama berupa drum besi, kayu karet akan 

dibakar di dalamnya. Pembakaran ini akan menghasilkan 

bioarang, sehingga akan dilakukan tahan penggerusan 

untuk mendapatkan ukuran butir tertentu. Langkah 

selanjutnya ialah pencampuran (mixing) antara bioarang 

dengan perekat lateks getah karet sebanyak 20% dari berat 

bioarang. Campuran ini akan menjadi campuran yang 

homogen dan perlu dilakukan proses pencetakan 

menggunakan alat cetak briket seperti pada gambar. 

Biobriket yang telah tercetak, akan dikeringkan 

menggunakan udara panas untuk menurunkan kadungan 

air di biobriket. Biobriket yang telah tercetak akan diuji 

terlebih dahulu, yaitu dengan uji moisture dan uji nyala. 

Biobriket yang telah terbentuk akan diberikan kepada 

warga sebagai contoh pada saat kegiatan penyuluhan. 

Kegiatan penyuluhan kepada warga dilaksanakan 

pada tanggal 12 November tahun 2018 di Desa Burai, 

Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera 

Selatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan 

metode penyuluhan dan dilanjutkan dengan peragaan/ 

demonstrasi cara kerja alat karbonisasi serta penggunaan 

dari biobriket yang dihasilkan. Ketua tim memberikan 

penyuluhan tentang teknologi sederhana pengolahan 

limbah kayu karet menjadi biobriket dengan metode 

ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 

Penyuluhan  dilakukan dengan  terlebih dahulu 

memberikan penjelasan mengenai kandungan dari kayu 

karet dan potensi penggunaannya sebagai sumber energi 

alternatif dalam bentu biobriket. Materi yang akan 

disampaikan juga adalah teknologi karbonisasi sebagai 

langkah awal dan dilanjutkan dengan proses pembriketan. 

Pada sesi peragaan dilakukan demonstrasi penggunaan 

alat sehingga dihasilkan arang kayu hasil dari proses 

karbonisasi, di akhir sesi penyuluhan dilanjutkan dengan 

sesi tanya jawab. Pertanyaan yang dilontarkan oleh 

peserta cukup baik dan menunjukan antusias yang tinggi. 

Kemudian sesi penyuluhan ditutup dengan 

penyebaran form kuesioner yang harus dijawab oleh 

masyarakat desa yang menghadiri sebagai umpan balik 

dari penyuluhan yang telah dilaksanakan. Materi yang 

ditanyakan pada kuesioner mengenai: 

1. Tingkat pemahaman masyarakat dengan penjelasan 

topik yang diberikan. 

2. Tingkat manfaat dari topik yang disampaikan. 

3. Tingkat kesesuaian dalam tata cara penyampaian topik 

penyuluhan 

4. Tingkat manfaat kedatangan Tim Pengabdian pada 

Masyarakat Fakultas Teknik UNSRI. 

5. Kegiatan yang merupakan kombinasi antara metode 

demonstrasi alat dengan ceramah ini dianggap 

berhasil karena lebih dari 75% masyarakat sasaran 

memahami pengetahuan dan teknologi karboisasi 

kayu karet menjadi biobriket yang disampaikan oleh 

tim penyuluh. Kemudian acara ditutup dengan serah 

terima alat karbonisasi kayu karet kepada penduduk 

Desa Burai yang diwakilkan oleh ketua tim 

penyuluhan kepada Kepala Desa Burai. 
 

Gambar 2 Alat karbonisasi kayu karet menjadi biobriket 

 

Gambar 3 Proses pembakaran (karbonisasi) kayu karet 

 

Gambar 4 Briket yang telah dicetak 
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Gambar 5 Kayu karet yang sudah tua 

 

Gambar 6 Uji nyala dari biobriket 

 

Gambar 7. Pengabdian Masyarakat Ke Desa Burai 

 
 

Gambar 8 Penyerahan briket kepada kepala desa 

 

Gambar 9. Serah terima alat karbonisasi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dilakukan pengujian pada biobriket hasil dari 

karbonisasi. Uji ini dilakukan dengan menyiram briket 

sebanyak kurang lebih 450 gr dengan menggunakan 

sedikit minyak tanah, briket terbakar dengan api 

sempurna setelah diberikan api. Api ini bertahan selama 

14 menit dan mampu memanaskan air sebanyak 250 ml 

selama 7 menit. Api yang telah padam tersebut apabila 

didiamkan maka dapat menyebabkan briket terbentuk 

menjadi abu setelah 1 jam. 

Untuk melakukan evaluasi akhir kegiatan telah 

disebarkan sebanyak 35 lembar kuesioner. Dari lembar 

yang dikembalikan kepada tim tercatat 35 lembar 

kuesioner semuanya terpakai. Berikut ini hasil 

pengolahan data dari lembar kuesioner yang 

dikembalikan kepada tim. Analisis terhadap pernyataan 

yang direspon peserta dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan yaitu: 

1. Saya mengerti dengan penjelasan yang diberikan 

oleh Tim. 
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mengerti. Dari presentase jawaban penduduk desa, maka 

dapat dibuktikan cara penyampaian materi/presentasi Tim 

dapat dimengerti dengan mudah oleh penduduk desa 

Burai. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Rekapitulasi jawaban penduduk atas 

penjelasan yang diberikan 
 

Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 57,14% atau 24 orang penduduk menjawab 

sangat mengerti, 28,57% atau 10 orang menjawab cukup 

mengerti, 11,43% atau 4 orang menjawab kurang 

mengerti dan 2,86% atau 1 orang menjawab tidak 

mengerti. Dari presentase jawaban penduduk desa, maka 

dapat dibuktikan bahwa penduduk dapat mengerti 

penjelasan yang diberikan oleh Tim. 

 
2. Penjelasan/presentasi topik yang disampaikan 

bermanfaat bagi masyarakat desa Burai. 
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Gambar 11. Rekapitulasi jawaban penduduk atas 

penjelasan/presentasi topi yang bermanfaat 

 
Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 85,71% atau 30 orang penduduk menjawab 

sangat bermanfaat, 11,43% atau 4 orang menjawab cukup 

mengerti, dan 2,86% atau 1 orang menjawab tidak 

bermanfaat. Dari presentase jawaban penduduk desa, 

maka dapat dibuktikan bahwa penjelasan/presentasi topik 

yang disampaikan bermanfaat untuk para penduduk desa. 

 
3. Cara penyampaian topik/presentasi dapat 

dimengerti oleh masyarakat desa Burai 

 

Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 65,71% atau 23 orang penduduk menjawab 

sangat mengerti, 17,14% atau 6 orang menjawab cukup 

mengerti, 14,29% atau 5 orang menjawab kurang 

mengerti dan 12,86% atau 1 orang menjawab tidak 

 

Gambar 12. Rekapitulasi jawaban penduduk atas cara 

penyampaian materi presentasi 

 

 
4. Kedatangan Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas 

Teknik Universitas Sriwijaya memberikan manfaat 

kepada masyarakat desa Burai. 
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Gambar 13. Rekapitulasi jawaban penduduk atas manfaat 

dari kedatangan Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas 

Teknik Universitas Sriwijaya 

 
Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 91,43% atau 32 orang penduduk menjawab 

sangat bermanfaat dan 8,57% atau 3 orang menjawab 

cukup mengerti. Dari presentase jawaban penduduk desa, 

maka dapat dibuktikan bahwa kedatangan Tim 

Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas 

Sriwijaya memberikan manfaat bagi penduduk desa 

Burai. 

 
5. Produk (briket) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat desa Burai sesuai kebutuhan. 

 

Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 71,43% atau 25 orang penduduk menjawab 

sangat dapat dimanfaatkan, 14,29% atau 5 orang 

menjawab cukup dapat dimanfaatkan ,11,43% atau 4 

orang menjawab kurang dapat dimanfaatkan dan 2,86% 
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atau 1 orang saja menjawab tidak dapat dimanfaatkan. 

Dari hasil presentse jawaban penduduk, maka dapat 

dibuktikan produk (briket) dapat dimanfaatkan warga 

sesuai kebutuhan, dan ada beberapa warga yang merasa 

produk ini tidak dibutuhkan karena mereka masih 

mengandalkan bahan bakar yang lainnya. 

 

 
Gambar 14. Rekapitulasi jawaban penduduk atas manfaat 

dari atas produk yang dihasilkan. 

 
6. Saya mengerti cara mengoperasikan alat yang 

didemostrasikan. 

 

 
Gambar 15. Rekapitulasi jawaban penduduk mengenai 

cara pengoperasian alat 

 
Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 80% atau 28 orang penduduk menjawab sangat 

mengerti, 17,15% atau 6 orang menjawab cukup 

mengerti, dan 2,86% atau 1 orang menjawab tidak 

mengerti. Dari presentase jawaban penduduk desa, maka 

dapat dibuktikan bahwa penduduk dapat mengoperasikan 

alat yang didemostrasikan oleh Tim. 

 
7. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Fakultas 

Teknik mampu memberdayakan warga sehingga 

warga mampu berkarya secara mandiri 

 
Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 68,57% atau 24 orang penduduk menjawab 

sangat setuju, 22,86% atau 8 orang menjawab cukup 

setuju, 5,71% atau 2 orang menjawab kurang setuju dan 

2,86% atau 1 orang saja menjawab tidak setuju. Dari hasil 

presentse jawaban penduduk, maka dapat dibuktikan 

penduduk setuju atas pernyataan ini, dan mereka mampu 

untuk berkarya secara mandiri dari alat yang telah 

diberikan. 

 

Gambar 16. Rekapitulasi jawaban penduduk atas 

pelaksanaan pengabdian masyarakat 

 
8. Masyarakat terbuka dengan Program Pengabdian 

Masyarakat sejenis oleh Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya untuk tahun-tahun 

berikutnya. 

 

Gambar 17. Rekapitulasi jawaban penduduk atas 

keterbukaan untuk Program Pengabdian Masyarakat 

sejenis untuk tahun-tahun berikutnya 

 
Dari jawaban yang diberikan oleh penduduk, tercatat 

sebanyak 94,29% atau 33 orang penduduk menjawab 

sangat setuju, 5,71% atau 2 orang menjawab cukup setuju 

dan 2,86% atau 1 orang saja menjawab tidak setuju. Dari 

hasil presentse jawaban penduduk, penduduk setuju 

apabila terdapat Program Pengabdian Masyarakat sejenis 

oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya untuk tahun- 

tahun berikutnya. 

Di lembar kuisioner yang telah Tim bagikan terdapat 

kolom saran, penduduk desa memberikan saran agar 

waktu dan praktik/demonstrasi diperlama. Hal ini 

menunjukkan bahwa penduduk memiliki ketertarikan atas 

topik yang diberikan, hal ini dapat menjadi masukan 

untuk Program Pengabdian Masyarakat untuk tahun 

berikutnya. 
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Edukasi dan Pelatihan Pengolahan Kayu Karet menjadi Biobriket di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
 

 
 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Proses karbonisasi kayu karet dari desa dapat 

memberikan manfaat yang baik bagi penduduk desa. 

Pemanfaatan kayu karet yang mayoritas digunakan 

sebagai kayu bakar dapat ditingkatkan 

kemampuannya dengan pengubahan kayu karet 

menjadi biobriket. Berdasarkan hasil pengujian 

dimanfaatkan warga secara berkesinambungan dan 

terus menerus sebagai sumber energi alternatif. 

2. Topik yang disampaikan oleh Tim Pengabdian 

masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

dinilai sangat mudah dipahami dan sangat bermanfaat 

bagi penduduk desa. Hal ini dapat dilihat dari survei 

yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner untuk 

dijawab penduduk desa. 

3. Penduduk desa antusias atas kedatangan Tim 

Pengabdian Masyarakat, hal ini dibuktikan dari 

kuisioner yang telah mereka isi, dan penduduk terbuka 

untuk Program Pengabdian sejenis untuk tahun-tahun 

berikutnya. 
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ABSTRAK: Penyuluhan tentang pemanfaatan alat ukur geolistrik pada eksplorasi air bawah tanah kepada masyarakat 

yang tinggal di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, bertujuan untuk mendiseminasikan ilmu geofisika 

untuk eksplorasi air tanah sebagai sumber air bersih. Khalayak sasaran terutama yang daerahnya kesulitan dalam 

memperoleh air bersih dan membangun kesadaran masyarakat pentingnya eksplorasi geolistrik sebagai eksplorasi 

pendahuluan agar penentuan posisi titik pemboran untuk mendapatkan air tanah menjadi tepat guna dan tepat sasaran. 

Warga masyarakat yang hadir pada kegiatan ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat, serta masyarakat umum 

yang berasal dari Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Edukasi dilakukan melalui metoda ceramah. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini diukur melalui pendapat peserta yang tertulis dalam kuisioner yang dibagikan 

sebelum dan sesudah penyuluhan. Berdasarkan hasil analisis statistik dan diskusi dengan peserta kegiatan, diperoleh 

hasil melalui kuisioner menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan peserta dalam memahami pentingnya 

eksplorasi air tanah menggunakan metode geolistrik. Dengan pemahaman ini, maka persepsi peserta tentang upaya 

melakukan eksplorasi pendahuluan sebelum melakukan pemboran air tanah sangat terbuka, karena dapat memberikan 

gambaran dimana lapisan pembawa air tanah yang ada di tempat mereka dan berapa perkiraan kedalaman lubang bor 

yang harus mereka bor. 

 

Kata Kunci:  Ceramah, Geolistrik, Masyarakat, Kuisioner, Persepsi 

 

ABSTRACT: Counseling about the adoption of geoelectric measuring devices for underground water exploration to 

the people who remain in Indralaya Utara Subdistrict, Ogan Ilir Regency, intends to disseminate geophysics for 

exploration of groundwater as a source of clean water. The target audience is specifically those whose territories have 

trouble in accessing clean water and developing public awareness of the relevance of geoelectric exploration. This 

exploration is a forerunner to the persistence of the location of the drilling point to obtain groundwater to be effective 

and on spot. The community representatives who attended the occasion were village officials and community leaders, 

since well as the general society from the North Indralaya District, Ogan Ilir District. Information is brought out 

through preaching programs. The progress of the implementation of this activity is measured by the participants’ 

opinions recorded in the questionnaire circulated before and after counseling. Based on the proceeds of statistical 

analysis and discussion with the participants of the project, the ends were reached through questionnaires which noted 

that there was an expansion in participants’ ability to figure out the importance of groundwater exploration using the 

geoelectric method. 

 

Key words: Lecture, Geoelectric, Society, Questionnaire, Perception 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Air telah menjadikan persoalan serius di daerah yang 

merupakan kawasan pemukiman yang jauh dan sumber 

mata air sungai dan PDAM. Di Kabupaten Ogan Ilir (OI) 

khususnya di Kecamatan Indralaya Utara permasalahan 

ini akan menjadi serius dan berat, apabila persoalan 

tersebut tidak segera diatasi terutama dalam upaya 

pemecahannya dikarenakan PDAM OI sendiri belum ada 
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di wilayah tersebut disamping tidak adanya sumberdaya 

air bersih dekat ketiga wilayah tersebut. 

Pengeboran air tanah untuk berbagai keperluan 

sampai saat ini ada tetapi belum menjangkau secara 

keseluruhan di wilayah Indralaya. OIeh karena itu dalam 

mengatasi kebutuhan akan air bersih disebagian besar  

wilayah tersebut diatasi oleh masyarakat  dengan 

membuat sumur-sumur dangkal yang sangat tergantung 

dengan musim hujan atau dan sungai dengan kualitasnya 

kuantitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan pada 

aspek kesehatan dan kuantitasnya sangat dipengaruhi 

oleh musim. Pengukuran geolistrik sendiri perlu 

dilakukan agar mengetahui penyebaran lapisan pembawa 

air di agar warga masyarakat tidak sembarangan membor 

agar tidak terjadi tidak ditemukannya air pada saat 

membor di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan 

Ilir. Mengingat perkembangan dan peningkatan jumlah 

pemukiman dan penduduk Kabupaten OI khususnya di 

kecamatan Indralaya Utara, maka perlu dilakukan 

penyuluhan kepada masyarakat tentang eksplorasi 

(pencarian) sumberdaya air bawah tanah khususnya 

dengan metode geolistrik sebelum melakukan pemboran  

air tanah baik dangkal maupun dalam sebagai salah satu 

alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan air. 

 

 

METODE  

 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yakni pengamatan langsung terhadap obyek 

yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode penelitian analisis 

kuantitatif, yaitu menggunakan analisis data secara 

mendalam dalam bentuk angka. 

Sumber Data  yang  digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu data primer dan data sekunder.Data primer adalah 

data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik 

individu atau instansi seperti hasil wawancara atau 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah 

data yang berkaitan dengan informasi wawanara oral 

saat kegiatan berlangsung terutama kepada pimpinan 

daerah. Disamping wawancara, peneliti juga 

memperoleh data dari pendudukdengan cara 

menyebarkan kuesioner yang telah disediakan oleh 

peneliti. Kuesioner tersebut di design dengan 

menggunakan program grafik software exceldan 

menggunakan skala likert.Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, 

brosur, dan data yang dimiliki oleh instansi 

setempatterkait dengan bahasan penelitian. Atau data 

yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data 

yang datang secara langsung, data ini mendukung 

pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber 

buku atau data yang di peroleh akan membantu dan 

mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk 

memperoleh data tersebut peneliti mengambil beberapa 

buku, brosur, informasi instansi setempat dan contoh 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

 

Metode Angket (Kuesioner)  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan 

tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner 

yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen 

penelitian, metode yang digunakan adalah dengan 

kuesioner tertutup.  

Instrument kuesioner harus diukur validitas dan 

reabilitas datanya sehingga penelitian tersebut 

menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen 

yang valid berarti instrument tersebut dapat 

dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur, sedangkan instrument yang reliable adalah 

instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data 

yang sama pula. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan 

skala likert 3 poin. Jawaban responden berupa pilihan 

dari lima alternatif yang ada, yaitu “Ya”, ”Tidak”, dan 

“Ragu-ragu”. 

Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang 

hendak diukur, artinya alat ukur yang digunakan dalam 

pengukuran dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Jadi validitas adalah seberapa jauh alat 

dapat mengukur hal atau objek yang ingin diukur. 

Reabilitas artinya memiliki sifat yang dapat dipercaya. 

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reabilitas apabila 

dipergunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau 

oleh peneliti lain akan tetapi memberikan hasil yang 

sama. Jadi reabilitas adalah seberapa jauh konsistensi 

alat ukur untuk dapat memberikan hasil yang sama 

dalam mengukur dalam hal dan objek yang sama. 

Teknik Analisi Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

dengan alat analisis berupa grafik dan pie chart guna 

melihat perbandingan antar variabel independent pada 

kuisioner sebelum pemaparan dan sesudah.  
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HASIL  

 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara  peserta 

diminta dua kali mengisi kuisioner. Lembar kuisioner 

tersebut merupakan data bagi statistik untuk menilai 

keberhasilan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. 

 

Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

 

Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan, tim 

pelaksana melakukan kunjungan lapangan sebanyak 2 

kali. Pada kunjungan pertama, tim pelaksana melakukan 

orientasi lapangan dengan melihat secara langsung 

situasi kehidupan masyarakat di Kecamatan Indralaya 

Utara, sekaligus memperkenalkan diri, melakukan 

sosialisasi rencana kegiatan dan memohon perijinan dan 

bantuan fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan. Pada 

kunjungan kedua, tercapai kesepakatan antara Tim 

pelaksana dan Camat terkait dengan waktu dan tempat 

kegiatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kegiatan 

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 September 

2018. 

 

 
 

Gambar 1. Tim di terima oleh Kecamatan Indralaya  

Utara.  

 

Pelaksanan Kegiatan. 

Pada persiapan awal tim mempersiapkan peralatan 

pendukung untuk pemaparan berupa mikrophone, 

proyektor, podium presentasi, tempat duduk peserta, 

snack dan kuisioner. 

 

 
 

Gambar 4 . Persiapan podium dan peralatan pengeras 

suara serta proyektor oleh tim. 

 

Pada awal tim memperkenalkan diri dan menjelasan 

maksud dan tujuan serta membimbing peserta pada 

pengisian kuisioner pertama. Setelah pengisian kuisioner 

dijelaskan maka peserta memulai mengisi kuisioner yang 

telah dibagikan oleh tim. 

 

 
 

Gambar 5. Penjelasan dan Pengisian kuisioner 

  

 
 

Gambar 6. Pemaparan Oleh Dr. Ir Eddy Ibrahim,MS  

dan tim. 

 

 
 

Gambar 7. Sesi Tanya jawab 

 

Analisis Statistik 

 

Pada pelaksanaan kegiatan ini, peserta telah diminta 

untuk mengisi kuisioner sebanyak dua kali (Lampiran E 

dan F), yakni sebelum dan sesudah ceramah. Kuisioner 

tersebut memuat sejumlah pertanyaan yang dapat 

dikelompokkan dalam 3 kelompok pertanyaan. Pertama 

untuk mengukur Pengetahuan dan Persepsi masyarakat 

tentang Alat Ukur Geolistrik untuk eksplorasi air bawah 

tanah; kedua, pertanyaan untuk pertanyaan untuk 

mengukur Pengetahuan masyrakat tentang dampak sosial 

dari upaya eksplorasi geolistrik pada kegiatan pencarian 

air tanah; dan ketiga, pertanyaan untuk lebih memahami 

wawasan dan pegetahuan masyarakat jika eksplorasi air 

tanah dilakukan di daerah setempat. Adapun cara 

pengisian kuisioner diarahkan langsung oleh Prof. Dr. Ir. 

Eddy Ibrahim, MS, dengan meminta agar pengisian 

kuisioner harap didasarkan pada kejujuran dan sesuai 

dengan hati nurani (Gambar 5). 

Responden  yang merupakan seluruh peserta 

kegiatan, ternyata ada 16 orang  responden yang mengisi 

dan mengembalikan kuisioner yang pertama yang diisi 

pada awal kegiatan dan hanya 15 orang yang 

mengembalikan kuisioner pertama serta 14 orang uang 

mengembalikan kuisioner kedua pada akhir kegiatan dari 

17 peserta kegiatan atau partisipasi aktif sebesar 88,24 % 
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pada pengisian kuisioner pertama dan 82,35 % pada 

pengisian kuisioner kedua dari total peserta yang hadir. 

 

Pengetahuan dan Persepsi masyarakat tentang Alat 

Ukur Geolistrik untuk eksplorasi air bawah tanah. 

 

Pada bagian ini diajukan 13 (tiga belas pertanyaan) 

pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengukur 

pengetahuan pengetahuan dan persepsi responden 

terhadap Alat Ukur Geolistrik untuk eksplorasi air 

bawah tanah uraian tentang tanggapan responden 

dijelaskan sebagai berikut : 

Tanggapan responden terkait dengan pengetahuan 

tentang ilmu geofisika menunjukkan bahwa sebelum 

kegiatan hanya sebagian responden yang mengetahui 

tentang ilmu Geofisika dan pada kuisioner setelah 

kegiatan wawasan responden menjadi terbuka mengenai 

pengetahuan geofisika yang dibuktikan dengan 

penurunan responden yang menjawab tidak mengetahui 

ilmu geofisika dari empat orang menjadi tiga responden. 

Sedangkan banyak dari responden yang melewati 

pertanyaan tersebut. 

 

 
 

Gambar 8.  Perubahan pengetahuan responden mengenai 

Ilmu Geofisika 

Mengenai alat ukur geolistrik tidak pernah didengar 

oleh mayoritas responden. Hal ini dibuktikan dengan 

lebih dari setengah responden menjawab tidak pernah 

mendengar mengenai alat ukur geolistrik. Namun, terjadi 

peningkatan jumlah responden menjawab pernah 

mendengar setelah menyimak pemaparan materi. 

 

 
 

Gambar 9.  Pengetahuan koresponden mengenai alat 

ukur geolistrik 

 

Mayoritas responden belum pernah mendapat 

informasi mengenai alat ukur geolistrik mereka hanya 

pernah mengenalnya pada awal kuisioner sebelum 

pemaparan. Dan setelah pemaparan mengenai alat ukur 

geolistrik responden jadi mengetahui alat ukur geolistrik 

dan mengenai dampaknya. 

 

 
 

Gambar 10.  Mayoritas koresponden baru saat kegiatan 

mendengarkan penjelasan tentang alat ukur geolistrik. 

Responden tidak pernah melakukan pengukuran 

geolistrik 

 

 
Gambar 11.  Koresponden belum pernah melakukan 

pengukuran geolistrik 

 

Dari hasil survey yang dilakukan dengan 

memberikan kuisioner dari responden yang ada 

mayoritas belum pernah melakukan eksplorasi air tanah 

dengan pengukuran geolistrik baik melakukannya sendiri 

atau menyuruh orang lain untuk melakukannya. 

Setelah mendapat penjelasan, empat koresponden 

merubah persepsi untuk perlunya melakukan eksplorasi 

geolistrik sebelum melakukan pemboran 

 

 
 

Gambar 12. Perubahan persepsi responden 

mengenaiperlunya melakukan eksplorasi geolistrik 

sebelum melakukan pemboran 

 

Dari Gambar diatas terlihat bahwa peningkatan 

pengetahuan warga masyarakat yang mengikuti 

presentasi sangat signifikan dengan meningkatnya 

jumlah responden yang berpendapat bahwa pengukuran 

geolistrik harus dilakukan sebelum dilakukan pemboran 

air tanah untuk menentukan adanya lapisan pembawa air. 
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Mayoritas responden pernah menyuruh orang untuk 

melakukan pemboran air tanah dalam artian pemboran 

air tanah penting bagi masyarakat yang di buktikan 

hampir semua responden pernah menyuruh orang untuk 

melakukan pemboran air tanah. 

 

 
 

Gambar 13.  Mayoritas responden pernah menyuruh 

orang lain untuk melakukan pemboran air tanah. 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa mayoritas warga 

pernah menyuruh orang melakukan pemboran air tanah, 

dengan kata lain dari responden yang ada dari setiap 

desa di indralaya induk mayoritas warga kecamatan 

indralaya utara memiliki sumur bor. 

Mayoritas responden pernah mengalami kegagalan 

menemukan air tanah saat melakukan atau menyuruh 

orang lain melakukan pemboran air tanah. 

 

 

 

 
Gambar 14.  Responden pernah mengalami kegagalan 

menemukan air tanah saat melakukan atau menyuruh 

orang lain melakukan pemboran air tanah. 

 

Sebelum pemaparan sedikit responden yang mengerti 

tentang lapisan pembawa air tanah dan setelah 

pemaparan wawasan sebagian responden bertambah 

mengenai lapisan pembawa air tanah  

 

 
 

Gambar 15.  Perubahan pengetahuan responden 

mengenai lapisan pembawa air tanah sebelum dan 

setelah pemaparan. 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa ada peningkatan 

pengetahuan warga tentang lapisan pembawa air tanah 

walaupun tidak terlalu signifikan, karena itu diperlukan 

adanya sosialisasi dan kerjasama dengan pihak terkait 

untuk menambah pengetahuan warga agar pada saat 

melakukan pengeboran tanah yang dibor memiliki 

lapisan pembawa air yang baik.  

Mayoritas responden setuju mengenai anggapan 

bahwa air tanah lebih higienis di banding air permukaan. 

Bahkan, sebelum dilakukannya pemaparan materi. 

 

 
 

Gambar 16.  Mayoritas responden tidak setuju bahwa air 

tanah lebih higienis dari air permukaan. 

 

Mayoritas responden belum mengetahui bahwa 

sebagian besar lapisan pembawa air di palembang ini 

berupa spot-spot. 

 

 
 

Gambar 17.  Mayoritas responden mengetahui lapisan 

pembawa air tanah di pelembang berupa spot-spot. 

 

Dari gambar diatas nampak bahwa responden masih 

belum mengerti bahwa lapisan pembawa air di 

Palembang mayoritas berupa spot-spot. Setelah 

dilakukan sosialisasipun belum terdapat peningkatan 

jumlah keyakinan dan pengertian warga seperti apa spot 

lapisan pembawa air. Maka dari itu, dinilai perlu 

penjelasan lebih lanjut untuk memahami hal penting 

tersebut. 

Mayoritas responden tidak mengetahui perbedaan 

antara lapisan pembawa air berbentuk spot dengan 

lapisan pembawa air biasa sebelum dilakukannya 

pemaparan. Namun, terjadi peningkatan empat 
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koresponden menjadi paham setelah pemaparan 

dilakukan. 

 

 
Gambar 18.  Mayoritas responden tidak mengetahui 

perbedaan lapisan spot dengan lapisan biasa 

 

Mayoritas responden sependapat jika 

wawasan/pengetahuan masyarakat perlu ditingkatkan 

melalui kegiatan semacam ini agar masyarakat dapat 

memahami dengan benar setiap bencana yang terjadi di 

daerahnya. Dan pada kuisioner akhir tiga orang 

responden merubah pendapatnya menjadi perlu. 

 

 
 

Gambar 19.  Mayoritas responden tidak setuju mengenai 

perlunya peningkatan wawasan mengenai dampak 

bencana di daerah masing masing. 

Dari gambar diatas terlihat bahwa ada peningkatan 

keyakinan masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi. 

Hanya saja, disalah satu penjelasan terdapat 

pengurangan keyakinan dikarenakan kurang lengkapnya 

penjelasan yang diterima. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan sosialisasi lebih lanjut agar warga masyarakat 

lebih mengerti. 

 

Pengetahuan Responden tentang Dampak Sosial dari 

Upaya Eksplorasi Geolistrik pada Kegiatan Pencarian 

Air Tanah.  

 

Pada bagian ini diajukan delapan pertanyaan yang 

dimaksudkan untuk mengetahui responden masyarakat 

mengenai dampak sosial dari upaya eksporasi geolistrik 

Mayoritas responden tidak mengetahui dampak sosial 

akibat dari pelaksanaan kegiatan eksplorasi geolistrik 

 

 

 

Gambar 20.  Mayoritas responden mengetahui dampak 

sosial akibat dari pelaksanaan kegiatan eksplorasi 

geolistrik 

 

Dari gambar diatas terdapat peningkatan keyakinan 

warga masyarakat indralaya bahwa dari hasil 

pengukuran geolistrik di daerahnya warga masyarakat 

banyak yang diuntungkan karena dengan adanya 

informasi sub surface dari daerah mereka maka akan ada 

peningkatan keyakinan dan arah pemboran untuk 

mendapatkan air tanah. 

Responden sebelum pemaparan setuju bahwa 

pemanfaatan air tanah untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat masih belum maksimal dilakukan,  setelah 

pemaparan pengetahuan dan pendapat salah satu 

responden menjadi ragu-ragu karena tumpang tindihnya 

informasi mengenai pemanfaatan air tanah tersebut. 

 

 
 

Gambar 21.  Pemaparan ini meningkatkan pengetahuan 

responden mengenai pemanfaatan air tanah yang belum 

dimaksimalkan 

Dari gambar diatas terlihat bahwa masyarakat 

mayoritas mengerti akan adanya fasilitas sumur bor 

umum yang dapat memudahkan warga yang kekeringan 

air pada saat musim kemarau terutama apabila warga 

masyarakat yang umumnya sumur mereka hanya sampai 

pada lapisan air tanah freatik.  

Mayoritas koresponden sepakat bahwa dengan 

eksplorasi geolistrik maka tingkat keyakinan untuk 

mendapatkan air tanah menjadi meningkat. 

 

 
 

Gambar 22.  Keyakinan koresponden dengan hasil 

eksplorasi geolistrik. 

 

Dari gambar diatas nampak bahwa mayoritas warga 

mengalami peningkatan keyakinan setelah diperlihatkan 
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citra 2 dimensi crosssection dari hasil pengukuran 

geolistrik. 

Koresponden mayoritas mengetahui bahwa 

eksplorasi geofisika tidak akan mengganggu lingkungan 

sekitar. 

 

 
 

Gambar 23.  Koresponden memahami bahwa 

ekplorasi geolistrik tidak mengganggu akan lingkungan 

sekitar. 

 

Dari sosialisasi yang dilakukan oleh tim, warga 

masyarakat masih ada yang kurang paham bahwa 

penetrasi arus yang di injeksikan ke tanah tidak akan 

menggangu struktur tanah atau kestabilan tanah yang 

akan mengakibatkan perubahan muka tanah tempat 

tinggal mereka. 

Persepsi koresponden bahwa eksplorasi geofisika 

tidak merugikan masyarakat.  

 

 
 

Gambar 24.  Persepsi masyarakat bahwa eksplorasi 

geolistrik tidak merugikan masyarakat. 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa terjadi kekeliruan 

pada keyakinan masyarakat bahwa eksplorasi air tanah 

dengan menggunakan pengukuran geolistrik tidak 

merugikan warga. Selain itu terjadi peningkatan 

keyakinan masyarakat dari “perlukah eksplorasi 

geolistrik dilakukan”. Dikarenakan dari hasil yang 

didapat dari citra 2 dimensi setelah dilakukan penjelasan 

oleh tim apabila di dekat rumah mereka tidak ada lapisan 

pembawa air yang baik cara yang baik adalah dengan 

membor tempat lain yang ada lapisan pembawa air yang 

baik atau dengan water treatment yang biayanya mahal 

padahal tujuan eksplorasi geolistrik sendiri adalah hanya 

untuk mendapatkan informasi dari lapisan pembawa air. 

Persepsi koresponden yang setuju tentang perlunya 

dilakukan eksplorasi geofisika. Sebelum pemaparan dan 

setelah pemaparan koresponden terjadi peningkatan 

tingkat keyakinan bahwa ekplorasi geofisika memang 

perlu dilakukan di daerah mereka masing-masing. 

 

 
 

Gambar 25.  Koresponden berpendapat bahwa ekplorasi 

geofisika perlu dilakukan. 

 

Dari gambar diatas mayoritas responden menganggap 

bahwa eksplorasi geofisika terutama eksplorasi geolistrik 

sangat perlu dilakukan sebelum dilakukan pemboran air 

tanah. 

Mayoritas koresponden menganggap bahwa 

eksplorasi geofisika aman dilakukan. 

 

 
 

Gambar 26.  Masyarakat percaya keamanan melakukan 

ekplorasi geolistrik 

 

Dari gambar diatas dari hasil sosialisasi terjadi 

peningkatan keyakinan warga bahwa injeksi listrik ke 

tanah pada saat pengukuran geolistrik tidak akan 

berbahaya bagi lingkungan sekitar. 

Mayoritas koresponden sependapat jika 

pengetahuan/wawasan tentang dampak positif dari 

eksplorasi geolistrik melalui kegiatan semacam ini perlu 

ditingkatkan agar dapat memahami dengan benar 

pengukuran dengan alat ukur geolistrik pada pencarian 

air tanah. Dan setelah pemaparan jumlah koresponden 

yang setuju meningkat. 
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Gambar 27. Perlunya penyuluhan seperti kegiatan ini 

menurut koresponden untuk meningkatkan wawasan. 

 

Pengetahuan Koresponden mengenai Eksplorasi Air 

Tanah Pernah Atau Tidaknya Dilakukan Di Daerah 

Setempat 

 

Mayoritas koresponden tidak pernah melihat kegiatan 

ekplorasi geolistrik. 

 

 
 

Gambar 28.  Koresponden tidak pernah melihat ekplorasi 

geolistrik. 

 

Dari hasil survey yang dilakukan tim, dari gambar 

terlihat bahwa mayoritas warga tidak pernah melihat 

bagaimana eksplorasi geolistrik dilakukan. 

Mayoritas koresponden setuju akan perlunya 

dilakukan ekplorasi geolistrik  

 

 
 

Gambar 29. Persepsi koresponden akan perlunya 

ekplorasi geolistrik  

 

Mayoritas koresponden belum menerima hasil dari 

pemerinah setempat tentang hasil eksplorasi lapisan 

pembawa air di daerah setempat. 

 

 
 

Gambar 30. Koresponden belum mengetahui hasil 

ekplorasi geolistrik. 

 

Sebagian besar koresponden berpandangan apabila 

eksplorasi geolistrik dilakukan oleh pemerintah setempat 

maka akan memberikan dampak positif kepada warga 

setempat. 

 

 
 

Gambar 31.  Mayoritas koresponden akan merasakan 

dampak positif dari ekplorasi geolistrik. 

 

Mayoritas koresponden berpendapat jika eksplorasi 

geolistrik dilakukan oleh pemerintah setempat maka 

harus dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan 

hasilnya kepada mesyarakat. 

 

 
 

Gambar 32.  Keinginan masyarakat untuk mengetahui 

hasil ekplorasi geolistrik yang dilakukan di daerah 

mereka.  

 

KESIMPULAN  

 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan dan analisis statistik 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Masyarakat di wilayah Kecamatan Indralaya Utara 

yang diwakili oleh perangkat desa beberapa tokoh 

masyarakat dari masing-masing desa yang ada di 

kecamatan indralaya sangat antusias dengan pelaksanaan 

kegiatan edukasi ini. 

Hasil kuisioner menunjukkan bahwa ada peningkatan 

pengetahuan warga masyarakat terhadap pamahaman 

pentingnya dilakukan eksplorasi geolistrik sebelum 

melakukan pemboran air tanah. Akan tetapi terjadi 

keragu-raguan masyarakat apakah mereka benar-benar 

memerlukan pengukuran geolistrik sebelum membor 

dikarenakan pemda setempat belum memiliki alat 

geolistrik. 

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan 

Indralaya , maka dapat disimpulkan bahwa: 
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Edukasi yang menyentuh langsung dengan kehidupan 

masyarakat sehari-hari perlu dilakukan sampai ke semua 

lapisan masyarakat yang lebih luas. 

Perlu dilakukannya kerjasama antara pihak 

universitas dengan pemda setempat untuk dilakukannya 

pengukuran geolistrik agar warga sekitar mendapar 

manfaat dan orientasi pada saat melakukan pemboran. 
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ABSTRAK: Suatu desa memerlukan peta administrasi yang menunjukkan adanya informasi lingkungan 

terbangun seperti tempat ibadah, puskesmas, kantor kepala desa, pasar dan lainnya. Dengan dipetakannya lokasi 

penting tersebut akan memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Desa 

Indralaya. Daerah ini dipilih karena lokasinya yang dekat dengan kampus Universita Sriwijaya dan Dipilihnya 

SMA Negri I Indralaya, selain dekat dengan kampus, siswa SMA merupakan orang yang mempunyai minat sangat 

besar dalam mempelajari segala hal terutama yang tidak didapat di sekolah dan diharapka siswa SMA dapat 

membantu dalam pengadaan peta tersebut. Untuk itu pembuatan peta administrasi desa menjadi isu permasalahan 

tersendiri dan menurut Abidin (2007) mengatakan pembuatan peta dan batas wilayah pedesaan terkendala banyak 

masalah. Hal ini juga merupakan kedala nasional, sehingga diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Sebagai dasar pembuatan peta administrasi 

digunakan peta RBI skala 1:10.000, dimana peta tematik desa, baru terselesaikan 1%. Dengan demikian untuk  

terwujudnya peta desa membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untuk itu maka di perlukan tenaga – tenaga muda 

sangat diperlukan dalam kreasi pembuatan peta berbasis GIS (Geography Information System). GIS merupakan 

system web yang menampilkan informasi detil hingga tingkat bangunan dan bersifat gratis. Metode ini digunakan 

dalam pembuatan peta administrasi juga berdasarkan interpretasi citra GeoEye dan overlay berbagai sumber peta 

lainnya. Hasil akhir diharapkan siswa SMA dapat membuat peta dan terwujutnya peta yang dapat memberi 

gambaran ke masyarakat serta pemerintah Desa Indralaya  tentang batas dusun, terbatasnya akses penghubung, dan 

posisi strategis dari lingkungan terbangun.  

 

Keywords: Geologi, Peta Administrasi, SMA, Indralaya, Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 

ABSTRACT: A village needs an administrative map that presents information on the established 

environment such as places of worship, health centers, village chief offices, markets, and others. With 

the mapping of these essential locations, it will facilitate village government in design and realizing 

development. Indralaya village is the area embraced because of its position relating to the Universitas 

Sriwijaya campus and taken Senior High School No.1 Indralaya. In extension to being related to 

campus, high school students are people who have an extremely great interest in studying a lot, 

especially information that is not achieved from school and it is expected that high school students can 

assist in the acquisition of the map. For this reason, preparing a map of village administration gains 

turned into a detached issue and corresponding to Abidin (2007) stated that maps and boundaries of 

rural areas are constricted by many issues. This is too a national restriction, so the issuance of 

Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of One 

Map Policy (KSP). As a base for establishing administrative maps, a 1: 10,000 scale RBI map was 

applied, where the village thematic maps were undertaken by 1%. Therefore to understand the village 

map involves not a limited time. 

 

Key words: Geology, Administration maps, Senior High School, Indralaya, Geography Information 

System (SIG) 
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I. PENDAHULUAN  

 

Peta adalah gambaran permukaan bumi 

pada bidang datar dengan skala tertentu 

melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa 

disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, 

mulai dari peta konvensional yang tercetak 

hingga peta digital yang tampil di layar 

komputer. Namun secara umum pengertian 

peta adalah lembaran seluruh atau sebagian 

permukaan bumi pada bidang datar yang 

diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. 

Sebuah peta adalah representasi dua dimensi 

dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang 

mempelajari pembuatan peta disebut 

kartografi. Banyak peta mempunyai skala, 

yang menentukan seberapa besar objek pada 

peta dalam keadaan yang sebenarnya. 

Universitas Sriwijaya sebagai perguruan 

tinggi, merasa terpanggil untuk memberikan 

sumbangsih melalui pendidikan Teknik 

Geologi mengenai cara pembuatan peta dasar. 

Keterpanggilan ini didorong oleh kemampuan 

sumberdaya manusia yang kompeten dan 

ditunjang oleh kesiapan fasilitas akademik 

yang sudah dimiliki.   

Teknik Geologi dapat berperan 

sebagai wahana pengkajian & pemanfaatan 

Sumberdaya Alam - Mineral, Energi, dan Air, 

serta penerapan ke-Rekayasa-an, Lingkungan 

Hidup, dan Mitigasi Bencana Alam. Program 

Studi Teknik Geologi merupakan salah satu 

program Teknologi Kebumian yang dapat 

menjembatani ilmu pengetahuan (science) dan 

ilmu rekayasa (engineering). Permasalahan 

yang sering terjadi bahwa ahli geologi kurang 

cukup dikenal peranannya terutama di 

lingkungan sekolah atas sehingga minat siswa 

untuk melanjutkan ke jurusan geologi masih 

kurang.  

Usulan pengabdian kepada masyarakat 

ini mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 

mempromosikan adanya Program Studi 

Teknik Geologi yang baru berjalan 5 tahun 

dibawah Fakultas Teknik Universitas 

Sriwijaya, membantu sekolah dalam hal 

pengadaan PetaAdministrasi Sekolah. Manfaat 

Kegiatan pelaksanaan program penyuluhan ini 

akan memberikan manfaat, antara lain 

menciptakan hubungan/interaksi positif antara 

masyarakat kampus dengan masyarakat 

sekitar, membantu sekolah dalam pembuatan 

Peta Administrasi, melatih siswa SMA dalam 

pembuatan peta yang mudah dipahami.  

 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

 

Salah satu indikator keberhasilan mutu 

proses dalam hasil belajar siswa SMA, selain 

guru dapat mengembangkan materi, sumber 

pembelajaran, metode, strategi, evaluasi  dan 

penggunaan media. Media pembelajaran 

merupakan bagian yang penting dalam 

menunjang pembelajaran. Menurut  

Samaatmadja (1984 116), media merupakan 

alat dari segala benda yang digunakan untuk 

membantu proses belajar mengajar. Dilihat 

darimacamnya, media pembelajaran terdiri 

dari : gambar-gambar, foto, grafik, poster, 

papan planel, visual hingga benda asli seperti 

laboratorium, nara sumber, dsb. Demikian pula 

dengan media peta. Peta merupakan hasil 

potretan dari berbagai peristiwa/kejadian, 

objek yang dituangkan dalam bentuk gambar, 

garis, simbol-simbol, maupun gambaran dari  

objek tertentu. Peta dalam pembelajaran 

berfungsi untuk penyampaian materi agar 

lebih mudah diterima siswa, sehingga dapat 

membantu kelancaran aktivitas dan efesiensi 

dalam mencapai tujuan materi pembelajaran.  

Menurut Suharyono peta adalah 

gambaran permukaan bumi alam satu bidang 

datar, (Afrid, 2002 : 32). Dilihat dari 

keunggulan menggunakan peta dalam 

pembelajaran Pengetahuan Sosial khususnya 

pada topik lingkungan sekitar di sekolah dasar, 

memberi pengetahuan dan pengalaman kepada 

siswa baik dalam posisi geografis, keadaan 

alam serta persebaran penduduk di 

daerah/lokasi tertentu. Demikian pula dilihat 

dari keefektifan bagi guru dengan 

menggunakan media peta dapat membantu 

dalam menyampaikan pesan materi secara 

lebih mudah kepada siswa.  

Kebutuhan masyarakat akan penentuan 

atau pencarian letak suatu bangunan atau 

tempat dengan korelasi yang ada antara suatu 

tempatdengan tempat yang lain dan dengan 

kemajuan teknologi terutama pada visualisasi. 

Sehingga masyarakat sekarang cenderung 

mengerti atau mengatahui suatu lokasi 

berdasarkan apa yang pernah mereka 
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perkirakan atau apa yang dilihat sebelumnya. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu penyajian 

peta yang menarik dan mudah dipahami 

dengan mengandung kaidah kartografi pada 

setiap objek bangunan yang cenderung lebih 

disukai dibanding dengan pembedaan kategori 

nominal, terutama bagi masyarakat awam 

dalam membaca informasi-informasi pada 

peta.   

Definisi kartografi adalah pemindahan 

informasi yang terpusat pada basis data spasial 

yang dapat dipertimbangkan dengan 

sendirinya menjadi suatu model yang beraneka 

ragam mengenai kenyataan geografi (Menno 

dan Ferjan, 2007). Objek kartografi adalah 

pembuatan peta sebagai refleksi dunia atau 

alam nyata (real world) yang setepat mungkin 

(Handoyo, 2009) dan berdasarkan jenis 

penyajian gambaran dariwilayah permukaan 

bumi, peta dapat dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu, peta garis (berupa data vektor) dan peta 

foto atau citra (berupa data raster). Dengan 

kemajuan teknologi visualisasi, saat ini peta 

foto mengalami perkembangan pesat, banyak 

perusahaan yang menawarkan peta foto untuk 

wilayah yang dinginkan dengan scenetertentu 

dan tingkat resolusi spasial yang beraneka 

ragam. Dalam melakukan pemetaan ini, 

penulis menggunakan peta foto yang berupa 

citra satelit yang berasal dari aplikasi Google 

Earth (GE) yang merupakan hasil dari 

teknologi penginderaan jauh dengan 

pencitraan tahun 2012 sebagai sumber data 

dalam pemetaan ini. Dari citra satelit Google 

Earth dilakukan analisis (interpretasi) untuk 

mengetahui objek-objek yang terdapat dalam 

citra dan selanjutnya digunakan dalam 

pembuatan peta garis dengan menggunakan 

software ArcGIS 10 dan mengacu pada kaidah 

kartografi.   

Dengan adanya bangunan-bangunan di 

sekolah, maka perlu dilakukan pembaharuan 

data-data yang berhubungan dengan letak 

bangunan-bangunan di sekolah, terutama pada 

data pemetaan sekolah. Demi memenuhi 

kelengkapan data terbaru (up to date) di 

sekolah, Program Studi Teknik Geologi 

Universitas Sriwijaya berinisiatif membuat 

peta sekolah di SMA Negri 1 Indralaya, 

dimana visualisasi dari peta yang dihasilkan 

berorientasi pada kaidah kartografi.   

 

3.  MATERI  DAN  METODE 

PELAKSANAAN  

Pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan ini mengajukan salah satu 

pemecahan masalah yaitu mensosialisasikan 

ilmu kebumian, khususnya pengetahuan 

tentang cara pembuatan peta administrasi 

sekolah. Khalayak sasaran kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dilakukan di 

SMA Negri 1 Indralaya yang melibatkan 1) 

siswa SMA (peserta didik), dan 2) guru.  

Kegiatan ini rencananya akan 

dilaksanakan dengan metoda 

penyuluhan/presentasi dengan membagikan 

makalah dan kuesioner kepada peserta. Di 

akhir sesi peragaan dilakukan tanya jawab dan 

penyebaran form pertanyaan yang harus 

dijawab oleh peserta yang lebih difokuskan 

pada topik pengabdian.  

Tahapan pembuatan peta yang meliputi 

pengolahan data merupakan penjelasan dan 

wujud realisasi dari strategi pengolahan data 

yang telah dibuat. Tahapan pengolahan data 

yaitu, sebagai berikut: 1) Koreksi geometrik 

atau rektifikasi merupakan tahapan agar data 

citra dapat diproyeksikan sesuai dengan sistem 

koordinat yang digunakan. Acuan dari koreksi 

geometrik ini dapat berupa peta dasar ataupun 

data citra sebelumnya yang telah terkoreksi, 

2). Proses overlay dilakukan untuk mengetahui 

posisi dan menambahkan objek-objek yang 

tidak terdapat pada citra GE tahun 2018 

dengan menggunakan data Master Plan 

Sekolah tahun 2018 dan data survey lapangan 

yangantara lain, berupa data koordinat, data 

jarak dari pengukuran detail bangunan (metode 

offset) dan beberapa foto untuk mengetahui 

detail dari posisi objek bangunan dengan 

posisi objek di sekitarnya. 3) Digitasi secara 

umum dapat didefinisikan sebagai proses 

konversi data analog ke dalam format digital. 

Objek-objek sepert jalan, rumah, sawah, dan 

lain-lain yang sebelumnya dalam format raster 

pada sebuah citra satelit resolusi tinggi dapat 

di ubah ke dalam format digital dengan proses.  

4) Perhitungan Akurasi merupakan 

perbandingan antara data hasil klasifikasi 

dengan kondisi lapangan. Dengan kata lain, 

dalam prosesnya, dengan melakukan 

pengecekan dan pengambilan beberapa sampel 

dilapangan sebagai pembanding. 5)Desain 

simbol atau simbolisasi digunakan untuk 

pendefinisian dari suatu objek berdasarkan 
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karakteristik tertentu sebagai pembeda antar 

objek. 6) Tata letak atau layout peta 

merupakan proses tahap akhir dari pengolahan 

data peta atau pembuatan peta, dalam 

penyajian layout peta dapat dibuat bervariasi. 

Dalam penyajian tampilannya, layout atau tata 

letak harus sesuai dengan kaidah kartografi 

agar peta menjadi lebih informatif, 6) Evaluasi 

kartografis dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan dan keefisienan dari peta yang 

dihasilkan, evaluasi dilakukan berdasarkan 

penilaian dari pengamatan sepuluh mahasiswa 

terhadap karakteristik variabel grafis dari hasil 

pemetaan.   

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sosialisasi pembuatan peta administrasi 

desa telah memberikan pengetahuan tendang 

peta lebih rinci dan tahapan dalam membuat 

peta termasuk pemahaman tentang 

simbolsimbol dalam peta. Peta yang dimaksud 

dalam Pengabdian Masyarakat yang dilakukan 

oleh Program Studi Teknik Geologi Unsri 

adalah gambaran permukaan bumi pada 

bidang datar dengan skala tertentu melalui 

suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan 

dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari 

peta konvensional yang tercetak hingga peta 

digital yang tampil di layar computer dimana 

dengan kemajuan teknologi juga berkembang 

dengan pesat termasuk program-program yang 

digunakan, ditambah lagi dengan adanya  

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan 

Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta 

Skala 1:50.000 (PresidenRI.go.id, 5/2/2018). 

Kebijakan ini merupakan amanat  UU No. 4 

Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial 

(yang dapat diunduh melalui PresidenRI.go.id, 

5/2/2018).   

Untuk itu dalam pembelajaran bagi 

siswa SMA sangat diperlukan, paling tidak 

siswa SMA sudah mengetahui apa yang 

dimaksud dengan peta administrasi desa. 

selain memahami peta administrasi desa, juga 

di ajarkan mengenai macam-macam peta, cara 

membaca peta, mengetahui simbol-simbol 

yang digunakan dalam masing-masing peta 

dan urutan dalam membuat peta termasuk 

perencanaan data yang diperlukan. Disamping 

itu juga diajarkan cara menggunakan GPS 

untuk mengambil data dan juga pembacaan 

GPS yang ada di HP (Hand Phone) dalam 

menentukan lokasi dan mencari lokasi.  

Data yang harus dihimpun dalam 

pembuatan peta administrasi antara lain lokasi 

perkantoran seperti Kelurahan, Kecamatan, 

Kabupaten, BRI, BNI, PLN, Rumah Sakit, 

Sekolahan-sekolahan, data administrasi 

lainnya seperti desa-desa, perkebunan, 

persawahan, jalan dan sungai serta 

tempattempat khusus seperti tempat kerajinan 

dan kuliner. Data lokasi-lokasi tersebut dibuat 

dengan menggunakan GPS dan luasan areanya 

di data dan dimasukan ke program exel. Data  

GPS yang didapat diolah dengan 

menggunakan  salah satu progran baik ArcGis 

atau Global Mapper. Untuk Global Mapper 

lebih mudah ddapat dan harganya lebih murah.  

Dalam pembelajaran ini juga dipelajari 

bagaimana menginstal program misal Global 

Mapper sampai pengolahan data dengan 

menggunakan Global Mapper tersebut 

termasuk pengolaha DEM (Digital Elevation 

Model). Demikian juga dalam menggunakan 

ArcGIS. Peta yang digunakan pertama adalah 

peta yang di buat dari Google Earth dan 

SRTM untuk menetukan batasan-batasan desa 

sebagai peta dasar (Gambar 1). Pengolahan 

data satelit yang digunakan pada pekerjaan ini 

adalah data yang direkam berupa data DEM. 

Penggunaan data DEM ini pada daerah kajian 

mempunyai kendala utama yaitu kondisi 

atmosfer yang selalu tidak baik karena adanya 

tutupan awan. DEM mempunyai cakupan 90 X 

90 km, dan luasan ini hampir meliputi seluruh 

wilayah kajian, tetapi kalau ada beberapa 

lokasi yang tidak terliput dalam satu data, 

maka diperlukan dibuat beberapa scene data 

yang digabung menjadi satu. Setelah itu data 

administrasi seperti sekolah, pasar, desa-desa 

dan lain-lain dioleh menggunakan program 

ArcGIS seperti pada Gambar 2.  
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(3) kegiatan serupa kiranya perlu dilaksanakan 

di daerah-daerah lain   

 

 

(3) kegiatan serupa kiranya perlu dilaksanakan 

di daerah-daerah lain yang berpotensi bencana 

alam akibat gempabumi tektonik.  
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Gambar 1. Peta Citra Satelite Desa Indralaya dan 
sekitarnya (sumber dari Google Earth)  

 

 

 

Gambar 2. : Peta Administrasi Daerah  

Indralaya dan sekitarnya  

 

5. KESIMPULAN  

 

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

diatas maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

(1) Siswa SMA Negeri I indralaya pada 
umumnya sangat tertarik mempelajar 

pembuatan peta dengan menggunakan 
program-program.  

(2) Pemahaman tentang peta yang benar 

baru dipahami   
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ABSTRAK: Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan sampah di sumber, menuju 

penampungan sementara, kemudian diangkut menuju tempat pemrosesan akhir atau fasilitas daur ulang. Pemukiman 

merupakan salah satu sumber sampah perkotaan terbesar, dimana terdapat dua hambatan utama dalam pengelolaan 

sampahya, meliputi: biaya operasional yang tinggi, dan semakin sulitnya mencari lokasi untuk Tempat Penampungan 

Sementara (TPS). Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupaya untuk memberikan pendampingan kepada pengurus 

dan pengelola sampah di perumahan untuk mewujudkan sebuah sistem pengumpulan dan penampungan sementara 

sampah untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut. Kegiatan dilakukan dengan identifikasi sumber dan timbulan, 

analisa permasalahan, sosialisasi dan pendampingan, serta perumusan metode pemecahan masalah. Dari hasil 

identifikasi lapangan terlihat tumpukan sampah yang dibuang sembarangan dan dibakar. Hal ini dikarenakan kurangnya 

sarana pengumpulan, rendahnya kemauan untuk membayar retribusi sampah dan rendahnya pengetahuan masyarakat 

tentang dampak lingkungan dan konsekuensi hukum dari pembuangan dan pembakaran sampah secara sembarangan. 

Dari hasil diskusi dengan masyarakat setempat, dirumuskan bahwa metode pengumpulan dengan metode tidak 

langsung, sistem retribusi berbayar dan pemilahan oleh petugas sampah merupakan sistem yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat komplek Sangkuriang saat ini. 

 

Kata Kunci: pengumpulan, retribusi, sampah, TPS 

 

ABSTRACT: Waste management is a sequence of garbage collection works from origins to temporary shelters later 

carried away to the ultimate disposing of or recycling facilities. Settlements are one of the largest urban waste sources, 

where there are two main obstacles to waste management, consisting of high operational costs, and progressively 

difficult to find locations for Temporary Shelter (TPS). This community service activity seeks to provide assistance to 

managers and managers of waste in housing to realize a collection and temporary storage system for trash to overcome 

these obstacles. This activity is carried out by identifying sources and generation, problem analysis, socialization and 

assistance, and formulation of problem solving methods. From the results of field identification, a pile of garbage was 

dumped carelessly and burned. This is owing to a lack of assortment facilities, low eagerness to pay off for waste fees 

and poor public education about the environmental impact and legal consequences of irresponsible disposal and 

burning of waste. From the results of analyses with the local society, it was defined that the assortment method with an 

oblique method, a paid tariff scheme and sorting by garbage officers was a system that was in conformity with the 

ongoing conditions of the Sangkuriang complex community. 

 

Key words : collection, retribution, garbage, garbage collection place (TPS). 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

SNI 19-2454-1991 tentang Tata Cara Pengelolaan 

Teknik Sampah Perkotaan mendefinisikan sampah 

sebagai limbah yang bersifat padat, terdiri atas zat 

organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi 

dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan 

dan melindungi investasi perkotaan. UU No. 18 Tahun 

2008 mengamanatkan pemerintah untuk mengelola 

sampah dengan metode yang ramah lingkungan dan 

tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan 

lingkungan.Damanhuri (2004) menyatakan bahwa 

pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan 

mulai dari pengumpulan sampah pada wadah di sumber, 
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dikumpulkan menuju penampungan sementara, 

kemudian diangkut menuju tempat pemrosesan dan daur 

ulang (pengomposan, insinerasi, landfilling atau cara 

lain).  

Pengelolaan sampah mencakup aspek teknis dan non-

teknis, seperti bagaimana mengorganisir, membiayai dan  

melibatkan masyarakat penghasil sampah agar ikut 

berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam aktifitas 

penanganan tersebut. Pengelolaan sampah berbanding 

lurus dengan kompleksnya jenis maupun komposisi 

sampah, sejalan dengan semakin majunya peradaban. 

Pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa 

melibatkan peran serta masyarakat. Sebagai penghasil 

sampah, masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif 

dalam pengelolaan sampah ini, dan tidak hanya 

mengandalkan kemampuan anggaran dari pemerintah 

daerah. Sampai saat ini, pengelolaan sampah sangat 

mengandalkan kemampuan anggaran pemerintah daerah, 

sehingga terdapat kesenjangan antara target pengelolaan 

sampah dengan kondisi riil di lapangan, antara lain 

(Damanhuri dan Tri Padmi, 2016): (1) jangkauan dan 

kualitas pelayanan yang belum baik, (2) minimnya 

keterlibatan masyarakat dan dunia usaha, (3) lemahnya 

manajemen dan kelembagaan dalam pengelolaan 

sampah, (4) sangat tergantungnya pembiayaan 

pengelolaan sampah dengan anggaran pemerintah daerah 

dan (5) lemahnya penegakan hukum. Dikarenakan 

simpul awal dari pengelolaan sampah adalah di kegiatan 

pengumpulan dan penampungan sementara, maka 

kegiatan pengabdian ini difokuskan pada kedua aktifitas 

tersebut. Sehingga, identifikasi dan rumusan masalah 

dalam kegiatan ini yaitu bagaimana mengembangkan 

sebuah sistem pengumpulan dan penampungan 

sementara sampah kota yang berkelanjutan dengan 

melibatkan peran aktif masyarakat di sekitar sumber 

sampah. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada 

pengelola sampah untuk mewujudkan sebuah sistem 

pengumpulan dan penampungan sementara sampah yang 

berkelanjutan, dalam hal:  

a. Pengurangan timbulan sampah dengan kegiatan 3R. 

b. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan.  

c. Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dan 

dunia usaha. 

d. Peningkatan kemampuan manajemen dan 

kelembagaan. 

e. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk 

pengembangan sistem pengumpulan dan 

penampungan sementara sampah. 

f. Sosialisasi penegakan hukum untuk meningkatkan 

sistem pengelolaan persampahan. 

Sehingga, dengan terlaksananya kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat ini, diharapkan masyarakat di lokasi 

kegiatan dapat mewujudkan sebuah sistem pengelolaan 

sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan, 

terutama dalam kegiatan pengumpulan dan 

penampungan sementara sampah. 

 

II. METODE PELAKSANAAN 

 

Kerangka pemecahan masalah mengenai 

pengambangan sistem pengumpulan dan penampungan 

sementara sampah berbasis masyarakat dijelaskan pada 

Gambar 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pemecahan Masalah  

Khalayak sasaran pada kegiatan Pendampingan 

dalam Kegiatan Pengumpulan dan Penampungan 

Sementara Sampah Berbasis Masyarakat adalah warga 

masyarakat yang beralamat di di Perumahan 

Sangkuriang Indah, Kecamatan Sako, Kota Palembang 

Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kegiatan ini dipilih 

dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini sistem 

pengelolaan sampah domestik (pewadahan, 

pengumpulan dan penampungan sementara) ini belum 

berjalan sebagaimana yang ditentukan (Permen PU No. 

03 Tahun 2013).  

Sedangkan metode kegiatan dalam kegiatan 

pengabdian ini berupa pendampingan dan bimbingan 

teknis mengenai sistem pengelolaan sampah di 

pemukiman, yaitu pada tahap pewadahan, pengumpulan 

dan penampungan sementara. Pendampingan meliputi 

identifikasi, evaluasi dan perencanaan yang menyangkut 

aspek sarana-prasarana, pembiayaan dan kelembagaan 

dari kegiatan pewadahan, pengumpulan dan 

penampungan sementara sampah kota.Sedangkan lokasi 

Sosialisasi dan identifikasi SDM lokal 

Identifikasi sumber dan timbulan sampah 

Estimasi kebutuhan sarana-prasarana 
pewadahan, pengumpulan dan penampungan 

sementara 

Analisa gap ketersediaan dan kebutuhan 

wadah dan penampung sampah 

Penyusunan rencana pengembangan: 

Sistem pewadahan, pengumpulan dan penampungan 
sementara sampah, pola pembiayaan dan kelembagaan 
pengelola sampah. 
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Pengumpulan dan penampungan sementara sampah berbasis masyarakat 

dari kegiatan ini adalah Kelurahan Sako, Kecamatan 

Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 

(Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Lokasi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat (google earth, di-download pada 30/10/2018)  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

III.1 Kondisi Persampahan dan SDM Eksisting 

Laju timbulan sampah adalah besarnya  sampah 

(dalam berat basah atau volume basah) yang dihasilkan 

oleh masyarakat dalam satuan waktu tertentu, umumnya 

dinyatakan dalam kg/jiwa/hari. Laju timbulan sampah 

merupakan parameter yang menentukan dalam 

perencanaan pengelolaan sampah terkait dengan aspek 

beban sampah yang harus dikelola oleh sistem. Laju 

timbulan sampah diperkirakan berdasarkan data 

sekunder per sumber sampah (rumah dan fasum/fasos). 

Jumlah rumah di Komplek Sangkuriang adalah ± 300 

KK yang terbago dalam 5 Rukun Tetangga. Sehingga, 

diperkirakan terdapat 1.500jiwa yang terdapat di 

komplek tersebut. Sehingga, dengan estimasi laju 

timbulan sampah untuk kota metropolitan sebesar 3,0 

liter/jiwa/hari (Damanhuri dan Tri Padmi, 2016) dan 

faktor pemadatan di gerobak sebesar 1,20 (SNI 03-3243-

2008), maka timbulan sampah di komplek tersebut 

diperkirakan sebesar 3,75 m3/hari. Dengan volume 

tampungan bak gerobak/motor sampah sebesar 1,5 

m3/hari, maka minimal dibutuhkan minimal 2 

gerobak/motor sampah di area perumahan ini. 

Saat ini, hanya terdapat 1 motor sampah (kapasitas 

bak ± 1,5 m3), yang dikelola oleh pengurus sampah di 

RT. 61, sehingga fasilitas pengumpul sampah ini tidak 

mencukupi dalam hal pelayanan sampah di komplek 

Sangkuriang. Akibatnya, masyarakat komplek tersebut 

banyak yang membuang sampah di area rawa di samping 

perumahan dan membakar sampah tersebut ketika 

timbunan sampah telah meninggi (Gambar 3). Kegiatan 

ini melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kota 

Palembang No. 3 Tahun 2015tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga, dengan ancaman pidana kurungan 3 

(tiga) bulan atau denda tunai Rp. 50 juta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Kondisi penimbunan sampah di rawa 

 

Sebelum pelaksanaan kegiatan PPM, telah 

diidentifikasi stakeholder lokal yang berminat dalam 

kegiatan pengumpulan dan penampungan sementara 

sampah domestik di komplek ini. Stake holder tersebut 

adalah Ketua RT. 62 di komplek Sangkuriang yang 

bersedia untuk menyediakan tempat untuk 

sosialisasi/pendampingan (Gambar 4 dan Gambar 5) dan 

operasional pengumpulan sampah di komplek tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4Rumah lokasi SDM setempat (Ketua RT. 62) 

sebagai calon penggerak/pengelola sampah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pelaksanaan pendampingan dan sosialisasi 

kepada masyarakat komplek Sangkuriang Indah  
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III.2. Perencanaan Pewadahan dan Pengumpulan 

Sampah 

 

III.2.1 Pewadahan Sampah  

Mengacu pada lampiran 2 Permen PU No. 03/2013, 

pengadaan wadah sampah yang di harus memenuhi 

kriteria dan persyaratan sbb; 

a. Kedap air dan udara, mudah dibersihkan, harga 

terjangkau, ringan dan mudah diangkat, bentuk dan 

warna estetis, memiliki tutup, mudah diperoleh, 

volume pewadahan untuk sampah yang dapat 

digunakan ulang, untuk sampah yang dapat didaur 

ulang, dan untuk sampah lainnya minimal 3 hari 

serta 1 hari untuk sampah yang mudah terurai (Tabel 

1). 

b. Jumlah sarana harus sesuai dengan jenis 

pengelompokan sampah, diberi label atau tanda dan 

dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk. 

Sesuai panduan Permen PU No.03/2013, wadah 

sampah dibedakan menjadi lima warna wadah 

sampah, yaitu merah untuk sampah B3, hijau untuk 

sampah organik dan kuning untuk sampah yang 

dapat digunakan kembali, biru untuk sampah yang 

dapat didaur-ulang dan abu – abu untuk sampah 

lainnya/residu (Gambar 6). 

 

Tabel 1 Spesifikasi teknis wadah sampah yang 

direncanakan untuk komplek Sangkuriang Indah. 

 

Peruntukan Spesifikasi 

Pemukiman 
(pola komunal) 

Bentuk :  Kotak, silinder, kontainer, 
tong yang bertutup. 

Bahan :  Logam, plastik, fiberglass, 
kayu, bambu, rotan. 

Kapasitas :  100 – 1000 liter. 

Pemukiman 

(pola individual) 
dan toko kecil 

Bentuk :  Kotak, silinder, kontainer, 

tong yang bertutup, kantong 
plastik. 

Bahan :  Logam, plastik, fiberglass, 
kayu, bambu, rotan. 

Kapasitas : 10 – 40 liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6Label dan warna wadah sampah. 

 

III.2.2 Perencanaan Pengumpulan Sampah 

Kegiatan pengumpulan sampah direncanakan kan 

dikelola oleh Ketua RT. 62, Komplek Sangkuriang 

Indah. Pada saat pengumpulan, sampah yang sudah 

terpilah tidak diperkenankan dicampur kembali. 

Pengumpulan didasarkan atas jenis sampah yang dipilah 

dapat dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan 

sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah, 

serta penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah.  

Sesuai dengan Permen PU No.03/2013, pola 

pengumpulan sampah yang cocok dengan komplek 

Sangkuriang Indah adalah pola invidual tidak langsung 

dari rumah ke rumah.Pengumpulan sampah dari sumber 

sampah dilakukan dengan menggunakan gerobak tanpa 

sekat (yang dihibahkan oleh tim PPM, Gambar 7), dan 

dikerjakan sebagai berikut: 

i.  Pengumpulan sampah yang mudah terurai dari 

sumbernya minimal 2 (dua) hari sekali lalu diangkut 

ke TPS atau TPS 3R. 

ii.  Pengumpulan sampah yang mengandung bahan B3, 

sampah guna ulang, sampah daur ulang, dan sampai 

lainnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

dan dapat dilakukan lebih dari 3 hari sekali oleh 

petugas RT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Gerobak sampah sebagai sarana 

pengumpulan sampah individual dengan pola tidak 

langsung. 

Pola individual tidak langsung dilakukan dengan 

pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan 

menggunakan gerobak sampah, lalu kemudian (setelah 

gerobak penuh), sampah dibawa ke Tempat 

Penampungan Sementara (TPS) sebelum diangkut ke 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) oleh Dinas Kebersihan 

dan Lingkungan Hidup Kota Palembang. Pola ini sesuai 

untuk warga komplek Sangkuriang Indah, karena:  

a. Partisipasi masyarakatnya masih pasif. 

b. Lahan untuk lokasi pemindahan (TPS) tersedia. 

c. Untuk kondisi topografi relatif datar, 

dengankemiringan rata-rata < 5%, dapat 
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Pengumpulan dan penampungan sementara sampah berbasis masyarakat 

menggunakan alat pengumpul tidak bermesin 

(gerobak atau becak). 

d. Alat pengumpul (gerobak) dapat menjangkau 

sumber (rumah) secara langsung. 

e. Lebar jalan dapat dilalui alat pengumpul (gerobak) 

tanpa mengganggu pemakai jalan lainnya. 

f. Terdapat  organisasi pengelola pengumpulan 

sampah (dibawah koordinasi Ketua RT. 62). 

 

III.2.3Tempat Penampungan Sementara (TPS) 

 

Untuk saat ini, kondisi Tempat Penampunngan 

Sementara (TPS) yang melayani warga komplek 

Sangkuriang Indah (dan beberapa komplek lainnya), 

masih terlihat tidak begitu baik. TPS ini sebaiknya 

memenuhi kriteria teknis yang dipersyaratkan dalam 

Permen PU No. 03/2013, yaitu:   

a. Luas TPS, sampai dengan 200 m2.  

b. Jenis pembangunan penampung sampah sementara 

bukan merupakan wadah permanen. 

c. Sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam 

d. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas 

e. TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah 

diangkut ke TPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kondisi TPS eksisting. 

 

Untuk pengembangan, dapat dibuat TPS 3R Mandiri 

di lokasi tersebut. TPS 3R Mandiri merupakan tempat 

dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan 

skala kawasan yang dilengkapi dengan loket penerimaan 

sampah. Adapun persyaratan TPS 3R Mandiri adalah 

(Permen PU No. 03/2013): 

1)  Luas TPS 3R, diharapkan lebih besar dari 200 m2.  

2)  Jenis pembangunan penampung residu/sisa 

pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan 

wadah permanen. 

3)  Penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan 

daerah pelayanan, dalam radius tidak lebih dari 1 

km. 

4)  TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilah, 

pengomposan sampah organik, gudang, zona 

penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu 

estetika serta lalu lintas. 

5)  Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi 

dan memilah sampah. 

6)  Dilengkapi dengan loket penerimaan sampah. 

 

Area kerja pengelolaan sampah terpadu skala 

kawasan (TPS 3R) yang didesain meliputi; area 

pembongkaran muatan gerobak, pemilahan, perajangan 

sampah, pengomposan, tempat/kontainer sampah residu, 

penyimpanan barang lapak atau barang hasil pemilahan, 

dan pencucian. Kegiatan pengelolaan sampah di TPS 3R 

meliputi pemilahan sampah, pembuatan kompos, 

pengepakan bahan daur ulang, dll. Pemisahan sampah di 

TPS 3R dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti 

sampah B3 rumah tangga (selanjutnya akan dikelola 

sesuai dengan ketentuan), sampah kertas, plastik, 

logam/kaca (akan digunakan sebagai bahan daur ulang) 

dan sampah organik (akan digunakan sebagai bahan 

baku kompos). Pembuatan kompos di TPS 3R dapat 

dilakukan dengan berbagai metode, antara lain Open 

Windrow dan Caspary.  

Fasilitas TPS 3R meliputi wadah komunal, areal 

pemilahan, areal komposting, dan dilengkapi dengan 

fasilitas penunjang lain seperti saluran drainase, air 

bersih, listrik, barier (pagar tanaman hidup) dan gudang 

penyimpan bahan daur ulang maupun produk kompos 

serta biodigester (opsional). Sampah yang didaur ulang 

minimal adalah kertas, plastik dan logam yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi dan untuk mendapatkan kualitas 

bahan daur ulang yang baik, pemilahan sebaiknya 

dilakukan sejak di sumber. Pemasaran produk daur ulang 

dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak 

penampung atau langsung dengan industri pemakai.  

Sampah B3 rumah tangga (terutama batu baterai dan 

lampu neon bekas) dikumpulkan untuk diproses lebih 

lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku. Daur ulang kemasan plastik (air mineral, 

minuman dalam kemasan, mie instan, dan lain-lain) 

sebaiknya dimanfaatkan untuk barang – barang kerajinan 

atau bahan baku produk lainnya. 

 

Sampah yang digunakan sebagai bahan baku kompos 

adalah sampah dapur (terseleksi) dan daun potongan 

tanaman. Metode pembuatan kompos dapat dilakukan 

dengan berbagai cara antara lain dengan open windrow 

dan caspary. Perlu dilakukan analisa kualitas terhadap 

produk kompos secara acak dengan parameter antara lain 

warna, C/N rasio, kadar N, P, K dan logam berat. Dalam 

pengecekan analisa kualitas produk kompos, bisa bekerja 

sama dengan Laboratorium Tanah yang ada di 

Universitas atau milik Instansi Pemerintah setempat. 

Pemasaran produk kompos dapat bekerja sama dengan 
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pihak koperasi dan dinas (Kebersihan, Pertamanan, 

Pertanian, dan lain - lain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Rencana pengembangan TPS  

 

 

III.2.4 Pengembangan Pembiayaan dan Kelembagaan 

 

Terdapat beberapa sumber pembiayaan dalam 

pengelolaan sampah, yaitu (Damanhuri dan Tri Padmi, 

2016): (1) anggaran pemerintah, (2) kontribusi 

masyarakat melalui retribusi sampah dan (3) dana 

lainnya yang didapat dari optimasi sumber daya 

ekonomis sampah. Untuk proses pengumpulan sampah, 

pemasukan utama pada tahap ini adalah melalui retribusi 

sampah. Retribusi merupakan salah satu bentuk nyata 

partisipasi masyarakat di dalam membiayai program 

pengelolaan persampahan. Retribusi harus disiapkan 

secara seksama serta mempunyai landasan yang kokoh, 

agar masyarakat dapat menerima kenyataan bahwa untuk 

hidup sehat diperlukan biaya dan masyarakat  dapat 

percaya bahwa uang yang dibayarnya benar – benar 

digunakan untuk pengelolaan persampahan. Tarif dasar 

pelayanan sampah ditentukan dengan cara membagi 

biaya pengelolaan per bulan (biaya modal awal dan 

operasional) dengan jumlah rumah yang dilayani.  

 

IV. KESIMPULAN 

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPM) 

yang dibiayai oleh Fakultas Teknik UNSRI ini, dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang ada di 

komlek Sangkuriang Indah (pada kegiatan pengumpulan 

dan penampungan sementara sampah) belum begitu 

baik. Hal ini dibuktikan dengan terlihatnya penimbunan 

dan pembakaran sampah di area rawa dan belum baiknya 

kondisi TPS terdekat. Hal yang menyebabkan terjadinya 

fenomena ini adalah: (1) kurangnya partisipasi aktif dari 

masyarakat, baik dari pembayaran retribusi, maupun 

bentuk kepedulian lainnya, (2) kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang bahaya dan dampak hukum (pidana) 

akibat menimbun dan membakar sampah secara 

sembarangan.  

Sehingga, dengan adanya kegiatan pengabdian ini, 

masyarakat di lokasi mulai merencanakan kegiatan 

pengumpulan dan penampungan sementara sampah yang 

sesuai dengan regulasi. Kurangnya armada angkut 

(gerobak) sampah dapat teratasi dengan bantuan alat 

gerobak dari Tim PPM Fakultas Teknik. Selanjutnya, 

Ketua RT. 62 akan mengkoordinasikan kegiatan 

pengumpulan dan penampungan sementara sampah ini 

sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Sehingga, 

pengelolaan sampah di komplek ini akan tetap berjalan 

tanpa merusak lingkungan sekitar, terutama rawa di 

sekitar lokasi komplek yang sering dijadikan area 

penimbunan dan pembakaran sampah masyarakat 

sekitar. 
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ABSTRAK: Sistem manajemen energi yang efektif dapat mendorong ke arah penghematan energi dan biaya. 

Karenanya beberapa kebijakan pemerintah mengarah kepada kebijakan energi khususnya untuk bangunan gedung baik 

sekolah maupun perkantoran, karena pada tempat tersebutlah peluang pemborosan energi sering terjadi. Pada dasarnya 

hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan individu tentang tata cara penghematan energi, kurangnya kesadaran 

dan kedisiplinan dalam berprilaku saat penggunaan energi dan kebiasaan buruk dalam pemborosan penggunaan energi. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dirasa perlu untuk mensosialisasikan kiat- kiat penghematan energi khususnya 
pada gedung sekolah di SMA sekitar Kecamatan Ilir Timur 1 palembang. Kegiatan dimulai dengan observasi singkat 

terhadap gedung yang  banyak menggunakan energi listrik salah satunya mesin pengkondisian udara (AC), Lampu, 

Komputer dan Alat-alat listrik lainnya. Setelah proses observasi singkat barulah dilakukan perumusan kiat-kiat 

penghematan energi bagi gedung sekolah sekaligus diadakan forum tanya jawab anatara peserta dengan narasumber 

(Tim Pengabdian). Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh Tim Pengabdian, 

diharapkan adanya perubahan sikap bagi guru dan siswa dalam berperilaku disiplin dan bijak saat menggunakan energi 

listrik. Selain itu dapat memahami dasar mengaudit energi dalam upaya penghematan biaya konsumsi listrik, dapat 

menghitung biaya investasi peralatan, menurunkan biaya perawatan peralatan listrik dan memperpanjang umur 
peralatan karena sudah mulai menerapkan perilaku disiplin dan bijak dalam menggunakan peralatan yang menggunakan 

energi listrik khususnya. Kebiasaan pemborosan energi yang selama ini biasa dilakukan dapat berganti dengan 

kebiasaan baik, karena peserta sosialisasi mulai menyadari betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk 

konsumsi listrik, hanya karena kurangnya pengetahuan dan sikap perduli terhadap penggunaan energi listrik secara 

bijak dan efisien. 

 

Kata Kunci: Sosialisasi, Penghematan, energi listrik, gedung, peralatan 

 

 

ABSTRACT: Therefore, some government policies lead to energy policies, especially for buildings, schools, and offices, 

because there are conveniences for energy consuming to take place regularly. Basically, this is precipitated by limited 

individual awareness about energy saving procedures, lack of consciousness and discipline in behaving when using 

energy and poor habits in careless usage of energy. Based on these considerations, it is deemed necessary to socialize 

energy saving tips, principally in high school buildings around the Ilir Timur 1 sub-district of Palembang. The activity 

commences with a brief observation of buildings that utilize a bunch of electrical energy, one of them is an air 

conditioning machine (AC), lights, computers, and other electrical appliances. After the precise observation process, 

the formulation of energy saving tips for the school building was conducted and a question-and-answer forum was held 

between the participants and the resource person (Service Team). After participating in community service activities 

delivered by the Service Team, it is expected that there will be an advance in character for teachers and students in 

behaving discipline and intelligently when handling electrical energy. Besides that, it can understand the fundamental 

of energy auditing in an attempt to save electricity consumption requires, can calculate equipment investment costs, 

reduce maintenance costs of electrical equipment and extend the life of equipment because it has begun to implement 

disciplined and wise behavior in using equipment that uses electrical energy in particular. The habit of wasteful energy 

that has been used so far can change with good habits, because the socialization participants began to realize how 

much the cost must be spent for electricity consumption, only because of lack of knowledge and caring attitude towards 

the use of electrical energy wisely and efficiently 

 

Key Words: Socialization, Savings, electricity, buildings, equipment 
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PENDAHULUAN 

Pola perilaku (behavior) seseorang, baik saat di 

rumah, di tempat kerja atau di sekolah masih terkesan 

tidak perduli dan terbiasa dengan pola konsumsi 

boros energi khususnya energi listrik. Mereka dengan 

mudahnya menyalakan lampu, AC, charger hp, magic 

com dan peralatan listrik lainnya, tanpa memikirkan 

apakah pada saat itu benar diperlukan atau tidak dan 

berapa lama waktu konsumsi listrik yang diperlukan. 

Kebanyakan orang, setelah selesai digunakan 

peralatan listrik dibiarkan tetap menyala atau stand by 

dalam kondisi yang lama. Kendala dan keluhan akan 

muncul ketika membayar tagihan rekening listrik 

setiap bulan “betapa mahalnya listrik ini”. Hal ini 

terjadi tanpa kita sadari karena perilaku kita yang 

tidak menerapkan tata cara penghematan energi listrik 

secara bijak dan disiplin. Skala prioritas konsumsi 

energi listrik juga belum dijalankan secara bijak dan 

efisien, padahal jika dilakukan sangat bermanfaat 

bagi pengguna listrik terutama di saat beban puncak. 

 

Gambar 1. Pola konsumsi energi listrik pada bangunan 

dan gedung (Kementrian ESDM dan Diklat KEBTKE, 

2014). 

 

Melihat pola konsumsi energi pada Gambar 1, sudah 

seharusnya difikirkan pada bangunan dan gedung, 

khususnya bangunan dan gedung sekolah untuk 

dilakukan proses audit energi. Audit energi 

didefinisikan sebagai proses evaluasi pemanfaatan 

energi dan identifikasi peluang penghematan energi 

serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna 

energi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 70 Tahun 2009 tentang audit energi. Proses audit 

energi bertujuan untuk mengetahui sumber energi yang 

digunakan, pola konsumsi dan biaya energi, dimana 

energi digunakan, adakah pemborosan energi yang 

terjadi dan peluang penghematan energi serta tindakan 

apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan efisiensi 

energi. 

SMA Negeri 3 Palembang merupakan sekolah 

unggulan di kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, dimana 

sekolah tersebut sudah pasti memiliki sejumlah 

gedung/ruangan yang diperuntukkan untuk ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium, ruang guru dan kepala 

sekolah, aula, mushola, kantin dan lain lain. Semua 

gedung/ruangan tersebut mempunyai dan menggunakan 

peralatan listrik seperti mesin pendingin (AC), 

komputer, kipas angin, sistem audio, peralatan 

laboratorium, dispenser, kipas angin, pompa air, TV dan 

lain lain. Pada penggunaannya terkadang lupa untuk 

mematikannya atau membiarkan peralatan tersebut tetap 

menyala 24 jam. Berdasarkan data observasi Lapangan 

tanggal 30 Juli 2018, diketahui bahwa rekening tagihan 

listrik bulanan PLN di SMAN 3 masih cukup tinggi 

sekitar Rp 25.000.000,- Permasalahan tagihan listrik 

yang tinggi ini disebabkan ketidaktahuan atau 

terbatasnya pengetahuan tentang tata cara penghematan 

energi dari segi pengelolaan managemen energi (audit 

energi), sistem penerangan, sistem tata udara, pemilihan 

peralatan listrik dan pola konsumsi energi listrik.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tim 

Pengabdian Kepada Masyarakat telah melakukan 

sosialisasi/ penyuluhan tentang kiat-kiat dan tata cara 

penghematan energi listrik pada gedung sekolah, guna 

membekali/menambah pengetahuan dan 

membangkitkan kesadaran pesrta serta mengubah pola 

fikir menjadi hemat energi dan bijak energi.  

 

METODE KEGIATAN 

Kegiatan dilaksanakan pada SMA Negeri 3 

Palembang dalam bentuk sosialisasi/penyuluhan 

terhadap guru, petugas sekolah dan siswa yang 

dihadiri 40 orang peserta. Setelah penyampaian 

materi sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 

antara peserta dan narasumber. Sebelum penyuluhan 

dilakukan telah dilakukan observasi singkat pada 

akhir Juli 2018 di sekitar gedung sekolah SMA 

Negeri 3 Palembang untuk melihat pola pemakaian 

energi listrik, potensi/peluang penghematan energi 

listrik, sistem tata udara dan peneduh disekitar 

gedung sekolah. 

 

TAHAPAN KEGIATAN SOSIALISASI 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

dalam 3 tahapan waktu : 

1. Proses pendekatan ke bagian Humas SMAN 3 

dilakukan pada awal bulan Juni 2018, dengan tujuan 
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untuk menjelaskan dan meyakinkan tentang betapa 

pentingnya proses audit energi khususnya energi 

listrik serta konsep teknis dan penerapan audit energi 

pada operasional gedung sekolah untuk memangkas 

biaya konsumsi listrik di sekolah. 

2. Proses observasi lapangan serta wawancara dengan 

wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana 

dilakukan pada akhir 31 Juli 2018. Karena 

keterbatasan waktu observasi yang disediakan fihak 

sekolah SMA Negeri 3 Palembang, maka Tim 

pengabdian memfokuskan pada ruang lingkup : 

sistem bangunan, sistem penerangan/pencahayaan 

dan sistem tata udara saja. Ruang lingkup yang 

dipilih berdasarkan pertimbangan informasi biaya 

konsumsi listrik terbesar berasal dari mesin 

pengkondisian udara (AC). 

3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penghematan energi 

listrik pada gedung dan bangunan sekolah 

dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan 

materi sosialisasi disampaikan berdasarkan hasil 

investigasi singkat pada bangunan dan gedung 

SMAN 3, kemudian data tersebut dianalisis dan 

selanjutnya narasumber memberikan sosialisasi 

untuk memberikan kiat-kiat penghematan energi 

listrik beserta saran-saran perbaikan terhadap sistem 

tata udara, sistem penerangan/pencahayaan dan 

sistem bangunan. 

 

 

HASIL KEGIATAN SOSIALISASI 

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 28 Agustus 2018, di Aula Lt.2 Gedung SMA 

Negeri 3 Palembang yang dihadiri sebanyak 40 peserta 

yang berasal dari kalangan Kepala Sekolah, Wakil 

Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. Acara sosialisasi 

dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

(Drs. Edi Suryawirawan, M.Pd), dilanjutkan dengan kata 

sambutan dari Tim Pengabdian yang diwakili oleh Prof. 

Dr.Ir. Kaprawi, DEA. Setelah pembukaan acara 

dilanjutkan dengan sosialisasi/penyuluhan dimana 

narasumber menyampaikan makalah secara bergantian 

(Dr. Ir. Dewi Puspitasari, ST, MT / Ir. Marwani, MT /Ir. 

M.Zahri, MT). 

Setelah narasumber selesai menyampaikan materi 

sosialisasi selanjutnya diberikan kesempatan kepada 

peserta untuk bertanya/berdiskusi tentang materi 

sosialisasi. Alhamdulillah peserta banyak yang tertarik 

untuk bertanya tentang kiat- kiat penghematan energi 

listrik, alternatif peralatan pengkondisian udara yang 

hemat listrik, sistem tata udara yang baik, dan jenis 

peneduh yang cocok buat gedung sekolah. Narasumber 

berusaha menjawab pertanyaan dari peserta sejelas 

mungkin serta memberikan saran, solusi dan contoh 

penerapan yang sudah pernah dilakukan, dengan harapan 

setelah mengikuti kegiatan sosialisasi peserta sudah 

mulai mengubah secara bertahap pola konsumsi listrik 

menjadi lebih bijak dan efisien. 

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa 

foto-foto kegiatan, daftar hadir peserta, keterangan 

pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Gambar 2. Acara pembukaan kegiatan sosialisasi oleh 

Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum SMA Negeri 3 

Palembang 

 

Gambar 3. Kata sambutan dari Tim Pengabdian oleh 

Prof. Dr.Ir. kaprawi, DEA 

 

Gambar 4. Peserta sosialisasi sedang menyimak 

penyampaian materi 
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Abdullah Saleh, Sri Haryati, Hairul Alwani, Djoni Bustan, David Bahrin. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil 

kegiatan sosialisasi dapat disimpulkan beberapa hal 

yaitu : 

1. Pada sistem bangunan dan Gedung, SMA Negeri 3 

sudah berupaya untuk mengatur tata letak 

bangunan sebaik mungkin dengan peneduh yang 

asri, hanya saja pada sisi bagian kanan gedung 

masih kurang jumlah peneduh, dan bagian sisi kiri 

gedung peneduhnya terlalu tinggi dan lebar 

sehingga menghalangi pencahayaan matahari 

pada gedung sisi sebelah kiri terutama lantai atas. 

2. Pada sistem tata udara, masih banyak pintu yang 

terbuka pada saat AC menyala, dan kisi-kisi udara 

tidak tertutup rapat, hal inilah yang menjadi 

penyebab bertambahnya beban AC sehingga 

konsumsi listrik akan bertambah karena AC mesti 

bekerja maksimum. Selain itu adanya celah udara 

menyebabkan udara panas dari luar ikut masuk 

kedalam ruang yang dikondisikan, sehingga 

tingkat kenyamanan ruang akan berkurang. 

Walaupun AC sudah dikondisikan pada area 

comfort 24 – 26 oC tetapi kenyamanan yang 

diperoleh tidak maksimal, hal ini berpengaruh 

juga terhadap prilaku siswa menjadi gelisah di 

dalam kelas karena merasa tidak nyaman. 

3. Lampu yang digunakan mayoritas masih belum 

menggunakan jenis LED, hal ini juga 

penyumbang pemborosan energi listrik, ditambah 

lagi posisi lampu yang cukup jauh dari objek yang 

diterangi sehingga tingkat pencahayaan saat 

proses belajar menjadi kurang efektif. 

4. Pemilihan warna tirai juga menambah kesan redup 

dari ruangan. 

 

Berdasarkan empat point yang telah diuraikan 

sebelumnya, tim pengabdian memberikan solusi dan 

contoh nyata untuk menjawab permasalahan yang 

dijumpai di sekolah. Selain itu diberikan juga hand out 

sebagai media referensi dan pembelajaran bagi peserta 

sosialisasi.  
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ABSTRAK : Lingkungan hidup permukiman yang sehat dan nyaman merupakan impian semua orang. Salah satu 

permasalahan kota Palembang adalah permukiman kumuh. Kawasan kumuh yang masih ada di beberapa wilayah kota 

Palembang dapat ditata melalui berbagai program antara lain revitalisasi kawasan dan peremajaan kawasan. Sejauh ini, 

penataan yang dilakukan hanya bersifat fungsional dan utilitas saja seperti : pembuatan dan perbaikan jalan cor beton, 

sanitasi, air bersih dan persampahan. Program kegiatan yang sudah dilakukan belum mengarah kepada upaya 

menciptakan nilai estetika guna meningkatkan tampilan kawasan sehingga memiliki nilai tambah contohnya Kampung 

Warna-Warni Jodipan dan Karangwaru . Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah membuat ide desain 

elemen-elemen lingkungan binaan pada permukiman kumuh di Kelurahan 32 Ilir Palembang. Metode kegiatan 

dilakukan dengan pendekatan “Perencanaan Partisipatif” guna melihat permasalahan dan potensi kawasan permukiman 

dan  menentukan elemen-elemen lingkungan binaan yang potensial dan memungkinkan untuk ditata dan selanjutnya 

dilakukan proses desain yang keseluruhan prosesnya melibatkan masyarakat. Hasil dari observasi lapangan, terdapat 

beberapa elemen-elemen lingkungan yang akan didesain, antara lain : ruang terbuka publik, gang, taman vertikal, 

vegetasi, penerangan, bidang-bidang dinding rumah, dan saluran drainase kawasan. Minimnya vegetasi pada 

permukiman padat dapat diarahkan dengan menanam pohon pada pot disetiap rumah atau kebun tanaman. Jenis 

tanaman yang ditanam dapat berupa tanaman berbunga dan jenis tanaman dapur. Keberadaan unsur hijau pada rumah-

rumah yang padat dan rapat akan memberikan efek yang banyak karena interaksi sosial pemukim dilakukan di ruang 

jalan atau gang. Penggunaan taman vertikal pada bidang-bidang dinding rumah dapat menciptakan visual yang menarik 

dan meninggalkan kesan suram dan kumuh selama ini. 
 

Kata Kunci: estetika, permukiman, kumuh, kelurahan 32 Ilir 

 

ABSTRACT: A healthy and prosperous residential environment is everybody’s dream. One of the issues of the city of 

Palembang is the slums. Slums that nevertheless remain in some areas of Palembang can be arranged through 

numerous programs including regional revitalization and regional rejuvenation. So far, the arrangement carried out is 

only functional and utility such as the construction and repair of concrete cast roads, sanitation, clean water, and solid 

waste. The program of activities that have been carried out involves not further served to efforts to create aesthetic 

values in order to improve the appearance of the region so that it becomes an added value, for example, Jodipan and 

Karangwaru Colorful Villages. The purpose of this community service project is to generate design concepts for the 

established surrounding elements in slums in 32 Ilir Subdistrict, Palembang. The method of the project is carried out 

with the “Participatory Planning” approach to determine the obstacles and potential of residential areas and 

determine the potential elements of the established environment and provide them to be organized and later the design 

process is driven out in which the wholesome deal with involves the community. The results of field considerations, 

effectively are several environmental elements that will be designed, including public open spaces, alleys, vertical 

parks, vegetation, lighting, areas of the wall of the house, and local drainage channels. The lack of vegetation in dense 

settlements can be handled by planting trees in pots in each residence or the garden of plants. The types of plants 

planted can be blossoming plants and types of kitchen plants. The presence of green elements in dense homes and 

encounters will have a lot of effects because settlers’ social interactions are carried out in street or alley spaces. The 

adoption of vertical gardens in the areas of the walls of the house can make interesting visuals and leave behind a 

gloomy and slum impression so far. 

 

Key Words : aesthetics, settlements, slums, 32 Ilir villages 
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PENDAHULUAN 

Kawasan permukiman merupakan salah satu komponen 

pembentuk lingkungan suatu perkotaan. Sebagai tempat 

melakukan aktivitas kehidupan, permukiman yang sehat 

dan nyaman menjadi impian bagi setiap orang yang 

tinggal didalamnya. Salah satu fenomena yang 

berkembang di kawasan perkotaan yaitu adanya 

permukiman kumuh yang tumbuh di beberapa sudut 

kota. Kawasan tersebut kemudian tumbuh menjadi 

permasalahan di lingkungan perkotaan yang salah satu 

penyebabnya adalah adanya urbanisasi penduduk.  

Permukiman kumuh yang tumbuh di lingkungan 

perkotaan cendrung memiliki infrastruktur yang minim 

dan juga lingkungan yang kurang tertata. Ketidaklayakan 

kawasan permukiman kumuh tidak terlepas dari 

rendahnya mutu pelayanan air minum, drainse, 

pengelolaan sampah, kualitas hunian, aksesibilitas, 

sanitasi, proteksi terhadap bahaya kebakaran, hingga 

ruang terbuka yang cukup bagi para penghuninya. Sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1) mengatakan 

setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang 

baik dan sehat, maka pemerintah memiliki kewajiban 

untuk mewujudkan lingkungan yang layak bagi semua 

golongan masyarakat untuk bertempat tinggal. Dengan 

adanya amanat dari undang-undang tersebut, setiap 

pemerintah daerah wajib untuk memberikan pelayanan 

dan pemenuhan pelayanan minimum kepada 

masyarakatnya. 

Tidak terkecuali kota Palembang, salah satu kota yang 

memiliki luasan kumuh terbesar di indonesia yaitu 

mencapai 2581,84 Ha. Sesuai yang tercantum dalam SK 

Walikota Palembang nomor 488 tahun 2014 tentang 

Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota 

Palembang. Luasan wilayah tersebut secara administratif 

tersebar di 59 (lima puluh sembilan) kelurahan yang ada 

di Kota Palembang. 

 
Gambar 1. Lokasi Pengabdian, Kelurahan 32 Ilir Kota 

Palembang 

Sumber: Profil Permukiman Kel. 32 Ilir KOTAKU 

 

Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir barat II merupakan 

salah satu kelurahan yang masuk dalam prioritas 

penanganan kumuh di kota palembang dengan rencana 

Penanganan kumur prioritas seluas 14,01 Ha dan 

termasuk dalam kategori kumuh berat (SK. Walikota 

Palembang No. 488 Tahun 2014). Secara geografis, 

kelurahan berbatasan dengan Kel. 35 Ilir di sisi Utara, 

Sungai Musi di sisi Timur, Kel. 30 Ilir di sisi Selatan, 

dan Kel. Bukit Lama di sisi Barat. Dengan luas wilayah 

sekitar 35 Ha, dengan 40 RT dan 9 RW, kelurahan 32 

Ilir ditempati oleh 117.142 jiwa penduduknya. 

Masyarakat kelurahan dengan mayoritas penduduk 

berpenghasilan rendah, memiliki dampak terhadap pola 

penataan lingkungan dari pembangunan yang dilakukan 

oleh masyarakatnya. Masyarakat yang sudah tinggal 

turun temurun cendrung untuk mengembangkan unit 

huniannya disekitar tempat tinggal orang tua mereka. 

Badan sungai yang menyempit, akses jalan yang minim 

dan sempit menjadi beberapa permasalahan yang punya 

efek berantai terhadap kekumuhan secara keseluruhan.  

Rendahnya tingkat pendidikan, maupun keterpaksaan 

terhadap kondisi perekonomian membuat masyarakat 

tidak dapat dan tidak mampu berbuat banyak untuk 

menyadari permasalahan lingkungan yang mereka 

hadapi selama ini. Untuk itu perlu adanya bimbingan dan 

pendampingan dari pihak luar agar dapat mengarahkan 

masyarakat memperbaiki lingkungan yang mereka 

tempati saat ini.  

 

PERMASALAHAN 

Permukiman kumuh yang berkembang disetiap kota 

domianan memberikan nilai representatif atas keadaan 

sosial masyarakat yang menempatinya. Di lingkungan 

atau permukiman kumuh, mayarakat yang tinggal pada 

umumnya memiliki tingkat perekonomian di bawah rata-

rata atau sering disebut kaum marginal. Dengan 

keterbatasan ekonomi keluarga, pendidikan di 

lingkungan masyarakat setempat juga relatif rendah, 

sehingga kesadaran masyarakat akan hidup sehat serta 

kualitas lingkungan yang baik sangat dirasakan kurang 

tercermin dari bentuk pola prilaku masyarakatnya.  

Dengan kata lain, masyarakat dengan tingkat pendidikan 

yang rendah masih perlu didampingi untuk dapat diberi 

pemahaman terkait permasalahan yang ada di 

lingkungan yang mereka tempati. Karena, dengan 

pemahaman yang terbatas pula masyarakat sangat sulit 

untuk dapat berfikir tentang cara memperbaiki 

lingkungan yang mereka tempati. Hal tersebut juga yang 

menjadi batasan ketika masyarakat harus melakukan 

proses perencanaan secara mandiri tanpa didampingi 

oleh tenaga / pendamping yang memiliki kompetensi 

dibidangnya.  

 

TINNJAUAN PUSTAKA  

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan 

adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang 

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni 

(Mardhanie, 2013). Sedangkan permukiman adalah 
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bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari 

satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sara, 

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan 

fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan. Sedangkan, permukiman kumuh dijelaskan 

sebagai permukiman yang tidak layah huni disebabkan 

oleh adanya ketidakteraturan bangunan, tingkat 

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan 

serta sarana – prasarana yang tidak memenuhi 

persyaratan (Niken Fitria, 2014). 

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh, ditinjau dari beberapa aspek 

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

2016): 

a. Bangunan gedung; aspek ini dapat dijabarkan melalui 

beberapa indikator penilaian terhadap kekumuhan 

yaitu: Ketidakteraturan Bangunan, Kepadatan tinggi, 

dan Ketidaksesuaian bangunan terhadap persyaratan 

teknis bangunan. 

b. Jalan lingkungan; aspek ini dapat dijabarkan melalui 

beberapa indikator penilaian terhadap kekumuhan 

yaitu: Kondisi permukaan jalan, Lebar atau dimensi 

jalan yang tidak ideal, dan Ketersediaan prasarana 

pendukung jalan yang kurang. 

c. Penyediaan air minum; aspek ini dapat dijabarkan 

melalui beberapa indikator penilaian terhadap 

kekumuhan yaitu: Ketidaktersediaan akses air 

minum, Tidak terpenuhinya kualitas air minum, dan 

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap 

individu 

d. Drainase lingkungan; aspek ini dapat dijabarkan 

melalui beberapa indikator penilaian terhadap 

kekumuhan yaitu: Ketidakmampuan mengalirkan 

limpasan air hujan, Drainase tidak terawat atau rusak, 

dan Tidak terhubung dengan sistem drainase 

perkotaan 

e. Pengelolaan air limbah; aspek ini dapat dijabarkan 

melalui beberapa indikator penilaian terhadap 

kekumuhan yaitu: Ketidaktersediaan sistem 

pengolahan air limbah, Ketidaktersediaan kualitas 

buangan, Tercemarnya lingkungan sekitar. 

f. Pengelolaan persampahan; aspek ini dapat dijabarkan 

melalui beberapa indikator penilaian terhadap 

kekumuhan yaitu: Ketidaktersediaan sistem 

pengelolaan persampahan, Ketidaktersediaan sarana 

dan prasarana, dan Tercemarnya lingkungan sekitar 

oleh sampah. 

g. Dan proteksi kebakaran; aspek ini dapat dijabarkan 

melalui beberapa indikator penilaian terhadap 

kekumuhan yaitu: Ketidaktersediaan sistem 

pengamanan, Ketidaktersediaan pasokan air, dan 

Ketidaktersediaan akses. 

 

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkan 

oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah : 

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak 

memadai. 

2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta 

penggunaan ruangnya. 

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume 

yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada 

di pemukiman kumuh. 

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan komuniti 

yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas 

kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu terwujud 

sebagai Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah 

milik negara, dan karena itu dapat digolongkan 

sebagai hunian liar. 

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan 

ekonomi tidak homogen, warganya mempunyai mata 

pencaharian dan tingkat kepadatan yang 

beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. 

6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah 

mereka yang bekerja di sektor informal atau 

mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor 

informil. 

 

METODOLOGI  

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan 

pengabdian ini yaitu pendekatan “Perencanaan 

Partisipatif” dimana kegiatan perencanaan dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. 

Bentuk kegiatan perencanaan partisipatif merupakan 

metode Bottom Up Planning perencanaan yang 

tujuannya untuk menjaring aspirasi masyarakat (cita-

cita), perencanaan lokal atau skala kecil yang diinginkan 

masyarakat, maupun bentuk pengajuan sebuah proyek 

oleh  masyarakat kepada pemerintah. Tahapan proses 

yang dilakukan dalam perencanaan partisipatif ini yaitu: 

 

1. Tahap Persiapan,  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah kegiatan 

diskusi kepada masyarakat melalui lembaga 

perwakilan masyarakat yang ada di kelurahan atau 

yang disebut LKM (Lembaga Keswadayaan 

Mayarakat) kelurahan 32 Ilir. Diskusi yang dilakukan 

terkait penggalian data permaslaahan lapangan yang 

dirasakan oleh masyarakat kelurahan terkait kumuh 

kelurahan. Data yang ditampilkan dalam diskusi 

disini adalah data numerik kekumuhan kelurahan. 

2. Tahap Survey,  

Pada tahap ini masyarakat diajak untuk melihat 

secara langsung permasalahan yang ada dilapangan 

dan sebagai bentuk verifikasi – validasi terhadap data 

yang telah disusun oleh masyarakat bersama 

pendamping KOTAKU. Kegiatan survey dilkaukan 

dengan membuat dokumentasi fisik lingkungan 

maupun wawancara kepada masyarakat setempat. 

3. Tahap Perencanaan,  
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Pada tahap perencanaan ini masyarkat diajak untuk 

bersama-sama menggambarkan cita-cita atau harapat 

perbaikan lingkungan yang mereka tempati melalui 

contoh gambar dan sketsa lingkungan dengan 

didampingi oleh anggota tim pengabdian. 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

 
 

Gambar 2. Lokasi Prioritas Pengamatan 

Sumber: Dok. RTPLP Kel. 32 Ilir  

 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian difokuskan di lokasi 

kumuh kelurahan 32 ilir (lokasi prioritas penanganan). 

Secara fisik, lokasi terbagi menjadi 2 zona yang 

dipisahkan oleh adanya jalan utama kawasan yaitu jalan 

Ki Gede Ing Suro. Pemilihan lokasi prioritas penanganan 

terkait juga legalitas lahan yang lebih jelas di daerah 

permukiman dalam kelurahan (bukan bantaran sungai 

musi).  

Pelaksanaan kegiatan yang partisipatif dengan 

melibatkan masyarakat sebagai subject kegiatan. Hal 

tersebut dikarenakan masyarakat yang lebih memahami 

kondisi lingkungan yang mereka tempati. Dalam 

perumusan perencanaan, hal pertama yang dilakukan 

yaitu diskusi kepada perwakilan masyarakat dan 

melakukan survey atau observasi lapangan untuk 

melakukan verifikasi kondisi lapangan sesuai data yang 

disajikan.  

 

 
Gambar 3. Kegiatan survey bersama masyarakat 

Sumber: Dokumentasi 

Kondisi dan Permasalahan Lingkungan 

Secara umum, gambaran umum kekumuhan kawasan 

dapat dilihat dari data sekunder berupa data numerik 

kekumuhan kawasan yang dihasilkan sebelumnya oleh 

masyarakat melalui dampingan fasilitator program 

KOTAKU.  Dari data tersebut kemudian dianalisis dan 

didiskusikan untuk selanjutnya dilakukan survey / 

verifikasi ke lapangan, dan dapat terlihat bahwa urutan 

permasalahan kawasan adalah: 

1. Pengamanan bahaya kebakaran, dimana 100% 

wilayah prioritas dapat dikatakan tidak aman dari 

bahaya kebakaran. Hal tersebut disebabkan 

aksesibilitas lingkungan yang sangat kecil untuk 

dapat dilalaui oleh kendaraan mobil pemadam 

kebakaran. Selain itu, kondisi rumah yang semi 

permanen (berbahan kayu) juga menjadi faktor 

kerentanan terhadap bahaya kebakaran yang 

disebabkan oleh aarus pendek listrik. 

 

 
Gambar 4. Kondisi Sistem Pemadam Kebakaran  di Kawasan 

Prioritas 

Sumber: Dokumentasi 

2. 74% drainase kawasan dalam kondisi yang tidak 

memadai. Wilayah permukiman yang berada di 

wilayah rawa pasang surut menjadi permasalahan 

tersendiri ketika sistem drainase dan penanggulan 

badan sungai tidak direncanakan dengan baik, 

sehingga 32% wilayah masuk kedalam kawasan 

tergenang. 

 
Gambar 5. Kondisi Drainase di Kawasan Prioritas 

Sumber: Dokumentasi 

3. 72% bangunan tidak memiliki keteraturan. Dimana 

keteraturan disini lebih pada orientasi bangunan yang 

cendrung membelakangi sungai dan tidak memiliki 

akses langsung ke jalan lingkungan.  
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Gambar 6. Kondisi Bangunan di Kawasan Prioritas 

Sumber: Dokumentasi 

4. 72% saluran limbah rumah tangga bercampur dengan 

drainase lingkungan. Hal ini perlu diberikan 

penyadaran ke masyarakat terkait hidup sehat dan 

dapat memelihara badan air sebagai sumber 

kehidupan. 

 

 
Gambar 7. Kondisi Sanitasi di Kawasan Prioritas 

Sumber: Dokumentasi 

5. 69% kondisi jalan lingkungan dengan kondisi yang 

tidak memadai. Kondisi ini di gambarkan dengan 

keadaan jaringan jalan yang rusak permukaannya, 

tidak diperkeras, maupun keadaan yang tidak 

terhubung / putus dikarenakan penggunaan bahan 

jalan pelantar dari kayu. Ketidaktersediaan jalan 

lingkungan di kelurahan mencapai 48% hunian yang 

tidak memiliki akses langsung ke jalan lingkungan. 

 

 
Gambar 8. Kondisi Jaringan Jalan di Kawasan Prioritas 

Sumber: Dokumentasi 

6. 68% hunian tidak terlayani oleh sistem pengelolaan 

persampahan kota. Permasalahan persampahan ini 

sangat erat kaitannya dengan dimensi jalan sebagai 

akses bagi motor sampah untuk masuk kedalam 

kawasan. jalan dengan lebar 80 – 120 cm 

menyulitkan motor sampah untuk melaluinya, selain 

itu kondisi perekonomian masyarakat yang kurang 

mampu akan menjadi permasalahan lain ketika 

sistem pengelolaan persampahan dilakukan dengan 

cara penarikan retribusi kepada setiap KK yang 

terlayani. 

 

 
Gambar 9. Kondisi Persampahan di Kawasan Prioritas 

Sumber: Dokumentasi 

7. 12% masyarakat / kepala keluarga belum terpenuhi 

kebutuhan air bersihnya. Hal ini diidentifikasi dari 

pemenuhan sumber air bersih baik dari PDAM 

maupun dari sumur sebagai sumber air bagi 

masyarakat. 

 

Perencanaan Perbaikan Lingkungan 

Dari permasalahan-permasalahan yang didapat dari hasil 

identifikasi data sekunder dan data lapangan tersebut, 

kemudian disusun beberpa program kegiatan untuk dapat 

menyelesaikan permsalahan di lapangan. Konsep yang 

disusun dalam merumuskan perbaikan lingkungan 

permukiman kumuh antara lain yaitu: 

- Menciptakan kawasn permukiman yang lebih baik 

dan layak huni. 

- Tidak hanya memperindah kawasan, tetapi juga 

menciptakan kenyamanan di lingkungan 

permukiman. 

Dari konsep yang disusun tersebut, dijabarkan beberapa 

program kegiatan antara lain: Bedah Rumah, Penyediaan 

Fasilitas Umum di Lingkungan, Perbaikan saluran 

Drainase, Penghijauan Permukiman, maupun Penyediaan 

Tempat Sampah dengan tata kelola yang baik. 

Perencanaan yang dilakukan dengan melihat indikator 

permasalahan utama dalam kawasan, dengan 

pertimbangan: visual (perbaikan wajah lingkungan), 

Fungsional (dampak kemanfaatan beberapa indikator 

permasalahan lingkungan), dan Kualitas (terkait 

kenyamanan lingkungan). Hal yang utama dapat 

ditangkap didalam lingkungan atau permukiman kumuh 

adalah melalui visual kawasan, dimana orang yang 

masuk kedalam kawasan akan terkesan dari fisik 

lingkungan yang ada di kawasan permukiman kumuh. 

untuk itu, bersama masyarakat dilakukan perumusan 

terhadap prioritas kegiatan yang dapat berdampak 

kepada perubahan atau perbaikan wajah kawasan 

permukiman dan juga berdampak kepada perbaikan 

kualitas indikator kumuh lainnya.  
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Dari perumusan bersama, maka disepakati permasalahan 

drrainase utama kawasan menjadi hal prioritas yang 

perlu diperbaiki dengan dampak selain menyelesaikan 

permasalahan genangan air kawasan melalui 

pembangunan talud sungai serengam, juga diharapkan 

berdampak pada: 

1. Perubahan visual / wajah tepian sungai  

2. Perubahan orientasi bangunan disepanjang tepian 

sungai 

3. Akses jalan lingkungan dari pemanfaatan 

pembangunan talud 

4. Kualitas lingkungan yang lebih baik dari penghijauan 

sepanjang tepian sungai. 

 
Gambar 10. Perencanaan Penataan Tepian Sungai Serengam 

Sumber: Perencanaan 

Selain perencanaan yang dilakukan di tepian sungai 

dengan multiefect kegiatan, penataan dilakukan juga di 

sepanjang koridor utama sebagai ruang representatif 

kawasan. penataan ini diajukan disepanjang koridor jalan 

Ki Gede Ing Suro. 

 

 
Gambar 11. Perencanaan Penataan Koridor Ki Gede Ing Suro 

Sumber: Perencanaan 

Pendekatan secara visual juga dilakukan dengan 

memberi sentuhan visual terhadap bangunan-bangunan 

hunian yang ada dalam kawasan perencanaan. 

Permasalahan keterbatasan lahan dan juga minimnya 

ruang terbuka hijau kawasan diselesaikan dengan 

perencanaan greenwall yang dapat memanfaatkan 

bidang-bidang dinding bawah bangunan rumah 

panggung disepanjang jalan lingkungan di kawasan 

perencanaan. 

 
Gambar 12. Perencanaan Greenwall Hunian  

Sumber: Perencanaan 

 

Dari beberapa kegiatan yang diusulkan, bentuk kegiatan 

berupa kegiatan teknis dan juga kegiatan non-teknis 

yang penerapannya berupa kebijakan yang disarankan 

untuk dilakukan didalam kawasan perencanaan. 

Kegiatan bersifat teknis berupa pembangunan talud 

disepanjang tepian sungai serengam ditindak lanjuti 

dengan membantu masyarakat membuat gambar teknis 

kegiatan atau sering disebut dengan gambar DED (Detail 

Engineering Design). 

 
Gambar 13. DED Tanggul Sungai Serengam  

Sumber: Perencanaan 
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ABSTRAK: Air merupakan kebutuhan dasar dan sangat penting untuk kehidupan manusia. Masalah ketersediaan air 

bersih menjadi perhatian utama di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Permasalahan ketersediaan air 

bersih juga dialami di Kota Palembang.  Kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Kota Palembang pada umumnya 

disediakan oleh  PDAM dan dengan memanfaatkan air tanah. Masalah sulitnya ketersediaan air bersih diperparah 

dengan berkurangnya jumlah mata air yang aktif akibat adanya pembangunan wilayah kota yang tidak memperhatikan 

lingkungan. Permasalahan di atas mendorong perlunya dicari alternatif sumber daya air yang lain. Salah satu sumber 

daya air yang dapat dimanfaatkan adalah air hujan. Air hujan dapat dipanen dengan menerapkan sistem rainwater 

harvesting (RWH). Penerapan sistem RWH sangat potensial diterapkan di Palembang mengingat rata-rata curah hujan 

di Kota Palembang termasuk tinggi, yaitu rata-rata 2.600 mm/tahun. Jika dianggap 30% saja dari luas wilayah dapat 

digunakan sebagai daerah tangkapan¸ maka potensi air hujan yang dapat di Kota Palembang mampu memenuhi hampir 

1.2 kali dari total kebutuhan masyarakat akan air bersih. Penerapan sistem RWH di Palembang terutama untuk 

penerapan secara pribadi pada skala rumahtangga dirasa masih kurang. Oleh karena itu, agar penerapan sistem RWH di 

masyarakat dapat lebih diperluas lagi, maka perlu dilakukan suatu penyuluhan dan sosialisasi mengenai cara penerapan 

dan manfaat dari sistem tersebut terutama untuk wilayah perumahan yang kesulitan air bersih. Kegiatan ini tidak hanya 

berhenti  pada penyuluhan dan sosialisasi sistem RWH saja, tetapi juga dilanjutkan dengan pembinaan dan 

pendampingan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memudahkan warga perumahan mendapatkan air bersih yang 

layak pakai. 

 

Kata Kunci: Ketersediaan air; kesulitan air bersih; sistem RWH; perumahan 

 

ABSTRACT: Water is an essential need and is extremely important for human life. The problem of availability of clean 

water is a major concern in many developing countries including Indonesia. Problems with the availability of clean 

water are also experienced in the city of Palembang. The need for clean water for the community in Palembang City is 

generally provided by the PDAM and by utilizing ground water. The problem of the difficulty of the availability of clean 

water is compounded by the reduced number of active springs due to the development of urban areas that do not pay 

attention to the environment. The problems above encourage the need to find other alternative water resources. One of 

the water resources that can be utilized is rainwater. Rainwater can be harvested by applying rainwater harvesting 

(RWH) systems. The application of the RWH system is very potential to be applied in Palembang, considering that the 

average rainfall in Palembang City is high, which is an average of 2,600 mm/year. If it is considered that only 30% of 

the total area can be used as a catchment area, the potential of rainwater that can be obtained in the city of Palembang 

is able to meet nearly 1.2 times the total needs of the community for clean water. The implementation of the RWH 

system in Palembang, especially for personal application at the household scale, is still considered lacking. Therefore, 

so that the implementation of the RWH system in the community can be further expanded, it is necessary to do an 

extension and socialization on how to implement and benefit from the system, especially for housing areas that have 

difficulties with clean water. This activity did not just stop at counseling and socializing the RWH system but also 

continued with coaching and mentoring. The main purpose of this activity is to make it easier for residents to get clean 

water that is suitable for use. 

 

Key Words: Availability of water; difficulties with clean water; RWH system; housing 
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PENDAHULUAN 

 

Air merupakan kebutuhan dasar dan sangat penting 

untuk kebutuhan manusia. Ketersediaan air bersih 

menjadi perhatian utama di banyak negara berkembang 

termasuk Indonesia (Song et.al., 2009). Appan (1997), 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam kota-kota 

pada negara berkembang, kebutuhan akan air bersih 

sangat dibutuhkan. Seiring meningkatnya jumlah 

penduduk, permintaan kebutuhan akan air bersih juga 

semakin meningkat. Akibatnya terjadi 

ketidakseimbangan antara supply dan demand dalam 

penyediaan air bersih. Chiras (2009) menyebutkan 

bahwa kekurangan air dipicu naiknya permintaan seiring 

peningkatan populasi, tidak meratanya distribusi air, 

meningkatnya polusi air dan pemakaian air yang tidak 

efisien. Hampir separuh populasi bumi bakal 

menghadapi krisis air bersih yang diprediksi terjadi pada 

2030. Pada saat itu permintaan terhadap air bersih akan 

melonjak 40% lebih tinggi dari persediaan air yang ada 

(PBB, 2013). Diperkirakan pada tahun 2025, pada 

beberapa negara akan terjadi krisis air, termasuk 

Indonesia meskipun Indonesia termasuk negara yang 

kaya air (National Georaphic, 2010). 

Permasalahan ketersediaan air bersih juga dialami di 

Kota Palembang.  Kebutuhan air bersih untuk 

masyarakat di kota Palembang pada umumnya 

disediakan oleh  PDAM dan dengan memanfaatkan air 

tanah. Menurut laporan dari UNICEF (2012), Sumsel 

menduduki peringkat ke-26 dari 33 propinsi untuk 

kemudahan akses terhadap air bersih pada rumah tangga. 

Akses terhadap air bersih di kota-kota di Indonesia 

mengalami penurunan dari 63% pada 2007 menjadi 28% 

pada 2010 seperti terlihat pada Gambar 2 (UNICEF, 

2012). Kondisi ini terjadi pada hampir semua kelompok 

masyarakat. Kondisi lain yang perlu diperhatikan lagi 

adalah bahwa dibandingkan dengan kelompok kaya, 

kaum miskin perkotaan lebih memiliki keterbatasan 

akses terhadap air bersih. Kelompok miskin juga 

mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pendapatan 

mereka untuk air yang berkualitas lebih buruk. Hal ini 

salah satunya disebabkan oleh sistem pipa air bersih 

hanya mencakup sebagian kecil penduduk, karena 

perluasan pelayanan tidak dapat mengimbangi 

perkembangan penduduk di daerah perkotaan. 

Akibatnya, penduduk lainnya tergantung pada berbagai 

sumber lain, termasuk sumur dangkal, penjual air 

keliling dan jaringan privat yang terhubung dengan 

sumur yang dalam. Banyak dari sumber-sumber 

alternatif ini memerlukan biaya yang lebih besar per 

satuan volume daripada pasokan air ledeng dan sering 

digunakan oleh masyarakat miskin. 

 

 

Masalah ini diperparah dengan berkurangnya jumlah 

mata air yang aktif akibat adanya pembangunan wilayah 

kota yang tidak memperhatikan lingkungan. 

Permasalahan di atas mendorong perlunya dicari 

alternatif sumberdaya air yang lain selain air PDAM dan 

air tanah. Salah satu sumberdaya air yang dapat 

dimanfaatkan adalah air hujan. Air hujan dapat dipanen 

dengan menerapkan sistem rainwater harvesting 

(RWH). Roebuck (2006, 2010) telah meneliti bahwa 

dengan konsep rainwater harvesting¸ air hujan yang 

ditampung dapat digunakan untuk non potable water 

use, sehingga akan mengurangi pemakaian air tanah dan 

memberikan keuntungan secara finansial.  Sistem RWH 

dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem 

pengelolaan sumber daya air lainnya dan merupakan 

sistem yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan.  

Sistem RWH dapat dilaksanakan mulai dari skala yang 

besar seperti kota, sampai skala yang paling kecil, yaitu 

rumah. 

Penerapan sistem RWH di Indonesia terutama untuk 

penerapan secara pribadi pada skala rumah tangga dirasa 

masih kurang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

hal tersebut. Salah satunya adalah adanya anggapan 

bahwa instalasi untuk sistem tersebut mahal dan tidak 

memberikan keuntungan secara signifikan dari sisi 

ekonomi atau finansial. Pengembang perumahan dan 

para stake holder masih enggan untuk menerapkan 

konsep tersebut dan lebih memilih memanfaatkan air 

tanah atau air PDAM sebagai sumber air bersih. 

Kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan air hujan 

ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang masih 

ragu untuk menerapkan konsep tersebut. Masyarakat 

belum menyadari keuntungan yang dapat diperoleh 

dengan pemanfaatan air hujan tersebut, baik ditinjau dari 

aspek lingkungan maupun aspek sosial ekonomi. Alasan 

lainnya adalah kemungkinan masyarakat merasa yakin 

tidak akan mengalami kekurangan air karena secara 

umum air bersih cukup mudah untuk didapat di 

Indonesia.  

Oleh karena itu, agar penerapan sistem rainwater 

harvesting di masyarakat dapat lebih diperluas lagi, 

maka perlu dilakukan suatu penyuluhan dan sosialisasi 

mengenai cara penerapan dan manfaat dari sistem 

tersebut terutama untuk wilayah pemukiman yang 

kesulitan air bersih. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya 

berhenti pada penyuluhan sistem RWH saja, tetapi juga 

dilanjutkan dengan usaha pembinaan dan pendampingan 

sehingga semua kepala rumah tangga di wilayah tersebut 

dapat menerapkan sistem tersebut di rumah masing-

masing 
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PendampinganPenerapanSistem RWH 

ANALISIS SITUASI 

 

Penerapan sistem RWH sangat potensial diterapkan 

di Palembang mengingat rata-rata curah hujan di Kota 

Palembang termasuk tinggi, yaitu rata-rata 2.600 

mm/tahun dan cenderung terdistribusi merata sepanjang 

tahun dengan persentase hari hujan rata-rata sebesar 48% 

per tahun (BMKG, 2015) dan luas wilayah 40.061 Ha 

atau 400,61 km2 (BPS Kota Palembang, 2017). Jika 

dianggap 30% saja dari luas wilayah dapat digunakan 

sebagai daerah tangkapan¸ maka potensi air hujan yang 

dapat ditampung sebesar 120 jt m3/tahun. Dengan 

jumlah penduduk sebesar 1.602.071 jiwa (BPS Kota 

Palembang, 2017), maka kebutuhan air bersih yang 

dibutuhkan adalah sebesar 99 juta m3/tahun. Dari 

perbandingan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

potensi air hujan di Kota Palembang mampu memenuhi 

hampir 1.2 kali dari total kebutuhan masyarakat akan air 

bersih.  

Sementara itu, kondisi pelayanan yang terkait dengan 

kualitas, kuantitas, dan kontinuitas masih mendominasi 

masalah pelayanan air PDAM. Penurunan debit sungai 

Musi sebagai sumber air baku dan adanya inefisiensi 

dalam bentuk kehilangan air, berdampak pada pelayanan 

pelanggan perusahaan tersebut. Pemanfaatan air hujan 

sebagai alternatif pengganti air bersih akan memberikan 

keuntungan dari sisi ekonomi. Beban pengeluaran rumah 

tangga untuk membayar air PDAM akan berkurang 

karena sebagian digantikan oleh air hujan. Oleh karena 

itu, sangat tepat jika penerapan sistem RWH mulai 

dipikirkan sebagai salah satu alternatif untuk 

menggantikan penyediaan air bersih.  

Salah satu contoh wilayah yang kesulitan untuk 

mendapatkan akses air bersih di Kota Palembang adalah 

di Perumahan Pesona Harapan Jaya, Jalan KH Azhari, 

Kalidoni. Perumahan ini berlokasi di Kecamatan 

Kalidoni di Kota Palembang (Gambar 1). Perumahan 

tersebut  terdiri dari 400 unit rumah dan sudah dihuni 

hampir 50%. Pengembang perumahan masih belum 

memasang akses air PDAM pada wilayah perumahan 

tersebut. Saat ini untuk mencukupi kebutuhan air, warga 

masih mengandalkan sumur yang dibuat warga dengan 

kondisi air yang kuning,  busuk dan berkarat. Pada 

musim kemarau panjang sumur-sumur warga akan 

kering sehingga warga semakin kesulitan untuk 

mendapatkan air bersih. Hal ini secara langsung maupun 

tidak akan berpengaruh terhadap kualitas hidup 

masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut. Oleh 

karena itu, pemanfaatan sistem RWH untuk memenuhi 

kebutuhan air bersih warga masyarakat yang tinggal 

pada wilayah tersebut meruapakan salah satu solusi yang 

dapat diterapkan. 

 

Gambar 1.  Lokasikegiatan 

 

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 

 

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memudahkan 

masyarakat mendapatkan air bersih yang layak pakai. 

Dengan sosialisai, penyuluhan dan edukasi yang 

dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan 

sistem RWH. 

Dengan adanya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya sistem RWH tersebut, 

diharapkan secaratidak langsung akan memudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan akses air bersih. 

Penerapan sistem ini secara luas akan memberikan 

dampak lingkungan, yaitu dapat mengurangi limpasan 

air hujan sehingga secara tidak langsung dapat 

meminimalisir terjadinya banjir. Secara jangka panjang 

jika sistem RWH ini diterapkan oleh masyarakat secara 

luas, maka tidak hanya akan memenuhi kebutuhan air 

bersih saja tetapi akan memberikan manfaat yang lebih 

besar terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 

jika kegiatan ini terus dilaksanakan di masa yang akan 

datang, diharapkan akan terciptanya kawasan binaan 

UNSRI di wilayah Kota Palembang yang menerapkan 

sistem RWH secara berkesinambungan. 

 

 

KONSEP RAINWATER HARVESTING 

 

Konsep rainwater harvesting (RWH) merupakan 

teknologi yang sudah cukup lama dan dapat digunakan 

untuk mensuplai kebutuhan air, mengurangi beban 

akuifer dan air permukaan serta mencegah banjir. 

Struktur utama dari RWH adalah mengumpulkan, 

menyimpan dan memanfaatkan air hujan. Beberapa 

tahun yang lalu, RWH hanya digunakan sebagai 

alternatif pemenuhan air pada daerah-daerah yang 

kekurangan air. Seiring dengan kemajuan teknologi dan 

semakin bertambahnya kesadaran manusia akan 

Lokasike

giatan 
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lingkungan, konsep RWH mulai digunakan sebagai 

sumber alternatif untuk pemenuhan kebutuhan air baik 

sebagai sumber air utama maupun tambahan. Konsep 

RWH dapat diterapkan pada catchment area pada skala 

besar maupun kecil. Air hujan yang dipanen dari atap 

masih dapat digunakan untuk minum, masak dan mandi 

karena memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dari air 

yang berasal dari PDAM (Menurut Meera dan Mansoor 

Ahammed, 2006).  Menurut penelitian, di daerah 

Bandung Timur, beberapa parameter fisika air hujan 

lebih baik jika dibandingkan dengan air tanah (Juliana 

dkk., 2015). 

 

KomponenSistem RWH 

 

Sistem secara umum terbagi menjadi beberapa 

subsistem, mulai dari daerah tangkapan sampai tempat 

penyimpanan. Sistem dapat dibagi menjadi 2 fungsi 

yaitu sistem yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

air dan sistem yang berfungsi sebagai daerah penyerapan 

air hujan. Proses pemanfaatan air hujan berawal dari 

curah hujan yang ditangkap melalui suatu catchment 

area, kemudian disimpan dalam suatu tempat 

penampungan, dan digunakan pada saat dibutuhkan 

(Gambar 4). 

Sistem rainwater harvesting merupakan sistem yang 

berfungsi untuk menyimpan air hujan yang ditangkap 

dari catchment area, dialirkan melalui pipa, dan 

disimpan dalam suatu tanki penyimpanan (Gould dkk., 

1999). Sistem RWH ini secara umum terbagi menjadi : 

1. Catchment area atau daerah tangkapan  

Catchment area merupakan daerah yang langsung 

menangkap / menerima air hujan dan menyediakan 

air ke sistem selanjutnya. Daerah ini dapat berupa 

daerah yang kedap air (teras, atap, jalan) maupun 

yang tidak kedap air (kebun atau taman). 

2.  Saringan / filter 

Saringan digunakan untuk menyaring polutan yang 

ikut terbawa di dalam air hujan. Filter dapat berupa 

media seperti serat, pasir, kerikil yang berfungsi 

untuk menghilangkan kotoran dari air sebelum 

memasuki sistem selanjutnya atau tempat 

penyimpanan. Filter sebaiknya bersifat mudah 

dibersihkan dan tidak mudah tertutup oleh benda 

asing lainnya. 

3. Sistem jaringan pipa pengumpul 

Sistem jaringan pipa pengumpul diperlukan untuk 

mengumpulkan, mengalirkan, dan mengangkut air 

hujan dari catchment area ke penyimpanan 

4. Tanki penyimpanan 

Tanki penyimpanan merupakan salah satu komponen 

yang memerlukan biaya investasi besar dan 

memerlukan perhitungan desain yang baik untuk 

mengoptimalkan kapasitas penyimpanan dan 

kekuatan struktur. Tanki penyimpanan dapat berada 

di atas maupun di bawah permukaan tanah dengan 

ukuran variasi yang berbeda dengan jenis material 

yang berbeda. 

5. Sistem jaringan pipa distribusi 

Sistem jaringan pipa distribusi diperlukan untuk 

mengalirkan air dari tempat penyimpanan ke titik 

keluaran. Pada hunian rumah contoh sistem 

pengiriman air yang paling sederhana adalah pipa 

paralon/PVC atau talang air 

6. Pompa 

Pompa digunakan untuk mengalirkan air dari tempat 

penyimpanan ke water fixture. Ukuran pompa yang 

digunakan disesuaikan dengan kapasitas dan debit 

yang dialirkan. 

Skema dari sistem RWH sederhana yang umumnya 

diterapkan untuk kebutuhan rumah tangga dapat dilihat 

pada Gambar 2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema sistem RWH 

Fewkes (2006) menyatakan kegunaan utama dari 

RWH sebagai  sumber air bersih utama, sumber air 

tambahan untuk penggunaan air bersih, dan sumber air 

tambahan untuk penggunaan bukan air bersih. 

Berdasarkan UNEP (2001), beberapa keuntungan 

penggunaan air hujan sebagai salah satu sumber 

alternatif air bersih adalah sebagai berikut : 

1) Meminimalisasi dampak lingkungan 

2) Penggunaan instrumen yang sudah ada (atap rumah, 

tempat parkir, taman, dan lain-lain) sehingga dapat 

menghemat pengadaan instrumen baru 

meminimalisasi dampak lingkungan. 

Talang

Tanki penyimpanan

Catchment area atap

Sistem perpipaan

filter

Hujan

Sumber air lain (PDAM/sumur)

Demand
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PendampinganPenerapanSistem RWH 

 Kondisi eksisting :

Masyarakat kesulitan 

air bersih

Penerapan sistem 

RWH

Pembuatan alat peraga ;

1. Model / prototype sistem RWH

2. Banner

3. leaflet

4. SOP penerapan sistem RWH

Penyuluhan dan 

sosialisasi sistem RWH

1. Manfaat sistem RWH

2. Tata cara penerapan 

    sistem RWH

Pendampingan dan 

konsultasi penerapan 

sistem RWH

Masyarakat memiliki 

kesadaran dan kemauan untuk 

menerapkan sistem RWH

Kemudahan akses air 

bersih

3) Meresapkan kelebihan air hujan ke tanah dapat 

mengurangi volume banjir di jalan-jalan di 

perkotaan setelah banjir. 

4) Air hujan yang dikumpulkan relatif lebih bersih dan 

kualitasnya memenuhi persyaratan sebagai air baku 

air bersih dengan atau tanpa pengolahan 

5) Pemanenan air hujan dapat mengurangi 

ketergantungan pada sistem penyediaan 

6) Sebagai salah satu upaya konservasi; dan  

7) Pemanenan air hujan merupakan teknologi yang 

mudah dan fleksibel dan dapat dibangun sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

 

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 

Kegiatan ini merupakan aplikasi produk iptek yaitu 

sistem RWH sederhana yang dilakukan oleh sivitas 

akademika UNSRI. Sistem RWH yang diterapkan 

menggunakan atap sebagai catchment area dan air hujan 

yang sudah dipanen akan disimpan dalam satu tanki 

penyimpanan seperti yang dijelaskan pada Gambar 5. 

Metode kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini 

adalah penyuluhan dan sosialisasi yang dilanjutkan 

dengan kegiatan pendampingan dan konsultasi untuk 

penerapan konstruksi sistem RWH sederhana. Gambar 3 

berikut menjelaskan kerangka pemecahan masalah yang 

dilakukan dalam kegiatan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Kerangka pemecahan masalah 

 

Gambar 4 berikut merupakan alat peraga yang digunakan 

dalam kegiatan pengabdian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

        (a)    (b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    (c) 

Gambar 4. Alatperaga (a) Presentasi, (b) Video 

pembuatan system RWH,  (c) Leaflet dan 

BukuPetunjukPenerapanSistem RWH 

Pendampingan meliputi identifikasi masalah yang 

dihadapi warga, evaluasi dan perencanaan yang meliputi 

desain dan pembiayaan.  

 

 

HASIL KEGIATAN 

 

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini adalah warga Perumahan Pesona Harapan 

Jaya, Jalan KH Azhari, Kalidoni, Palembang. Lebih 

kurang ada sekitar 200 kepala keluarga dari total 400 

rumah yang ada pada perumahan tersebut. Lokasi 

kegiatan ini dipilih berdasarkan kondisi yang ada dimana 

warga yang tinggal pada kawasan tersebut mengalami 

kesulitan untuk mendapatkan air bersih. 

Koordinasi dengan pengurus RT dilakukan untuk 

memperlancar proses kegiatan. Kegiatan penyuluhan dan 

sosialisasi dilakukan sebanyak 2 sesi karena keterbatasan 

tempat pelaksanaan. Total warga yang mengikuti 

kegiatan adalah 53 kepala keluarga. Sebelum 

pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi, tim telah 

menyiapkan presentasi, alat peraga, leaflet, dan buku 

petunjuk pelaksanaan untuk mempermudah warga 

memahami tentang sistem RWH (Gambar 4).  

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi serta 

pendampingan dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6. 
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Setelah tim selesai melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi, sebagai bahan evaluasi, tim menyebarkan 

kuesioner kepada warga masyarakat yang mengikuti 

kegiatan. Dari hasil kuesioner, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) 80% dari total warga yang mengikuti penyuluhan 

menyadari manfaat dari sistem RWH. 

2) 55% dari total masyarakat yang mengikuti 

penyuluhan tertarik untuk menerapkan sistem RWH 

3) Hanya 20% masyarakat yang sanggup 

mengeluarkan biaya yang sesuai untuk penerapan 

sistem RWH 

 

Setelah penyuluhan dan sosialisasi selesai 

dilaksanakan, tim melanjutkan dengan kegiatan 

pendampingan untuk penerapan sistem RWH tersebut.  

Dari total warga yang mengikuti penyuluhan dan 

sosialasi, hanya 10% menindak lanjuti dengan konsultasi 

ke tim PPM. Beberapa hal yang sering ditanyakan oleh 

warga adalah tentang desain yang sesuai untuk rumah 

yang mereka tempati, biaya yang dibutuhkan, serta 

kemampuan sistem dalam menyediakan air bersih. 
 

 
Gambar 5. Kegiatanpenyuluhan dan sosialisasi 

 
Gambar 6. Kegiatanpendampingan 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan warga 

masyarakat Perumahan Pesona Harapan Jaya memahami 

akan manfaat penerapan sistem RWH. Berdasarkan hasil 

kegiatan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warga 

(55%) tertarik untuk menerapkan sistem RWH karena 

dianggap dapat membantu mereka mendapatkan air 

bersih. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem 

adalah masalah biaya pembuatan yang dirasa cukup 

mahal oleh sebagian besar warga masyarakat disana. 
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Abstrak: Jaringan Syaraf Tiruan merupakan salah satu algoritma yang sangat popular dalam penyelesaian masalah 

pemrograman pada saat ini. Ada cukup banyak metode jaringan syaraf tiruan yang dapat dipilih disesuaikan dengan 

kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. 

Dalam penelitian ini dirancang sebuah alat berupa robot line follower serta software simulasi Jaringan Syaraf Tiruan 
dengan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan Kohonen. Pada kasus ini diharapkan robot line follower nantinya 

dapat melewati koordinat-koordinat yang telah ditentukan, sehingga jarak tempuh keseluruhan hingga kembali ke posisi 

awal adalah minimum. Sedangkan  software simulasi ini digunakan untuk mensimulasikan serta membuktikan bahwa 

pemilihan bobot awal pada lintasan dapat menghasilkan jarak terpendek saat akan dilewati robot line follower nantinya. 

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata metode jaringan syaraf tiruan kohonen memiliki akurasi yang tinggi untuk 

menyelesaikan permasalahan pemilihan jalur terpendek pada robot line follower. 

 

Kata kunci : jaringan syaraf tiruan, kohonen, robot line follower, bobot, jarak terpendek 

 

Abstract-Artificial Neural Networks is one of the most popular algorithms in solving programming problems at this 

time. There are quite a number of artificial neural network methods that can be selected according to the needs and 
problems faced. 

In this study, a line follower robot was designed as well as Artificial Neural Network simulation software using the 

Kohonen Artificial Neural Network method. In this case, the line follower robot is expected to be able to pass the 

predetermined coordinates, so that the overall distance to return to the starting position is the minimum. While this 

simulation software is used to simulate and prove that the initial weight selection on the track can produce the shortest 

distance when the line follower robot will pass. Based on the results of the study, it turns out that the Kohonen artificial 

neural network method has high accuracy to solve the shortest path selection problem in the line follower robot. 

 

Keyword: artificial neural network, Kohonen, robot, weight, shortest distance 
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PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini dunia robotika telah maju dan 

berkembang diberbagai kalangan, baik itu pelajar, 

mahasiswa maupun industri. Semunya dapat kita lihat 

bagaimana setiap kalangan tersebut mulai bersaing baik 

secara tidak langsung maupun secara langsung dalam 

suatu kompetisi untuk membuat robot yang paling 

cerdas. Salah satu hal yang membuat robot tersebut dapat 

dikatakan cerdas ialah dari kendali robot itu sendiri, 

dimana pada saat sekarang telah banyak berkembang 
berbagai teknik pengendali  seperti teknik jaringan syaraf 

tiruan, yang diangkat dari pemodelan fisik jaringan syaraf 

biologis, teknik kendali fuzzy yang mampu mengadopsi 

pengetahuan operator menjadi aturan-aturan fuzzy, yang 

dikenal dengan teknik human-based expert, teknik 

kendali PID dan lain sebagainya[7]. 

Seperti yang kita ketahui bersama, perkembangan 

mengenai kecerdasan buatan mulai terlihat pesat, 

dikarenakan hal ini dapat diaplikasikan dalam berbagai 

aspek kehidupan  dibidang control khususnya dibidang 

robotika. Salah satu cabang dari kecerdasan buatan yang 
sudah dikenal sekarang ialah Jaringan Syaraf Tiruan 

(Artificial Neural Network System). 

Salah satu kelebihan dari penggunaan Jaringan 

Syaraf Tiruan ini jika dibandingkan dengan kendali 

manual adalah memiliki kemampuan pembelajaran dan 

penyesuaian terhadap lingkungan kerjanya, dan nanti hal 

inilah yang akan kita manfaatkan agar robot yang 

dihasilkan dapat dikatakan cerdas.  

 

JARINGAN SYARAF TIRUAN  

Jaringan syaraf tiruan merupakan salah satu jenis 

teknik pengendali yang menirukan cara kerja dari otak 

manusia. Adapun komponen penting dari jaringan syaraf 

tiruan adalah input fungsi yang sering disebut bobot 

awal, fungsi aktivasi serta output.  

Berdasarkan arsitektur, jaringan syaraf tiruan dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu jaringan lapis tunggal(single 

layer net), jaringan lapis banyak (multi layer net) serta 

jaringan lapis kompetitif (competitive layer net). 

Berdasarkan proses pembelajaran, jaringan  syaraf tiruan 

dibagi menjadi 2 jenis yaitu pembelajaran terawasi 
(supervised learning) yang merupakan proses 

pembelajaran dengan output yang telah diketahui 

sebelumnya dan proses pembelajaran tak terawasi 

(unsupervised learning) yang merupakan proses 

pembelajaran tanpa memerlukan target output.  

 

ALGORITMA KOHONEN  

Jaringan syaraf tiruan ini merupakan jaringan lapis 

tunggal (single layer) dengan proses pembelajaran tak 

terawasi (unsupervised learning). Adapun bentuk 

struktur dari jaringan ini sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Struktur jaringan syaraf tiruan kohonen 

 

 Jaringan ini sering pula digunakan untuk 

berbagai keperluan seperti ekstraksi cirri (feature) pada 
proses awal pengenalan pola. 

Adapun urutan lengkap dari algoritma kohonen ini 

sebagai berikut : 

1. Inisialisasi bobot awal. 

2. Set parameter-parameter tetangga. 

3. Set parameter learning rate. 

4. Kerjakan langkah 5 sampai 8, jika kondisi berhenti 

bernilai FALSE. 

5. Untuk setiap vector input x, kerjakan : 

 Untuk setiap j, hitung : 𝐷(𝑗) = ∑ (𝑤𝑖𝑗 −𝑖

𝑥𝑖)
2
 

 Tentukan J, sedemikian hingga D(j) minimum. 
 Untuk setiap unit j dengan spesifikasi tetangga 

tertentu, dan untuk setiap i :  wij(baru)  = 

wij(lama) + α(xi – wij(lama))  

6. Perbaiki learning rate. 

7. Kurangi radius ke-tetangga-an pada waktu-waktu 

tertentu. 

8. Tes kondisi berhenti.  

 

PERANCANGAN   

Perancangan Software Simulasi 

Pada perancangan ini, software yang dibuat 

menggunakan visual studio 2010 dengan bahasa basic 
serta algoritma jaringan syaraf tiruan kohonen. 

Adapun tahapan pembuatan software  yaitu:  

1) Perancangan Visualisasi Interface program 
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Gambar 2. Tampilan interface simulasi JST Kohonen 

 

2) Perancangan Arsitektur dan  Flowchart Program 

 

 
Gambar 3. Arsitektur JST kohonen 

 

 
Gambar 4. Flowchart JST kohonen 

3) Perancangan Kode Program 

 

Perancangan Robot Line Follower 

 

 Dalam perancangan robot line follower ini, 

dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain : 

1) Perancangan Mekanik Robot 

Gambar 5. 

Tampilan tampak depan robot line follower 

 
 
 

 
 
 
 

2) Perancangan Electrikal Robot 

Gambar 

6. Gambar rangkaian minimum system AVR At Mega 32 
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Gambar 7. 

Gambar rangkaian driver motor 

Gambar 8. Gambar rangkaian sensor proximity 

3) Perancangan Program Robot 

 

PENGUJIAN DAN ANALISA 

HASIL PENGUJIAN 

 

Pada bagian ini dilakukan sebanyak 10 pengujian 

dengan nilai bobot awal yang diacak secara random 

antara 0 hingga 0,5. Adapun tampilan bentuk lintasan 

terpendek saat pengujian yaitu pada pengujian ke-9 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 9. 

Hasil simulasi kesembilan 

 
Adapun darisepuluh kali percobaan , dapat kita lihat 

pengaruh pemilihan nilai bobot awal terhadap jumlah 

epoh dan panjang lintasan dalam tabel berikut:

 
 
 
 
 
Tabel 1. Tabel nilai bobot dari sepuluh percobaan 

URUTAN 

PENGUJIAN 

BOBOT  

AWAL(WIJ) 

BOBOT AKHIR 

(WIJ) 

JUMLAH 

EPOH 

URUTAN 

LINTASAN 

PANJANG 

LINTASAN 

1. W11=0,1  

W12=0,1  

W13=0,1  

W14=0,1  

W15=0,1 

W21=0,1  

W22=0,1  
W23=0,1  

W24=0,1 

W25=0,1 

W11=1,62  

W12=1,852  

W13=0,463  

W14=3,364  

W15=4,927 

W21=1,764  

W22=0,892  
W23=2,42 

W24=3,487  

W25=0,639 

22 A-E-C-B-D 26 
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2. W11=0,1  

W12=0,2  

W13=0,3  

W14=0,4  

W15=0,5 

W21=0,1  

W22=0,1  

W23=0,1  

W24=0,1  

W25=0,1 

W11=3,599  

W12=3,452  

W13=0,374  

W14=4,688  

W15=0,568 

W21=3,567  

W22=0,391  

W23=4,560  

W24=5,087  

W25=0,388 

23 A-E-C-D-B 28 

3. W11=0,1  

W12=0,1  
W13=0,1  

W14=0,1  

W15=0,1 

W21=0,1  

W22=0,2  

W23=0,3  

W24=0,4  

W25=0,5 

W11=0,422  

W12=0,891  
W13=1,561  

W14=0,457  

W15=5,708 

W21=0,422  

W22=1,561  

W23=0,457  

W24=4,802  

W25=5,708 

2 A-C-D-B-E 26 

4. W11=0,1  

W12=0,2  

W13=0,3  

W14=0,4  
W15=0,5 

W21=0,1  

W22=0,2  

W23=0,3  

W24=0,4  

W25=0,5 

W11=0,461 

W12=0,894  

W13=1,591  

W14=0,619  
W15=5,685 

W21=0,559  

W22=1,609  

W23=0,503  

W24=4,678  

W25=5,797 

3 A-E-C-B-D 26 

5. W11=0,3  

W12=0,3  

W13=0,3  

W14=0,3  

W15=0,3 

W21=0,3  

W22=0,3  
W23=0,3  

W24=0,3  

W25=0,3 

W11=1,66 

W12=1,852  

W13=0,463  

W14=3,372  

W15=4,927 

W21=1,772  

W22=0,892  
W23=2,46 

W24=3,487  

W25=0,639 

22 A-E-C-D-B 26 

6. W11=0,5  

W12=0,5  

W13=0,5  

W14=0,5  

W15=0,5 

W21=0,5  

W22=0,5  

W23=0,5  

W24=0,5  
W25=0,5 

W11=1,70  

W12=1,852  

W13=0,463  

W14=3,380  

W15=4,927 

W21=1,780  

W22=0,892  

W23=2,50 

W24=3,487  
W25=0,639 

22 A-E-C-D-B 26 

7. W11=0,5  

W12=0,4  

W13=0,3  

W14=0,2  

W15=0,1 

W21=0,5  

W11=1,591  

W12=0,894  

W13=0,461  

W14=5,685  

W15=0,619 

W21=1,609  

3 A-B-D-C-E 24 
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W22=0,4  

W23=0,3  

W24=0,2  

W25=0,1 

W22=0,559  

W23=5,797  

W24=4,708  

W25=0,503 

8. W11=0,5  

W12=0,4  

W13=0,3  

W14=0,2  

W15=0,1 

W21=0,1  

W22=0,2  

W23=0,3  
W24=0,4  

W25=0,5 

W11=0,462  

W12=0,894  

W13=1,609  

W14=0,608  

W15=5,685 

W21=0,558  

W22=1,609  

W23=0,504  
W24=4,708  

W25=5,685 

3 A-E-C-D-B 26 

9. W11=0,1  

W12=0,2  

W13=0,3  

W14=0,4  

W15=0,5 

W21=0,5  

W22=0,4  

W23=0,3  

W24=0,2  

W25=0,1 

W11=1,609  

W12=0,894  

W13=0,462  

W14=5,685  

W15=0,608 

W21=1,609  

W22=0,558 

W23=5,685 

W24=4,708 

W25=0,504 

3 A-B-D-E-C 26 

10. W11=0,1  

W12=0,1  
W13=0,2  

W14=0,1  

W15=0,3 

W21=0,1  

W22=0,4  

W23=0,1  

W24=0,5  

W25=0,1 

W11=0,02, 

W12=0,761  
W13=1,772  

W14=4,816  

W15=3,380 

W21=0,804  

W22=1,764  

W23=0,02  

W24=3,360 

,W25=3,364 

3 A-B-E-D-C 28 

Pada saat diaplikasikan pada robot line follower, 

algoritma jaringan syaraf tiruan kohonen dapat 

menentukan lintasan mana yang akan dilaluinya agar 

mendapatkan lintasan terpendek, selain itu ternyata 

respon robot juga akan terlihat lebih lambat akibat 
pengaruh proses perhitungan yang banyak. Waktu 

komputasi yang diperlukan robot line follower untuk 

melakukan proses perhitungan pada pengujian ini adalah 

2 sekon. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisa percobaan, 

maka penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari sepuluh kali pengujian ternyata pada pengujian 

ketujuh dengan nilai bobot awal W11=0,5, W12=0,4, 

W13=0,3, W14=0,2, W15=0,1, W21=0,5, W22=0,4, 
W23=0,3, W24=0,2, W25=0,1, dapat menghasilkan 

lintasan paling pendek yaitu 24 satuan ruas. 

2. Pada pemilihan bobot awal yang berbeda, 

memungkinkan menghasilkan jumlah epoh serta 

bentuk lintasan yang berbeda pula pada jaringan 

syaraf tiruan kohonen. 

3. Kelebihan Jaringan syaraf tiruan kohonen  apabila 

digunakan pada robot line follower  yaitu dapat 

menentukan lintasan terpendek untuk dilewati, selain 

itu kohonen juga memiliki kekurangan yaitu dengan 

memperlambat aksi pada robot karena harus 
melakukan proses perhitungan pencarian lintasan 

terlebih dahulu yang pada percobaan ini memerlukan 

waktu 2 sekon. 
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ABSTRAK: Air merupakan factor penting dalam kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pertanian maupun 

peternakan, air merupakan unsur penting bagi petani untuk mengairi area persawahan. Namun semakin sempitnya lahan 

kosong yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian membuat petani harus memilih membuka lahanyang bahkan jauh 

dari sumber air. Minimnya pasokan energi listrik dan bahan bakar minyak di daerah yang tersedia air melimpah seperti 

sungai dan rawa-rawa mendorong untuk dilakukannya penyuluhan pengabdian kepada masyarakat tentang pemanfaatan 

kincir angin sederhana yang digunakan membantu para petani mengairi sawah dan kolam. Penyuluhan ini bertujuan 

untuk mengaplikasikan teknologi tepat guna yang hemat energi. Penyuluhan dilakukan dengan cara membuat langsung 

kincir angin, dan langsung diterapkan pada daerah yang punya potensi sumber air yang besar. Dari hasil terapan 

dilapangan, kincir angin ini dapat menghasilkan debit air yang lebih banyak  pada putaran 81 rpm, dengan sudut sudu 

700. 

 

Kata Kunci: Kincir angin, jumlah sudu, , bentuk sudu, debit air 

 

ABSTRACT: Water is an essential factor in the world, including in the field of agriculture and animal husbandry, water 

is a great factor for farmers to irrigate rice fields. However, the narrower land that can be used as agricultural land 

does farmers have to choose to open fields even distant from water sources. The lack of electricity and fuel oil supply in 

abundant water supply areas such as rivers and swamps has encouraged public service counseling on the adoption of 

simple windmills applied to help farmers irrigate rice fields and basins. This development intends to apply appropriate 

technology that is energy efficient. The extension is carried out by making direct windmills and directly applied to areas 

that have the potential for large water sources. From the applied results in the field, this windmill can provide higher 

water flow at 81 rpm, with a 700 angle blade. 

 

Key Words: Windmills, number of blades, shape of blade, water flow 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Terus berlangsungnya krisis energi dunia membawa 

dampak dalam berbagai bidang. Banyak upaya telah 

dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan prioritas 

untuk lebih meminimaliskan pasokan energimaupun 

sumbernya. Para ahli berusaha melakukan riset untuk 

mencari lebih banyak sumber-sumber energi baru, 

upaya-upaya penghematan energi, maupun untuk 

menggunakan energi secara lebih bijak. Penggunaan 

energi yang bijak tidak hanya menjadi landasan kuat 

langkah konservasi energi, melainkan juga dapat 

menjanjikan keuntungan finansial yang menarik. 

Peralatan ini akan banyak dijumpai di berbagai sektor 

kegiatan seperti pengairan sawah,ladang dan sirkulasi air 

pada tambak perikanan. 

 

Pemanfaat kincir angina sudu horizontal sebagai energi 

alternatif telah banyak dilakukan seperti dalam 

pengabdian kepada masyarakat yang menyebut efisiensi 

tertinggi tercapai pada kecepatan angina 10,9 m/s, debit 

1,08 m3/jam. (Herlambang,2013) 
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Fenomena krisis energi terjadi pada daerah terpencil 

yang sulit mendapatkan bahanbakar minyak dan listrik 

sebagai pembangkitnya. Padahal daerah tersebut 

melimpah akan airnya. Minimnya pasokan energi listrik 

dan bahan bakar minyak di daerah yang tersedia air 

melimpah itu seperti danau dan rawa-rawa membuat 

penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat 

pompa spiral tenaga angin ini agar dapat membantu para 

petani mengairi sawah dan ladangnya. Untuk 

menyeimbangkan ketidak merataan energi listrik dan 

bahan bakar minyak. Alat ini sangat baik dimanfaatkan 

untuk menggantikan energi yang tak terbarukan dalam 

sektor pengairan di suatu perairan yang tidak 

mempunyai arus seperti rawa-rawa dan danau. Salah satu 

cara mengatasi krisis energi listrik ini, penulis 

melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara 

memaanfaatkan energi angin yang dapat dikonversikan 

menjadi penggerak pompa spiral tersebut sebagai energi 

alternatif (renewable energy). Potensi alam di daerah 

perdesaan sangat memungkinkan untuk mendapatkan 

energi-energi alternatif tersebut. Salah satu contohnya 

ialah potensi perairan tenang yang tak kekurangan angin 

akan dapat dimanfaatkan menjadi penggerak kincir angin 

penggerak pompa spiral ini.  

 

Hasil pengujian efisiensi tertinggi head statis 4 meter 

adalah 5,205 % dengan debit keluaran 1,25 x 10 m/s 

pada putaran 1 rpm. Efisiensi tertinggi pada head statis 5 

meter adalah 7,601% dengan dengan debit keluaran 

2,16x10 m/s pada putaran 2 rpm. (Haryanto,2011) 

 

Di Indonesia sangat banyak potensi energi angin, 

terlebih lagi Indonesia memiliki kawasan dengan dua 

pertiganya adalah perairan. Dengan banyaknya potensi 

inilah kita dapat menjadikannya sebagai energi alternatif 

(renewable energy). Bentuk energi ini dapat dijadikan 

sebagai acuan pembuatan pompa spiral bertenaga angin. 

 

Tujuan Pengabdian 

 

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah: 

1. Mengenalkan teknologi tepat guna kincir angina 

kepada masyarakat. 

 

Manfaat Pengabdian 

 

Adapun manfaat yang didapat pada pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah: 

1. Dapat mengedukasi masyarakat mengenai sudut 

sudi kincir angin yang paling efisien untuk 

penggerak pompa spiral. 

2. Memudahkan petani dalam mengairi sawah dan 

ladangnya, contoh skala kecil kincir angina 

pompa spiral prototype ini adalah 

mempermudah sirkulasi air pada tanaman 

hidroponik yang ada di halaman rumah. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kincir Angin 

 

Kincir angina merupakan mesin penggerak mula dimana 

angin sebagai penggerak kerjanya. Angin mempunyai 

sifat alami mengalir dari udara yang bertekanan tinggi 

menuju udara yang bertekanan rendah, dalam hal ini 

angin memiliki energi potensial. Proses aliran energi 

potensial ini berangsur-angsur berubah menjadi energi 

kinetis, di dalam kincir angin energi kinetis tersebut 

diubah menjadi energi mekanis yaitu dengan terputarnya 

rotor kincir. Selanjutnya energi mekanis dari rotor kincir 

ditransmisikan ke poros pompa spiral dan mengubahnya 

menjadi tekanan air.  

 

Dalam pengembangannya sudah banyak jenis-jenis 

kincir yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan 

ladang ataupun pembangkit listrik. Dorongan angin yang 

lemah sangat cocok untuk pemanfaatan alat ini. Dimana 

kincir ini sangat cocok untuk jenis aliran low head. 

 

Angin adalah udara yang bergerak akibat 

adanyaperbedaan tekanan udara dengan arah aliran angin 

dari tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat yang 

bertekanan rendah atau dari daerah yang memiliki suhu / 

temperatur rendah ke wilayah bersuhu tinggi. 

 

Angin memiliki hubungan yang erat dengan sinar 

matahari karena daerah yang terkena banyak paparan 

sinar matahari akan memiliki suhu yang lebih tinggi 

serta tekanan udara yang lebih rendah dari daerah lain di 

sekitarnya sehingga menyebabkan terjadinya aliran 

udara. Angin juga dapat disebabkan oleh pergerakan 

benda sehingga mendorong udara di sekitarnya untuk 

bergerak ke tempat lain. 

 

Kincir angina adalah sebuah alat yang mampu 

memanfaatkan kekuatan angina untuk dirubah menjadi 

kekuatan mekanik.Kincir angin yang teknologinya 

termasuk paling sederhana dibanding turbin gas atau 

turbin uap. Kincir angin merupakan suatu alat yang 

energinya selalu terbarukan. Kincir angin ini berfungsi 

mengubah energi angin menjadi energi mekanik lalu 

dikonversikan lagi sehingga menjadi energi 

tekanan.Kincir angin ini pada awalnya dibuat untuk 

mengakomodasi kebutuhan para petani dalam 

melakukan penggilingan padi, keperluan irigasi, dll. 
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Kincir angin terdahulu banyak dibangun di Denmark, 

Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya dan lebih 

dikenal dengan kincir angin.  

 

Kini kincir angina lebih banyak digunakan untuk 

mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat, dengan 

menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan 

sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Walau,kincir 

angin masih terus dikembangkan oleh para ilmuwan. 

Karena dalam waktu dekat manusia akan dihadapkan 

dengan masalah kekurangan sumber daya alam tak 

terbaharui (Contoh : batubara, minyak bumi). 

 

 

Jenis-Jenis Kincir Angin 

 

Ada dua jenis turbin angin yaitu turbin angina sumbu 

horizontal dan vertical. Turbin angin sumbu horizontal 

(TASH) memiliki poros rotor utama dan generator listrik 

di puncak menara. Turbin berukuran kecil diarahkan 

oleh sebuah baling-baling angin (baling-baling cuaca) 

yang sederhana, sedangkan turbin berukuran besar pada 

umumnya menggunakan sebuah sensor angin yang 

digandengkan ke sebuah servo motor. Sebagian besar 

memiliki sebuah gearbox yang mengubah perputaran 

kincir angin yang cepat menjadi lebih lambat berputar 

karena untuk menggerakkan pompa spiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kincir Angin Sumbu Horizontal 

(http://www.indoenergi.com) 

 

Turbin angin sumbu vertical/tegak (atau TASV) 

memiliki poros/sumbu rotor utama yang disusun tegak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2Turbin Angin Sumbu Vertikal 

(http://www.arm.ac.uk) 

 

Secara umum ada 2 jenis turbin angina sumbu vertical 
yaitu turbin savonius merupakan drag type (bekerja 

berdasarkan gaya seret angin saja) sedangakan darrieus 

bekerja berdasarkan perpaduan antara gaya seret dan 

gaya angkat. Turbin savonius memiliki torsi yang lebih 

besar dibanding darrieus, akan tetapi putaran darrieus 

lebih besar dari savonius untuk diameter yang sama. 

Dari segi efisiensi, turbin darrieus lebih efisien 

dibanding savonius. Turbin savonius bisa memiliki dua 

bilah atau lebih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 gambar 

 

Kincir angina tipe ini tidak hanya menghasilkan satu 

driving drag force tetapi juga sebuah pengereman 

(braking) 

 

Prinsip Kerja Kincir Angin Yang Digunakan 

 

Prinsip kerja kincir angina memiliki prinsip kerja sama 

seperti kincir pada umumnya. Dimulai dari pemanfaatan 

energi kinetic yang dimiliki oleh angin, yang kemudian 

dikonversikan oleh sudu menjadi energi mekanik untuk 
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menggerakan pompa. Kincir angin akan memperlambat 

kecepatan angin dengan menggunakan sudu. Setelah 

angin menggerakan sudu.maka,sudu kincir tersebut akan 

memutar poros prnggerak. Kemudian poros terhubung 

ke gearbox. Gearboxyang mengubah perputaran kincir 

angin yang cepat menjadi putaran lambat. sudu kincir 

angin dibuat kaku agar tidak terjadi lendutan saat angin 

berkecepatan tinggi. 

 

Pompa Spiral 

 

Pompa air spiral merupakan sebuah alat yang digunakan 

untuk memindahkan air dengan memanfaatkan putaran 

dari lilitan/coil selang sebagai bejana-bejana 

berhubungan yang berfungsi mengangkat air. Pompa ini 

tidak menggunakan daya listrik, tetapi sepenuhnya 

menggunakan sistem mekanik. Oleh karena itu pompa 

ini dapat digunakan pada daerah-daerah terpencil yang 

belum memiliki pembangkit listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pompa Spiral 

 

Dari beberapa kelebihan yang dimiliki pompa spiral, 

ternyata masih memiliki kekurangan dan kelebihan, 

antara lain: 

 Poros penahan coil mengalami pembengkokan 

 Seal pada sambungan poros penahan coil yang 

berputar dan poros saluran air mengalami 

kebocoran 

 Untuk memperoleh air secara optimal maka 

lilitan selang akan direndam setengahnya 

kedalam air. 

 Sistem transmisi putaran dari kincir angin ke 

lilitan selang dibuat penghubung gearbox 

dengan perbandingan rasio 5:1 sehingga putaran 

cepat yang dihasilkan kincir angina akan lambat 

saat memompa air pada pompa spiral. 

 

 

METODOLOGI 

 

Dalam metodologi pengabdian kepada masyrakat ini, 

tim PPM akan menjelaskan waktu, bahan dan alat 

pengabdian kepada masyarakat 

 

Tempat dan Waktu 

 

Kegiatan pengujian ini bertempat di rawa yang berada di 

dalam perkebunan semangka di Kabupaten Inderalaya. 

Pada tempat ini sangat tepat untuk melakukan pengujian 

kincir angina ini karena memiliki hembusan angina yang 

terus menerus. Hembusan pada daerah ini memiliki 

kecepatan yang bervariasi. Sehingga, memudahkan tim 

PPM untuk melakukan beberapa pengujian dengan sudut 

sudu kincir angin yang berbeda agar mendapatkan yang 

lebih efisien. 

 

Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah Kincir Angin. Kincir angina 

penggerak pompa spiral yang digunakan adalah kincir 

angin sudu vertikal dengan 6 sudu: 

 

Tabel 1  Dimensi Kincir Angin Sumbu Vertikal 

 

Parameter Keterangan 

Diameter Kincir 440mm 

Panjang Poros 500mm 

Tebal sudu 1mm 

Bahan sudu Aluminium 

Profil Sudu Cup Anemometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Desain Kincir Angin Penggerak Pompa Spiral 
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Gambar 6 Desain Kincir Angin Tampak Atas dan 

Samping 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 7 Kincir Angin Penggerak Pompa Spiral 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Sudu Kincir Dengan 6 Sudu Plat Aluminium 

 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari pengabdian kepada masyarakat ini, baik dari 

segi teknis rancang bangun maupun dari pengujian 

ditarik kesimpulan: 

1. Debit air yang dihasilkan oleh kincir angina, 

sangat bergantung pada sudut sudu angin, dan 

kecepatan angin itu sendiri. Kincir angina 

dengan sudu sudut lancip mampu menghasilkan 

daya mekanis dari energi kinetis. 

2. Kincir angina berputar dengan mudah pada 70o 

menghasilkan 81 rpm. 

 

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan 

dari peneliti: 

1. Untuk mendapatkan kecepatan angin yang 

normal kincir harus dibuat lebih tinggi 

2. Saat proses pengujian, sebaiknya beban dilepas 

dahulu agar dapat mengetahui kecepatan putaran 

tanpa beban. 

3. Desain yang baik sangat mempengaruhi kinerja 

kincir angin, seperti dalam pemilihan bahan. 

Perakitan kincir serta perangkat pendukung yang 

tepat 
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ABSTRAK: Kecamatan Sumber Marga Telang merupakan pemekaran dari kecamatan Muara Telang.  Desa Sri Tiga 

merupakan salah satu dari 10 desa di kecamatan Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera 

Selatan. Sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari hasil perkebunan kelapa rakyat dan pertanian. Sebagian 

areal perkebunan tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung; dimana terjadi perambahan/okupasi yang tinggi oleh 

masyarakat sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini merupakan permasalahan yang memerlukan 

solusi. Desa ini memiliki potensi buah kelapa yang melimpah namun belum dimanfaatkan; salah satunya adalah limbah 

tempurung kelapa dari produksi kopra yang merupakan produk unggulan wilayah tersebut. Tujuan dari kegiatan ini 

adalah memberikan pelatihan pembuatan arang briket dari limbah arang tempurung kelapa, dengan harapan menjadi 

solusi bagi permasalahan perambahan hutan melalui pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan yang mampu 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

Kata Kunci: Biobriket; Limbah arang batok kelapa; Perkebunan Kelapa, Perambahan hutan; Pemberdayaan Masyarakat. 

 

ABSTRACT: Sumber Marga Telang Sub-district is a division of Muara Telang sub-district. Sri Tiga village is one of ten 

villages that is located in Sumber Marga Telang sub-district. Mostly, community of this village depend their live income 

from coconut products and agricultural plantations. Some of the community plantations is located in protected forest 

area; where high level of encroachments/occupancies by the surrounding community to fulfill their needs occured. This 

problem requires apprachable solution. Meanwhile, this village has abundant but untapped potential coconut 

derivatives that just become wastes; one of them is coconut shell from copra production that currently is the region's 

flagship product. The purpose of this activity is to provide training in briquette charcoal production from coconut shell 

charcoal waste; by the activity, it was believed it can be a solution for the forest encroachment problem through 

community empowerment. 

Keywords: Bio-briquette; Waste of coconut shell charcoal; Coconut plantations, forest encroachment; Community 

empowerment. 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Sri Tiga merupakan salah satu dari 10 desa 

yang berada di kecamatan Sumber Marga Telang 

Kabupaten Banyuasin. Luas wilayahnya ± 22,15 Km2 

dan dengan jumlah penduduk 1.774 jiwa. Secara 

administrasi, wilayah Desa Sri Tiga tersebut sebagian 

masuk dalam wilayah Kawasan Hutan Lindung air 

Telang.  Mata pencaharian sebagian besar warga desa ini 

menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kelapa 

rakyat dan pertanian (Kecamatan Sumber Marga Telang 

dalam angka, 2016) Permasalahan yang muncul akibat 

dari aktivitas warga tersebut adalah perambahan/okupasi 

masyarakat terhadap kawasan hutan lindung untuk 

pembukaan areal kebun kelapa, sawah dan pertanian 

lahan basah lainnya, tambak dan pembalakan kayu untuk 

rumah serta kayu bakar, deforestasi dan degradasi lahan 

tidak dapat di hindari. Sebagian besar penduduk Desa Sri 

Tiga berasal dari suku bangsa Bugis, Jawa dan 

Palembang. Pengelolaan perkebunan kelapa dilakukan 
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secara turun temurun dan sudah menjadi budaya. 

Pengelolaan perkebunan kelapa masih bersifat 

tradisional, mereka hanya memanfaatkan buah kelapa 

saja berupa kelapa bulat dan kelapa dalam bentuk kopra, 

sedangkan limbah dari kelapa antara lain air kelapa dan 

tempurung kelapa belum termanfaatkan dengan optimal, 

masyarakat hanya membakar atau membuang begitu saja 

limbah tersebut, baru sebagian kecil dari warga yang 

memanfaatkannya menjadi arang tempurung kelapa, 

sehingga perlu adanya pengenalan teknologi untuk 

memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut. 

Gambar 1 Peta Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber 

Marga Telang. 

Dari Peta Desa Sri Tiga di atas dapat terlihat bahwa 

wialyah desa tersebut sebagian masuk dalam wilayah 

kawasan hutan lindung. Wilayah Kecamatan Sumber 

Marga Telang termasuk dalam wilayah kelola UPTD 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Palembang- 

Banyuasin. Sejalan dengan Rencana Pengelolaan Hutan 

Jangka Panjang (RPHJP) KPH tersebut yang salah 

satunya kegiatannya akan melakukan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerjanya terutama masyarakat 

yang bermukim dan bercocok tanam serta berkebun di 

dalam dan sekitar kawasan hutan lindung.  

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di area sekitar 

hutan yang dapat dilakukan diantaranya adalah 

berupa  pelatihan, pendampingan dan peningkatan usaha 

dengan  memanfaatkan potensi yang ada didaerah 

tersebut. Potensi limbah arang batok kelapa sangat 

melimpah sehingga dengan menggunakan teknologi yang 

sederhana limbah tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

menjadi bioriket berbahan limbah dari arang batok 

kelapa. Selain dapat dijadikan sebagai bahan bakar 

sebagai pengganti minyak tanah, gas, dan kayu bakar, 

produk ini dapat meningkatkan nilai tambah dari 

produksi kelapa sebagai salah satu produk yang dapat 

menambah pendapatan rumah tangga masyarakat desa 

Sri Tiga. 

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan wawasan  agar masyarakat mengetahui 

diversifikasi produk turunan buah kelapa dan pelatihan 

pembuatan arang briket dari limbah arang tempurung 

kelapa, dengan harapan menjadi solusi bagi 

permasalahan perambahan hutan melalui pemberdayaan 

masyarakat berupa kegiatan yang mampu meningkatkan 

pendapatan keluarga dan menghasilkan produk alternatif 

sebagai pengganti kayu bakar dan gas untuk kebuthan 

sehari-hari mereka. Melalui kegiatan Program 

Pemberdayaan Masyarakat (PPM) ini diharapkan 

terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

masyarakat dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma 

Perguaruan Tinggi yaitu berupa kegiatan yang bersifat 

partisipatif bersama masyarakat dan langsung 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama 

masyarakat yang bermukim disekitar Kawasan Hutan 

Lindung Air Telang Pada wilayah kelola UPTD 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Palembang- 

Banyuasin, tepatnya di Desa Sri Tiga Kecamatan Sumber 

Marga Telang,  Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM ini 

adalah metode visitasi dan pelatihan keterampilan 

masyarakat yang bersifat partisipatif. Kegiatan ini 

dilaksanakan melalui pemaparan teknologi yang diiringi 

dengan demonstrasi keterampilan pembuaatan biobriket, 

penilaian dan evaluasi hasil kegiatan melaui penilaian 

produk yang dihasilkan oleh warga masyarakat setelah 

pelatihan, fasilitasi pelatihan ini bersifat bertahap dan 

berkelanjutan. Kegiatan ini terdiri dari 5 kegiatan utama 

yaitu: persiapan administrasi dan survei awal calon 

lokasi, koordinasi persiapan kegiatan pelatihan, pelatihan 

dan praktek pembuatan biobriket, evaluasi kegiatan. 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah penduduk 

yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar 

kawasan hutan lindung Air Telang dan memiliki areal 

budidaya kelapa di dalam kawasan hutan. Peserta 

pelatihan terdiri dari ibu-ibu PKK dan petani kelapa 

yang terdiri dari 40 orang warga desa setempat.  

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan 

briket tempurung kelapa diantaranya adalah tempurung 

kelapa, tepung kanji, air, panci, alat press cetak 

sederhana dan paralon. Cara pembuatannya dilakukan 

melaui tahapan berikut ini: pengarangan; tempurung 

kelapa dibakar sampai hangus, lalu ditumbuk sampai 

halus. Pengayakan; arang tempurung kelapa diayak 
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dengan ukuran lolos 50 mesh dan 70 mesh; 

Pencampuran media; dibuat adonan dari tepung kanji 

tepung kanji 2,5% dari arang tempurung kelapa) campur 

bubuk tempurung kelapa dengan adonan kanji. 

Pencetakan; bentuk bola – bola kecil atau masukkan pipa 

paralon, selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan briket 

dan dikempa agar mendapat cetakan yang lebih 

sempurna bisa dengan menggunakan alat press 

sederhana; Jemur diterik matahari kurang lebih 1 hari 

(sampai benar – benar kering).                           .    
(http://sitimasriah.weebly.com/cara-membuat-

briket.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Alat pres bio briket sederhana 

 

HASIL PELAKSANAAN 

 

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Arang 

Briket dari Tempurung Kelapa dilakukan pada hari 

Sabtu, tanggal 18 November 2017 yang bertempat di 

Aula Balai Desa Sri Tiga.  Peserta berjumlah 40 orang 

terdiri dari unsur ibu-ibu PKK, Kader Pos Yandu, 

pemuda-pemudi dan perangkat Desa. Pelatihan yang 

diberikan berjudul: Pelatihan Pembuatan Bio Briket 

Arang Batok Kelapa Dengan Pemanfaatan Limbah 

Batok Kelapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Pelatihan Pembuatan Bio Briket Arang 

Batok Kelapa 

Masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi 

secara aktif pada waktu kegiatan dilaksanakan, mulai 

dari kegiatan kegiatan awal persiapan dan pra pelatihan 

hingga pada waktu evaluasi kegiatan.  

Masyarakat mulai menyadari dan mendapat wawasan 

baru bahwa potensi limbah kelapa yang ada di sekitar 

mereka sangat berpotensi untuk di kembangkan dan 

bernilai ekonomi. Masyarakat sangat menginginkan 

kembali kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pencampuran bahan- bahan Bio Briket 

Arang Batok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Pencetakan Bio Briket Arang Batok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Hasil Pelatihan Pembuatan Bio Briket 

Arang Batok 

 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil survei lokasi diperoleh data bahwa 

secara administrasi pemerintahan wilayah Desa Sri Tiga 
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masuk dalam kecamatan Sumber Marga Telang 

Kabupaten Banyuasin. Secara wilayah kelola kehutanan 

masuk dalam wilayah administrasi Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Wilayah II Banyuasin-Palembang. 

Sebagian besar penutupan lahannya berupa perkebunan 

kelapa rakyat yang berada di dalam Kawasan Hutan 

Lindung dan sawah pertanian.  

Sebagian besar kebun kelapa rakyat berada di dalam 

kawasan hutan lindung, desakan akan okupasi dari 

masyarakat sekitar kawasan hutan lindung semakin besar 

hal tersebut diakibatkan karena kebutuhan akan area 

pemukiman dan budidaya tanaman pertanian/ 

perkebunan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.  

Dalam meningkatkat pemenuhan kebutuhan hidupnya 

masyarakat cenderung melakukan ekstensifikasi 

budidaya tanamannya, jika hal tersebut terjadi 

deforestasi dan degradasi lahan tidak dapat di hindari.  

Komoditas buah kelapa dari kebun kelapa rakyat 

yang sangat melimpah, hal ini merupakan salah satu 

keunggulan.  Selain buah kelapa yang siap jual, 

masyarakat juga memproduksi kopra terutama jika harga 

buah kelapa turun, batok kelapa dari produksi kopra 

tersebut banyak tidak termanfaatkan dan hanya menjadi 

limbah.  Salah satu upaya dalam pemanfaatan batok 

kelapa tersebut adalah dengan menjadikannya sebagai 

bahan baku dalam pembuatan arang briket. 

Permasalahan perambahan hutan merupakan masalah 

utama, selain masalah kebutuhan akan air bersih untuk 

kehidupan sehari-hari. Perambahan hutan terus terjadi 

karena kebutuhan akan lahan pertanian dan perkebunan 

untuk ekstensifikasi usaha produksi kelapa yang 

dirasakan belum cukup. Dalam rangka memberikan 

solusi bagi masyarakat yang tinggal sekitar kawasan 

hutan lindung tersebut, maka pemberdayaan dan 

pendampingan untuk menciptakan usaha yang akan 

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

pemanfaatan limbah batok kelapa dan akan memberikan 

manfaat yang besar bagi warga setempat. 

Sebagian besar penduduk Desa Sri Tiga berasal dari 

suku bangsa Bugis, Jawa dan Palembang, mereka 

banyak mengelola perkebunan kelapa secara turun 

temurun dan sudah menjadi budaya. Pengelolaan 

perkebunan kelapa masih bersifat tradisional, mereka 

hanya memanfaatkan buah kelapa saja berupa kelapa 

bulat dan kelapa dalam bentuk kopra, sedangkan limbah 

dari kelapa antara lain air kelapa dan tempurung kelapa 

belum termanfaatkan dengan optimal, limbah tersebut 

sebenarnya merupakan produk turunan yang dapat diolah 

dalam bentuk diversifikasi produk yang dapat 

memberikan nilai tambah. 

Salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan 

adalah memanfaatkan limbah batok kelapa. Produk 

kelapa dan kopra yang menghasilkan batok kelapa, saat 

ini belum termanfaatkan, dengan dilakukannya pelatihan 

dalam memproduksi biobriket akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat sekitar hutan, jika pendapatan 

meningkat maka desakan terhadap hutan akan 

berkurang. 

 Sejalan dengan Rencana Pengelolaan Jangka 

Panjang (RPJP) KPHL Banyuasin dalam hal ini UPTD 

KPH Wil. III Palembang-Banyuasin akan melakukan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya 

terutama masyarakat yang bermukim dan bercocok 

tanam serta berkebun di dalam dan sekitar kawasan 

hutan lindung.  

Penguasaan teknologi oleh masyarakat masih kurang, 

padahal dalam pengolahan limbah produk kelapa 

tersebut dapat di lakukan hanya dengan teknologi 

sederhana yang alat dan bahannya tersedia di sekitar 

mereka. Pengenalan teknologi sederhana tersebut dapat 

dilakukan dalam bentuk fasilitasi sosialisasi , pelatihan  

dan pembinaan melalui kegiatan pengabdian masyarakat 

oleh perguruan tinggi setempat dalam rangka 

implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi. Diversifikasi 

produk turunan dari kelapa, mulai dari pembuatan 

produk sampai dengan pemasaran dapat dilakukan 

dengan fasilitisasi dari perguruan tinggi setempat. 

Fasilitasi tersebut dilakukan secara bertahap. 

Fasilitasi yang dilakukan berupa pelatihan dan demo 

pembuatan briket arang batok kelapa, jumlah masyarakat 

sasaran yang dilibatkan sekitar 30-40 orang yang 

merupakan perwakilan dari ibu- ibu PKK dan Kader Pos 

Yandu Desa Sritiga, bapak-bapak pemilik kebun kelapa, 

dan pemuda-pemudi warga desa setempat 

Evaluasi Kegiatan 

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah sepuluh hari 

kegiatan pelatihan dilaksanakan, dari beberapa 

masyarakat yang mengikuti pelatihan diketahui bahwa 

ada yang sudah mulai mempraktekan membuat bio 

briket dan mereka mulai menggunakan untuk bahan 

bakar memasak menggantikan gas dan kayu. Masyarakat  

mulai menyadari bahwa limbah pembuatan arang yang 

selama ini digunakan untuk pupuk dan sebagian besar 

dibuang begitu saja kini bisa dimanfaatkan untuk bio 

briket yang sangat terasa manfaatnya, mengurangi 

pengeluaran untuk bahan bakar memasak. 

Sesuai dengan Tujuan dan Manfaat yang diharapkan 

dari kegiatan pembuatan Bio briket dari arang batok 

kelapa yaitu bertujuan agar masyarakat peserta pelatihan 

mengetahui mengerti apa saja produk turunan atau 

diversivikasi produk dari buah kelapa juga dapat 

membuat briket dari limbah arang batok kelapa. 

Sedangkan manfaatnya dapat dirasakan oleh 

masyarakat yaitu masyarakat mulai sadar bahwa banyak 

produk turunan dari buah kelapa yang bernilai ekonomi 

seperti apa yang telah dijelaskan pada materi pelatihan 
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sebelumnya oleh naras umber dari PPM Unsri. Memiliki 

keterampilan yang mudah dan sederhana yang bisa 

dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan bernilai 

ekonomi. Manfaat yang lebih langsung dirasakan yaitu 

berkurangnya pengeluaran untuk biaya bahan bakar 

untuk memasak, masyarakat memiliki alternative lain 

karena kelangkaaan dan mahalnya gas LPG serta 

sulitnya mencari kayu bakar di hutan. 

Manfaat jangka panjangnya, bila kegiatan tersebut 

ditekuni sampai pada skala produksi dan menghasilkan 

pendapatan yang dapat menunjang kebutuhan keluarga 

bukan tidak mungkin akan banyak masyarakat sekitar 

yang akan terlibat. Tentunya  banyak faktor yang akan 

turut mempengaruhi keberhasilan diantaranya kemauan 

masyarakat dan peran serta pemerintah dan perguruan 

tinggi setempat dalam pendampingan pemberdayaan 

masyarakat. Potesnsi sumberdaya bahan baku melimpah 

apalagi bahan baku tersebut termasuk dalam kategori 

limbah, jumlah tenaga kerja juga melimpah, tinggal 

meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan 

kelembagaan yang ada. Pada akhirnya ketika pendapatan 

masyarakat sekitar hutan sudah meningkat, gangguan 

terhadap keberadaan kawasan hutan lindung akan 

berkurang. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut 

berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pembuatan Arang 

Briket dari Tempurung Kelapa dilakukan pada hari 

Sabtu, tanggal 18 November 2017 yang bertempat di 

Aula Balai Desa Sri Tiga. Acara di mulai sekitar 9.00 

WIB. Peserta berjumlah 40 orang terdiri dari unsur 

ibu-ibu PKK, Kader Pos Yandu, pemuda-pemudi dan 

perangkat Desa. Materi pelatihan yang diberikan 

berjudul : 

 Pelatihan Pembuatan Bio Briket Arang Batok Kelapa 

Dengan Pemanfaatan Limbah Batok Kelapa. 

 Pemanfaatan Limbah Kelapa menjadi Produk Bernilai 

Jual untuk Menunjang Penghasilan Keluarga. 

2. Masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi 

secara aktif pada waktu kegiatan dilaksanakan, mulai 

dari kegiatan kegiatan awal persiapan dan pra 

pelatihan hingga pada waktu evaluasi kegiatan. 

Masyarakat sangat menginginkan kembali kegiatan 

yang sifatnya pemberdayaan. 

3. Masyarakat mulai menyadari dan mendapat wawasan 

baru bahwa potensi limbah kelapa yang ada di sekitar 

mereka sangat berpotensi untuk di kembangkan dan 

bernilai ekonomi. 

Saran yang diperoleh berdasarkan hasil kegiatan 

yang telah dilaksanakan dijabarkan dalam beberapa poin 

berikut: 

1. Kegiatan pemberdayaan  ini sifatnya masih 

penyadartahuan tentang potensi yang ada disekitar 

masyarakat setempat dan masyarakat dapat 

mempraktekan dan memiliki kegiatan seperti apa 

yang sudah diajarkan pada pelatihan. Sehingga 

kedepannya perlu diadakan kegiatan lanjutan yang 

sifatnya pendampingan dan pengembangan. 

2. Kegiatan tersebut diatas merupakan salah satu 

bentuk diversivikasi produk turunan buah kelapa, 

tentunya masih banyak lagi produk yang dapat 

dimanfaatkan dari limbah kelapa, masih banyak 

kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang masih 

bisa di sampaikan pada masyarakat. 

3. Perlu keterlibatan semua stake holder dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat baik itu dari pemerintah 

pusat, provinsi dan kabupaten serta perguruan 

tinggi, antara lain pengembangan, pendampingan 

dan pengembangan skill dari sumberdaya 

manusianya dan kelembagaannya. 
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ABSTRAK: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilakukan  di Kelurahan 18 Ilir (Madrasah Ibtidayah 

Fauziah) Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Penyuluhan ini bertujuan memberi pemahaman kepada siwa, guru 

dan orangtua wali siswa pentingnya menjaga sanitasi air agar tetap sehat.Walau masyarakatnya berada ditengah kota 

yang sudah tidak merasa kesulitan dalam menggunakan air bersih karena sudah dipasok oleh PDAM kota Palembang, 

namun pemahaman dan pengetahuan tentang menjaga air bersih tetap sehat dan bagaimana cara memperolehnya belum 

banyak yang tahu. Aindaikan air pasokan dari sumbernya yaitu PDAM macet atau mengalami perbaikan yang berakibat 

tidak ada air bersih dirumah bagaimana cara mengantisipasinya dan bagaimana cara memperoleh air bersih dari sumber 

lain misalnya dari air sungai, sumur dan lain lain. Hal inilah  tim dari fakuktas teknik Unsri mengadakan penyuluhan ke 

masyarakat. Sesuai dengan peraturan gubernur Sumatera Selatan no 16 tahun 2005 tentang persyaratan pengolahan 

limbah cair  untuk memenuhi standar baku bagi air bersih yang layak dibung kebadan air. Untuk air sungai yang mau 

digunakan biasanya ditampung kedalam drum penampungn air kemudian ditambahkan tawas dan kaporit kemudian 

dibiarfkan semalam kemudian keesokan harinya air sudah bisa digunakan sebagai air bersih. Pada penyuluhan ini 

ditawarkan cara pengolahan air bersih yang diolah sumber dari PDAM untuk digunakan sebagai air minum tidak 

memerlukan pemasakan air dulu melainkan bisa langsung diminum, Pengolahan air bersih ini teriri dari 1 Tabung  yang 

berisi pasir kuarsa sedangdan halus dan tabung ke 2 berisi karbon aktif. Setelah air keluar dari tabung ke 2 dialirkan ke 

alat pengolah air menggunakan membrane. Air yang sudah melewati membrane sudah bisa disebut sebagai air minum 

yang siap digunakan. Kata Kunci: Media sosial, Informasi, Bisnis, siswa SMA. 

 

Kata kunci: air sehat, pasir kuarsa, karbon aktif 

 

ABSTRACT: Community Service Activities have been carried out in 18 Ilir (Fauziah Ibtidayah Madrasah) Sub-District, 

Ilir Timur I Subdistrict, Palembang City. This counseling aims to provide understanding to students, teachers and 

parents of parents of the importance of maintaining water sanitation in order to stay healthy. Even though the 

community is in the middle of a city that has no difficulty in using clean water because it has been supplied by PDAM 

in Palembang, understanding and knowledge about maintaining water clean and healthy and how many people do not 

know. The supply water supply from the source is that the PDAM is stuck or is experiencing improvement which 

results in no clean water at home how to anticipate it and how to obtain clean water from other sources, for example 

from river water, wells and others. This is the team from the technical faculty of Unsri holding counseling to the 

community. In accordance with the regulation of the governor of South Sumatra no. 16 of 2005 concerning the 

requirements for processing wastewater to meet the standard for clean water which is suitable for water and water. For 

river water that you want to use, it is usually accommodated into a drum of water storage then added alum and chlorine 

and then left overnight then the next day the water can be used as clean water. In this counseling, a method for treating 

clean water from the PDAM for use as drinking water is not offered, it does not require cooking water first, but can be 

drunk directly. This clean water treatment consists of 1 tube containing medium and fine quartz sand and the second 

tube containing activated carbon. After the water coming out of the second tube is flowed into a water treatment device 

using a membrane. Water that has passed through the membrane can be called drinking water ready for use. Keywords: 

Social media, information, business, high school students. 

 

Keywords: healthy water, quartz sand, activated carbon 
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Analisis Situasi 

Pemahaman tentang sanitasi air bersih 

dimasyarakat masih  beragam cara mensikapinya. 

Hal ini dapat dilihat bagaimana cara 

menggunakan air bersih untuk berbagai keperluan 

sehari-hari. Ketergantungan air isi ulang (galon) 

dari jasa pemyalur air minum galonan telah 
menambah beban ekonomi masyarakat 

dikarenakan harus membelinya setiap hari. 

Mengapa mereka banyak mengkonsumsi air 

minum galonan karena kepraktisan dalam 

memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari tanpa 

memasak dan mempersiapkan atau 

menyimpannya dalam thermos. Sementara air 

minum konvensional harus dimasak dulu dan 

mnyimpannya dalam thermos.  

Apa dampak yang ditimbulkan dari 

ketergantungan terhadap air minum isi ulang 

adalah meningkatnya belanja masyarakat untuk 
membayar air minum isi ulang tadi, sementara 

kebutuhan rumah tangga sehari-hari terus 

meningkat sementara pemasukan  (income) tetap 

dan bahkan cenderung berkurang. 

Dengan penyuluhan air bersih ini diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap air 

minum isi ulang(galonan) dari biaya hidup sehari 

hari karena sudah dibekali pemahaman tentang 

bagaimana membuat air bersih menjadikan air 

minumyang sehat dan ekomis. 

  

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Kota Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera 

Selatan. Palembang adalah kota terbesar di Sumatera 

kedua  setelah  kota Medan. Kota Palembang memiliki 

luas wilayah 358.55 km2 dimana penduduknya tercatat 

1.8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per 

km2. Memiliki 18 kecamatan  107 kelurahan. 

Secara geografis , Palembang terletak 2059'27.99" 

LS104045'24" BT. Letak Palembang cukup strategis 

karena dilalui oleh sungai musi yang membelah 
Palembang menjadi 2 bagian yaitu seberang ulu dan 

seberang ilir, dimana jembatan Ampera sebagai 

penghubung jalan.Tahun ini Palembang akan 

dikunjungi oleh wisatawann domestik dan dunia karena 

ada event international  berupa Asian Games, pada tgl 

18 agustus2018  akan dibuka oleh Presiden Jokowi. 

Jalur cepat menuju akses ke jaka baring dapat 

menggunakan jalur kereta ringan (LRT). 

Penduduk Palembang mengkonsumsi air dari PDAM 

Tirta musi dan ada sebagian kecil yang menggunakan 

air sungai dan air hujan. Pasokan air bersih hanya bisa 
dipenuhi 80% dari kebutuhan, oleh karena itulah peran 

penyuluhan ini untuk mengurangi ketergantungan 

kepada  pihak PDAM dalam mensupplai air kerumah 

penduduk. 

Air yang baik untuk dikonsumsi harus memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain : 

Air harus jernih atau tidak keruh. Kekeruhan pada air 

biasanya disebabkan oleh adanya butir-butir tanah iat 

yang sangat halus. Semakin keruh menunjukkan 

semakin banyak butir-butir tanah dan kotoran yang 

terkandung di dalamnya.Tidak berwarna. Air yang 

berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain 

berbahaya bagi kesehatan, misalnya pada air rawa 

berwarna kuning, air buangan dari pabrik, selokan, air 

sumur yang tercemar dan lain-lain.    

Air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin 
menunjukan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. 

Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu 

yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan 

adanya asam organic maupun asaman organik. Tidak 

berbau. Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila 

dicium dari jauh maupun dar idekat. Air yang 

berbaubusukmengandungbahan-bahanorganik yang 

sedang didekomposisi (diuraikan) oleh 

mikroorganisme air. 

Derajatkeasaman (pH) nya netral sekitar 6,5 

– 8,5. Air yang pHnya rendah akan terasa asam, 
sedangkan bila pHnya tinggi terasa pahit.   

.Kesadahan air dapat diakibatkan oleh 

kandungan ion kalsium (Ca2+)dan magnesium (Mg2+). 

Hal ini dapat dilihat bila sabun atau deterjen yang 

digunakan sukarberbusa dan di bagian dasar peralatan 

yang dipergunakan untuk merebus air terdapat kerak 

atau endapan. Air sadah dapat juga mengandung ion-

ion Mangan (Mn2+)dan besi (Fe2+) yang memberikan 

rasa anyir pada air dan berbau, serta akan 

menimbulkan noda-noda kuning kecoklatan pada 

peralatan dan pakaian yang dicuci. Air sadah tidak baik 

untuk dikonsumsi karena dalam jangka panjang akan 
menimbulkan kerusakan pada ginjal, dan hati.  

TujuanKegiatan 

Memberikan penyuluhan mengenai air bersih kepada 

penduduk sekitar daerah tersebut. 

Memberikan pengetahuan kepada penduduk mengenai 

pengolahan  air bersih menjadi air minum 

Membantumasyarakat dalammengolah air bersih yang 

sehat 

ManfaatKegiatan 
Pelaksanaan program penyuluhan ini akan memberikan 

manfaat: Menciptakan 

hubungan/interaksi  positif antara kampus dengan 

masyarakat disekitarnya. 

Membantu masyarakan dalam penyediaan  air bersih 

yang sehat dan ceria. 

 

TINJAUAN 

PUSTAKA 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis 

air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh 

manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan 

aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan 
untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum dan 

untuk treatmen air sanitasi. Persyaratan disini ditinjau 

dari persyaratan kandungan kimia, fisika dan biologis. 
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Pengertian Air Bersih secara umum: Air yang aman 

dan sehat yang bisa dikonsumsi manusia. Secara Fisik : 

Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Secara 

Kimia: a. PH netral (bukan asam/basa)   b.Tidak 

mengandung racun dan logam berat berbahaya 

Untuk konsumsi air minum menurut 

departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah 

tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak 

mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber 

alam dapat diminum oleh manusia, terdapat risiko 
bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya 

Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun 

bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 

100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak 

dapat dihilangkan dengan cara ini, dibunuh dengan 

memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, 

terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara 

ini. 

Sumber-sumber air bersih: 

Sungai 

Rata-rata lebih dari 40.000 kilometer kubik air segar 

diperoleh dari sungai-sungai di dunia. Ketersediaan ini 
(sepadan dengan lebih dari 7.000 meter kubik untuk 

setiap orang) sepintas terlihat cukup untuk menjamin 

persediaan yang cukup bagi setiap penduduk, tetapi 

kenyataannya air tersebut seringkali tersedia di tempat-

tempat yang tidak tepat. Sebagai contoh air bersih di 

lembah sungai Amazon walupun ketersediaannya 

cukup, lokasinya membuat sumber air ini tidak 

ekonomis untuk mengekspor air ke tempat-tempat yang 

memerlukan. 

Curah hujan 

    Dalam pemanfaatan hujan sebagai sumber dari air 

bersih, individu perorangan/ berkelompok/ pemerintah 
biasanya membangun bendungan dan tandon air yang 

mahal untuk menyimpan air bersih di saat bulan-bulan 

musim kering dan untuk menekan kerusakan musibah 

banjir. 

Air permukaan dan air bawah tanah. 

Sumber-sumber air bersih ini biasanya terganggu 

akibat penggunaan dan penyalahgunaan sumber air 

sehingga terjadi pencemaran air 

Potensi Kota 

Kebutuhan air bersih di Palembang  ini sangat besar 

mengingat penduduknya semakin meningkat, dimana 
kebutuhan air minum 1 galon/kk. Kebutuhan air bersih 

menurut standar WHO perorang adalah 200 liter /hari. 

Jadi bisa diperkirakan kebutuhan air bersih Palembang 

berjumlah 1.500.000 orang maka ada yang 

memerlukan air bersih sebesar 300.000.000 liter 

perhari = 300.000 m3/hari. Sementara layanan dari 

PDAM hanya bisa menampung 80% konsumsi air 

bersih. 

   

Teori Yang Menunjang 

Prinsip pengolahan air sungai menjadi air bersih secara 
umum dikenal istilah menyaring air, dimasyarakat 

prinsip ini sudah pernah didengar namun belum banyak 

yang menerapkannya mengapa karena menganggap 

bahwa air yang mudah didapat dan memandang mudah 

untuk mengolahnya. Ada sebagian masyarakat yang 

memiliki instalasi penyaring air yang dipakai saja tapi 

tidak pernah melakukan pembersihan atau pembilasan. 

Sebaiknya bila sudah memiliki diharuskan untuk 

melakukan pembersihan karena pasir dan tanah liat 

perlu dicuci kembali agar penyaringannya bisa lancar. 

Air baku yang akan diolah sebelumnya harus dianalisa 

terlebih dahulu untuk melihat komposisi substansi 

komponen kimia yang ada didalamnya, namun untuk 
masyarakat awam menguji air baku sesuatu yang 

memerlukan biaya besar. Pada umummnya parameter 

uji air baku dilihat dari warna, rasa dan bau secara 

kasat mata dapat terlihat. Air baku tadi haruslah 

disaring terlebih dahulu untuk mengikat partikel 

kotoran yang terbawa didalamnya, saringan pertama 

biasanya berupa saringan kawat baja yang halus 

kemudian dilanjutkan kesaringan alami ialah saringan 

ijuk, pasir dan tanah liat. Kemudian saringan terakhir 

adalah menggunakan karbon aktif untuk penjernihan 

airnya. 
Penambahan bahan kimia dapat dilakukan dengan 

memasukkan tawas diawal perlakuuan dan kaporit 

untuk membunuh kuman, namun penambahan ini tidak 

wajib dipaksakan mengingat bahan kimia adalah bahan 

yang berbahaya bila digunakan dosis yang banyak. 

Penambahan tawas (Al2SO4) dalam air baku adalah 

pengikatan partikel kotoran yang ada dalam air 

kemudian digumpalkan menjadi berat kemudian 

mengendap dalam dasar tanki selanjutnya bisa 

disaring. Penambahan kaporit (NaOCl) adalah untuk 

membunuh kuman yang ada didalam air. Penambahan 

bahan kimia yang berlebihan menyebabkan rasa air 
yang diolah rasa kelat dan bau, hal inilah yang tidak 

dianjurkan untuk digunakan secara overdosis. 

Pemisahan menggunakan batuan mineral seperti zeolit, 

bentonit, mangan dan ferrolite yang akhir-akhir ini 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengolahan air 

baku sangatlah dianjurkan karena tidak memerlukan 

bahan kimia seperti tawas dan kaporit seperti yang 

disebut diatas. Pengolahan air seperti ini biasanya 

diakhir dengan penggunaan membran agar kuman tidak 

bisa lolos dari pengolahan ini. Dengan kata lain, 

pengolahan seperti ini disebut dengan cara dingin, 
karena airnya tidak perlu dimasak lagi, bisa langsung 

diminum. 

Parameter Yang Berpengaruh 

Parameter yang berpengaruh dalam mengolah air baku 

adalah konsentrasi kotoran yang terbawa atau Total 

Suspended Solid(TSS), Chemical Oksigen 

demand(COD), Biologycal Oxygen Demand(BOD), 

Derajat keasaman (pH), Temperatur dan 

kesadahanairnya. Bahkan total kuman yang terdapat 

didalam airpun bisa dihitung, karedna peralatan uji air 

ini makin canggih. Dulu untuk menguji BOD secara 

manual memerlukanwaktu 5 hari, sekarang cukup 
dalam beberapa jam saja sudah dapat diketahui angka 

BODnya. Derajat keasaman (pH) air menyatakan nilai 

kenetralan air itu seberapa jauh, untuk air yang bersifat 
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netral pH air berkisar antra 6.4.- 7.0. pada angka inilah 

air dinyatakan bisa digunakan sebagai air bersih. 

 

MATERI DAN METODE KEGIATAN 

Dalam bab materi dan Metode Kegiatan ini terdiri dari 

Kerangka Pemecahan masalah , Khalayak sasaran, 

Metode Kegiatan, Rencana dan Jadwal Kegiatan dan 

Biaya 

Kerangka Pemecahan Masalah 

Air bersih yang  berasal dari Perusahaan Daerah Air 

minum (PDAM) tidak selamanya bersih namun 

adakalanya berpluktuasi konsentrasinya berdasarkan 

pasang surutnya sungai musi.Mengapa air bisa 

berpluktuasi ?. Dalam pengembangannya diperlukan 

sambungan pipa jaringan  yang mengakibatkan 
terjadinya pemutusan aliran sementara. Pipa jaringan 

yang terputus alirannya mengalami stagnasi dan 

proses sedimentasi dan koagulasi , hal inilah yang 

menyebabkan air dalam pipa yang stagnasi menjadi 

keruh dan pada saat dialirkan kerumah penduduk 

airnya mengalami kekeruhan yang dapat merugikan 

konsumen. Tidak jarang masyarakat mengeluh tentang 

kondisi air yang keruh,sehingga mengambil alternatif 

untuk menggunakan air isi ulang sebagai air minum. 

Spesifikasi Teknis 
Instalasi pengolah air sungai menjadi air bersih terdiri 
dari : 

1. Pasir kuarsa 

2.Karbon aktif 

3.Manganan Ferrolyte 

4.Pelunak Air 

5. Pompa 

 

 

 
 

 

 

Realisasi Pemecahan Masalah 

Masalah yang dihadapi masyarakat kota adalah 
kebutuhan air yang siap pakai.Bagaimana realisasi 

pemecahannya sesuai dengan kegiatan pengabdian 

pada masyarakat  yang disusun sebagai 

berikut :1.Penjelasan tentang pengolahan air baku 

menjadi air bersih.2.Diskusi dengan masyarakatyang 

terlibat mengenaipengolahan  air bersih..3.Tanya jawab 

sekitaran masalah air..4.Penyebaran questionare 

pengetahuan  tentang air 

bersih.5.Evaluasihasilpelaksanaankegiatan. 

KhalayakSasaran 

Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat 

ini adalah siwa,guru dan orangtua 
murid. Dilingkungan sekolah yang masih awam dalam 

pengelolaan air bersih terutama para 

orangtua murid yang tinggal dikelurahan 24 ilir khusus 

warga perumnas dimana 

lingkungannya agak kumuh dan tidak teratur, sangat 

memerlukan penyuluhan air bersih 

ini. Kegiatan ini  dilaksanakan dengan metoda 

penyuluhan /presentasi dengan membagikan kuesioner 

kepada khalayak sasaran tentang pengolahan air bersih. 

Di akhir sesi peragaan dilakukan Tanya jawab dan 
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penyebaran form pertanyaan yang harus dijawab oleh 

peserta yang lebih difokuskan pada topic pengabdian. 

Evaluasi 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan adalah kombinasi 

antara metode penyuluhan dan demontrasi peragaan 

alat instalasi pengolahan air baku.Kegiatan ini 

dianggap berhasil  bila lebih dari 75% masyarakat 

sasaran memahami pengetahuan dan teknologi 

pengolahan air baku yang disampaikan . Akhir dari 

kegiatan ini dilakukan survey umpan balik mengenai 
kegiatan ini. Materi yang akan ditanyakan adalah : 

a, Pemahaman masyarakat mengenai pengolahan air 

baku dan persyaratan yang harus dipenuhinya 

b.Pemahaman masyarakat mengenai peralatan yang 

digunakan pada pengolahan baku.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyuluhan pengolahan air sungai menjadi air bersih di 

Madrasah Ibtidayah Fauziah kelurahan 18 ilir 

KecamaTan ilir timur 1 kota Palembang telah 

dilakukan. Setelah dilakukan penyuluhan dan diskusi 
tanya jawab bersama peserta didapat kesimpulan 

bahwa pemahaman tentang air bersih diperkotaan 

masih relative dan perlu dilakukan tindakan preventif. 

Hasil Evaluasi Kegiatan 

 Hasil evalausi kegiatan  dilakukan dengan 

cara menyebarkan questionare sebanyak 20 lembar 

formulir pertanyaan yang terdiri dari 10 butir 

pertanyaan. Dari lembar yang dikembalikan  kepada 

tim tercatat sebanyak 2 lembar yang tidak terisi. 

Berikut ini hasil analisa terhadap 15 lembar pertanyaan 

yang direspon peserta dalam menjawab pertnyaan yang 

diajukan. 
 

BENTUK QUESTIONARE 

1.APAKAH  ANDA MENGERTI  DENGAN 

PENJELASAN YANG DIBERIKAN 

a.Sangat mengertib.Cukup mengertic.Kurang 

mengertid.Tidak mengerti 

2.APAKAH MATERI YANG DISAMPAIKAN  

BERMANFAAT 

a. sangatb .cukupc.kurangd. tidak 

3.APAKAH  CARA  PENYAMPAIAN  MATERI 

DIFAHAMI 
a. sangat      b .cukup       c.kurang         d. tidak 

4.MENURUT ANDA KEDATANGAN TIM DARI 

UNSRI BERMANFAAT 

a. sangat      b .cukup       c.kurang         d. tidak 

5.APAKAH BIAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK 

MEMBUAT PERALATAN MAHAL 

a. sangat      b .cukup       c.kurang          d. tidak 

6.UNTUK KEBUTUHAN AIR DIRUMAH ANDA 

MENGGUNAKAN AIR BERSIH DARI : 

a. hujan       b.sumur         c.sungai           

d.PAM/Instalasi Air minum 

7.MENURUT ANDA TOPIK YANG 
DISAMPAIKAN OLEH TIM SESUAI  

a. sangat     b .cukup         c.kurang          d. tidak 

8.KALAU ADA PENYULUIHAN SEJENIS 

LAINNYA YANG AKAN DISAMPAIKAN  OLEH 

TIM  UNSRI BERSEDIA MENGIKUTINYA 

a. sangat     b .cukup         c.kurang          d. tidak 

9.SELAIN MATERI DIATAS MENURUT ANDA 

HAL APA YANG DIRASAKAN PERLU JUGA 

DISAMPAIKAN OLEH TIM 

a.Teknologi Tepat Gunab.Teknologi 

Pertanianc.Teknologi Komputer 

d.Lainnya......sebutkan ...... 
10.MENURUT ANDA KEGIATN PENGABDIAN 

DARI UNSRI KETEMPAT ANDA SEBAIKNYA 

a. enam bulan sekali         b.setiap bulan      c.tiga bulan 

sekali       d.setahun sekali 

 

 

Hasil questionare yang sudah dikembalikan sebagai 

berikut : 

1. Peserta penyuluhan cukup mengerti apa yang sudah 

disampaikan oleh narasumber (80% ) 
2. Peserta penyuluhan merasakan manfaat sekali 

kegiatan penyuluhan ini(80%) 

3. Peserta penyuluhan cukup memahami apa yang 

sudah disampaikan oleh narasumber (70%) 

4. Peserta penyuluhan merasakan bermaanfaat sekali 

atas  kedatangan tim unsri  (80%) 

5. Peserta penyuluhan menilai harga alat yang 

diperagakan tidak mahal (60%) 

6. Peserta penyuluhan menggunakan air hujan sebagai 

sumber air bersih. (0%) 

7. Peserta penyuluhan merasakan topik yang diberikan 

cukup bermanfaat  (80%) 
8. Peserta penyuluhan bersedia mengikuti kegiatan ini 

bila dilakukan oleh tim Unsri  (80%) 

9. Peserta penyuluhan merasakan senang sekali apabila 

ada  tim  unsri datang kembali (80%) 

10. Peserta penyuluhan merasakan bermaanfaat sekali  

apabila dilakukan setiap enam bulan sekali  (80%) 
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ABSTRAK: Kegiatan Pengabdian  Kepada Masyarakat telah dilakukan  didesa Tirta Raharja (Pesantren Darul Abror) 

Kecamatan Muara sugihan Kebupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera selatan. Desa ini termasuk desa yang mengalami 

kesulitan dalam memperolehair bersih karena sungainya berasa payau dan tidak bisa digunakan sebagai air bersih 

sehingga masyarakatnya menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih.  Dari hasil kunjungan kedesa ini 

mendapatkan bahwa sebagian besar masyarakatnya menampung air hujan kedalam drum-drum atau bejana dan kolam 

penampungan air yang dibuat untuk keperluan tersebut. Hal ini dapat dilhat dipemukiman setiap rumah memiliki 

tempat penyimpanan air sederhana. Air penampungan air hujan tidak merupakan solusi akhir dari persoalan air bersih 

secara umum, namun keterbatasan pengetahuan dan informassi tentang bagaimana mengolah air sungai menjadi air 

bersih yang siap digunakan sesuatu yang sangat dinantkan.Seperti pada pengolahan air bersih umumnya menggunakan 

penyaring pasir, iujuk, tanah liat yang bersifat konvensional namun belum menjawab persoalan yang mereka hadapi 

karena air tetap saja berasa kelet dan payau, Oleh karena itu diperlukan teknologi pengolahan air bersih yang 

dirancang agar memperoleh aur bersih yang sehat sesuai dengan standar yangdibuat oleh pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan berupa peraturan gubernur Sumatera Selatan no.16 tahun 2005.Perangkat pengolahan air bersih yang 

ditawarkan adalah berupa teknologi penyaringan dan pemisahan menggunakan batuaan mineral yang ada disekitar 

kita. Konsepnya pengolahan nya terdiri dari 5 drum kecil yang dibuat dibagian dasarnya berlubang. Drum pertama 

diisi dengan pasir kuarsa sedang dan pada drum ke 2 diisi pasir kuarsa halus. Padadrum ke 3diisi dengan pasir mangan 

dsan pada drum ke 4 diisi pasir ferrolyte, Sedangkan untuk drum terakhir diisi hasil akhir dari air yang diolah. Pada 

drum ke 5 sudah bisa diperoleh air bersih yang siap digunakan. 

 

Kata kunci: air payau, pasir kuarsa,manganese, ferrolyte 

 

ABSTRACT: Community Service activities have been carried out in the village of Tirta Raharja (Darul Abror Islamic 

Boarding School) in Muara sugihan Subdistrict, Banyu Asin Regency, South Sumatra Province. This village includes 

villages that have difficulty in obtaining clean water because the river is brackish and cannot be used as clean water so 

that the community uses rainwater as a source of clean water. From the results of this village visit, it was found that 

most of the community accommodated rainwater into drums or vessels and water storage ponds made for this purpose. 

This can be seen in the settlement of each house has a simple water storage area. Rainwater collection water is not the 

final solution to the issue of clean water in general, but the limited knowledge and information on how to treat river 

water into clean water that is ready to use something very liquid. As in clean water treatment generally uses sand 

filters, refer to, clay conventional but not yet answered the problems they face because water still feels kelet and 

brackish, Therefore clean water treatment technology is needed to be designed to obtain healthy clean water in 

accordance with the standards made by the government of South Sumatra Province in the form of governor of South 

Sumatra no. .16 of 2005. Clean water treatment devices offered are in the form of filtering and separation technology 

using mineral batteries that are around us. The concept of processing consists of 5 small drums which are made in a 

hollow base. The first drum is filled with medium quartz sand and on the second drum is filled with fine quartz sand. 

Padadrum goes toisi with dsan manganese sand on the 4th drum filled with ferrolyte sand, while for the last drum is 

filled with the end result of treated water. In the 5th drum you can get clean water ready for use. 

 

Keywords: brackish water, quartz sand, manganese, ferrolyte 
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PENDAHULUAN 

 Analisis Situasi 

Desa Tirts Harja  kecamatan Muara Sugihan  

Kabupaten Banyuasin adalah desa binaan  ex-

transmigrasi dimana dulunya desa ini termasuk 

dalam UPTD program transmigrasi Sumatera 

selatan sampai saat ini sudah berkembang 

menjadi desa Tirta Harja. Jumlah penduduknya  

sangat heterogen  yaitu kebanyak pendatang dari  

Jawa Barat , Jawa Timur dan pulau bali. Jumlah 

penduduknya sampai saat ini berjumlah hampir 

1000 kepala keluarga.   Akses menuju desa ini 

menggunakan speedboat ditempuh waktu selama 

2jam  dari Benteng Kuto Besak (BKB). Karena 

desa ini bersentuhan dengan sungai, pasang surut 

air sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan 

didesa ini. Ketika musim pasang biasanya 

penduduk bisa pulang pergi melalui akses jalan 

air  tetapi surut akses jalan darat bisa ditempuh. 

Keperluan akan air bersih sangat dirasakan 

masyarakat bila tidak bisa menampung air 

hujan.Menampung air hujan itulah kegiatan 

masyarakat dalam mensikapi kebutuhan air 

bersih dan air mandi. Kabupaten Banyuasin 

memiliki 19 Kecamatan, dimana Kecamatan  

Muara Sugihan memiliki 22 desa ,dan desa Tirta 

Harja adalah salahsatu desanya 

Penduduk desa Tirta Harja mayoritas adalah 

petani, sebagian besar mengandalkan tanaman 

padi dan palawija lainnya. Olehkarena itu tidak 

heran bila penduduknya menjual gabah ke petani 

yang lebih mampu membelinya diistilahkan 

sebagai  ijon. Sebagian kecil masyarakat desa 

Tirta Harja  berkebun karet dan sawit  serta  

tumbuhan lainnya seperti kelapa dll. Transportasi 

lokal masyarakatnya menggunakan motor  roda 

dua sebagai alat transport vital selain  

transportasi air menuju kedesa ini. Penggunaan 

batu bata dll dipasok dari luar desa dengan 

menggunakan mobil truk atau menggunakan 

perahu yang ada. Desa ini sudah memiliki  

tempat pemakaman umum yang bisa dilihat dari 

kantor desa.Desa ini sudah memiliki sarana MCK 

yang dibuat oleh warga bersama dengan aparat 

desa. Kepala desa Tirta Harja  yang dipilih 

melalui pemungutan suara ,saat ini kepala 

desanya bernama Jarwo. 

 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di 

Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang 

terbentuk berdasarkan UU No. Tahun 2002.Nama 

kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, 

yang melintasi wilayah kabupaten ini dan Kabupaten 

Musi Banyuasin. Perkataan banyuasin sendiri berasal 

dari istilah bahasa Jawa banyu (air) dan asin, merujuk 

pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, 

terutama ke arah pantai. 

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km2 di mana 

terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, 

antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk 

asli Banyuasin (melayu). Batas Wilayah banyuasin 

mengelilingi 2/3 wilayah kota palembang, sehingga 

banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga 

ibukota provinsi sumatera selatan. Banyak 

pembangunan provinsi sumatera selatan yang 

dilaksanakan di pinggir wilayah banyuasin presis 

berbatasan dengan wilayah kota palembang dengan 

tujuan untuk mendukung pembangunan di palembang, 

seperti sarana LRT, sekolah, Dermaga pelabuhan 

tanjung api-api dan sarana lainnya 

Pelaksanaan egovernment di Banyuasin berjalan 

dengan cukup baik dan dikenal di seluruh Indonesia di 

mana pembangunan infrastruktur TIK telah dibangun 

sejak 2009 dengan menghubungkan seluruh 

dinas/badan/kantor dan kecamatan berbasis jaringen 

fiber optik. Banyak penghargaan yang telah diraih 

oleh kabupaten banyuasin dibidang egovernment ini 

antara IOSA juara I Nasional, IDSA 2014, ICTpura 

dengan predikat utama, PEGI terbaik sesumatera. 

sehingga banyak kab/kota di indonesia menjadikan 

banyuasin sebagai tempat studi banding di dalam 

implementasi egovernment. 

Sungai Sugihan  yang melimpah tidak dapat 

digunakan untuk mandi, cuci dan kakus sedangkan air 

untuk dikonsumsi adalah air tadah hujan, karena 

kualitas airnya yang belum mendekati standar maka 

air tadah hujan tidak langsung digunakan melainkan 

harus didiamkan dulu semalam sebelum digunakan. 

Air yang baik untuk dikonsumsi harus memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain : 

1. Air harus jernih atau tidak keruh. 

Kekeruhan pada air biasanya disebabkan oleh 

adanya butir-butir tanah liat yang sangat 

halus. Semakin keruh menunjukkan semakin 

banyak butir-butir tanah dan kotoran yang 

terkandung di dalamnya. 

2. Tidak berwarna. Air yang berwarna berarti 

mengandung bahan-bahan lain berbahaya 

bagi kesehatan, misalnya pada air rawa 

berwarna kuning, air buangan dari pabrik, 
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selokan, air sumur yang tercemar dan lain-

lain. 

3. Rasanya tawar. Air yang terasa asam, manis, 

pahit, atau asin menunjukan bahwa kualitas 

air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan 

adanya garam-garam tertentu yang larut 

dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan 

adanya asam organik maupun asam 

anorganik. Tidak berbau. Air yang baik 

memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari 

jauh maupun dari dekat. Air yang berbau 

busuk mengandung bahan-bahan organik 

yang sedang didekomposisi (diuraikan) oleh 

mikroorganisme air. 

4. Derajat keasaman (pH) nya netral sekitar 6,5 

– 8,5. Air yang pHnya rendah akan terasa 

asam, sedangkan bila pHnya tinggi terasa 

pahit. 

5. Tidak mengandug zat kimia beracun, 

misalnya arsen, timbal, nitrat, senyawa raksa, 

senyawa sulfida, senyawa fenolik, amoniak 

serta bahan radioaktif. 

6. Kesadahannya rendah. Kesadahan air dapat 

diakibatkan oleh kandungan ion kalsium 

(Ca2+)dan magnesium (Mg2+). Hal ini dapat 

dilihat bila sabun atau deterjen yang 

digunakan sukar berbusa dan di bagian dasar 

peralatan yang dipergunakan untuk merebus 

air terdapat kerak atau endapan. Air sadah 

dapat juga mengandung ion-ion Mangan 

(Mn2+)dan besi (Fe2+) yang memberikan rasa 

anyir pada air dan berbau, serta akan 

menimbulkan noda-noda kuning 

kecoklatanpada peralatan dan pakaian yang 

dicuci. Air sadah tidak baik untuk 

dikonsumsi, karena dalam jangka panjang 

akan menimbulkan kerusakan pada ginjal, 

dan hati.  

7. Tidak mengandung bakteri patogen 

seperti Escheria coli, yaitu bakteri yang biasa 

terdapat dalam tinja atau kotoran, serta 

bakteri-bakteri lain yang dapat menyebabkan 

penyakit usus dan limpa, yaitu kolera, typhus, 

paratyphus, dan hepatitis. Dengan memasak 

air terlebih dahulu hingga mendidih, bakteri 

tersebut akan mati. 

 

Tujuan Kegiatan 

Program kegiatan ini mempunyai tujuan: 

Memberikan penyuluhan mengenai air bersih  kepada 

penduduk  sekitar daerah tersebut. 

Memberikan pengetahuan kepada penduduk mengenai  

teknik pengolahan air sungai menjadi air bersih sekali 

.Membantu penduduk dalam mengolah air sungai 

menjadi air bersih 

Manfaat Kegiatan 

Menciptakan hubungan/interaksi positif antara 

masyarakat kampus dengan masyarakat 

sekitar.Membantu aparatur desa dalam pengolahan air 

sungai menjadi air bersihMembantu masyarakan 

dalam penyediaan  air bersih yang sehat dan ceria. 

TINJAUAN 

PUSTAKA 

Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis 

air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh 

manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan 

aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi 

persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment 

air minum dan untuk treatmen air sanitasi. Persyaratan 

disini ditinjau dari persyaratan kandungan kimia, 

fisika dan biologis.  Pengertian Air Bersih:1. Secara 

Umum: Air yang aman dan sehat yang bisa 

dikonsumsi manusia.2. Secara Fisik : Tidak berwarna, 

tidak berbau, tidak berasa.3. Secara Kimia: a.PH netral 

(bukan asam/basa) b.Tidak mengandung racun dan 

logam berat berbahaya. Untuk konsumsi air 

minum menurut departemen kesehatan, syarat-syarat 

air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak 

berwarna, dan tidak mengandung logam berat. 

Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh 

manusia, terdapat risiko bahwa air ini telah tercemar 

oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat 

berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan 

memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, 

terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara 

ini, dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, 

banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat 

dihilangkan dengan cara ini. 

Sumber-sumber air bersih: 

Sungai 

Rata-rata lebih dari 40.000 kilometer kubik air segar 

diperoleh dari sungai-sungai di dunia. Ketersediaan ini 

(sepadan dengan lebih dari 7.000 meter kubik untuk 

setiap orang) sepintas terlihat cukup untuk menjamin 

persediaan yang cukup bagi setiap penduduk, tetapi 

kenyataannya air tersebut seringkali tersedia di 

tempat-tempat yang tidak tepat. Sebagai contoh air 

bersih di lembah sungai Amazon walupun 

ketersediaannya cukup, lokasinya membuat sumber air 

ini tidak ekonomis untuk mengekspor air ke tempat-

tempat yang memerlukan. 
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Curah hujan 

Dalam pemanfaatan hujan sebagai sumber dari air 

bersih, individu perorangan/ berkelompok/ pemerintah 

biasanya membangun bendungan dan tandon air yang 

mahal untuk menyimpan air bersih di saat bulan-bulan 

musim kering dan untuk menekan kerusakan musibah 

banjir. 

Air permukaan dan air bawah tanah. 

Sumber-sumber air bersih ini biasanya terganggu 

akibat penggunaan dan penyalahgunaan sumber air 

sehingga terjadi pencemaran air 

Potensi Desa 

Potensi kebutuhan air bersih didesa ini sangat besar 

mengingat penduduknya berjumlah 1000 kepala 

keluarga, dimana kebutuhan air minum 1 galon/kk. 

Kebutuhan air bersih menurut standar WHO perorang 

adalah 200 liter /hari. Jadi bisa diperkirakan kebutuhan 

air bersih desa ini jika per kk berjumlah 5 orang maka 

ada 1000 orang yang memerlukan air bersih sebesar 

200.000 liter perhari = 20 m3/hari. 

Teori Yang Menunjang 

Prinsip pengolahan air sungai menjadi air bersih 

secara umum dikenal istilah menyaring air, 

dimasyarakat prinsip ini sudah pernah didengar namun 

belum banyak yang menerapkannya mengapa karena 

menganggap bahwa air yang mudah didapat dan 

memandang mudah untuk mengolahnya. Ada sebagian 

masyarakat yang memiliki instalasi penyaring air yang 

dipakai saja tapi tidak pernah melakukan pembersihan 

atau pembilasan. Sebaiknya bila sudah memiliki 

diharuskan untuk melakukan pembersihan karena pasir 

dan tanah liat perlu dicuci kembali agar 

penyaringannya bisa lancar. 

Air baku yang akan diolah sebelumnya harus dianalisa 

terlebih dahulu untuk melihat komposisi substansi 

komponen kimia yang ada didalamnya, namun untuk 

masyarakat awam menguji air baku sesuatu yang 

memerlukan biaya besar. Pada umummnya parameter 

uji air baku dilihat dari warna, rasa dan bau secara 

kasat mata dapat terlihat. Air baku tadi haruslah 

disaring terlebih dahulu untuk mengikat partikel 

kotoran yang terbawa didalamnya, saringan pertama 

biasanya berupa saringan kawat baja yang halus 

kemudian dilanjutkan kesaringan alami ialah saringan 

ijuk, pasir dan tanah liat. Kemudian saringan terakhir 

adalah menggunakan karbon aktif untuk penjernihan 

airnya. 

Penambahan bahan kimia dapat dilakukan dengan 

memasukkan tawas diawal perlakuuan dan kaporit 

untuk membunuh kuman, namun penambahan ini 

tidak wajib dipaksakan mengingat bahan kimia adalah 

bahan yang berbahaya bila digunakan dosis yang 

banyak. Penambahan tawas (Al2SO4) dalam air baku 

adalah pengikatan partikel kotoran yang ada dalam air 

kemudian digumpalkan menjadi berat kemudian 

mengendap dalam dasar tanki selanjutnya bisa 

disaring. Penambahan kaporit (NaOCl) adalah untuk 

membunuh kuman yang ada didalam air. Penambahan 

bahan kimia yang berlebihan menyebabkan rasa air 

yang diolah rasa kelat dan bau, hal inilah yang tidak 

dianjurkan untuk digunakan secara overdosis. 

Pemisahan menggunakan batuan mineral seperti 

zeolit, bentonit, mangan dan ferrolite yang akhir-akhir 

ini dijadikan bahan pertimbangan dalam pengolahan 

air baku sangatlah dianjurkan karena tidak 

memerlukan bahan kimia seperti tawas dan kaporit 

seperti yang disebut diatas. Pengolahan air seperti ini 

biasanya diakhir dengan penggunaan membran agar 

kuman tidak bisa lolos dari pengolahan ini. Dengan 

kata lain, pengolahan seperti ini disebut dengan cara 

dingin, karena airnya tidak perlu dimasak lagi, bisa 

langsung diminum. 

 

Parameter Yang Berpengaruh 

Parameter yang berpengaruh dalam mengolah air baku 

adalah konsentrasi kotoran yang terbawa atau Total 

Suspended Solid(TSS), Chemical Oksigen 

demand(COD), Biologycal Oxygen Demand(BOD), 

Derajat keasaman (pH), Temperatur dan 

kesadahanairnya. Bahkan total kuman yang terdapat 

didalam airpun bisa dihitung, karedna peralatan uji air 

ini makin canggih. Dulu untuk menguji BOD secara 

manual memerlukanwaktu 5 hari, sekarang cukup 

dalam beberapa jam saja sudah dapat diketahui angka 

BODnya. Derajat keasaman (pH) air menyatakan nilai 

kenetralan air itu seberapa jauh, untuk air yang bersifat 

netral pH air berkisar antra 6.4.- 7.0. pada angka inilah 

air dinyatakan bisa digunakan sebagai air bersih. 

 

MATERI DAN METODE KEGIATAN 

Kerangka Pemecahan Masalah 

Air sungai yang keruh namun tidak berbau, begitu 

penduduk desa Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan 

, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 

menyebutnya adalah air yang tidak dapat digunakan 

untuk keperluan sehari-hari selain air hujan. Air hujan 

biasanya hanya digunakan untuk dikonsumsi saja 

karena jumlahnya yang terbatas. Di musim yang telah 

menjadi tidak menentu akibat efek pemanasan global 

ini, curah hujan sangat tidak menentu. Warga tak 
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Penyuluhan Pengolahan Air Sungai 

jarang kesulitan untuk mendapatkan air bersih 

sehingga mereka pun harus merogoh kocek untuk 

membeli air bersih.  

Dengan dikembangkannya instalasi air, akan 

mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan bahan 

pangan seperti untuk mandi dan masak. Hanya saja, 

minimnya pelatihan dan penyuluhan mengenai  

pengolahan air bersih. 

Pengambilan sample digunakan untuk menguji coba 

senyawa-senyawa yang telah tercemar di laboratorium 

kemudian menggantinya dengan senyawa yang baik 

lalu diaktifkan. Hal ini bertujuan untuk 

mengembalikan fungsi dari alat penjernih air tersebut. 

Air sungai yang keruh dapat dijernihkan kembali dan 

warga tidak akan kesulitan dalam mencari air bersih 

lagi. Uang yang disisihkan untuk membeli air bersih 

pun dapat dialihkan untuk keperluan rumah tangga 

lainnya. 

Spesifikasi Teknis 

 

Instalasi pengolah air sungai menjadi air 

bersih terdiri dari : 

1. Pasir kuarsa 

2.Karbon aktif 

3.Manganan Ferrolyte 

4.Pelunak Air 

5. Pompa 

 

 
 

 

Realisasi Pemecahan Masalah 

Masalah yang dihadapi masyarakat desa Tirta Harja  

Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin  

adalah masalah sulitnya air bersih  didapat sementara 

disekeliling desa ini diapit oleh anak sungai yang 

berpotensi sebagai sumber air baku. Bagaimana 

realisasi pemecahannya sesuai dengan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat  yang disusun sebagai 

berikut : 

1. Penjelasan tentang pengolahan air baku 

menjadi air bersih 

2. Diskusi dengan  masyarakat yang terlibat 

mengenai pengolahan  air bersih. 

3. Tanya jawab sekitaran masalah air. 

4. Penyebaran questionare pengetahuan  

tentang air bersih 

5. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. 
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Khalayak Sasaran 

Organisasi desa yang terdapat di desa Tirta Harja  

Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin, 

Sumatera Selatan salah satunya adalah Musyawarah 

Desa. Hampir tidak ada kegiatan kepemudaan didesa 

ini, karena kebanyakan anak anak muda setelah tamat 

SD melanjutkan sekolahnya di Palembang.  

Keterkaitan 

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan metoda 

penyuluhan/presentasi dengan membagikan 

kuesioner kepada khalayak sasaran tentang 

pengolahan air bersih. Di akhir sesi peragaan 

dilakukan tanya jawab dan penyebaran form 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta yang 

lebih difokuskan pada topik pengabdian. 

Evaluasi 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan adalah kombinasi 

antara metode penyuluhan dan demontrasi peragaan 

alat instalasi pengolahan air baku.Kegiatan ini 

dianggap berhasil  bila lebih dari 75% masyarakat 

sasaran memahami pengetahuan dan teknologi 

pengolahan air baku yang disampaikan . Akhir dari 

kegiatan ini dilakukan survey umpan balik mengenai 

kegiatan ini. Materi yang akan ditanyakan adalah : 

a, Pemahaman masyarakat mengenai pengolahan air 

baku dan persyaratan yang harus dipenuhinya 

b.Pemahaman masyarakat mengenai peralatan yang 

digunakan pada pengolahan baku.  

 

RANCANGAN KEGIATAN 

Penyuluhan pengolahan air sungai menjadi air bersih 

didesa Tirta Harja  Kecamatan Muara Sugihan 

Kabupaten Banyuasin, Menuju kedesa  ini  ditempuh 

dari dermaga BKB  adalah 2. jam perjalanan 

menggunakan speedboat.   

Evaluasi Kegiatan 

Evalausi kegiatan akan dilakukan dengan cara 

menyebarkan questionare sebanyak 20lembar formulir 

pertanyaan yang terdiri dari 10 butir pertanyaan. Dari 

lembar yang dikembalikan  kepada tim tercatat 

sebanyak 5 lembar yang tidak terisi.  
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ABSTRAK: Kota Palembang memiliki banyak industri rumahan pengolahan makanan tradisional berbahan dasar ikan 

seperti industri kerupuk, kemplang, pempek, dan lain sebagainya. Besarnya potensi pemanfaatan ikan tidak diiringi 

dengan pengelolaan limbah tulang ikan secara baik. Hal ini diakibatkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat 

industri terhadap teknologi pemanfaatan limbah tersebut. Adanya program penyuluhan (transfer knowledge) sebagai 

bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan akademisi dan masyarakat industri diharapkan dapat membantu 

mengurangi limbah tulang ikan hasil pengolahan panganan, meningkatkan nilai ekonomis limbah dan ekonomi 

masyarakat sekitar. Tulang ikan merupakan limbah utama industri hasil pengelolaan ikan, memiliki kandungan kalsium, 

karbonat dan fosfor yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan nilai gizi pakan ternak. Tepung tulang ikan diolah 

melalui proses perebusan, pemanasan, pengeringan dan penggilingan/penghalusan, merupakan cara yang sederhana dan 

mudah diterapkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat industri Kecamatan Seberang Ulu I dalam kegiatan paparan 

dan tanya jawab teknologi pemanfaatan limbah tulang ikan menjadi pembelajaran yang baik dalam kegiatan pelestarian 

lingkungan. 

 

Kata Kunci: limbah, tulang ikan, tepung tulang ikan, pakan ternak, penyuluhan. 

 

ABSTRCT: Palembang has many home processing industries that utilize fish to traditional foods such as fish crackers, 

fish cakes, etc. Unfortunately, those high potency in utilizing fish doesn’t followed by a good management of fishbone 

waste, due to lack of community information in waste utilization technology. The existence of transfer knowledge 

program in form of community services hopefully can reduce fishbone waste and improve its economic value, and so 

improve economic of the society around. Fishbone is a form of waste produced from fish processing industries that 

contains calcium, carbonate and phosphorus that may utilize to improving the food nutrition of animal feed. Fishbone 

powder is processing from a simple procedures such as boiling, heating, drying, and grinding, that is easily 

implemented. A community participation of Seberang Ulu I in presentation and question-answer activities about 

fishbone utilization technology may become a good community education in environmental conservation.  

 

Keywords: waste, fishbone, fishbone flour, animal feed, counseling.  

 

PENDAHULUAN 

 

Peningkatan nilai produksi ikan dari tahun ke tahun 

menunjukkan nilai yang cukup tajam. Ikan merupakan 

komoditas perikanan Indonesia yang banyak 

menghasilkan devisa setelah udang. Di Sumatera Selatan 

khususnya Kota Palembang, ikan dimanfaatkan untuk 

pembuatan panganan tradisional seperti kerupuk, 

kemplang, pempek, otak-otak, dan lain sebagainya, oleh 

industri rumah tangga ataupun oleh masyarakat 

perumahan. Peningkatan volume produksi akan 

meningkatkan volume limbah hasil pengolahannya pula. 

Ikan memiliki 65% bagian yang dapat dimakan 

(edible flesh) dan 35% bagian limbahnya (Wulandari, 

2013). Limbah ikan hasil industri makanan dapat berupa 

tulang ikan baik tulang rangka, kepala, sirip dan ekor, 

selain jeroan, kulit dan sisik ikan itu sendiri. Didalam 

tulang ikan sendiri masih memiliki banyak nutrisi berupa 

garam mineral yang dapat dimanfaatkan, seperti yang 

tercantum pada Table 1 berikut. 

 

Tabel 1 Kandungan Mineral dalam Tulang Ikan. 

 

Komposisi Tulang Persen (%) 
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Komponen Anorganik: 

- Kalsium 

- Potassium 

- Sodium 

- Magnesium 

- Carbonat 

- Pospat 

 

39% 

0,2% 

0,7% 

0,5% 

9,8% 

17% 

Komponen organik 33% 

Sumber: Hernaiawati, 2008. 

 

Pemanfaatan limbah sisa olahan ikan perlu 

dikembangkan sehingga tidak menjadi sumber 

pencemaran lingkungan secara terus menerus. 

Di Indonesia sendiri, pemanfaatan atau pengolahan 

limbah bagian ikan menjadi tepung ikan untuk pakan 

ternak (Harris, 2011), lem tulang ikan (Nugroho, 2015), 

sumber gelatin (Fatimah, 2008), sumber hidroksiapatit 

(Lokapuspita, 2012), sumber kalsium (Adawiyah, 2014), 

sumber kitosan (Aziz, 2017) dan lainnya sudah banyak 

diteliti. Akan tetapi penerapan teknologi tersebut agar 

dapat dilakukan oleh masyarakat belum banyak 

dilakukan, sehingga masyarakat masih minim 

pengetahuan dalam pengelolaan limbah bagian ikan yang 

tidak terpakai. 

Program penyuluhan sebagai bentuk pengabdian 

kepada masyarakat (PKM) yang melibatkan akademisi 

(dosen dan mahasiswa) Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan masyarakat industri pengelola panganan 

berbasis ikan yang dilakukan di wilayah Kecamatan 

Seberang Ulu I Kota Palembang, diharapkan dapat 

membantu mengurangi limbah tulang ikan hasil 

pengolahan panganan, meningkatkan nilai ekonomis 

limbah dan ekonomi masyarakat sekitar. 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Kegiatan PKM dilakukan pada tanggal 2 Juni 2018 di 

wilayah Seberang Ulu I (Jalan Faqih Usman) Kota 

Palembang, yang melibatkan para pembuat 

kerupuk/kemplang dan ibu-ibu rumah tangga. 

 

Pelaksanaan kegiatan PKM menggunakan metode 

paparan dan tanya-jawab langsung, dengan tahapan 

pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Studi lapangan 

Mahasiswa melakukan survei lapangan ke alokasi 

pembuatan kerupuk/kemplang mengenai jenis dan 

pengelolaan limbah yang telah berjalan di wilayah 

tersebut. 

2. Studi pustaka 

Mahasiswa mencari bahan pustaka atau metode 

pengelolaan  yang cocok untuk diimplementasikan 

di lapangan oleh masyarakat, dengan berkonsultasi 

kepada dosen program studi. 

3. Persiapan lokasi dan waktu 

Tim PKM melakukan koordinasi dengan Ketua RT 

dan pelaku usaha dalam menentukan lokasi 

penyuluhan dan waktu pelaksanaan. 

4. Persiapan materi paparan 

Mahasiswa menyiapkan materi presentasi yang 

dibimbing oleh dosen penanggungjawab kegiatan, 

agar mudah dipahami masyarakat dalam 

penyampaiannya. 

5. Pelaksanaan 

Penyuluhan dalam bentuk presentasi slide dan 

diskusi tanya-jawab. 

6. Evaluasi kegiatan dan pelaporan 

Mahasiswa menyiapkan laporan akhir pelaksanaan 

dan evaluasi kegiatan. 

 

Prosedur pengelolaan limbah tulang ikan yang 

disampaikan disadur dari penelitian yang telah 

dilaksanakan (Harris, 2011) dengan sedikit perubahan. 

Alur pengolahannya terdapat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan baku, limbah ikan 

(gabus/tenggiri) 

Pencucian dan 

pembersihan kotoran 

Perebusan, 1 jam 

Penggilingan dengan 

mesin penggiling 

Pengepresan (pengurangan 

kadar air dan lemak) 

Pengeringan dengan 

oven, suhu 50oC, 12 jam 

Penghalusan (penepungan 

dengan mesin penepung) 

Pengayakan (bila 

diperlukan) 

Tepung tulang ikan 

Air/minyak 
sisa 
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Tuliskan Judul Makalah (judul singkat) 

 

Gambar 1 Alur pengolahan limbah tulang ikan menjadi 

tepung ikan. 

 

Tepung tulang ikan inilah yang nantinya siap diolah 

untuk menjadi bahan baku utama pakan ternak seperti 

pakan unggas dan pellet ikan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dengan mengikuti alur pengolahan limbah tulang 

ikan pada Gambar 1, didapatkan hasil tepung ikan yang 

masih memenuhi standar SNI tepung ikan untuk pakan 

ternak, dengan kualitas mutu III (Harris, 2011) atau 

rujukan terbaru SNI 2715:2013. 

Antusias dan keikutsertaan warga dalam mengikuti 

penyuluhan dan memberikan pertanyaan kepada tim 

penyuluh menjadi salah satu indikator tingginya minat 

masyarakat untuk dapat mengelola limbah tulang ikan 

yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. 

Selain itu, kegiatan PKM yang dilakukan dan partisipasi 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini mendapatkan 

apresiasi yang cukup besar dari Ketua RT setempat. 

Dimana ketua RT setempat mengucapkan terimakasih 

dengan adanya kegiatan ini dan mengharapkan akan 

adanya lagi kegiatan serupa dalam pelestarian kebersihan 

lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat di 

wilayahnya. 

Dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan, pada 

Gambar 2 berikut. 

 

 

Gambar 2 Dokumentasi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat di Kec. Seberang Ulu I Palembang. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan 

Seberang Ulu I dalam bentuk paparan dan tanya jawab 

teknologi pemanfaatan limbah tulang ikan menjadi 

tepung ikan (bahan baku pakan ternak) dapat menjadi 

pembelajaran yang baik guna pelestarian lingkungan dan 

diharapkan dapat membantu mengurangi limbah, 

meningkatkan nilai ekonomis limbah tulang ikan, dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. 
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ABSTRAK: Limbah  plastik untuk daur ulang dan diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna , secara  garis 

besar plastik  dapat digolongkan  menjadi  dua yaitu thermoplastic,  yaitu dapat  dibentuk kembali dengan mudah dan 

diproses menjadi bentuk lain dan bersifat thermoset, bila telah dipakai tidak dapat digunakan  kembali. Salah satu jenis 

plastik yaitu Polyethylene  Telephthalate  (PET) ini merupakan  jenis plastik terbaik yang bisa digunakan sebagai botol 

- botol minuman ringan (bersoda/terkabonasi). Pada penelitian ini dilakukan pembuatan biji plastik dengan 

menggunakan alat pelumer dati mesin penggiling ikan yang dimodifikasi dengan pemanas gas dan nozzle mencapai dari 

100°C 120 °C 130°C 160°C  berat plastik dimana berat awal plastik  100gram, 150 gram 300gram, 250 gram dan 300 

gram masing-masing membutuhkan  waktu 625 detik, 700 detik, 745 detik, 835 detik dan 897 detik,  Berkurangnya  

bahan plastik karena terjadi penyusutan selama dilebur yaitu mencapai 35 gram - 80 gram.  

  

Kata Kunci: Limbah Plastik, Pelumer, Biki Plastik 

 

ABSTRACT: Plastic waste for recycling and reprocessing becomes a more useful item, in broad outline plastic can be 

classified into two namely thermoplastic, which can be easily reshaped and processed into other forms and is thermoset, 

if it has been used it cannot be reused. One type of plastic, Polyethylene Telephthalate (PET), is the best type of plastic 

that can be used as bottles of soft drinks (carbonated / colonized). In this research, the making of plastic seeds using a 

lubricating device from a fish grinding machine modified with a gas heater and nozzle reached from 100 ° C 120 ° C 

130 ° C 160 ° C plastic weight where the initial weight of plastic 100gram, 150 gram 300gram, 250 gram and 300 

grams each takes 625 seconds, 700 seconds, 745 seconds, 835 seconds and 897 seconds, reduced plastic material due to 

shrinkage during melting which is 35 grams - 80 grams. 

  

Keywords: Plastic Waste, Lubricant, Biki Plastic 
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ABSTRAK: Melimpahnya sinar matahari yang hampir ada di sepanjang tahun merupakan energi gratis (Free 

energy) yang dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Pemahaman mengenai sumber energi matahari dan cara 

memanfaatkannya sebagai sumber listrik yang dapat digunakan sebagai penerangan rumah, lampu tidur, lampu 

baca, dan lain lain perlu diajarkan kepada masyarakat, dalam pengabdian ini dilakukan pada SMAN3 Desa Ulak 

Kerbau Baru Ogan Ilir. Pelatihan dilakukan dengan membuat sistem penerangan rumah dengan sumber panel 

matahari 20 Wp yang disimpan ke batere kering 12 Volt, 7,5 AH dan beban listrik 12 Watt. Serta merangkai 

Lampu LED menjadi Lampu Baca dan Lampu Penerangan Rumah. 

Kata kunci: energi matahari, lampu LED. 

ABSTRACT: The prosperity of sunshine that is practically adequately throughout the period is free energy that 

can be exploited as electrical energy. Knowledge of solar energy sources and how to apply them as electricity 

sources that can be employed as lighting for homes, sleeping lights, reading lights, and alternatives require to 

be coached to the community, in this employment brought out at SMAN3 New Ulak Kerbau Village Ogan Ilir. 

The training was driven out by establishing a home lighting system with solar panel sources. 20 Wp was stored 

on 12 Volt dry batteries, 7.5 AH and 12 Watt electric loads. And assembling LED lights into Reading Light and 

Home Lighting Lights 

Key Words: Solar energy, LEDLights 

 

1. Pendahuluan[1,3] 

 Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber 

energi alternatif untuk mengatasi krisis energi, 

khususnya minyak bumi, yang terjadi sejak tahun 

1970-an mendapat perhatian yang cukup besar dari 

banyak negara di dunia. Di samping jumlahnya yang 

tidak terbatas, pemanfaatannya juga tidak 

menimbulkan polusi yang dapat merusak 

lingkungan.Cahaya atau sinar matahari dapat 

dikonversi menjadi listrik dengan menggunakan 

teknologi sel surya atau fotovoltaik. 

 Komponen utama sistem pembangkit listrik 

tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan teknologi 

fotovoltaik adalah sel surya.Saat ini terdapat banyak 

teknologi pembuatan sel surya. Sel surya 

konvensional yang sudah komersil saat ini 

menggunakan teknologi wafer silikon kristalin yang 

proses produksinya cukup kompleks dan mahal. 

Secara umum, pembuatan sel surya konvensional 

diawali dengan proses pemurnian silika untuk 

menghasilkan silika solar grade (ingot), dilanjutkan 

dengan pemotongan silika menjadi wafer silika. 

Selanjutnya wafer silika diproses menjadi sel surya, 

kemudian sel-sel surya disusun membentuk modul 

surya.  Tahap terakhir adalah mengintegrasi modul 

surya dengan BOS (Balance of System) menjadi 

sistem  PLTS. BOS adalah komponen 

pendukung  yang digunakan dalam sistem PLTS 

seperti inverter, batere, sistem kontrol, dan lain-lain. 

Saat ini pengembangan PLTS di Indonesia telah 

mempunyai basis yang cukup kuat dari aspek 

kebijakan.Namun pada tahap implementasi, potensi 

yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.Secara 

teknologi, industri photovoltaic (PV) di Indonesia 

baru mampu melakukan pada tahap hilir, yaitu 

memproduksi modul surya dan mengintegrasikannya 

menjadi PLTS, sementara sel suryanya masih 

impor.Padahal sel surya adalah komponen utama dan 

yang paling mahal dalam sistem PLTS.Harga yang 

masih tinggi menjadi isu penting dalam 
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perkembangan industri sel surya. Berbagai teknologi 

pembuatan sel surya terus diteliti dan dikembangkan 

dalam rangka upaya penurunan harga produksi sel 

surya agar mampu bersaing dengan sumber energi 

lain. 

Mengingat ratio elektrifikasi di Indonesia baru 

mencapai 55-60 % dan hampir seluruh daerah yang 

belum dialiri listrik adalah daerah pedesaan yang 

jauh dari pusat pembangkit listrik, maka PLTS yang 

dapat dibangun hampir di semua lokasi merupakan 

alternatif sangat tepat untuk dikembangkan. Dalam 

kurun waktu tahun 2005-2025, pemerintah telah 

merencanakan menyediakan 1 juta Solar Home 

System berkapasitas 50 Wp untuk masyarakat 

berpendapatan rendah serta 346,5 MWp PLTS hibrid 

untuk daerah terpencil. Hingga tahun 2025 

pemerintah merencanakan akan ada sekitar 0,87 GW 

kapasitas PLTS terpasang. 

Dengan asumsi penguasaan pasar hingga 50%, pasar 

energi surya di Indonesia sudah cukup besar untuk 

menyerap keluaran dari suatu pabrik sel surya 

berkapasitas hingga 25 MWp per tahun.Hal ini tentu 

merupakan peluang besar bagi industri lokal untuk 

mengembangkan bisnisnya ke pabrikasi sel surya. 

Indonesia memiliki kondisi geografis yang terdiri 

dari kepulauan, luas wilayah nusantara serta 

banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala 

untuk penyediaan energi listrik terutama penyaluran 

serta transportasi secara efisien, andal dan memenuhi 

skala ekonomis, hal ini menyebabkan salah satu 

kendala pembangunan prasarana dan sarana listrik di 

wilayah desa terpencil atau pedalaman. Pembangkit 

listrik tenaga surya sudah banyak dipasarkan di toko-

toko dan dapat dibeli sesuai keinginan daya yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu 

diberikan pengetahuan tentang merakit pembangkit 

listrik tenaga surya. Sasaran sekolah menengah 

sebagai pusat penyebar luasan pengetahuan tentang 

pentingnya pembangkit alternatif yang terjangkau 

dan dapat dibuat sendiri oleh msyarakat, yaitu 

pembangkit tenaga surya perlu digalakkan agar dapat 

memberikan efek yang luas dalam masyarakat 

tentang perakitan sel surya sebagai sarana pelistrikan 

rumah ataupun desa. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Saya ingin seluruh provinsi di Indonesia yang 

kekurangan litrik pakailah matahari. Ini terobosan 

yang paling baik. Kita mulai di Pulau Dewata, Bali. 

Saya minta gubernur-gubernur yang ingin nyontek 

boleh datang ke Bali. Lihat disini ke Karangasem dan 

Bangli. Dan nanti kalau mau dibangun di daerahnya 

nanti saya akan supervisi. Saya akan kirim tim ke 

sana untuk membantu. Ini cara kita untuk 

membangun listrik dengan menggunakan listrik non-

BBM." ujar Menteri ESDM saat melakukan door 

stop dengan para wartawan[2,4].Keunggulan PLTS 

a. Hampir tidak ada biaya operasi, kecuali 

perawatan / penambahan air aki. 

b. Kapasitas bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan pemakaian, mulai dari kapasitas 

yang kecil lebih dari 10 watt sampai 

kapasitas besar beberapa ratusan watt. 

c. Dapat ditempatkan dimana saja bila 

tersedia cahaya matahari. 

d. Teknologi yang sederhana dengan 

pelatihan singkat bagi pemakai. 

e. Umur pakai sampai 20 tahun dengan 

jaminan selama 5 tahun. 

 

3. Data dan Metode Penelitian 

 Ada beberapa jenis solar panel yang tersedia 

untuk penerangan rumah dan ada di pasaran : 10WP, 

20WP, 30WP, 50WP dan 100WP. Untuk peragaan 

ini digunakan solar panel 20Wp, batere aki 12 volt. 

7,5 Ah untuk menghidupkan lampu baca LED 7.5 

watt, lampu matrik 12 watt. Seperti terlihat pada 

gambar 1. Solar panel 10 WP yang disambung 

langsung ke LED seri 1,2 watt dan gambar 2. Led 

yang seri yang dimasukkan ke kotak plastik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Solar panel 20 Wp 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lampu LED Baca 7,5 Watt 

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan 

memberi pelatihan merakit solar sel. membuat lampu 

LED untuk membaca, menyambung secara seri dan 

paralel lampu LED untuk lampu baca dan lampu 

penerangan. Memberikan pengetahuan tentang cara 
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menghitung resistansi yang dipasang seri pada lampu 

LED. 

4. Hasil Penelitian 

1. Lampu baca yang dihasilkan sebesar 7,5 watt 

dipasang pada ketinggian  dengan bidang baca 75 

cm, seperti gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lampu LED baca 7,5 watt. a) isi lampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Lampu menyala 

2. Lampu penerangan 3 watt dibuat dari LED  type 

strawhat white led diode (5 volt)  yang dimasukkan 

ke bohlam kaca bening, seperti gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Lampu penerangan 3 watt 

Rangkaian solar panel matahari diperlihatkan pada 

gambar 5 dibawah ini, yang terdiri dari Pembangkit 

Energi Listrik: Solar panel 20 Wp,  PenyimpanEnergi 

Listrik: Batere 12 volt 7,5 Ah, Peralatan DC ke AC: 

inverter 100 A dan Beban Listrik: Lampu baca: 7,5 

watt dan lampu penerangan 3 watt. Pada jam 10.00 

pagi sampai jam 15.30 sore daya yang dihasilkan 

oleh solar panel sekitar 9 Watt dan dimanfaatkan 

langsung sebagai daya lampu (tanpa peralatan batere 

dan inverter) 

Gambar 5. Sistem Pembangkit Tenaga Matahari 20 

Wp. 
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Gambar dibawah ini pada saat peragaan pengabdian 

kepada masyarakat (PPM) di SMAN3 Desa Ulak 

Kerbau Baru Ogan Ilir 

 

 

Gambar 6.SMAN3 Desa Ulak Kerbau Baru Ogan 

Ilir. 

KESIMPULAN 

Lampu Led yang dihasilkan sesuai dengan kapasitas 

pembangkit 20 Wp yang ada tidak mencapai 10,5 

Watt. 
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ABSTRAK: Kegiatan pengabdian masyarakat ini yang dilakukan oleh tim dosen Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

untuk siswa dan guru SMA 3 Tanjung Raja Desa Ulak Kerbau Baru Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera selatan. Sumber air 

yang dimanfaatkan oleh sekolah merupakan air sumur yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena berbau, berwarna 

kuning kecoklatan, dan asam. Untuk itu tim FT Unsri mencoba menawarkan solusi pengolahan air tersebut 

menggunakan teknologi ultrafiltrasi. Perangkat ultrafiltrasi yang didisain terdiri dari  pompa, membrane ultrafiltrasi dan 

perangkat Ultra Violet dan telah diujicoba menggunakan air sumur sumur dan hasilnya diperoleh air bersih yang 

memenuhi standard bahkan untuk air minum. Perangkat Ultrafiltrasi ini dapat menghasilkan 800 Liter air bersih per 

hari. 

 

Kata Kunci: Air bersih, membrane, ultrafiltrasi, sinar UV 

 

ABSTRACT:The public service activities were conducted by a team of lecturer from the Engineering Faculty, 

UniversitasSriwijaya for high school students and teachers in SMA 3 Tanjung Raja OganIlir, South Sumatra Water 

sources are utilized by the school community is well water that did not meet the health standard because its smell, 

brownish yellow color, and low acidity. For that Engineering Faculty UniversitasSriwijaya team tried offering 

solutions that use of Ultrafiltration technology water treatment. Ultrafiltration devices designed consists of pump, 

ultrafiltration membrane and Ultraviolet devices have been tested using well water wells. The result obtained was clean 

water that meets the clean water standard for even drinking water. The Ultrafiltration device can produce 800 liters of 

clean water per day.   

 

Keywords: Clean water, membrane, ultrafiltration, UV light 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Ulak Kerbau Baru terletak diwilayah 

Kecamatan Tanjung Raja, sebelumnya menyatu dengan 

Desa Ulak Kerbau Lama. Nama desa Ulak Kerbau Baru 

berasal dari kata ulak (pusaran air) dan kerbau (hewan 

ternak), maka penduduk masyarakat menamakan desa 

tersebut dengan namadesa Ulak Kerbau Baru. Desa Ulak 

Kerbau Baru terletak di tepian Sungai Ogan dan di 

pinggiran Jalan Lintas Timur (antara Kota Kecamatan 

dengan Kota Kabupaten). Masyarakat Desa Ulak Kerbau 

Baru sebagian besar menganut agama Islam, mayoritas 

bermata pencaharian sebagai Pengrajin (home industry) 

dan sebagai petani, tetapi ada sebagian masyarakat 

menjadi pedagang. Desa Ulak Kerbau Baru merupakan 

salah satu dari 241 desa yang ada di wilayah Kabupaten 

Ogan Ilir dan salah satu dari 19 Desa di wilayah 

Kecamatan Tanjung Raja yang terletak 6 Km ke arah 

Barat dari Ibu Kota Kecamatan dan 14 Km kearah Timur 

dari Ibu Kota Kabupaten dan mempunyai luas ± 4,00 

Km2, Desa Ulak Kerbau Baru terbagi menjadi 3 dusun 

yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Desa 

Ulak Kerbau Baru mempunyai Iklim kemarau dan 

penghujan sebagaimana desa-desa lain diwilayah 

Indonesia dalam hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada. Sebanyak 35% 

penduduk desa berpendapatan dari hasil pertanian dan 

perkebunan, lahan persawahan dengan luas ± 70 Ha dan 
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lahan perkebunan seluas ± 27 Ha yang dapat dijadikan 

aspirasi pemerintah untuk membantu para petani dalam 

meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan 

didukung sarana dan prasarana yang 

memadai.Disamping pertanian dan perkebunan potensi 

desa Ulak Kerbau Baru ada pada Sumber Daya Manusia 

yaitu banyaknya Industri Kecil Menengah (UKM) dalam 

hal ini pembuatan pakaian jadi. Kerajinan ini sangat 

memicu perekonomian didesa ini maupun secara Global 

dalam bidang Industri dikabupaten Ogan Ilir.  

Target pengabdian masyarakat ini adalah guru dan 

siswa SMA Negeri 3 Tanjung Raja yang berlokasi di 

Desa Ulak Kerbau. SMA Negeri 3 Tanjung Raja berdiri 

sejak tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Kabupaten 

Ogan Ilir, SMA Negeri 3 Tanjung Raja Menempati 

gedung eks. Gedung SD Negeri 1 Ulak Kerbau Baru 

yang berlokasi di Jalan Raya Desa Ulak Kerbau Baru 

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan.Terhitung 04 April 2015 SMA ini 

dikepalai oleh Drs. Thohir Hamidi, M.Si.  

SMA Negeri 3 Tanjung Raja memiliki 12 Ruang 

Belajar, 1 ruang Kepala Sekolah, Guru, dan Tata Usaha 

dan pada saat ini memiliki 371 orang siswa dan 36 orang 

tenaga pendidik serta 4 orang tenaga kependidikan. 

Jumlah penduduk Desa Ulak kerbau Baru per Januari 

2011 berjumlah 450 KK, terdiri dari 1.523 jiwa.  Desa 

Ulak Kerbau Baru merupakan salah satu desa di 

pinggiran Sungai Ogan. Air Sungai Ogan melimpah dan 

selama empat tahun terakhir tidak pernah mengalami 

kekeringan, namun ketersediaan air bersih menjadi 

permasalahan utama desa. Siswa dan guru Desa Ulak 

Kerbau Baru biasa menggunakan air sumur dan air 

sungai untuk dikonsumsi. Teknologi pengolahan air 

bersih yang sudah diterapkan berupa kaporit pada air 

sungai sebelum digunakan untuk keperluan mandi, cuci, 

kakus (MCK) dan konsumsi.  

 

Tujuan Kegiatan 

Program kegiatan ini mempunyai tujuan 1) 

memberikan penyuluhan mengenai air yang layak 

dikonsumsi kepada siswa dan guru, 2) memberikan 

pengetahuan kepada siswa mengenai teknik ultrafiltrasi 

dan 3) membantu komunitas sekolah dalam hal 

pengadaan air bersih untuk keperluan sehari-hari. 

Manfaat Kegiatan 

Pelaksanaan program penyuluhan ini akan 

memberikan manfaat1) menciptakan hubungan/interaksi 

positif antara masyarakat kampus dengan masyarakat 

sekitardan2) membantu masyarakat dalam merancang 

sendiri unit pengolahan air sungai menjadi air bersih 

guna keperluan sehari-hari. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Air Bersih 

Air adalah zat atau materi yang penting bagi semua 

bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di 

bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. 

Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) 

tersedia di bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air 

asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-

puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai 

awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan 

lautan es. Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak 

mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui penguapan, 

hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah (runoff, 

meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. Air bersih 

penting bagi kehidupan manusia. Di banyak tempat di 

dunia terjadi kekurangan persediaan air.  

Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas 

(uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara 

alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga 

wujudnya tersebut. Pengelolaan sumber daya air yang 

kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air, 

monopolisasi serta privatisasi dan bahkan menyulut 

konflik. Indonesia telah memiliki undang-undang yang 

mengatur sumber daya air sejak tahun 2004 yakni 

Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air. 

Tubuh manusia terdiri dari 55% sampai 78% air, 

tergantung dari ukuran badan. Agar dapat berfungsi 

dengan baik, tubuh manusia membutuhkan antara satu 

sampai tujuh liter air setiap hari untuk menghindari 

dehidrasitergantung pada tingkat aktivitas,suhu, 

kelembaban, dan beberapa faktor lainnya. Selain dari air 

minum, manusia mendapatkan cairan dari makanan dan 

minuman lain selain air. Sekitar 75% tubuh manusia 

terdiri dari airdanorgan tubuh seperti otak, memiliki 

kadar air diatas 90%, darah 90%, jantung 75%, paru-

paru 86%, hati 86%, ginjal 83% dan otot sekitar 75%. 

Air tersebut digunakan untuk menjaga kestabilan 

metabolisme tubuh agar berjalan baik diantaranya untuk 

mengganti cairan tubuh yang hilang atau keluar baik itu 

melalui keringat, air seni, sekresi dll. 

Air merupakan senyawa kimia yang terdiri dari atom 

H dan O. Sebuah molekul air terdiri dari satu atom O 

yang berikatan kovalen dengan dua atom H. Molekul 

yang satu dengan molekul–molekul yang lainnya 

bergabung dengan satu ikatan hidrogen antara atom H 

dengan atom O dari molekul air yang lain. Adanya 

ikatan hidrogen inilah yang menyebabkan air 

mempunyai sifat – sifat yang khas, yaitu:pelarut yang 

baik, konstanta dielektrik paling tinggi diantara cairan 

murni lainnya, Tegangan permukaan lebih tinggi 

daripada cairan lainnya, Transparan terhadap cahaya 
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tampak dan sinar yang mempunyai panjang gelombang 

lebih besar dari sinar Ultraviolet, Bobot jenis tertinggi 

dalam bentuk cairan ( fasa cair ) pada 4oC, dan Panas 

penguapan lebih tinggi dari material lainnya. 

Air bersih di Propinsi Sumatra Selatan belum 

sepenuhnya dapat disuplai oleh Perusahaan Daerah Air 

Minum setempat terutama untuk penduduk yang 

berdomisili di pedesaan yang sebagian besar 

mengandalkan air sungai dan air sumur untuk keperluan 

air bersih. Air sumur dari daerah rawa merupakan air 

permukaan yang mengandung kandungan logam berat, 

kandungan zat organik, mikroorganisme berbahaya serta 

bakteri yang terdapat di dalam air yang dapat 

menganggu kesehatan. Air sumur yang berasal dari 

daerah rawa tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan 

untuk air minum karena derajat keasamannya. Oleh 

karena itu, diperlukan pengelolaan dan perlindungan 

sumber daya air permukaan/sumur dan rawa secara 

seksama. Salah satu cara untuk menetralkan kandungan 

logam berat dan kandungan zat organik yang bersifat 

merusak tubuh yaitu dengan menggunakan teknologi 

membran (Agmalini et.al. 2013). Keberadaan logam 

berat seperti Fe dan Zn dalam air permukaan dapat 

direduksi dengan filtrasi menggunakan membran 

keramik sehingga hasilnya akan dapat digunakan sebagai 

air bersih (Nasir, 2013). Penambahan koagulan PAC dan 

Sodium Alginate terhadap kualitas air bersih yang 

dihasilkan pada pengolahan air sungai Musi dan air rawa 

menggunakan membran keramik menunjukkan bahwa 

koagulasi dengan penggunaan koagulan PAC dan 

Sodium Alginate efektif dalam menurunkan turbidity 

dan kandungan logam Fe permeat. (Nasir et al 2013). 

Seperangkat peralatan pengolah air sungai menjadi 

air bersih dibuat dengan menggunakan pompa 

sentrifugal, membranhollow fiber, tabung stainless dan 

tangki penampung. Metoda ultrafiltrasi yang 

didemonstrasikan dalam kegiatan ini dapat membantu 

penduduk dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih 

karena.dapat menghasilkan air sesuai dengan standar air 

bersih serta bebas bakteri. Hasil penyuluhan yang 

dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan 

sangat antusias untuk merancang sendiri peralatan 

pengolahan air bersih dengan teknologi ultrafiltrasi 

(Nasir, 2014).   

Berbagai macam pengotor danhal yang berpengaruh 

terhadap kualitas air adalah a) Kekeruhan dan Warna, b)  

mikroba, c) BOD dan COD d) Logam Berat dan 

Metalloiddan e) Kesadahan. 

 

Pengolahan Air 

Tujuan pengolahan air baku menjadi air bersih pada 

prinsipnya meliputi proses penjernihan 

dandesinfeksi..Proses penjernihandiperlukan karena 

dalam air yang berasal dari badan air banyak membawa 

kotoran yang berupa butiran-butiran baik kasar maupun 

halus, ada yang tersuspensi berupa koloid dan harus 

diendapkan terlebih dahulu. Desinfeksiadalah pemberian 

desinfektan dengan dosis tertentu untuk mematikan virus 

dan bakteri pembawa penyakit, juga menekan 

pertumbuhan lumut (algae) untuk menjaga nilai estetika. 

Pengolahan air menurut  dapat digolongkan menjadi  

pengolahan fisikdankimia. Secarafisik, pengolahan air 

bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan 

kotoran-kotoran yang kasar, penyisihan lumpur dan pasir 

serta mengurangi zat-zat organik dalam air yang akan 

diolah.Sedangkan pengolahan kimiaadalah dengan 

penambahan bahan kimia tertentu dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas air (Iqbal, et al 2010).  

Penambahan bahan kimia tersebut dapatberupa 

koagulan.Koagulan dibutuhkan pada proses pengolahan 

air minum bertujuan untuk membentuk flok-flok dari 

partikel-partikel tersuspensi dan koloid yang tidak 

terendap. Koagulan yang ditambahkan biasanya berupa 

Al2SO4, FeCl3, atau Poly Aluminium Chloride (PAC), 

dan lain-lain. Penambahan senyawa alkali dimaksudkan 

untuk menetralkan pH dan diperlukan bila air baku yang 

diolah memiliki keasaman rendah. Desinfektan 

diperlukan untuk membunuh bakteri pathogen yang 

masih terdapat dalam air yang sudah melalui tahap filter. 

Desinfektan yang digunakan adalah substansi kimia yang 

merupakan oksidator kuat seperti khlor dan kaporit. 

Teknik koagulasi dapat diterapkan dengan bantuan 

koagulan kimia seperti Polyelektrolit (misalnya : PAC 

atau Poly Aluminium Chloride, PAS atau Poly 

Aluminium Sulfat), garam Aluminat (misalnya: Alum, 

Tawas), garam Fe, khitin, dan sebagainya. Untuk 

Flokulasi dapat digunakan polimer kationik, anionik, 

atau nonionik (misalnya: poliakrilik, poliakrilamida). 

Sedangkan untuk pengendapan dapat digunakan 

teknologi baffle, settler, lumpur aktif, aerasi, dan lain–

lain.  

Teknik filtrasi dapat diterapkan dengan bantuan 

media filter seperti pasir (misalnya: dolomit, diatomae, 

silika, antrasit), senyawa kimia atau mineral (misalnya : 

kapur, zeolit, karbon aktif, resin, ion exchange), 

membran (Osmosis, RO, dialisis, ultrafiltrasi), biofilter 

atau teknik filtrasi lainnya. 

Teknik Redoks dapat diterapkan dengan bantuan 

inhibitor seperti senyawa khlor seperti Cl2, kaporit, dan 

non khlor seperti H2O2, O3, sinarUV, KMnO4dll.  

Bioremoval merupakan teknik pengolahan 

menggunakan biomaterial. Biomaterial tersebut antara 

lain lumut, daun teh, sekam padi, dan sabut kelapa sawit, 

atau juga dari bahan non biomaterial seperti perlit, tanah 

gambut, lumpur aktif dan lain-lain. Bioremediasi 

merupakan pengembangan dari teknik bioremoval 
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dengan bantuan mikroorganisma seperti bakteri, kapang 

dan jamur baik aerobik maupun anaerobik atau dengan 

menggunakan alga, tanaman dan hewan.  

Air yang baik untuk dikonsumsi harus memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain air harus jernih, 

tidakberasadanbersifatnetral, tidak mengandung zat 

kimia beracun, dan kesadahannya rendah. Selainitu air 

tidak mengandung bakteri patogen seperti Escheria coli, 

yaitu bakteri yang biasa terdapat dalam tinja atau 

kotoran, serta bakteri-bakteri lain yang dapat 

menyebabkan penyakit usus dan limpa, yaitu kolera, 

typhus, paratyphus, dan hepatitis.  

 

Teknologi Proses Pengolahan Air Minum 

Proses pengolahan air bersih menjadi air minum pada 

prinsipnya adalah proses filtrasi (penyaringan) dan 

desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk 

memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan 

campuran yang berbentuk koloid termasuk 

mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi 

dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang 

terdapat dalam air. Proses pengolahan air minum isi 

ulang secara umum dapat dikategorikan atas 1) reverse 

osmosis, 2) ultrafiltrasi menggunakan membran, dan 3) 

filtrasi biasa menggunakan filter. 

Membran ialah sebuah penghalang selektif antara 

dua fasa. Membran memiliki ketebalan yang berbeda-

beda, ada yang tebal dan ada juga yang tipis serta ada 

yang homogen dan ada juga ada heterogen. Ditinjau dari 

bahannya membran terdiri dari bahan alami dan bahan 

sintetis. Bahan alami adalah bahan yang berasal dari 

alam misalnya pulp dan kapas, sedangkan bahan sintetis 

dibuat dari bahan kimia, misalnya polimer. 

Membran berfungsi memisahkan material 

berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, menahan 

komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih 

besar dari pori-pori membran dan melewatkan 

komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. 

Larutan yang mengandung komponen yang tertahan 

disebut konsentrat dan larutan yang mengalir disebut 

permeat. Filtrasi dengan menggunakan membran selain 

berfungsi sebagai sarana pemisahan juga berfungsi 

sebagai sarana pemekatan dan pemurnian dari suatu 

larutan yang dilewatkan pada membran tersebut. 

Teknik pemisahan dengan membran umumnya 

berdasarkan ukuran partikel dan berat molekul dengan 

gaya dorong berupa beda tekan, medan listrik dan beda 

konsentrasi. Proses pemisahan dengan membran yang 

memakai gaya dorong berupa beda tekan umumnya 

dikelompokan menjadi empat jenis diantaranya 

mikromembran, ultramembran, nanomembran dan 

reverse osmosis. Teknologi membran memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan proses lain yaitu 

pemisahan dapat dilakukan secara kontinu, konsumsi 

energi umumnya relatif lebih rendah, proses membran 

dapat mudah digabungkan dengan proses pemisahan 

lainnya (hybrid processing), pemisahan dapat dilakukan 

dalam kondisi yang mudah diciptakan, mudah dalam 

scale up,material membran bervariasi sehingga mudah 

diadaptasikan pemakaiannya. 

Kekurangan teknologi membran antara lain : fluks 

(hasil akhir air bersih keluaran membran) dan selektifitas 

(kemampuan membran untuk menyaring) karena pada 

proses membran umumnya terjadi fenomena fluks 

berbanding terbalik dengan selektifitas. Semakin tinggi 

fluks seringkali berakibat menurunnya selektifitas dan 

sebaliknya. Sedangkan hal yang diinginkan dalam proses 

berbasiskan membran adalah mempertinggi fluks dan 

selektifitas. 

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

Kerangka Pemecahan Masalah 

Mengingat keterbatasan pengetahuan masyarakat 

desa khususnya siswa dan guru di bidang pengelolaan air 

sumursebagai sumber air bersih maka perlu dilakukan 

penyuluhan kepada mereka mengenai1) Jenis air yang 

terdapat di permukaan, 2) teknologipengolahan air 

bersih,  3) pemanfaatan menjadi sumber air bersih dan 

4).memberikan percontohan bagaimana merancang unit 

pengolahan air sungai yangmudah dioperasikan dan 

mudah dibersihkan. 

Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran untuk percontohan pengolahan air 

sungai ini adalah siswa dan guru SMA Negeri 3 Tanjung 

Raja,  Desa Ulak Kerbau Baru Kabupaten Ogan 

Ilir.Pelaksanaan program percontohan ini mempunyai 

keterkaitan dengan komunitas sekolah sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka 

mengenai pengelolaan air bersih. 

Metode Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metoda presentasi 

dan peragaan/demonstrasi cara kerja peralatan. Di akhir 

sesi peragaan dilakukan tanya jawab dan penyebaran 

form pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Dari 

diskusi yang akan dilakukan diharapkan kegiatan 

pengabdian masyarakat yang dilakukan di sekolah ini 

akan  bermanfaat bagi penduduk khususnya siswa dan 

guru. 

Rencana dan Jadwal Kegiatan 

Tim memberikan penyuluhan tentang teknologi 

sederhana pengolahan air sumur menjadi air bersih 

dengan metode ceramah dan tanya jawab dan 
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demonstrasi. Penyuluhan dilakukan dengan terlebih 

dahulu memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat 

kimia dan fisika air, fungsi dan keberadaan air bagi 

tubuh manusia, dan hubungannya dengan persediaan air 

di permukaan. Materi yang akan disampaikan juga 

adalah teknologi air minum isi ulang yang banyak 

tersebar di kota maupun dipelosok serta proses 

pengolahan air rawa dan air sumur menjadi air bersih. 

Pada proses pengolahan air sumur dijelaskan komponen-

komponen yang diperlukan dan fungsinya dalam 

peralatan yang diperagakan. 

Kegiatan ini merupakan kombinasi antara metode 

demonstrasi dan ceramah. Kegiatan dianggap berhasil 

bila lebih dari 75% siswa dan guru sasaran memahami 

pengetahuan dan teknologi pengolahan air bersih yang 

disampaikan oleh tim penyuluh. Akhir dari kegiatan 

akan dilakukan survey umpan balik mengenai kegiatan 

ini. Materi yang ditanyakan adalahmencakup 

pemahaman masyarakat mengenai air permukaan 

termasuk syarat-syarat hiegenis air minum dan 

Pemahaman siswa dan guru mengenai peralatan yang 

digunakan pada perangkat pengolah air bersih 

sederhana.Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 

tahun 2018. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan 

merancang peralatan ultrafiltrasi dengan kapasitas 800 L 

per hari air siap minum. Rangka peralatan dibuat dari 

stainless steel dan dilengkapi dengan membrane jenis 

ultrafiltrasi yang dikemas dalam cartridge terbuat dari 

stainless steel. Alat juga dilengkapi dengan sinar UV 

berupa tabung yang berfungsi untuk membunuh bakteri. 

Untuk memastikan air umpan sudah memenuhi 

persyaratan membrane maka dilakukan pengolahan awal 

menggunakan tabung sand filter dan filter spoon.   

Kegiatan dilaksanakan pada SMA Negeri 3 Tanjung 

Raja yang terletak di Desa Ulak Kerbau Baru 

KecamatanTanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Peserta 

kegiatan sebanyak 41 orang terdiri dari 1 Kepsek, 2 

orang guru dan 38 siswa kelas X, XI dan XII MIPA. 

Pembukaan dilakukan oleh Kepala Sekolah Drs. Thohir 

Hamidi, MSi yang menyambut gembira atas 

kehadirantim FT Unsri. Tim FT Unsri merupakan 

rombongan dosen Unsri yang pertama kali mengunjungi 

sekolah tersebut dalam rangka kegiatan pengabdian 

masyarakat. Sambutan dari FT unsri disampaikan oleh 

Ketua Tim yaitu Subriyer Nasir yang langsung 

menjelaskan maksud kunjungan dan juga memberikan 

materi terkait dengan permasalahan air bersih dan cara 

kerja peralatan yang didisain oleh tim. Kunjungan 

dilapangan dihadiri oleh semua siswa dan guru. Mereka 

menanyakan berbagai hal terkait dengan cara kerja 

peralatan dan fungsi masing-masing. Penjelasan dan 

diskusi berlangsung sekitar satu jam dan ditutup pada 

hari yang sama. Dari respon siswa dan guru terlihat 

bahwa mereka sangat antusias dalam bertanya. Bahkan 

kepala sekolah berharap peralatan tersebut dapat 

ditinggalkan disekolah. Namun karena prototype alat ini 

masih akan digunakan mahasiswa untuk melakukan 

penelitian maka tim belum dapat memenuhi harapan 

tersebut.  

 
 

Gambar 1  :PeralatanUltrafiltrasi Air kapasitas 800 L per 

hari 

 

Hasil diskusi menunjukan bahwa hampir 75% 

memahami penjelasan yang diberikan. Sekitar 20% juga 

menginginkan ada kegiatan ppm lainnya terkait dengan 

teknologi pertanian dan computer. Siswa juga berharap 

agar kegiatan sejenis dapat diadakan setiap enam bulan 

sekali.  

KESIMPULAN 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 3 

Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir mendapat respon 

positif dari siswa dan guru. Dari   responden yang 

dimintai pendapatnya menyatakan bahwa peralatan yang 

diperagakan sangat bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum.  
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ABSTRAK. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap kebutuhan sandang dan pangan, baik 
sebagai pembungkus (packaging) atau barang jadi seperti gelas minum, piring, mangkok, sendok dll.  Menurut asal 

mula dari bahan kimia pembuatan plastik, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan 

berbagai gangguan kesehatan, karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia 

(karsinogenik), misalnya penggunaan kantong plastik untuk membungkus bahan makanan yang panas. Kantong plastik 

tersebut akan bereaksi karena panas tersebut dan hasil reaksinya akan melekat pada makanan. Selain itu plastik pada 

umumnya sulit untuk didegradasikan (diuraikan) oleh mikro organisme. Sampah plastik dapat bertahan hingga 

bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Salah satu pemanfaatan sampah plastik 

menjadi energi alternatif (solar dan premium) yang sekarang sudah mulai banyak di produksi oleh penggiat energi 
adalah dengan melakukan pembakaran (pirolisis) Sampah plastik, yang apabila dibakar akan menghasilkan gas yang 

akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka 

akan mencemari tanah dan air tanah, gas hasil pembakaran di kondensasi sehingga dihasilkan crude oil yang apabila 

dimurnikan akan menghasilkan premium dan solar. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kegiatan edukasi dan 

sosialisasi secara terus menerus pada masyarakat mengenai bahayanya penggunaan bahan plastik yang mudah bereaksi 

dan mudah meleleh untuk tidak digunakan dalam penyimpanan dan pembungkus makanan dan juga bagaimana 

pemanfaatan limbah plastik menjadi energi alternatif. Penyuluhan dan edukasi akan dilakukan kepada masyarakat Desa 

Burai, Kecamatan Tanjung Batu,   Kabupaten Ogan Ilir.  
  

Kata kunci: bahaya, limbah plastik, lingkungan, kesehatan, energi alternatif 

 

ABSTRACT. Plastic is one of the ingredients that we can find in almost every clothing and food need, either as a 

packaging or finished goods such as drinking glasses, plates, bowls, spoons etc. According to the origin of plastic 

manufacturing chemicals, the use of plastic that is not in accordance with the requirements will cause a variety of health 

problems, because it can cause cancer triggers and tissue damage to the human body (carcinogenic), for example the use 

of plastic bags to wrap hot food ingredients. The plastic bag will react because of the heat and the reaction will stick to 
the food. In addition plastic is generally difficult to degrade (decomposed) by micro-organisms. Plastic waste can last 

for years, causing pollution to the environment. One of the uses of plastic waste into alternative energy (diesel and 

premium) which has now started to be produced by energy activists is by burning (pyrolysis) Plastic waste, which when 

burned will produce gas that will pollute the air and endanger human breathing, and if Plastic waste is buried in the soil, 

it will pollute the soil and ground water, the combustion gases in condensation so that crude oil is produced which, if 

purified, will produce premium and diesel. Therefore it is necessary to carry out an activity of education and continuous 

socialization to the public regarding the danger of using plastic materials that are easy to react and melt easily not to be 

used in food storage and packaging and also how to use plastic waste into alternative energy. Counseling and education 
will be carried out to the people of Burai Village, Tanjung Batu District, Ogan Ilir Regency. 

  

Keywords: hazard, plastic waste, environment, health, alternative energy 
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ABSTRAK: Secara umum masyarakat cenderung menyukai makanan yang digoreng dibandingkan dengan direbus. 

Sehingga pemakaian minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari baik di industry makanan ataupun rumah tangga cukup 

banyak. Di lain pihak, dari segi kesehatan minyak goreng tidak boleh dipergunakan lebih dari tiga pemakaian. Oleh karena 

itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut terhadap minyak jelantah agar 

dapat bermanfaat dan bernilai ekonomis bagi masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Pengabdian ini bertujuan untuk 

memperkenalkan dan mensosialisasikan pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel kepada masyarakat pedesaan Batu 

Bersurat Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Minyak jelantah yang diperoleh diberi perlakuan awal. Minyak tersebut 

lalu melalui proses esterifikasi dan transesterifikasi. Cairan yang terbentuk kemudian dicuci dengan air hangat sampai 

terlihat jernih. Produk biodiesel ini kemudian ditunjukan kepada masyarakat Batu Bersurat yang masih menggunakan 

mesin genset dalam beberapa kondisi. Respon masyarakat menunjukan ketertarikan mereka terhadap pengolahan minyak 

jelantah menjadi biodiesel. Mereka mengharapkan tim pengabdian dapat mendemonstrasikan pembuatan biodiesel ini 

secara eksplisit agar dapat dipraktekkan oleh masyarakat secara langsung. 

 
Kata Kunci: biodiesel, desa, minyak, respon dan sosialisasi. 

 

 
ABSTRACT: In general, people tend to like fries food than boil or steam food. Then, the use of cooking oil in daily life 

either in food industries or house hold is sufficient. On the other side, for healthy reason, cooking oil will be better for 

three times uses in performance. Therefore to solve this matter, it need the advance process of the waste cooking oil so it 

can be a good benefit for villagers. This campus service aimed to introduce and socialized waste cooking oil material for 

biodiesel production toward villagers of Batu Bersurat in Province of Riau. Waste cooking oil was treated in certain way. 

It was through esterification and transesterification process. Then the liquid product was washed by using warm water 

until it has limpid color. This biodiesel product was showed to Batu Bersurat’s community which still used generator 

machine in certain condition. Villagers showed interested responds to biodiesel production from waste cooking oil. They 

expected that campus service team could demonstrated the biodiesel production in explicit ways so it could be directly 

practiced by people. 

 

 
Keywords : biodiesel, oil, respond, socialized and village. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Penggunaan minyak goreng secara berulang akan 

memberikan efek yang buruk terhadap kesehatan 

masyarakat dan juga terhadap lingkungan terutama 

pencemaran tanah. Dari segi kesehatan, pada dasarnya 

minyak goreng sebaiknya hanya dipergunakan 2 kali 

penggunaan. Sehingga, minyak jelantah yang berlebih 

sering sekali terbuang percuma. Dengan penggunaan 

minyak goreng yang mencapai 1-3 liter per bulan untuk 

setiap rumah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

minyak goreng di masyarakat juga cukup tinggi. 

Sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat 

pedesaan tentang pentingnya mengurangi pengunaan 

minyak goreng secara berulang adalah sangat penting 

agar masyarakat pedesaan juga dapat menjaga kesehatan 
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pribadi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh 

karena itu, masyarakat pedesaan perlu diperkenalkan 

produk olahan lain dari minyak bekas atau yang dikenal 

dengan minyak jelantah. 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di daerah pedesaan 

yakni di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Meskipun, 

daerah ini merupakan termasuk dalam kawasan 

Pembangkit Listrik, ada kalanya listrik di sekitar 

perumahan warga mengalami pemadaman. Oleh karena 

itu, masyarakat di Batu Bersurat ini juga mempersiapkan 

genset sebagai pengganti listrik utama. 

Terkait dengan hal tersebut, maka kegiatan 

pengabdian ini berorientasi untuk mengolah minyak 

jelantah menjadi biodiesel untuk mesin genset 

masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan 

informasi dan teknologi tepat guna bagi masyarakat 

sekaligus dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. 

 
Minyak Goreng Bekas 

 
Minyak goreng dipergunakan sebagai salah satu unsur 

dalam masakan dan sembako yang sangat penting. olahan 

minyak nabati ini dimurnikan untuk kemudian berfungsi 

sebagai penambah cita rasa dan bahkan shortening pada 

pembutan roti. minyak goreng umumnya dipergunakan 

untuk konsumsi rumah tangga dan sisanya untuk 

konsumsi perhotelan dan rumah makan ataupun franchise 

house. hal inilah yang menyebabkan meningkatnya 

minyak goreng bekas (Listiadi dan Putra, 2003). 

Pada proses penggorengan, minyak goreng 

mengalami pemanasan pada rentang suhu 170-180 oC 

yang akan menyebabkan terjadinya proses hidrolisis, 

polimerisasi maupun oksidasi. suhu yang tinggi dan 

waktu penggorengan yang lama akan memecah rantai 

karbon minyak goreng tersebut menjadi aldehid, keton 

dan senyawa karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia (Teguh, 2013). 

Selain itu, minyak goreng yang terlalu sering 

dipergunakan akan mempunyai bau dan rasa tengik, 

meningkatnya asam lemak bebas, angka peroksida, angka 

karbonil, perubahan indeks refraksi, kekentalan minyak, 

kotoran dari bumbu yang dipergunakan (Wijana dkk, 

2005). Tanda awal minyak goreng mengalami kerusakan 

adalah terbentuknya senyawa akrolein yang 

menyebabkan rasa gatal pada tenggorokan pada saat 

mengkonsumsi makan yang digoreng dengan minyak 

jelantah. Akrolein adalah senyawa yang terbentuk dari 

hasil hidrasi gliserol dengan air pada bahan yang digoreng 

membentuk aldehida tak jenuh (akrolein). 

Oleh karena itu, minyak jelantah hasil masakan ini 

perlu diberi perlakuan terlebih dahulu sehingga bisa 

 

diolah kembali. pemanfaatan minyak jelantah ini 

dilakukan agar tidak mencemari lingkungan (Harianja, 

2010). 

 

 
Biodiesel 

 
Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari 

campuran mono – alkyl ester dari rantai panjang asam 

lemak, yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar 

mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaharui seperti 

minyak nabati misalnya: minyak sawit, minyak kelapa, 

minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai 

tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel 

diperoleh melalui dua tahapan proses yakni proses 

esterifikasi dan transesterifikasi 

 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses 

pembuatan biodiesel dari minyak jelantah adalah 

A. Asam Lemak Bebas 

Dalam banyak riset disampaikan bahwa kadar asam 

lemak bebas yang akan diproses untuk 

transesterifikasi sebaiknya kurang dari 0,5%. Kadar 

asam lemak yang lebih dari 2% dapat menyebabkan 

terbentuknya sabun (Pristiyani, 2015). 

B. Perbandingan molar alkohol dan minyak 

Berdasarkan dari reaksi stoikiometri, 1 mol 

trigliserida membutuhkan 3 mol alkohol sehingga 
diperoleh 3 mol alkil ester dan 1 mol glirserol. 

Alkohol yang berlebih akan membuat reaksi 

berjalan ke kanan sehingga produk alkil ester 

bertambah. Burt dan Meuly (1944) menyatakan 

bahwa perbandingan minyak nabati dan alkohol 

sebesar 1: 4,8 dapat menghasilkan konversi sebesar 

98%. Bahkan Encinar et al., 2005 memperoleh 

konversi maksimum pada rasio alkohol : minyak 

nabati sebesar 6:1. 

C. Jenis Alkohol 

Metanol adalah jenis alkohol yang umum 
dipergunakan pada pembuatan biodiesel. Meskipun 

beberapa riset lain pernah menggunakan etanol 

ataupun butanol. Hasil riset menunjukan bahwa 

rasio 6:1 untuk methanol terhadap minyak nabati 

menghasilkan ester yang tinggi. 

D. Jenis Katalis 

Katalis basa dipergunakan untuk mempercepat 

reaksi transesterifikasi. Katalis basa yang umum 

dipergunakan adalah natrium hidroksida (NaOH), 

kalium hidroksida (KOH), natrium metoksida 

(NaOCH3), dan kalium metoksida (KOCH3) juga 

katalis metoksida. Reaksi transesterifikasi akan 

menghasilkan konversi yang maksimum dengan 

jumlah katalis 0,5-1,5%-b minyak nabati. Jumlah 

katalis yang efektif untuk reaksi adalah 0,5%-b 

minyak nabati untuk natrium metoksida dan 1%-b 

minyak nabati untuk natrium hidroksida. 
E. Suhu Reaksi 
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Reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada 

temperatur 30 - 65° C (titik didih metanol sekitar 

65° C). Semakin tinggi temperatur, konversi 

yang diperoleh akan semakin tinggi untuk waktu 

yang lebih singkat. 

 
F. Minyak nabati yang dipergunakan 

Berbagai sumber nabati telah dipergunakan 

untuk pembuatan biodiesel, diantaranya kelapa 

sawit, bunga matahari, tanaman jarak pagar, 

minyak nyamplung, tanaman akasia, minyak 

kedelai dan tanaman nabati lainnya (Sudradjat 

dkk, 2007). Produksi biodiesel dapat dihasilkan 

dari minyak nabati murni, kasar dan juga dari 

bagian off grade (buah yang kurang kualitasnya). 

Namun apabila produk metil ester akan 

digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, 
cukup digunakan bahan baku berupa minyak 

yang telah dihilangkan getahnya dan disaring 

G. Waktu Reaksi 

Semakin lama waktu reaksi maka kemungkinan 
kontak antar zat semakin besar sehingga akan 

menghasilkan konversi yang besar. Jika 

kesetimbangan reaksi sudah tercapai maka 

dengan bertambahnya waktu reaksi tidak akan 

menguntungkan karena tidak memperbesar hasil. 

 

 
Proses esterifikasi 

Konversi asam lemak bebas yang terkandung pada 

minyak nabati menjadi ester disebut dengan reaksi 

esterifikasi. Asam lemak yang direaksikan dengan 

alkohol akan menghasilkan ester dan air. Katalis yang 

umumnya dipergunakan pada proses ini adalah asam kuat 

seperti asam sulfat. Sedangkan alkohol yang 

dipergunakan sebagai reaktan harus dibuat berlebih dari 

stoikiometrinya untuk menggeser kesetimbangan ke arah 
produk. Berbagai riset dilakukan untuk mempelajari rasio 

mol alkohol dan minyak nabati yang tepat untuk 

menghasilkan konversi yang besar (Listiadi dan Putra, 

2013). Reaksi esterifikasi terlihat pada Gambar 1 
 

 

Gambar 1 Reaksi Esterifikasi 

 

Proses Transesterifikasi 

Setelah melalui proses esterifikasi, campuran yang 

nantinya terpisah dua tersebut, direaksikan kembali 

dengan alkohol. Gliserin yang dikeluarkan dari 

minyak nabati dan asam lemak bebas ini setelah 

bereaksi dengan alkohol akan membentuk alkohol 

ester atau dikenal juga dengan nama Fatty Acid 

Methyl Ester (FAME) atau biodiesel. Alkohol yang 

umum dipergunakan adalah methanol dan etanol. 

Pada reaksi ini katalis yang terlibat biasanya 

katalis basa yang digunakan untuk meningkatkan laju 

reaksi dan jumlah produk. Reaksi transesterifikasi 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Reaksi Transesterifikasi 

 

 
Pada proses reaksi ini, ada tiga tahapan yang terjadi 

pada proses yakni: 

1. Tahap pertama adalah penyerangan ikatan 

karbonil pada trigliserida oleh anion alkohol 
dan membentuk zat antara tetrahedral. 

2. Tahap kedua, zat antara tetrahedral bereaksi 

dengan alkohol dan terbentuk anion dari alkohol 

Tahap ketiga, zat antara tetrahedral mengalami 

transfer proton sehingga membentuk ester dan alkohol. 

pada reaksi dengan katalis basa, bilangan asam dari 

minyak nabati yang digunakan harus kurang dari satu. jika 

bilangan asamnya lebih dari satu maka minyak nabati 

yang harus dinetralisir terlebih dahulu dengan 

menambahkan alkali sehingga basa yang digunakan bisa 

berfungsi sebagai penetralisir asam dan katalis 

 
 

METODA PENGABDIAN 

 

Kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan 

yakni : 

a. Tahapan koordinasi lapangan dengan pihak 

aparat desa melalui mahasiswa KKN Universitas 

Riau 2017 mengenai kegiatan pengabdian 

sekaligus penentuan waktu kunjungan 

b. Tahapan persiapan materi dan prosedur 

pengabdian, dimulai dari proses pembuatan 

biodiesel dan leaflet yang akan diberikan kepada 

masyarakat Batu Bersurat. 

c. Tahapan kegiatan pengabdian di Batu Bersurat 

dengan menunjukan produk biodiesel yang 

dihasilkan dari minyak jelantah. 
 

Setelah tahapan koordinasi dengan aparat desa telah 

diselesaikan. Kunjungan dilakukan pada Bulan 

September 2017 bersamaan dengan pelaksanaan KKN 

mahasiswa Universitas Riau 2017. 

 

Proses Pembuatan Biodiesel 

 

Biodesel dari minyak jelantah dibuat dengan melalui 

proses penjernihan minyak jelantah dan proses pembuatan 

biodiesel. Penjernihan dilakukan dengan menyaring 

minyak jelantah dengan kertas saring. 

 

Bahan baku dan peralatan. 
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Pengabdian ini memerlukan minyak jelantah, 

alkohol yakni methanol dan asam sulfat dan soda api. 

Peralatan gelas diperlukan untuk reaktor dan proses 

pemisahan. 

 
Biodiesel dibuat dengan cara : 

a. Sebanyak 600 ml minyak jelantah dimaksukkan dalam 

reaktor lalu dipanaskan sampai suhu 50 oC. 

b. Lalu ditambahkan 327 ml alkohol dengan 6 ml asam 

sulfat. 

c. Semua campuran ini terus diaduk selama 1 jam 

kemudian didiamkan selama 2 jam. Setelah itu 

dimasukkan ke dalam corong pemisah sehingga 

terbentuk dua lapisan. 

d. Lapisan bawah yang terbentuk, sebanyak 500 ml 

dipanaskan ke dalam reaktor hingga suhu 60oC. 

Setelah suhu tercapai, dimasukkan 205 ml alkohol 

dengan 4,6 gram soda api yang sudah dilarutkan. 

e. Campuran diaduk terus selama dua jam dan suhu 

dijaga antara 50-60 oC Kemudian dipindahkan ke 

corong pemisah dan didiamkan selama dua jam. 

 
Untuk proses pencucian, minyak yang terbentuk 

dicampur dengan air hangat dan diaduk selama 15 menit. 

Proses ini dibiarkan selama 1 jam untuk kemudian dicuci 

sampai 3 kali , yakni sampai minyaknya jernih. 

 

Proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah dapat 
dilihat pada bagan alir di Gambar 3. 

 

 

 

(a) 

 
 

(b) 

Gambar 3. Prosedur pembuatan biodiesel dari minyak 

jelantah, (a) proses esterifikasi dan (b) proses 

transesterifikasi. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penjelasan mengenai prosedur pembuatan biodiesel dari 

minyak jelantah dipaparkan kepada masyarakat melalui 

presentasi. Leaflet dan barner diekspose ke masyarakat 

untuk memudahkan masyarakat mengetahui proses 

pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Setelah 
pemaparan tentang proses pembuatan biodiesel dari 

minyak jelantah, masyarakat ditunjukan hasil biodiesel 

yang telah dibuat. 

Secara umum, masyarakat yang ikut hadir pada 

pelatihan ini memberikan tanggapan positif dan merespon 

dengan baik, ini terlihat dari Gambar 4. Beberapa peserta 

pelatihan bertanya mengenai prosedur pembuatan 

biodiesel sehingga mudah diaplikasikan dengan 

menggunakan mesin genset mereka. Masyarakat juga 

meminta agar tim dapat kembali berkunjung dan 

melakukan realisasi dengan membuat biodiesel skala 

besar. 

Evaluasi dilakukan terkait minat dan respon 

masyarakat terhadap pelatihan ini. Tim pengabdian unri 
bersedia datang dan memberikan jasa konsultasi jika ada 

hal-hal yang diperlukan atau ada pertanyaan dari peserta 

pelatihan. Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah 

adanya minat dari peserta pelatihan untuk mencari tahu 

dan memulai untuk kebiasaan baru. Diharapkan peserta 

pelatihan yang tertarik membuat biodiesel dari minyak 

jelantah menjadi pioner bagi masyarakat yang lain. 

Dua lapisan 

Diamkan selama 
dua jam 

Tambahkan 327 ml 
alcohol dan 6 ml 
asam sulfat 

600 ml minyak 
jelantah dipanaskan 
suhu 50oC 
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(a) 

 
 

(b) 

 

 
 

(c) 

 
 

(d) 
 

(e) 

Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian di Batu 

Bersurat. Keterangan (a) Pembukaan dari ketua tim, (b) 

peserta pengabdian di desa Batu Bersurat, (c) presentasi 
produk biodiesel di depan masyarakat, (d) masyarakat 

tertarik dengan proses dan bertanya pada sesi tanya jawab, 

(e) berfoto bersama seluruh komponen masyarakat dan 

mahasiswa KKN Universitas Riau tahun 2017. 

 
 

KESIMPULAN 

 
Masyarakat dan mahasiswa KKN Universitas Riau 

tahun 2017 di Batu Bersurat menunjukan antusiasme pada 

saat pelatihan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. 

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat tertarik untuk memanfaatkan minyak jelantah 

sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Masyarakat 

mengharapkan di kegiatan pengabdian berikutnya 

dilakukan demonstrasi pembuatan biodiesel di lapangan 

serta praktek langsung biodiesel hasil olahan minyak 

jelantah ke mesin genset masyarakat. 
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ABSTRAK: Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kota 

Palembang memiliki curah hujan tahunan rata-rata 2600 mm, dan persentase hari hujan rata-rata sebesar 48% per tahun. 

Banyaknya wilayah rendah di Kota Palembang dan curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa titik lokasi di kota 

ini rawan mengalami banjir. Kondisi ini diperparah dengan perencanaan infrastruktur yang kurang baik.Tercatat 

beberapa titik rawan banjir di Kota Palembang, termasuk Perumahan Bukit Sejahtera dan Perumahan Dosen UNSRI 

yang berada di Kelurahan Bukit Lama Palembang. Salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk mencegah atau 

paling tidak mereduksi potensi banjir adalah dengan low impact development (LID). Salah satu teknik dalam LID 

adalah mengurangi limpasan air hujan melalui aplikasi teknik biopori dan bioretensi. Teknik biopori dan bioretensi ini 

masih belum banyak diterapkan di Kota Palembang. Oleh karena itu, sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan 

mengenai teknik ini, terutama untuk masyarakat yang terkena dampak banjir perlu untuk dilakukan. Perbaikan kualitas 

lingkungan dalam skala kecil (rumah tangga) namun jika diaplikasikan oleh banyak pihak akan memiliki efek yang 

sangat luar biasa bagi lingkungan di sekitarnya.Penggunaan teknik tersebut, telah terbukti mampu mengontrol volume 

dan puncak limpasan. Agar penerapan kedua teknik tersebut dapat lebih luas lagi, maka perlu dilakukan suatu 

pendekatan partisipatif masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat, serta pendampingan dan praktik 

penerapan sistem tersebut kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Tujuananya adalah meningkatkankesadaran 

dan peran aktif masyarakat dalam meminimalisir peluang terjadinya banjir.  

 

Kata Kunci: limpasan; banjir; biopori; bioretensi; perumahan 

 

ABSTRACT: The municipality of Palembang is one of the cities in Indonesia with high rainfall. The city of Palembang 

receives an average annual rainfall of 2600 mm, and the percentage of rainy days averages 48% per period. The large 

number of low-lying areas in the city of Palembang and high rainfall caused several locations in this city to be prone to 

flooding. This condition is exacerbated by poor infrastructure planning. Note some flood-prone points in the city of 

Palembang, including Bukit Sejahtera Housing and UNSRI Lecturer Housing in the Bukit Lama Village of Palembang. 

One concept that can be applied to prevent or at least reduce flood potential is low impact development (LID). One 

technique in LID is to reduce rainwater runoff through the application of bio pore and bioretical techniques. This bio 

pore and bioretical technique are still not widely applied in the city of Palembang. Therefore, socialization, counseling, 

and assistance on this technique, especially for flood-affected people, requires to be undertaken. Improving 

environmental quality on a small scale (household) but if applied by many parties will have a very extraordinary effect 

on the surrounding environment. The use of these techniques has been proven to be able to control the volume and peak 

of runoff. In order for the application of the two techniques to be even wider, it is necessary to conduct a community 

participatory approach through outreach and counseling about benefits, and assistance and practice in applying the 

system to flood-affected communities. The goal is to increase the awareness and active role of the community in 

minimizing the chances of flooding. 

 

Key Words: runoff; flood; biopori; bioretence; housing 
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PENDAHULUAN 

 

Pengembangan tata ruang yang terjadi sangat 

berdampak terhadap siklus air yang ada di wilayah 

tersebut. Siklus air yang dimaksud adalah siklus 

hidrologi, yaitu siklus kesetimbangan antara air hujan, 

air permukaan dan air tanah. Dengan semakin banyaknya 

bangunan yang berdiri akan meningkatkan jumlah luasan 

lahan yang tidak lolos air (impervious) bila dibandingkan 

dengan kondisi sebelumnya yang masih dalam kondisi 

alami (predevelopment). Kondisi tersebut 

mengakibatkan meningkatnya volume limpasan (runoff), 

berkurangnya volumeinfiltrasi serta berkurangnya 

evapotranspirasi. Meningkatnya volume limpasan air 

hujan dapat meningkatkan potensi terjadinya banjir di 

suatu wilayah. Ilustrasi perubahan kondisi hidrologi 

akibat perubahan fungsi lahan dapat dilihat pada Gambar 

1 berikut : 

 

(Sumber : U.S. EPA, 2007 dalam Dhalla, S and Zimmer, C (2010)) 

Gambar1.  Pengaruh perubahan fungsi lahan terhadap kondisi 

hidrologi 

 

Sementara itu bencana alam terutama banjir tercatat 

meningkat di Indonesia. Antara tahun 1998 – 2009 telah 

terjadi peningkatan frekuensi banjir sejumlah 400% 

secara nasional, dari 43 kejadian pada tahun 1998 

menjadi 215 kejadian pada tahun 2009 (BNPB, 2011). 

Dari data yang ada,lebih dari 80% kasus banjir di 

Indonesia dari tahun 1815-2012 terjadi dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir. Menurut catatan Internasional 

Disaster Database (2007), 10 kejadian bencana terbesar 

di Indonesia yang terjadi dalam periode waktu 1907 – 

2007 terjadi setelah tahun 1990-an dan sebagian besar 

merupakan bencana yang terkait dengan banjir. 

Permasalahan sumberdaya air tersebut menjadi semakin 

bertambah karena kurangnya pengelolaan dan 

manajemen sumberdaya air yang baik. 

Kota Palembang merupakan salah satu kota di 

Indonesia dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kota 

Palembang memiliki curah hujan tahunan rata-rata 2600 

mm,persentase hari hujan rata-rata sebesar 48% per 

tahun (BMKG, 2015) dan luas wilayah 40.061 Ha atau 

400,61 km (BPS Kota Palembang, 2017).Banyaknya 

wilayah rendah di kota Palembang dan curah hujan yang 

tinggi menyebabkan beberapa titik lokasi di kota ini 

rawan mengalami banjir. Kondisi ini diperparah dengan 

perencanaan infrastruktur yang kurang baik.  

Selain penyebab yang sudah disebutkan sebelumnya, 

banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab banjir 

tersebut seperti hilangnya kawasan resapan air, 

pembuangan sampah ditempat yang tidak semestinya 

yang menyebabkan tersumbatnya aliran air, 

penggundulan hutan, alih fungsi lahan dan hal-hal 

lainnya. Banjir yang terjadi tidak hanya mempengaruhi 

wilayah tersebut tetapi juga mempengaruhi wilayah di 

sekitarnya bahkan dapat menganggu dinamisme kota dan 

berpotensi menyebabkan kerugian.  

Permasalahan di atas mendorong perlunya dicari 

solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Banyak hal 

yang bisa dilakukan untuk mencegah atau paling tidak 

mereduksi potensi banjir. Salah satu konsep yang dapat 

diterapkan adalah dengan low impact development (LID) 

dimana pembangungan suatu kawasan diharapkan 

memberikan dampak yang minimal terhadap lingkungan 

di sekitarnya. Konsep ini merupakan suatu konsep 

pengelolaan air hujan (stormwater management) disuatu 

kawasan dengan strategi yang terfokus pada menahan, 

meretensi, menyimpan air hujan sebanyak-banyaknya 

sebelum akhirnya melimpas (Hinmann, 2005). 

Salah satu teknik dalam LID yang dapat diterapkan 

adalah dengan mengurangi limpasan air hujan melalui 

aplikasi teknik biopori dan bioretensi. Teknik biopori 

dan bioretensi ini masih belum banyak diterapkan di 

Kota Palembang. Oleh karena itu, sosialisasi, 

penyuluhan, dan pendampingan mengenai teknik ini, 

terutama untuk masyarakat yang terkena dampak banjir 

perlu untuk dilakukan. Perbaikan kualitas lingkungan 

dalam skala kecil (rumah tangga) namun jika 

diaplikasikan oleh banyak pihak akan memiliki efek 

yang sangat luar biasa bagi lingkungan di sekitarnya 

 
 
ANALISIS SITUASI 

 

Seiring dengan meningkatnya luas lahan yang 

terbangun akan meningkatkan pula lapisan permukaan 

yang menjadi kedap air yang pada akhirnya 

menyebabkan meningkatnyavolume runoff. Rasio 

perbandingan antara volume runoff dengan volume hujan 

yang terjadi dikenal sebagai koefisien runoff. Besarnya 

koefisien tersebut dapat di pertahankan sebagaimana 

kondisi sebelum pembangunan dengan kompensasi 

berupa penambahan kehilangan air lewat intersepsi, 
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infiltrasi, depression storage baik dari perencanaan 

lapangan juga dalam pertimbangan desain. 

Tercatat beberapa titik rawan banjir di Kota 

Palembang, termasuk Perumahan Bukit Sejahtera yang 

berada di Kelurahan Bukit Lama Palembang (Gambar 2). 

Perumahan ini merupakan salah satu perumahan terbesar 

di Kota Palembang yang sejak beberapa tahun terakhir 

sering mengalami banjir yang mana hal ini tidak terjadi 

pada awal pembangunan perumahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar2.  Lokasi kegiatan pengabdian 

 

Perubahan tata guna lahan yang ada di wilayah 

perumahan tersebut menyebabkan meningkatnya volume 

limpasan pada saat hujan. Jika diperhatikan, ada 

beberapa kesalahan pengelolaan tata ruang yang 

disebabkan oleh penghuninya. Diantaranya adalah 

pembangunan rumah yang tidak menyisakan adanya 

ruang terbuka untuk penyerapan limpasan air hujan. 

Banyak halaman dari rumah-rumah yang ada pada 

kawasan tersebut yang seluruhnya sudah dicor beton 

atau dikeramik. Hal ini tentu saja akan menyebabkan 

meningkatnya volume limpasan karena air hujan tidak 

dapat menyerap ke dalam tanah. Pada saat hujan lebat, 

limpasan air hujan tidak dapat ditampung lagi sehingga 

menyebabkan genangan yang pada akhirnya akan 

menyebabkan banjir. Bahkan tidak jarang, air limpasan 

tersebut melimpas masuk ke dalam rumah warga. 

Contoh kondisi perumahan setelah terjadinya hujan lebat 

dapat dilihat pada Gambar 3 berikut: 

 

 

 

Gambar3. Contoh kejadian banjir pada lokasi 

perumahan 

 

Beberapa contoh praktis yang dapat diterapkan dalam 

pengelolaan limpasan air hujan diantaranya dengan 

membangun tampungan mikro (sumur resapan), 

mengurangi area yang tidak tembus air (impervious), 

saluran terbuka hijau, dan sebagainya.Dalam kegiatan 

ini, akan diambil 2 (dua) alternatif konsep LID yang 

dapat digunakan untuk mengurangi volume limpasan air 

hujan pada lokasi studi yaitu dengan teknik biopori dan 

bioretensi. Penggunaan teknik tersebut, telah terbukti 

mampu mengontrol volume limpasan dan puncak 

limpasan (DER, 1999). Agar penerapan kedua teknik 

tersebut dapat lebih luas lagi, maka perlu dilakukan 

suatu pendekatan partisipatif masyarakat melalui 

sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat, serta 

pendampingan dan praktik penerapan tersebut kepada 

masyarakat yang terkena dampak banjir sehingga 

masyarakat memiliki kesadaran dan berperan aktif dalam 

meminimalisir risiko banjir. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN 

 

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengurangi 

risiko banjir yang terjadi pada kawasan perumahan 

dengan mengurangi volume limpasan air hujan. Melalui 

kegiatan pendampingan dan praktik yang dilakukan, 

diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan yang 

cukup untuk menerapkan teknik yang ditawarkan.  

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

mengelola kawasan rumah dengan konsep LID melalui 

teknik biopori dan bioretensi. Dengan penerapan teknik 

Lokasi kegiatan 

Lokasi kegiatan 
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ini secara luas, diharapkan dapat mengurangi limpasan 

air hujan pada kawasan perumahan dan memberikan 

dampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. Penerapan 

teknik ini dalam skalabesar secara tidak langsung akan 

membantu keberlanjutan lingkungan. 

 

 

KONSEP LOW IMPACT DEVELOPMENT (LID) 

 

Pembangunan suatu kawasan harus memperhatikan 

dampak yang akan ditimbulkan pada kawasan di 

sekitarnya.Salah satu konsep yang dikenal adalah konsep 

low impact development (LID) yang merupakan 

pengelolaan air hujan dan strategi pengembangan lahan 

terapan pada skala tertentu yang menekankan pada 

pentingnya konservasi dan fitur alami di lapangan 

(pepohonan, semak dsb) yang terintegrasi dengan 

rekayasa kontrol hidrologi skala mikro untuk sedapat 

mungkin meniru kondisi hidrologi sebagaimana sebelum 

pengembangan (Hinmann, 2005). Prinsip-prinsip 

penerapan LID didasarkan dari pengendalian limpasan 

air hujan disumbernya dengan menggunakan kontrol 

skala mikro yang tersebar di lahan, tidak seperti 

pendekatan lama yang mengkontrol limpasan hujan di 

fasilitas-fasilitas yang besar (U.S. EPA, 2000).  

Sistem pengendalian limpasan air hujan konvensional 

direncanakan untuk mengumpulkan, menyalurkan debit 

limpasan seefisien mungkin. Tujuannya adalah untuk 

menciptakan sistem pengaliran dengan efisiensi yang 

tinggi, yang diharapkan mampu melindungi dari 

kemungkinan banjir, mendorong terciptanya pengaliran 

yang baik dan secepatnya mengalirkan limpasan tersebut 

ke drainase utama atau sungai. Sistem pengendalian 

seperti ini dapat mengurangi pengisian terhadap air 

tanah, meningkatkan volume limpasan serta merubah 

waktu, frekuensi dan tingkat besaran debit. Perubahan-

perubahan tersebut dapat mengakibatkan banjir, 

penurunan kualitas air dan erosi sungai. (U.S. EPA, 

2000). Praktek-praktek penerapan LID menawarkan 

banyak manfaat baik dari segi ekonomi, maupun 

lingkungan. 

Tujuan utama dari metode LID adalah untuk meniru 

kondisi hidrologi di daerah sebelum pengembangan 

dengan teknik perencanaan dilapangan melalui upaya 

menyimpan, menginfiltrasikan, mengevaporasikan dan 

menahan limpasan, membantu mengurangi limpasan, 

dan memastikan adanya pengisian kembali air tanah 

(DER, 1999) serta menjaga dampak buruk terhadap 

sungai, waduk, dataran banjir dan sistem akuatik lainnya 

dari pengembangan daerah untuk berbagai keperluan 

seperti daerah komersial, pemukiman serta industry ( 

Hinmann, 2005). 

Secara terperinci, tujuan yang hendak dicapai dalam 

LID diantaranya adalah sebagai berikut (DER, 1999) : 

1) Menyediakan teknologi bagi perlindungan 

lingkungan dalam hal menerima air 

2) Menyediakan insentif ekonomi untuk 

mengembangkan sensitivitas terhadap lingkungan 

3) Mengembangkan perencanaan lapangan serta desain 

yang sensitif terhadap lingkungan 

4) Mendorong dalam hal pendidikan bagi masyarakat 

serta partisipasi masyarakat dalam menjaga 

lingkungan 

5) Membantu membangun komunitas berbasis 

kepedulian lingkungan 

6) Mengurangi biaya konstruksi dan pemeliharaan dari 

infrastruktur pengendali limpasan air hujan 

7) Memperkenalkan konsep, teknologi,dan tujuan baru 

dalam hal pengelolaan air hujan melalui manajemen 

berskala mikro serta fitur landscape yang multifungsi 

( misal bioretention, area konservasi); untuk meniru 

kondisi hidrologi, dan mempertahankan kondisi 

ekologis/biologis sungai penerima air 

8) Mendorong fleksibilitas peraturan dalam 

memberikan perencanaan lapangan serta 

perekayasaan yang inovatif untuk mendukung prinsip 

pertumbuhan yang cerdas (smart growth) 

9) Mendorong diskusi dalam hal ekonomi, lingkungan, 

teknis dan kemudahaan pengaplikasian dari praktek-

praktek pengelolaan curah hujan saat ini, serta 

pendekatannya, dsb. 

 

 

Teknik LID 

 

A. Biopori 

Lubang resapan biopori adalah metode resapan air 

yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara 

meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode ini 

dicetuskan oleh Dr. Kamir R Brata, salah satu peneliti 

dari Institut Pertanian Bogor. 

Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan 

dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya 

dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. 

Sampah organik yang ditimbunkan pada lubang ini 

kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang 

seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah 

karena tanah menjadi lebih subur. Lubang resapan 

biopori dapat diterapkan pada bidang-bidang tanah yang 

tidak tertutup bangunan. Sebagai contoh, lubang resapan 

biopori dengan diameter 10 cm dan kedalaman 100 cm 

mampu menambah bidang resapan air hingga 40 kali. 

Gambar 4berikut menunjukkan desain biopori yang 

umum digunakan.  
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Sumber : www.resapanbiopori.blogspot.com 

Gambar 4.  Contoh skema biopori 

 
Beberapa manfaat yang didapat dari penerapan teknik 

biopori ini antara lain : 

1) Mampu meningkatkan daya serap tanah terhadap air  

2) Mengubah sampah organik menjadi kompos  

3) Meningkatkan kesuburan tanah. 

4) Meningkatkan kawasan hijau di halaman rumah 

sehingga mampu mengurangi emisi gas CO2 dan 

metan 

5) Meningkatkan kualitas air tanah 

 

B. Bioretensi 

Bioretensi adalah salah satu teknologi yang 

dikembangkan oleh peneliti dari Institut Pertanian Bogor 

yang berfungsi untuk menahan limpasan air hujan. 

Prinsip dasar bioretensi menahan air di lahan untuk 

mengisi aquifer bebas, sehingga air dapat dikendalikan 

dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan 

masyarakat. Bioretensi didesain agar sedapat mungkin 

meniru kondisi alam, dimana kondisi tanaman serta 

tanah, dapat memaksimalkan infiltrasi, meningkatkan 

tampungan dan memperlambat aliran permukaan 

(Hinmann, 2005).  

Bioretention atau bioretensi dan dikenal juga sebagai 

rain garden merupakan suatu fasilitas pengelola air 

hujan yang inovatif. Bioretensi merupakan teknologi 

aplikatif yang menggabungkan unsur tanaman, 

(greenwater) dan air (blue water) dalam suatu bentang 

lahan dengan semaksimal mungkin meresapkan air ke 

dalam tanah. Pembuatan bioretensi dapat dilakukan di 

halaman rumah, selokan, trotoar, taman, lahan parkir dan 

di gang-gang sempit yang padat penduduk. Desain 

bioretensi pada umumnya lebih dangkal, berbentuk 

mangkuk, dan dikelilingi oleh daerah yang ditanami 

tumbuhan. Bioretensi dapat dibuat dalam berbagai 

ukuran, tergantung kesediaan lahan.  

Kelebihan dari teknologi pengendalian banjir 

berbasis lahan dan teknologi bioretensi adalah 

mengendalikan air limpasan sekaligus memanen air 

hujan pada saat musim hujan. Gambar 5 menunjukkan 

gambaran desain bioretensi yang umum digunakan.  

 
Sumber : http://bioretensi.com 

Gambar 5.  Contoh skemabioretensi 

 
 

Beberapa batasan terutama tanaman yang ditanam 

diatasnya haruslah yang mampu beradaptasi dengan 

kondisi air tanah yang fluktuatif, selain itu maksimum 

tampungan yang di rekomendasikan adalah 12 inchi atau 

sekitar 30 cm, serta maksimum waktu genangan hingga 

mengering kembali adalah 24 jam untuk menghindari 

permasalahan yang ditimbulkan oleh nyamuk ( 

Hinmann, 2005). Selain itu perlu diperhatikan tanah asli 

yang berbatasan dengan tanah timbunan memiliki nilai 

laju infiltrasi minimum sebesar 1 inchi/jam atau 2.54 

cm/jam (Hinmann, 2005). Selain itu modifikasi dengan 

membagi timbunan (planting soil) menjadi dua 

layerdapat dilakukan, dimana lapisan dasar merupakan 

zona retensi yang diberikan fasilitas under-drain. 

 

 

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 

Pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Pendekatan 

partisipatif dengan cara sosialisasi dan penyuluhan 

dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya penerapan teknik biopori dan bioretensi 

pada kawasan rumah untuk mengurangi limpasan air 

hujan pada level rumah tangga.  

Gambar 6 berikut menjelaskan kerangka pemecahan 

masalah yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pengabdian ini. 
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Gambar 6.  Kerangka pemecahan masalah 

 

Teknik biopori dan bioretensimerupakan teknologi 

ramah lingkungan yang mudah untuk dilakukan dan 

tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Dengan 

teknik ini, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Langkah yang ditempuh 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah : 

1) Memberikan informasi secara menyeluruh tentang 

manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan 

penerapan teknik biopori dan bioretensi melalui 

sosialisasi dan penyuluhan. 

2) Membuat standard operational procedure yang 

benar tentang teknis penerapan biopori dan 

bioretensi 

3) Memberikan pendampingan dalam bentuk 

identifikasi masalah, pelatihan, dan konsultasi. 

4) Melakukan praktik pemasangan teknik biopori dan 

bioretensi di rumah warga. 

 
 
HASIL KEGIATAN 

 

Kegiatan dimulai dengan evaluasi kondisi eksisting 

pada lokasi pengabdian. Setelah itu dilakukan koordinasi 

dengan pengurus RT dan atau RW setempat.Sebelum 

dilakukan sosialisasi, tim menyiapkan bahan-bahan yang 

diperlukan seperti banner, leaflet, dan SOP tentang 

teknik biopori dan bioretensi (Gambar 7). 

 

 
 

Gambar 7. Bahan pelatihan dan penyuluhan 

 
Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dalam 

2 sesi karena keterbatasan tempat penyuluhan. Total 

warga yang mengikuti penyuluhan dan sosialisasi diikuti 

oleh 47 warga. Suasana pada saat penyuluhan dapat 

dilihat pada Gambar 8 berikut: 
 

 
 

 
Gambar 8.  Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi 

Pada saat penyuluhan dan sosialisasi, tim 

menyebarkan kuesioner sebagai bahan evaluasi. Dari 

hasil kuesioner, disimpulkan bahwa sebagian besar 

warga (95%) merasakan bahwa kegiatan ini memberikan 

manfaat dan tambahan ilmu. Sebelum penyuluhan, 15% 

warga masih belum pernah mengetahui atau memahami 
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tentang teknik biopori atau bioretensi. Dari total warga 

yang mengikuti kegiatan, 90% berminat untuk 

menerapkan teknik biopori dan bioretensi di 

kediamannya. 

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilanjutkan 

dengan pendampingan dan praktik penerapan biopori 

dan bioretensi pada rumah warga. Praktik dilakukan di 

salah satu rumah warga yang sering mengalami banjir 

pada saat terjadi hujan lebat (Gambar 9). Praktik ini 

diharapkan dapat dijadikan contoh oleh warga tentang 

cara pembuatan biopori dan bioretensi yang benar.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.  Praktik pemasangan  

 
Praktik pemasangan Teknik LID dilakukan dengan 

membuat 15 lubang biopori dengan jarak 1 m antar 

lubang. Bioretensi dibuat sebanyak 2 buah dengan 

ukuran panjang x lebar lebih kurang 1.5 m x 1.5 m. 

Jumlah biopori dan bioretensi yang dibangun 

disesuaikan dengan kondisi rumah dan luas halaman 

yang dimiliki. Contoh biopori dan bioretensi yang sudah 

dibangun dapat dilihat pada Gambar 10. 

Setelah pembuatan biopori dan bioretensi selesai 

dilakukan, sempat terjadi hujan lebat pada lokasi 

kegiatan. Pada rumah yang menjadi tempat praktik 

biopori dan bioretensi, hal yang dirasakan pemilik rumah 

adalah pada saat terjadi genangan, waktu surut genangan 

lebih cepat jika dibandingkan sebelum adanya kedua 

teknik tersebut. 
 

 
 

 
Gambar 10. Contoh biopori dan bioretensi yang 

dibangun 

 

KESIMPULAN 

 

Dari penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan, 95% 

warga perumahan semakin memahami tentang materi 

penyuluhan danmanfaat dari penerapan teknik biopori 

dan biopori dan tersebut. Selama ini warga belum 

menerapkan teknik tersebut karena belum memahami 

teknik penerapan yang benar. Berdasarkan hasil 

kuesioner, disimpulkan bahwa 90%warga tertarik untuk 

menerapkan kedua teknik tersebut karena dianggap dapat 

membantu mengurangi limpasan air hujan. Biopori dan 

bioretensi yang sudah diterapkan terbukti mampu 

mengurangi lamanya waktu genangan air yang terjadi 

pada halaman rumah warga yang dijadikan contoh 

penerapan. 

. 
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ABSTRAK: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh tim Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya di Desa 

Ulak Kerbau Lama Kabupaten Ogan Ilir. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan agar dapat membantu 

masyarakat di pedesaan yang belum terjangkau oleh layanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Proses 

pengolahan air menjadi air minum pada kegiatan ini adalah proses filtrasi (penyaringan) dengan alat berteknologi 

membran ultrafiltrasi. Proses filtrasi digunakan  untuk memisahkan kontaminan tersuspensi dan juga untuk memisahkan 

pengotor lain dalam air termasuk mikroorganisme dan logam-logam berat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metoda 

presentasi dan peragaan/demonstrasi cara kerja alat pengolah air. Peserta yang hadir merupakan penduduk desa 

berjumlah 42 orang. Di akhir sesi peragaan dilakukan tanya jawab dan penyebaran form pertanyaan yang akan dijawab 

oleh penduduk desa. Dari jawaban yang diberikan, 59,52% penduduk menjawab sangat mengerti, 40,48% cukup 

mengerti terhadap materi yang disampaikan. Kegiatan ini dianggap berhasil karena lebih dari 75% masyarakat sasaran 

memahami pengetahuan dan teknologi pengolahan air bersih yang disampaikan oleh tim Kegiatan Pengabdian pada 

Masyarakat ini. Kegiatan  ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi penduduk dan turut membantu pemerintah 

dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan akan pentingnya air bersih dalam kehidupan dan membantu 

penyediaan alat pengolah air menjadi air bersih siap minum untuk masyarakat pedesaan. 

 

Kata Kunci: Pengolahan air, air bersih, air minum, filtrasi, teknologi membran. 

 

 

ABSTRACT: This community service activity was carried out by the team of the Faculty of Engineering, Sriwijaya 

University in the Ulak Kerbau Lama village, Ogan Ilir Regency. This community service activity aims to be able to help 

people in rural areas that have not been reached by PDAM services (Regional Water Company). The processing water 

into drinking water in this activity is a filtration process using ultrafiltration membrane technology. The filtration 

process is used to separate suspended contaminants and also to separate other impurities in water including 

microorganisms and heavy metals. This activity is carried out by the method of presentation and demonstration of how 

the water treatment equipments work. Participants who attended were 42 villagers. At the end of the demonstration 

session a question and answer session and a form of questions were asked to be answered by the villagers. From the 

answers given, 59.52% of the population answered very understandably, 40.48% quite understood the material 

presented. This activity was considered successful because more than 75% of the target community understood the 

knowledge and technology of clean water treatment delivered by the Community Service team. This activity is expected 

to bring benefits to the population and help the government in increasing the knowledge of rural communities about the 

importance of clean water in life and helping the provision of water treatment equipment for drinking water for rural 

communities. 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Ulak Kerbau Lama yang terletak diwilayah 

Kecamatan Tanjung Raja, desa Ulak Kerbau Lama 

berasal dari kata ulak (pusaran air) dan kerbau (hewan 

ternak), maka penduduk masyarakat menamakan desa 

tersebut dengan nama Desa Ulak Kerbau Lama. Desa 

Ulak Kerbau Lama terletak di tepian sungai ogan, 

Masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama sebagian besar 

menganut agama Islam, desa Ulak Kerbau Lama 

mayoritas bermata pencaharian sebagai Pengrajin (home 
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industry) dan sebagai petani, tetapi ada sebagian 

masyarakat menggantungkan dengan menjadi pedagang.  
Desa Ulak Kerbau Lama telah banyak mengalami 

perubahan diantaranya pembangunan yang mulai terasa 

dirasakan masyarakat setempat setelah desa ini terjadi 

pemekaran dari Desa Ulak Kerbau Lama, disamping itu 

sebagian pembangunan yang belum terlaksana juga 

nampak dirasakan oleh maysarakat desa Ulak Kerbau 

Lama dengan demikian masyarakat banyak berharap 

kepada pemerintah setempat agar dapat memberlakukan 

percepatan pembangunan didesa tersebut. Disamping 

harapan tercapinya pembangunan yang maksimal, 

masyarakat juga mengaharapkan atas sentuhan 

pemerintah dibidang Kerajinan (home industry) karena 

masyarakat setempat sangat membutuhkan penanaman 

modal atau jenis lain sehingga dapat menopang 

kemajuan perekonomian masyarakat yang maksimal. 

 

Kondisi Umum Desa 

 

Letak dan Luas Wilayah 

Desa Ulak Kerbau Lama merupakan salah satu dari 

241 desa yang ada diwilayah Kabupaten Ogan Ilir dan 

salah satu dari 19 Desa di wilayah Kecamatan Tanjung 

Raja yang terletak 6 Km ke arah Barat dari Ibu Kota 

Kecamatan dan 14 Km kearah Timur dari Ibu Kota 

Kabupaten dan mempunyai luas ± 5,00 Km2, Desa Ulak 

Kerbau Lama terbagi menjadi 6 dusun yang dipimpin 

oleh masing-masing Kepala Dusun. Adapun batas-batas 

wilayah Desa Ulak Kerbau Lama adalah sebagai berikut 

: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau 

Panjang 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak 

Kerbau Baru 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Skonjing 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Pindah 

 
Iklim 

Desa Ulak Kerbau Lama mempunyai Iklim kemarau 

dan penghujan sebagaimana desa-desa lain diwilayah 

Indonesia dalam hal tersebut mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada didesa  Ulak 

Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja. 

 

Potensi Desa 

 

Potensi yang ada didesa Ulak Kerbau Lama tidaklah 

cukup banyak tetapi mudah-mudahan dengan sentuhan 

bantuan dari pihak yang terkait, potensi desa tersebut 

dapat dikembangkan terutama dibidang pertanian dan 

perkebunan. Sebanyak 40 % penduduk, lahan 

perkebunan yang cukup luas dan dapat dijadikan aspirasi 

pemerintah untuk membantu para petani dalam 

meningkatkan produktifitas hasil pertanian dengan 

didukung sarana dan prasarana yang memadai. 

Disamping pertanian dan perkebunan potensi desa 

Ulak Kerbau Lama ada pada Sumber Daya Manusia 

yaitu banyaknya Industri Kecil Menengah (UKM) dalam 

hal ini pembuatan pakaian jadi. Kerajinan ini sangat 

memicu perekonomian didesa ini maupun secara Global 

dalam bidang Industri di Kabupaten Ogan Ilir, selain 

potensi industri yang ada terdapat juga kelemahan dalam 

bidang permodalan yang tidak seimbang dengan 

perkembangan itu sendiri. 

 

Sumber Air Desa 

 
Seluruh masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama biasa 

menggunakan air sumur untuk dikonsumsi dikarenakan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum 

memberikan fasilitas pengadaan air bersih di desa ini. 

Air sumur digunakan untuk keperluan mencuci dan 

mandi padahal air sumur belum bisa dikatakan bersih 

bila dilihat dari tingkat kekeruhannya yang cukup tinggi, 

hal ini dikarenakan tidak seluruh masyarakat desa 

mengetahui teknologi pengolahan air agar dapat 

digunakan untuk berbagai keperluan seperti mencuci dan 

mandi atau bahkan untuk dikonsumsi.  

 

PENGOLAHAN AIR 

 

Tujuan pengolahan air baku menjadi air bersih pada 

prinsipnya (Fair, Geyer, and Okun) meliputi: 

1. Penjernihan, proses ini diperlukan karena dalam air 

yang berasal dari badan air banyak membawa 

kotoran yang berupa butiran-butiran baik kasar 

maupun halus. 

2. Desinfeksi, pemberian desinfektan dengan dosis 

tertentu untuk mematikan virus dan bakteri pembawa 

penyakit. 

Pengolahan air (Reynolds and Richards), dapat 

digolongkan menjadi: 

1. Pengolahan Fisik 

Pengolahan air yang bertujuan untuk 

mengurangi atau menghilangkan kotoran-

kotoran yang kasar, penyisihan lumpur dan 

pasir serta mengurangi zat-zat organik dalam air 

yang akan diolash. 

2. Pengolahan Kimia 

Proses pengolahan dengan penambahan bahan 

kimia tertentu dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas air.  
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Pengolahan Air dengan Alat Berteknologi Membran 

 

Air yang baik untuk dikonsumsi harus memenuhi 

beberapa persyaratan antara lain: 

1. Air harus jernih atau tidak keruh.  

2. Tidak berwarna. Air yang berwarna berarti 

mengandung bahan-bahan lain.  

3. Rasanya tawar.  

4. Derajat keasaman (pH) nya netral sekitar 6,5 – 8,5. 

5. Tidak mengandung zat kimia beracun. 

6. Kesadahannya rendah.  

7. Tidak mengandung bakteri patogen.  

 

TEKNOLOGI PROSES PENGOLAHAN AIR MINUM 

 

Proses pengolahan air bersih menjadi air minum pada 

prinsipnya adalah proses filtrasi (penyaringan) dan 

desinfeksi. Proses filtrasi dimaksudkan selain untuk 

memisahkan kontaminan tersuspensi juga memisahkan 

campuran yang berbentuk koloid termasuk 

mikroorganisme dari dalam air, sedangkan desinfeksi 

dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme yang 

terdapat dalam air. Proses pengolahan air minum isi 

ulang secara umum dapat dikategorikan atas:  

1) reverse osmosis,  

2) ultrafiltrasi menggunakan membran, dan  

3) filtrasi biasa menggunakan filter. 

Membran ialah sebuah penghalang selektif antara 

dua fasa. Membran memiliki ketebalan yang berbeda-

beda, ada yang tebal dan ada juga yang tipis serta ada 

yang homogen dan ada juga ada heterogen. Ditinjau dari 

bahannya membran terdiri dari bahan alami dan bahan 

sintetis. Bahan alami adalah bahan yang berasal dari 

alam misalnya pulp dan kapas, sedangkan bahan sintetis 

dibuat dari bahan kimia, misalnya polimer (Nasir, Ali, 

and Muin). 

Membran berfungsi memisahkan material 

berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, menahan 

komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih 

besar dari pori-pori membran dan melewatkan 

komponen yang mempunyai ukuran yang lebih kecil. 

Larutan yang mengandung komponen yang tertahan 

disebut konsentrat dan larutan yang mengalir disebut 

permeat. Filtrasi dengan menggunakan membran selain 

berfungsi sebagai sarana pemisahan juga berfungsi 

sebagai sarana pemekatan dan pemurnian dari suatu 

larutan yang dilewatkan pada membran tersebut. 

Selain itu, membran sangat berfungsi untuk 

menyaring logam berat yang terkandung dalam air. 

Masuknya logam berat ke sumber-sumber air berasal 

dari aktivitas-aktivitas yang meliputi; pertambangan 

minyak, emas, dan batubara, pembangkit tenaga listrik, 

pestisida, keramik, peleburan logam, pabrik-pabrik 

pupuk dan kegiatan-kegiatan industri lainnya. 

Kontaminasi ini akan terus meningkat sejalan dengan 

meningkatnya usaha eksploitasi berbagai sumber alam di 

mana logam berat terkandung di dalamnya. Unsur – 

unsur yang terdapat pada garis batas antara logam dan 

bukan logam yaitu metalloid, misalnya Arsen (As) 

(Nasir and Herlizah). 

Teknik pemisahan dengan membran umumnya 

berdasarkan ukuran partikel dan berat molekul dengan 

gaya dorong berupa beda tekan, medan listrik dan beda 

konsentrasi. Proses pemisahan dengan membran yang 

memakai gaya dorong berupa beda tekan umumnya 

dikelompokan menjadi empat jenis diantaranya 

mikromembran, ultramembran, nanomembran dan 

reverse osmosis. Teknologi membran memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan proses lain yaitu 

pemisahan dapat dilakukan secara kontinu, konsumsi 

energi umumnya relatif lebih rendah, proses membran 

dapat mudah digabungkan dengan proses pemisahan 

lainnya (hybrid processing), pemisahan dapat dilakukan 

dalam kondisi yang mudah diciptakan, mudah dalam 

scale up, material membran bervariasi sehingga mudah 

diadaptasikan pemakaiannya (Nasir, Said, Ali, et al.). 

Kekurangan teknologi membran antara lain: fluks 

(hasil akhir air bersih keluaran membran) dan selektifitas 

(kemampuan membran untuk menyaring) karena pada 

proses membran umumnya terjadi fenomena flux 

berbanding terbalik dengan selektifitas. Semakin tinggi 

fluks seringkali berakibat menurunnya selektifitas dan 

sebaliknya. Sedangkan hal yang diinginkan dalam proses 

berbasiskan membran adalah mempertinggi flux dan 

selektifitas (Nasir, Said, Fachrie, et al.). 

 

METODE KEGIATAN 

 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 18 

Oktober tahun 2018 di Desa Ulak Kerbau Lama, 

Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode 

penyuluhan dan dilanjutkan dengan 

peragaan/demonstrasi cara kerja alat pengolah air. Ketua 

tim memberikan penyuluhan tentang teknologi 

sederhana pengolahan air menjadi air bersih dengan 

metode ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya 

jawab. Penyuluhan dilakukan dengan terlebih dahulu 

memberikan penjelasan mengenai sifat-sifat kimia dan 

fisika air, fungsi dan keberadaan air bagi tubuh manusia, 

dan hubungannya dengan persediaan air di lingkungan. 

Materi yang akan disampaikan juga adalah teknologi air 

minum isi ulang yang banyak tersebar di kota maupun 

dipelosok serta proses pengolahan air sumur dan air dari 

sumber lainnya menjadi air bersih. Pada proses 

pengolahan air dijelaskan komponen-komponen yang 

diperlukan dan fungsinya dalam peralatan yang 

diperagakan, di akhir sesi penyuluhan dilanjutkan 
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dengan sesi tanya jawab, umumnya pertanyaan yang 

dilontarkan oleh peserta cukup baik dan menunjukan 

antusias yang tinggi.  

Menurut hasil analisa laboratorium sampel air sumur 

yang diambil dari Desa Ulak Kerbau Lama didapatkan 

bahwa kandungan zat besi pada air sumur tersebut sangat 

tinggi yaitu 9,775 mg/L, sedangkan menurut standar 

Baku Mutu Lingkungan (PERMENKES RI No.32 

TAHUN 2017) batas kandungan zat besi pada air adalah 

1 mg/L. Sejauh ini belum banyak upaya yang telah 

dilakukan oleh kepala desa setempat dalam mengolah air 

menjadi air bersih.  

 

 

Gambar 1 Alat pengolahan air dengan teknologi 

membran 

 

Kemudian sesi penyuluhan ditutup dengan 

penyebaran form kuesioner yang harus dijawab oleh 

masyarakat desa yang menghadiri sebagai umpan balik 

dari penyuluhan yang telah dilaksanakan. Materi yang 

ditanyakan pada kuesioner adalah: 

- Apakah anda mengerti dengan penjelasan topik yang 

diberikan? 

- Apakah topik yang disampaikan bermanfaat? 

- Apakah cara penyampaian topik mudah untuk 

dipahami? 

- Apakah kedatangan Tim Pengabdian pada 

Masyarakat bermanfaat? 

Kegiatan ini merupakan kombinasi antara metode 

demonstrasi dan ceramah. Kegiatan dianggap berhasil 

bila lebih dari 75% masyarakat sasaran memahami 

pengetahuan dan teknologi pengolahan air bersih yang 

disampaikan oleh tim penyuluh.  

Kemudian acara ditutup dengan serah terima alat 

pengolahan air berteknologi membran kepada penduduk 

Desa yang diwakili oleh Kepala Desa Ulak Kerbau 

Lama. 

 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Untuk melakukan evaluasi akhir kegiatan telah 

disebarkan sebanyak 42 lembar kuesioner. Dari lembar 

yang dikembalikan kepada tim tercatat 42 lembar 

kuesioner semuanya terpakai. Berikut ini hasil 

pengolahan data dari lembar kuesioner yang 

dikembalikan kepada tim. Analisis terhadap pertanyaan 

yang direspon peserta dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan yaitu: 

 

1. Apakah anda mengerti dengan penjelasan yang 

diberikan? 

a. Sangat mengerti   c. Kurang mengerti 

b. Cukup mengerti   d. Tidak mengerti 

 

 
Gambar 2 Rekapitulasi jawaban masyarakat desa atas 

penjelasan dari topik yang diberikan 

 

Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 59,52% atau 

25 orang masyarakat desa menjawab sangat mengerti 

dan 40,48% atau 17 orang masyarakat desa menjawab 

cukup mengerti terhadap penjelasan atas topik yang 

disampaikan. Hal ini membuktikan bahwa topik yang 

dijelaskan ke masyarakat dinilai sangat mudah untuk 

dimengerti oleh peserta penyuluhan. 

 

2.  Apakah penjelasan topik yang disampaikan: 

a. Sangat bermanfaat  c. Kurang bermanfaat 

b. Cukup bermanfaat  d. Tidak bermanfaat 
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Gambar 3 Rekapitulasi jawaban masyarakat atas manfaat 

dari topik yang disampaikan 

 
Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 88,10% atau  

37 orang masyarakat desa menjawab sangat bermanfaat 

dan 9,52% atau 4 orang masyarakat desa menjawab 

cukup bermanfaat. Hanya 2,38% atau hanya 1 orang 

masyarakat saja yang menjawab tidak bermanfaat. Hal 

ini membuktikan bahwa kegiatan ini dinilai sangat  

memberikan manfaat bagi peserta penyuluhan. 

 
3.  Apakah cara penyampaian topik: 

a. Sangat mudah dipahami  c. Kurang dipahami 

b. Cukup mudah dipahami  d. Tidak dipahami 

 

 
Gambar 4 Rekapitulasi jawaban masyarakat desa atas 

cara penyampaian topik pada penyuluhan  

 
Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 64,29% atau  

27 orang masyarakat desa menjawab sangat mudah 

dipahami dan 35,71% atau 15 orang masyarakat desa 

menjawab cukup mudah dipahami. Hal ini 

memperlihatkan bahwa cara penyampaian topik pada 

penyuluhan dinilai sangat mudah dipahami oleh peserta 

penyuluhan. 

4.  Menurut anda kedatangan tim Pengabdian pada 

Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya: 

 a. Sangat bermanfaat  c. Kurang bermanfaat 

 b. Cukup bermanfaat  d. Tidak bermanfaat  

 
Gambar 5 Rekapitulasi jawaban masyarakat desa tentang 

manfaat dari Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat oleh 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

 

Dari jawaban yang diberikan, sebanyak 85,71% atau  

36 orang masyarakat desa menjawab sangat bermanfaat 

dan 14,29% atau 6 orang masyarakat desa menjawab 

cukup bermanfaat. Hal ini membuktikan bahwa Kegiatan 

Pengabdian pada Masyarakat oleh Fakultas Teknik 

Universitas Sriwijaya dinilai sangat bermanfaat bagi 

masyarakat desa. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Air merupakan hal yang perlu mendapat perhatian 

serius karena memiliki dampak sangat besar bagi 

kesehatan. Penduduk desa mayoritas menggunakan  

air sumur sebagai sumber air dan sebagian lagi 

menggunakan air sumur bor sebagai sumber air 

bersih termasuk untuk kebutuhan konsumsi. Air 

sumur langsung dimasak tanpa dilakukan proses 

penyaringan terlebih dahulu karena dianggap telah 

cukup jernih. Air sumur yang jernih tidak menjamin 

bebas dari polutan yang dapat membahayakan 

kesehatan masyarakat desa. Apabila dilakukan 

pengolahan yang tepat pada air sumur akan dapat 

menambah sumber air sehat yang dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat desa. 

2. Pada umumnya penduduk sangat antusias dalam 

menerima penyuluhan dan peragaan yang diadakan, 

hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang 

diajukan oleh penduduk desa mengenai topik 

pengolahan air dan alat pengolahan air yang 

diperagakan. 

3. Topik yang disampaikan oleh Tim Pengabdian 

masyarakat Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 

dinilai sangat mudah dipahami dan sangat 

bermanfaat bagi penduduk desa, hal ini dibuktikan 
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dari survey umpan balik yang dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner untuk dijawab oleh 

penduduk desa.  
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Abstrak: Kawasan permukiman tepian sungai merupakan kawasan yang rentan mengalami banjir. Banjir yang terjadi 

disebabkan oleh adanya peristiwa alamiah pasang surut sungai ataupun karena curah hujan tinggi. Hunian lama pada 

kawasan ini menggunakan struktur panggung. Salah satu lokasi permukiman lama tepian Sungai Musi Kota Palembang 

yang tetap eksis dan berkembang menjadi permukiman padat adalah yang terletak  di Kelurahan 7 Ulu. Pada kawasan 

ini, bangunan hunian lama dan modern telah bercampur dengan menggunakan struktur panggung dan non panggung. 

Pada awalnya, rumah tipe panggung memiliki ruang kosong pada area bawah panggung untuk mengantisipasi banjir. 

Saat ini ruang ini difungsikan menjadi bagian dari ruang hunian yang rentan mengalami banjir. Banjir dapat  merusak 

hunian dan perabotnya. Selain itu, sifat alami lahan basah berpotensi mengurangi kualitas hunian yang sehat dan dapat 

menggangu kenyamanan penghuninya. Untuk itulah kegiatan pengabdian ini berupaya untuk memberikan solusi kepada 

masyarakat berupa pendampingan membantu masyarakat dalam menciptakan kualitas hunian yang sehat dan antisipatif 

terhadap kerusakah akibat banjir.  

 

Kata kunci: banjir pasang surut, tepian sungai, hunian sehat  

 

 

Abstract: Riverside settlement area are areas prone to flooding. Floods that occur are caused by natural tidal events or 

high rainfall. Old residences in this area use stilt structures. One of the old settlement locations at riverside area in the 

old city of Palembang is located in District of 7 Ulu. It still exists and develops into a dense settlement.  In this area, old 

and modern residential buildings have been mixed, using both stilt and non-stilt structures. Originally, the stilt house 

has an empty space in the area below its structure to anticipate the flood.  Now, the space is functioned as part of the 

house. This space is vulnerable to flooding. Flooding can damage the building and furniture. Hence it leads to the 

unhealthy and uncomfortable living space for its occupants. For this reason, this community service activity seeks to 

provide solutions to the community in the form of assistance to help community in creating healthy house as well as 

anticipating the damage caused by the flood.  

 

Kata kunci: flood, tidal, healthy house  

 

 

Pendahuluan 

 

Secara geografis, kota Palembang memiliki kawasan 

yang ditutupi air lebih luas daripada kawasan kering. 

Perkembangan awal kota ini dimulai dari tepian sungai. 

Kawasan permukiman tepian sungai merupakan kawasan 

yang perkembangannya berdampingan dengan 

perkembangan pusat kota Palembang. Kehidupan dengan 

air sungai telah menjadi gaya hidup masyarakat masa 

lalu. Hal ini terlihat dari peninggalan rumah lama yang 

menggunakan struktur panggung. Rumah tipe panggung 

ini merupakan rumah yang adaptif terhadap kondisi alam 

Palembang yang rentan oleh banjir di daratan rendah 

berawa. Rumah tipe ini juga sesuai  untuk menghindari 

binatang buas, khususnya di daerah Sumatera Selatan.   

Kawasan tepian sungai merupakan bagian dari kota 

lama. Rumah panggung menempati area di ini. Karena 

perkembangan penduduk, tanah kosong antar bangunan 

rumah lama dibangun dengan rumah-rumah yang 

relative baru. Bangunan rumah baru ini menggunakan 

konstruksi batu yang tidak menggunakan struktur 

panggung. Sehingga bentuk tipologi rumahnya adalah 

rumah darat (landed). Bangunan rumah panggung 

sendiri telah mengalami transformasi, khususnya pada 
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area bawah panggung. Ruang pada bawah panggung 

juga telah difungsikan menjadi ruang hunian. Banyak 

juga ditemui ruang bawah dijadikan satu unit hunian 

yang disewakan oleh pemilik rumah yang menghuni 

rumah panggung bagian atas. Penelitian tahun 2014 

menunjukkan bahwa okupansi ruang bawah panggung 

dikawasan permukiman tepian Sungai Musi mencapai 

100% (Anwar dan Nugroho, 2014). Hal ini berarti bahwa 

area bawah panggung telah dirubah fungsinya menjadi 

area hunian.  

Secara umum kehidupan penduduk tepian Sungai 

Musi telah mengalami pergeseran dari budaya sungai, ke 

budaya lahan. Aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan 

lebih banyak di lahan tanah (darat). Akibatnya cara 

berfikir masyarakat adalah cara hidup di darat. Di sisi 

lain, penghuni yang menempati rumah panggung lama  

umumnya merupakan pewaris dari pemilik sebelumnya. 

Rumah lama menjadi tempat tinggal anak keturunan 

pemilik sebelumnya. Tidak jarang didapati dalam satu 

bangunan rumah terdapat lebih dari satu kepala keluarga. 

Ruang bawah panggung digunakan sebagai unit hunian 

lain dan ditempati oleh satu keluarga baik yang masih 

memiliki hubungan persaudaraan maupun keluarga lain 

sebagai penyewa.  

Pertambahan jumlah penduduk perkotaan juga 

menyebabkan ekspansi pada ruang-ruang kosong di 

antara bangunan lama pada permukiman tepian sungai. 

Ruang kosong yang dibangun dengan rumah tipe darat 

yang tidak menerapkan prinsip panggung yang 

membiarkan tanah bawah rumah sebagai area resapan. 

Secara massive, ekspansi lahan basah yang terjadi 

menyebabkan fragmentasi area resapan semakin besar. 

Akibatnya, area pasang surut sungai menjadi meluas 

pada kawasan permukiman tepian sungai. 

Pasang surut tersebut sudah dapat dipastikan 

mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni. Perlu 

upaya penanggulangan terhadap banjir dan kelembaban 

dari lahan basah tersebut. Masyarakat perlu 

mendapatkan wawasan bagaimana meminimalisir 

kerusakan hunian mereka akibat banjir dan kelembaban 

bangunan pada lahan basah.. Kerusakan hunian yang 

terus terjadi mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup 

penghuni. Untuk memperbaikinya, diperlukan biaya 

yang tidak sedikit.  Sehingga diperlukan upaya 

pendampingan untuk antisipasi kerusakan hunian yang 

tidak hanya berbiaya rendah, sesuai kapasitas dan 

kemampuan ekonomi penghuni, juga yang dapat 

dilaksanakan dengan mudah. Antisipasi ini perlu 

dilakukan sebelum penghuni dapat melakukan ridisain 

terhadap bangunan rumahnya yang sudah terlanjur 

menyebabkan fragmentasi area resapan di sepanjang 

tepian sungai.   

Berdasarkan situasi diatas, permasalahan yang akan 

dipecahkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah 

bagaimana mendampingi masyarakat agar memiliki 

kesiapan dalam mengantisipasi kerusakan hunian akibat 

banjir dan kelembaban di lahan basah. Kegiatan ini 

bertujuan untuk (1) meningkatkan kesadaran penduduk 

permukiman lama akan potensi arsitektur dan nilai 

kejeniusan local yang diterapkan oleh pendahulu mereka 

dalam beradaptasi dengan geografis tepian sungai, (2) 

meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya 

melestarikan area resapan pada tepian sungai, disekitar 

lingkungan hunian mereka dan (3) menyusun sebuah 

skenario renovasi hunian yang sehat dan antisipatif 

terhadap potensi kerusakan yang sesuai dengan 

kemampuan kapasitas ekonomi penghuni dan 

meminimalisir penutupan area resapan air di 

permukiman tepian sungai. Kegiatan ini bermanfaat 

untuk upaya pelestarian area resapan air lingkungan 

permukiman tepian sungai dan edukasi masyarakat 

tentang antisipasi dan penanggulangan kerusakan hunian 

akibat banjir dna kelembaba. 

 

Banjir dan fenomenanya sebagai bencana 

 

Banjir adalah keadaan  dimana  terendamnya  suatu 

daerah atau daratan karena volume air yang meningkat 

baik yang terjadi dalam waktu yang singkat dan tiba tiba 

seperti banjir bandang maupun dalam waktu tertentu 

seperti banjir luapan sungai atau  air laut rob (BNPB, 

2008; DepKes, 2013, Nurrahmah, 2015). Banjir 

disebabkan oleh kondisi dan fenomena   alam   

(topografi,   curah   hujan), kondisi geografis daerah dan 

kegiatan manusia yang  berdampak  pada  perubahan  

tata  ruang atau  guna  lahan  di  suatu  daerah (Rosyide, 

2013). Banjir disebabkan oleh faktor penyebab berupa 

hujan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, erosi 

tanah, buruknya penanggulangan sampah, pembangunan 

lahan kosong, bendungan /saluran air yang rusak, flora 

sekitar yang menyerap air dalam jumlah banyak, 

bebatuan/geologis tanah yang kurang menyerap air. 

(Pratama, 2017).  

Khusus untuk daerah aliran sungai (DAS), tepian 

sungai merupakan area yang terdampak langsung dengan 

banjir sungai. DAS yang kritis menjadi faktor 

penyumbang banjir. Menurut kerangka kerja pengelolaan 

das, kekritisan   DAS  suatu kawasan  dapat   dilihat   

dari  berkurangnya luas vegetasi penutup permanen dan  

bertambah  luasnya  lahan  kritis  yang menurunkan 

kemampuan DAS dalam  penyimpanan air (water 

catchment area). Hal ini berdampak    pada dua kondisi 

berbeda yaitu meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan 

tanah longsor  pada  waktu  musim  penghujan  dan 

kekeringan    pada    waktu    musim    kemarau 
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(Departemen Kehutanan, 2009). Kebijakan pemerintah 

dalam menangani banjir merupakan faktor pendukung 

keberhasilannya. Putra dan Handayani (2013) 

menyebutkan bahwa terjadi atau tidaknya banjir 

tergantung faktor a) hancurnya retensi daerah aliran 

sungai (das), b). kesalahan perencanaan pembangunan 

alur sungai, c) pendangkalan sungai dan d). kesalahan 

tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana. 

 

Penanganan banjir; adaptasi dan partisipasi  

 

Kerusakan akibat bencana merupakan sesuatu yang 

tidak dapat dihindarkan 100%. Selama bencana itu dapat 

dipelajari perilakunya maka penanganan yang tepat 

dapat mengurangi kerusakan akibat bencana. Hendarsah 

(2012) menyatakan bahwa safety culture (budaya 

keselamatan) harus ditanamkan dalam setiap upaya 

pengurangan risiko bencana. Dalam safety culture, setiap 

penghuni suatu tempat harus menyadari bahaya yang 

dihadapi dan sekaligus memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi diri dan oranglain sesuai kemampuan 

mereka. Safety culture memerlukan kesinambungan 

dengan pemahaman publik secara menyeluruh bahwa 

kenyataan hidup bersama potensi bencana dapat dikelola 

untuk dapat melindungi semua masyarakat dari risiko  

bencana (living with risk). 

Dalam  Undang-Undang  No  24  tahun  2007  

tentang  penanggulangan bencana, dikenal pengertian 

dan beberapa istilah terkait dengan bencana. 

Kesiapsiagaan    adalah    serangkaian    kegiatan    yang    

dilakukan    untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna 

dan berdaya guna. Dalam beberapa studi sebelumnya, 

antisipasi masyarakat terhadap risiko bahaya banjir 

sudah dilakukan. Antisipasi dilakukan dengan 

melakukan adaptasi terhadap lingkungan rawan banjir 

tersebut. Adaptasi dilakukan lebih terhadap fisik 

lingkungan seperti peninggian  bangunan  dan  lantai  

rumah, perbaikan  dan  peninggian  jalan lingkungan, 

pembuatan tanggul dan menyimpan barang ditempat 

tinggi (Putra dan Handayani, 2013; Tiuri dan 

Mawarsa,2013), sedikit sekali yang melakukan adaptasi 

terhadap aktivitas (Putra dan Handayani, 2013). 

Peningkatan kapasitas melalui partisipasi masyarakat 

untuk menyatukan keyakinan umum mengenai situasi 

dan arah perubahan sosial serta masalah-masalah yang 

ditimbulkannya.  

 

Model pendampingan   

 

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan 

melakukan observasi lapangan untuk melihat kondisi 

kerusakan yang terjadi pada hunian. Bersamaan dengan 

observasi dilakukan wawancara kepada penghuni rumah. 

Kemudian pendampingan dilakukan berdiskusi dengan 

penduduk kampong untuk mengantisipasi kerusakan 

akibat banjir. Hal yang menjadi bahan diskusi meliputi 

aspek banjir, fisik bangunan sebelum dan sesudah banjir, 

psikologi penghuni, teknik dan kemampuan ekonomi. 

Pada tahap selanjutnya disusun pada suatu skenario 

antisipasi kerusakan yang dapat dijadikan panduan 

rehabilitasi bagi penghuni.  

 

Lingkup kegiatan pengabdian pada masyarakat 

 

Lokasi yang dipilih untuk pengabdian masyarakat di 

lorong kenduruan, kelurahan 7 Ulu Kota Palembang. 

Lingkup kegiatan ini pendampingan masyarakat untuk 

meidentifikasi kerusakan dan permasalahan yang timbul 

pada hunian di lahan basah tepian sungai dan  

mendampingi masyarakat dalam peningkatan kapasitas 

kesiapan masyarakat dalam antisipasi dan rehabilitasi 

potensi kerusakan pada hunian  

 

Metode kegiatan  

 

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan 

melakukan survey lapangan untuk mendapatkan 

kerusakan hunian. Diskusi dengan warga juga dilakukan 

dalam memetakan permasalahan dan pencarian 

pemecahan masalah. Strategi pemecahan permasalahan 

dipaparkan dalam sebuah ceramah penyuluhan yang 

dihadiri oleh masyarakat. 

 

Pelaksanaan kegiatan 

 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai bulan 

Mei sampai dengan Oktober 2018. Dimulai dengan 

identifikasi kerusakan yang dilaksanakan pada bulan Mei 

hingga Juni 2018. Tim mengidentifikasi kerusakan 

dengan mendatangi beberapa rumah warga. Hunian yang 

disurvey meliputi rumah yang masih menggunakan 

struktur panggung asli, rumah panggung yang 

dimodifikasi ruang bawahnya dan rumah panggung yang 

dibangun ulang dengan struktur modern. Hasil 

identifikasi dan kegiatan pendampingan dilaporkan 

dalam penjelasan berikut. 

  

Area banjir dan sikap penduduk  

 

Berdasarkan kerusakan akibat banjir dan 

kelembaban lahan basah, rumah panggung dikawasan 

tepian sungai dapat dikelompokkan dalam tiga area. 

Area pertama adalah kawasan tepian sungai Musi yang 

mengalami genangan air sepanjang tahun. Rumah pada 

area ini memiliki struktur panggung yang tidak berubah. 
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Area bawah struktur panggung tidak digunakan karena 

relative senantiasa tergenang air pasang hampir 

sepanjang tahun. Area ini menempati jarak hingga 100 

meter dari sungai saat pasang tinggi. Pada area ini tidak 

ditemui kerusakan akibat banjir pada rumah panggung. 

Kerusakan yang terjadi karena usia bahan bangunan 

yang sudah relative lama.  

Area kedua adalah area yang mengalami banjir pada 

masa tertentu. Genangan air terjadi pada masa pasang 

ataupun pada saat hujan deras. Area ini menempati jarak 

100 meter setelah area pertama. Pada area ini rumah 

panggung mengalami modifikasi pada area bawah 

struktur panggung. Perubahan dilakukan dengan 

menjadikan ruang bawah panggung sebagai bagian 

rumah. Pada area yang berjarak 100 meter pertama dari 

batas area pertama, ruang bawah rumah berada lebih 

rendah dari posisi jalan jeramba. Rumah di area ini  yang 

paling rentan terhadap kerusakan akibat banjir.  

Area ketiga berada pada 100 meter dari area kedua, 

area bawah panggung tidak berada di bawah level akses 

lingkungan. Ruang bawah struktur panggung mengalami 

banjir yang tidak separah area sebelumnya. Ketinggian 

banjir mencapai maksimum 40 cm, relatif lebih rendah 

daripada area sebelumnya. Kerusakan yang terjadi tidak 

separah area sebelumnya 

Area selanjutnya adalah area yang sedikit terkena 

dampak dari banjir. Area ini menempati 50 meter setelah 

area sebelumnya. Diarea ini banjir tidak mengenai area 

ruang dibawah struktur panggung. Kerusakan akibat 

banjir lebih sedikit ditemui pada daerah ini. Gambar 1 

menunjukkan area terimbas banjir di lokasi pengabdian. 

 

 
 

Gambar 1 Area terimbas banjir di lokasi pengabdian  

 

Secara umum kerusakan yang terjadi akibat banjir 

adalah kerusakan permanen pada perabot. Selain, juga 

ditemukan bekas rembesan air pada dinding ruang 

bangunan yang berada diatas tanah. Hal ini mengganggu 

kenyamanan dan kesehatan penghawaan penghuni 

karena menunjukkan kelembaan yang tinggi.  

Dari hasil wawancara, masyarakat memiliki sikap 

yang relative sama. Secara umum para penghuni 

bersikap pasrah dan berusaha menikmati siklus banjir 

yang telah ada. Penyebab sikap ini adalah lahan yang 

terbatas diperkotaan,  ekonomi, dan tidak ada pilihan 

tempat tinggal lainnya. Hanya saja, hal ini tidak 

meningkatkan kualitas kenyamanan dan kesehatan pada 

hunian. Terutama pada Area 2 yang sangat rentan 

mengalami kerusakan perabot akibat banjir. Antisipasi 

banjir telah dilakukan oleh masyarakat, khususnya untuk 

area 3. Pada area ini masyarakat menimbun sedikit demi 

sedikit tanah disekitar rumah agar memilki level yang 

lebih tinggi. Selain itu, masyarakat juga membuat 

pembatas air masuk yang berada di bagian bawah lobang 

pintu rumah. Ketinggian pembatas ini bervariasi, 

tergantung level tertinggi banjir.   

Pengamatan yang dilakukan di lapangan telah 

mengidentifikasi permasalahan hunian sehat. Untuk Area 

2, ruang dibawah struktur panggung memilki langit-

langit yang rendah. Hal ini membuat penghawaan yang 

kurang terjadi pertukaran udara. Beberapa rumah 

memiliki posisi yang terlau dekat dengan jalan, sehingga 

bukaan seperti jendela tidak dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Pencahayaan menjadi tidak 

maksimal, dan ruangan berpotensi gelap dan lembab.   

 

 
 

Gambar 2 Beberapa permasalah hunian di lokasi 

kegiatan.. (A) menimbun, (B) jala setapak turun, (C) 

jalan setapak diatas level ruang bawah panggung, (D) 

jendela berposisi tepat ditepi jalan setapak 
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Skenario solusi dan pendampingan 

 

Berdasarkan data dan analisa diatas, maka tim 

mengajukan scenario solusi pada permasalahan banjir 

dan hunian sehat di lokasi kegiatan sebagai berikut 

1. Dikarenakan area ini adalah area kota tua, maka 

perlu upaya mengangkat kesadaran masyarakat 

atas nilai kecerdasan local wisdom yang ada 

pada rumah panggung 

2. Dikarenakan sifat alami lokasi kegiatan yang 

basah, maka perlu menjelaskan karakter lahan 

basah dan potensi kerusakan pada hunian  

3. Dikarenakan fungsi hidrologi lahan basah, 

maka penjelasan peraturan terkait lahan basah 

dan hunian sehat perlu dilakukan 

4. Agar tercapai hunian yang sehat dan antisipatif 

terhadap banjir lahan basah, maka perlu 

penjelasan tentang teknis antisipasi dalam 

disian,baik secara struktur, tampilan  dan fungsi 

hunian 

5. Pendampingan dilakukan dengan penyuluhan 

dan pembagian poster berisi pesan sosial : 

rumahku sehat badanku sehat 

 

 

 
 

Gambar 3 Foto puncak kegiatan pendampinga.  .  

 

Tanggapan dan reaksi masyarakat 

 

Secara umum masyarakat memiliki pemahaman 

terbatas tentang potensi arsitekur hunian, karakter lahan 

basah dan disain rumah yang sehat. Peyuliuhan 

dilakukan sebagai ajang sosialisasi dan peyegaran akan 

jargon rumah sehat dan lahan basah yang sering mereka 

dengar. Masyarakat belum memahami rumah sehat dan . 

kesulitan mengaplikasikan disain rumah sehat pada 

hunian mereka. Setelah penyuluhan, masyarakat menjadi 

lebih mengetahui potensi arsitektur hunian mereka, dan 

faham akan pentingnya sikap antisipatif dan berdamai 

dengan banjir di lokasi kegiatan.  
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ABSTRAK: Desa Ulak Kembahang II Pemulutan Barat merupakan desa dengan jumlah penduduk yang padat dan 

dikelilingi oleh sungai. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya beresiko menimbulkan masalah pencemaran air 

dan kesehatan masyarakat. Sampai saat ini, desa Ulak Kembahang II Pemulutan Barat belum pernah mendapatkan 

pembinaan terkait masalah pengelolaan sampah. Saat ini, masih banyak masyarakat desa yang membuang sampah 

sembarangan ke sungai, sehingga menyebabkan kumulasi sampah di hilir sungai atau di lokasi desa itu sendiri. Sanitasi 

buruk akibat pembuangan sampah di sungai ini dapat menyebabkan penyakit yang terkait dengan kualitas air yang buruk, 

misal : kolera, diare, malaria, gizi buruk, dan sebagainya. Program pendampingan kegiatan pengumpulan dan 

penampungan sementara sampah berbasis masyarakat merupakan lanjutan dari kegiatan pengabdian yang pernah 

dilakukan di desa Ulak Kembahang II Pemulutan Barat yaitu mengenai pengenalan mengenai program 3R sampah melalui 

sosialisasi ataupun penyuluhan. Diharapkan melalui kegiatan pengabdian lanjutan ini dapat menimbulkan kesadaran akan 

sikap peduli lingkungan serta implementasi dari pengenalan program 3R sebelumnya, serta dapat mengembangkan desa 

Ulak Kembahang II Pemulutan Barat menjadi desa yang sehat, bersih dan nyaman. Dari hasil identifikasi masalah dan 

diskusi dengan masyarakat setempat, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak sanitasi buruk dan 

sanksi bagi pembuang sampah di sungai, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengolah sampah di sumber 

dengan aktifitas 3R. 

 

Kata Kunci: kesehatan, pengelolaan, sampah, sanitasi buruk, sungai 

 

 

ABSTRACT: Ulak Kembahang Village II West Pemulutan is a village with a massively occupied population and 

surrounded by rivers. Disposal of waste that is not in place is at risk of causing water pollution problems and public 

health. Until now, the West Pemulutan Ulak Kembahang II village has never received guidance concerning waste 

management issues. At present, there are still many villagers who dump litter into the river, causing cumulation of 

garbage in the downstream of the river or in the location of the village itself. Bad sanitation due to waste disposal in 

the river can lead to illnesses referred to poor water quality, for example, cholera, diarrhea, malaria, malnutrition, 

and so on. The community-based garbage collection and temporary shelter assistance program is a continuation of 

the service activities that have been carried out in the West Pemulutan Ulak Kembahang II village, which is about 

introducing the 3R garbage program through socialization or counseling. It is hoped that through this follow-up 

service, it can raise awareness of the attitude of caring for the environment and the implementation of the introduction 

of the previous 3R program, and be able to develop the Ulul Kembahang II West Turning village into a healthy, clean 

and comfortable village. From the results of problem identification and discussions with the local community, it is 

necessary to increase public awareness about the impact of bad sanitation and sanctions for dumping garbage in the 

river, as well as increasing the community’s ability to process waste at sources with 3R activities. 

 

Key Words: health, management, waste, bad sanitation, rivers 
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PENDAHULUAN 

 

Desa Ulak Kebahang II Pemulutan Barat adalah 

desa dengan jumlah penduduk yang padat dan 

dikelilingi oleh sungai. Pembuangan sampah yang 

tidak pada tempatnya beresiko menimbulkan masalah 

kesehatan. Desa ini juga belum pernah mendapatkan 

pembinaan terkait masalah kesehatan. Masalah sampah 

tidak hanya semata menjadi tanggung jawab 

pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab 

bersama khususnya masyarakat Desa Ulak Kembahang 

II Pemulutan Barat . Kesadaran akan sikap peduli 

lingkungan menjadi dasar utama yang dibutuhkan 

dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Dalam rangka pengembangan Desa Ulak 

Kembahang II Pemulutan Barat menjadi desa yang 

bersih dan nyaman dari sampah, maka diadakan 

Program penyuluhan serta pendampingan kegiatan 

pengumpulan dan penampungan sementara sampah 

berbasis masyarakat yang merupakan lanjutan dari 

kegiatan pengabdian yang pernah dilakukan di Desa 

Ulak Kembahang II Pemulutan Barat yaitu mengenai 

pengenalan mengenai program 3R sampah melalui 

sosialisasi ataupun penyuluhan.  

 

METODE PENULISAN 

 

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian yang 

dilakukan adalah Metode 1 dan 2 yaitu Penyuluhan 

dan Pendampingan Kegiatan. Untuk materi 

penyuluhan yang akan diberikan adalah mengenai 

pengenalan mengenai Program Pendampingan 

Kegiatan Pengumpulan dan Penampungan Sementara 

Sampah Berbasis Masyarakat. Sebelum dilakukan 

pelaksanaan kegiatan pengabdian akan dilakukan 

studi lapangan dilanjutkan studi literatur yang 

berkaitan dengan kegiatan tersebut. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan di lokasi 

kegiatan sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian 

masyarakat diketahui bahwa : (1). Kondisi sanitasi 

persampahan yang belum memadai, Desa Ulak 

Kembahang II Pemulutan Barat tidak mempunyai 

fasilitas Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan 

armada pengangkutan sampah, (2). Kondisi sanitasi air 

limbah rumah tangga dimana sampah dan air limbah 

dialirkan secara langsung ke badan sungai terdekat. 

Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan 

atau penyakit akibat sanitasi yang buruk.Oleh karena 

itu, dibutuhkan realisasi pemecahan masalah di lokasi 

kegiatan berupa kegiatan penyuluhan mengenai 

Pengumpulan dan Penampungan Sampah Sementara 

Berbasis Masyarakat. Sebelumnya pada tahun 2016, di 

desa ini diadakan penyuluhan mengenai Program 3R 

tentang sampah dengan tujuan yang agar masyarakat 

Desa Ulak Kembahang dapat mengetahui akibat yang 

dapat ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola 

dengan baik, serta solusi yang dapat dilakukan. 

Gambaran mengenai kondisi sanitasi persampahan 

di Desa Ulak Kembahang II Pemulutan Barat dapat 

dilihat gambar-gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kondisi sampah yang dibiarkan menumpuk 

di pinggir jalan di Desa Ulak Kembahang II 

Pemulutan Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kondisi sampah yang terdapat di 

pekarangan rumah masyarakat di Desa Ulak 

Kembahan II Pemulutan Barat. 
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Pengembangan Desa Ulak Kembahang II Pemulutan Barat …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Kondisi Sungai Ogan yang merupakan 

sumber utama air bersih di Desa Ulak Kembahang II 

Pemulutan Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Kondisi masyarakat Desa Ulak 

Kembahang II Pemulutan Barat yang membuang 

sampah ke sungai. 

 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka 

dilaksanakanlah kegiatan pengabdian masyarakat di 

Desa Ulak Kembahang II Pemulutan Barat dengan 

tema penyuluhan mengenai kegiatan pengumpulan 

dan penampungan sampah sementara berbasis 

masyarakat, agar masyarakat desa dapat mengetahui 

pentingnya sampah tersebut dikelola dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Tim Pengabdian Masyarakat Unsri dan 

Perangkat Desa Ulak Kembahang II Pemulutan 

Barat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Peserta acara penyuluhan yang bertanya 

pada sesi tanya jawab 

 

 
KESIMPULAN 

 
Ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi yang memprihatinkan pada lokasi 

penyuluhan, dimana kondisi sanitasi seperti air bersih, 

air limbah, dan sampah domestik hampir seluruh 

rumah penduduk Desa Ulak Kembahang II Pemulutan 

Barat tidak memadai. Kondisi ini dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan atau penyakit akibat sanitasi yang 

buruk. 

2. Masyarakat Desa Ulak Kembahang II Pemulutan 

Barat telah mengetahui dan memahami tentang 

Program 3R Sampah dan manfaat kegiatan penyuluhan 

ini. 

3. Kondisi lokasi kegiatan sangat sesuai 

dilaksanakannya kegiatan penyuluhan dan 

pendampingan ini. 

4. Masyarakat Desa Ulak Kembahang II Pemulutan 

sangat antusias dalam pelaksanaan kegiatan 
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pengabdian masyarakat yaitu pengenalan mengenai 

Program Pendampingan Kegiatan Pengumpulan dan 

Penampungan Sementara Sampah Berbasis 

Masyarakat. 
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ABSTRAK: Limbah kaleng termasuk limbah padat yang memerlukan waktu sangat lama, yaitu 100-500 tahun untuk 

dapat terurai. Pengelolaan limbah kaleng yang tidak tepat dapat berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. 

Menggunakan kembali sampah/limbah yang masih dapat digunakan (reuse) walaupun telah berbeda fungsi merupakan 

cara mengelola limbah kaleng yang secara umum memberikan 2 manfaat yaitu pertama; dapat memberi dan 

meningkatkan nilai ekonomis, dan kedua; berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

 

Kata Kunci: sampah kaleng, kerajinan tangan 

 

ABSTRACT: Canned waste including solid waste that requires a very long time, which is 100-500 years to decompose. 

Improper management of canned waste can contribute to environmental damage. Reusing waste that can still be used 

(reused) even though it has different functions is a way of managing canned waste which generally provides 2 benefits, 

namely first; can give and increase economic value, and second; play a role in maintaining environmental 

sustainability. 

 

Key Words: canned waste, handycrafts. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Setiap tahun Global Risks Report bekerja dengan 

para ahli dan pengambil keputusan di seluruh dunia 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang 

paling mendesak yang dihadapi semua negara.  

Global Risks Report (2018) menyoroti pertumbuhan 

risiko yang meningkat selama satu tahun terakhir pada 

banyak sistem global. Hal ini terjadi dikarenakan 

interkoneksi risiko meningkat seiring dengan laju 

perubahan risiko yang mengalami akselerasi. Laporan 

tersebut menyatakan bahwa degradasi lingkungan 

merupakan salah satu dari empat bidang utama yang 

diberi fokus secara khusus sebagai sebuah urgensi 

menghadapi tantangan sistemik yang juga terus 

meningkat selama satu tahun terakhir. 

 Global Risks Report (2018) juga menyajikan hasil 

Survei Persepsi Risiko Global, di mana hampir 1.000 

ahli dan pengambil keputusan menilai bahwa risiko 

lingkungan merupakan salah satu yang mendominasi 

risiko global selain risiko cyber. Kesadaran semua aspek 

masyarakat terhadap risiko degradasi lingkungan 

tentunya berkontribusi dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Risiko lingkungan yang telah tumbuh signifikan 

selama 13 tahun ini diberi perhatian khusus dalam lima 

kategori risiko lingkungan yaitu peristiwa cuaca dan 

suhu ekstrim; kecepatan hilangnya keanekaragaman 

hayati; polusi udara, tanah dan air; kegagalan mitigasi 

dan adaptasi perubahan iklim; serta risiko terkait dengan 

transisi ke karbon rendah. Semua kategori risiko ini 

memberi dampak terhadap perekonomian dunia (World 

Economic Forum, 2018). Terkait limbah kaleng, 

kontribusi utamanya terhadap kerusakan lingkungan 

adalah dapat menyebabkan polusi udara, tanah dan 

air.Kebanyakan masyarakat di Kelurahan Timbangan, 

Kecamatan Indralaya Utara, belum mengelola limbah 

kaleng menjadi sesuatu yang dapat memberi dan 

meningkatkan nilai ekonomis seperti produk kerajinan 

tangan, hal ini antara lain disebabkan ketidak tahuan atau 

belum memadainya pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat dalam memanfaatkan limbah kaleng. 

Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan 

kaleng baik sebagai kaleng makanan, minuman, maupun 
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sebgai wadah-wadah lainnya menjadi semakin banyak 

dan akan berbanding lurus dengan sampah yang 

dihasilkan jika tidak digunakan kembali (reuse) sebgai 

salah satu solusi pengelolaan limbahnya. Limbah kaleng 

yang sulit terurai jika dibuang begitu saja akan 

memberikan banyak dampak buruk bagi lingkungan di 

antaranya dapat menyebabkan polusi tanah, dan jika 

terisi air hujan dapat menjadi media penyebab penyakit 

demam berdarah. Adanya sejumlah fasilitas umum dan 

Unsri di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya 

Utara berpotensi menambah limbah kaleng di kelurahan 

ini.  

Limbah kaleng jika dimanfaatkan dapat bernilai 

ekonomis, namun perlu pengetahuan, kreatifitas dan 

ketrampilan yang memadai untuk melakukannya. Saat 

ini, di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya 

Utara, Ogan Ilir, masyarakatnya belum mengelola 

limbah kaleng sehingga dapat meningkatkan nilai 

ekonomisnya.  

Untuk dapat meningkatkan nilai ekonomis limbah 

kaleng, masyarakat di Kelurahan Timbangan Kecamatan 

Indralaya Utara, Ogan Ilir sebaiknya diberikan rangkaian 

kegiatan nyata berupa penyuluhan dan peragaan tentang 

cara membuat produk kerajinan tangan dari limbah 

kaleng. Untuk itu, penyuluhan dan peragaan tentang cara 

membuat produk kerajinan tangan dari limbah kaleng ini 

akan dilaksanakan di Kelurahan Timbangan Kecamatan 

Indralaya Utara, Ogan Ilir 

 

 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

Sistem 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) hingga 

sekarang masih merupakan solusi yang tepat dalam 

mengelola limbah anorganik. Reuse berarti 

menggunakan kembali sampah/limbah yang masih dapat 

digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi 

lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang 

mengakibatkan sampah, sedangkan recycle berarti 

mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang 

atau produk baru yang bermanfaat (Kompasiana, 2013). 

Limbah kaleng termasuk limbah anorganik yang 

umumnya memerlukan jangka waktu tertentu yang 

lumayan lama untuk dapat terurai di tanah secara alami 

melalui proses biologis. 

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk 

turut menjaga keletarian lingkungan dan mengupayakan 

kegiatan pengabdian seiring sejalan dengan kegiatan 

penelitian tentang pengelolaan limbah padat, tim 

pengabdian ini yang juga merupakan tim penelitian 

tentang pengelolaan limbah padat mengajukan kerangka 

pemecahan masalah berupa kegiatan penyuluhan dan 

peragaan tentang cara membuat produk kerajinan tangan 

dari limbah kaleng.  

Dengan memberikan penyuluhan dan peragaan 

tentang cara membuat produk kerajinan tangan dari 

limbah kaleng diharapkan masyarakat dapat langsung 

menerapkannya. Dengan diterapkannya kegiatan ini oleh 

khalayak sasaran selain dapat mendukung solusi 

pengelolaan limbah padat dengan kegiatan reuse yang 

berarti berperan serta dalam menjaga kelestarian 

lingkungan, juga dapat meningkatkan nilai ekonomis 

dari limbah kaleng. Dalam jangka panjang, diharapkan 

hasil kegiatan ini adalah terbentuknya usaha mikro dan 

lapangan pekerjaan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan PPM ini, metode yang 

akan diterapkan adalah melalui penyuluhan dan 

peragaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  PenyampaianMateriolehPemateri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. PesertaPenyuluhan 
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Tuliskan Judul Makalah (judul singkat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Salah satumateri yang disampaikan 

 

EVALUASI 

 

Evaluasi kegiatan akan dilaksanakan dalam 3 bulan 

setelah pelaksanaan kegiatan dengan mengunjungi lokasi 

kegiatan, melihat, memperhatikan dan bertanya kepada 

khalayak sasaran, apakah implementasi yang telah 

mereka lakukan setelah kegiatan PPM selesai. Jika 

belum dilaksanakan, maka akan dikaji penyebabnya dan 

apa saja yang menjadi kendala. Jika telah dilaksanakan, 

telah sampai pada tahap yang mana.  

Kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolak ukur 

yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan kegiatan 

PPM ini adalah didasarkan pada ketika khalayak sasaran 

telah menggunakan kembali limbah kaleng baik untuk 

fungsi yang sama maupun berbeda, terutama yang 

mampu menambah nilai ekonomis limbah kaleng 

tersebut dengan membuat kerajinan tangan seperti yang 

telah diperagakan oleh tim. Untuk mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan ini, evaluasi dilakukan pada saat 

pelaksanaan kegiatan, yaitu keaktifan mereka ketika 

kegiatan berlangsung baik dalam memberikan 

penyuluhan maupun peragaan 
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ABSTRAK: Sampah merupakan hasil buangan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Sampah 

domestik adalah sampah yang bersumber dari kegiatan manusia sehari-hari, dari kawasan permukiman, kawasan 

perdagangan, perkantoran, tempat rekreasi, dan fasilitas umum. Kondisi sampah domestik di lingkungan Kelurahan 

Sako, Palembang, Sumatera Selatan setiap hari semakin menumpuk. Sedangkan tempat pembuangan sampah 

sementara (TPS) belum tersedia di lokasi pengabdian ini. Sehingga tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan 

sosialisasi dan penyuluhan mengenai manfaat dalam mengelola sampah domestik. Oleh karena itu dilakukan 

bimbingan teknis mengenai prinsip 5R (Reuse, Reduce, Recycle, Replace, Replant) dan sistem pengelolaan sampah 

domestik. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah warga masyarakat di RT.62 RW. 24 di Kelurahan Sako dapat 

memahamai cara mendaur ulang sampah domestik sesuai prinsip 5R (untuk sampah plastik, botol plastik, pecahan 

kaca, logam bekas, dan kertas), teknik membuat kompos, serta cara membuat lubang resapan biopori. Hasil dari 

kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat mengurangi tumpukan sampah di lokasi kegiatan. Selain itu, pada 

kegiatan ini juga dijelaskan mengenai Jasa Sampah Online (JSO), sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sampah 

menjadi produk  hasil kerajinan tangan. 

 
Kata Kunci: bimbingan teknis, pengelolaan, sampah domestik, prinsip 5R 

 

 
ABSTRACT: Waste is the result of waste from a production process both industrial and domestic. Domestic waste is 

garbage emerging from everyday human activities, from residential areas, trade areas, offices, recreation areas, and 

public facilities. The condition of domestic waste in the Sako Village, Palembang, South Sumatra every day is 

increasingly piling up. While the temporary waste disposal site (TPS) is not yet available at the location of this 

service. So the purpose of this activity is to provide information and counseling about the benefits of managing 

domestic waste. Therefore, technical guidance is brought out considering the principles of 5R (Reuse, Reduce, 

Recycle, Replace, Replant) and domestic waste management systems. The results of this service activity are society 

representatives in RT.62 RW. 24 in Sako Village can figure out how to recycle domestic waste corresponding to the 
5R principle (for plastic waste, plastic bottles, broken glass, scrap metal, and paper), composting techniques, and 

how to prepare biopore infiltration holes. The results of this technical guidance activity are expected to reduce the 

waste pile at the location of the activity. In addition, this activity also explained about Online Waste Services (JSO), 

so that people can use waste as handicraft products. 

 

Key Words: Technical guidance, management, domestic waste, principle 5R 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sampah merupakan hasil buangan dari suatu proses 

produksi baik industri maupun domestik. Menurut UU 

No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, 

dijelaskan bahwa sampah ialah sisa kegiatan sehari hari 

manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau 

semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat 

dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap 

sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. 

Sampah domestik adalah sampah yang bersumber dari 

kegiatan manusia sehari-hari. Contohsampah domestik 

seperti botol, kaca, kertas, pakaian lama, tas plastik, tin 

aluminium dan sisa makanan. Sampah bukan domestik 
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merupakan bahan-bahan buangan yang dihasilkan dari 

pasar, industri, dan perusahaan. 

Jumlah sampah terus bertambah dan berkembang. 

Jumlah penduduk yang bertambah sehingga jumlah 

sumber sampah pun bertambah, baik yang sifatnya 

sampah rumah tangga, komersil, ataupun industri. 

Jumlah sampah yang dihasilkan setiap orang  pada 

sebuah kota berbeda tergantung pada karakteristik 

wilayah, musim, jenis makanan, pemanfaatan 

teknologi, dan upaya pengelolaan sampah. Menurut 

SNI 19 -3964 - 1994, untuk menghitung besaran 

sistem, dapat  digunakan angka timbulan sampah : (a) 

Satuan timbulan sampah kota besar = 2.0–2.5 

L/orang/hari, atau = 0.4–0.5 kg/orang/hari, dan (b) 

Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil =1.5–2.0 

L/orang/hari, atau 0.3–0.4 kg/orang/hari. 

Sampah domestik menjadi salah satu 

permasalahan yang ada di berbagai kota di Indonesia. 

Hal ini karenakan karena belum adanya peran serta 

masyarakat dan keterlibatan pihak swasta dalam 

pengelolaan sampah dan usaha untuk menguranginya.  

Sampah  domestik yang ada berasal dari beberapa 

sumber, seperti: pemukiman penduduk, tempat umum 

dan tempat perdagangan, sarana layanan masyarakat 

milik pemerintah, industri berat dan ringan, serta 

pertanian. 

Sampah domestik dibedakan menjadi dua jenis 

berdasarkan kandungan kimawinya, yaitu organik dan 

non-organik. Sampah organik adalah sampah yang 

dapat membusuk, berasal dari sisa-sisa makanan, 

daun, atau makhluk hidup. Sampah non-organik 

adalah sampah yang tidak dapat membusuk atau tidak 

berasal dari makhluk hidup, contohnya logam, besi, 

pecahan kaca, plastik, dan botol plastik. 

Kondisi sampah domestik di lingkungan kelurahan 

sako, Kecamatan Sako, kota Palembang, Provinsi 

Sumatera Selatan juga setiap hari semakin menumpuk. 

Di lokasi ini belum tersedia sarana tempat 

pembuangan sampah sementara (TPS). Oleh karena 

itulah sebagian masyarakat masih membuang sampah 

tidak pada tempatnya. Misalnya di pinggir jalan atau di 

lahan yang tidak terpakai. 

Pemahaman mengenai usaha dalam pengelolaan 

sampah belum tersosialisai dengan baik di masyarakat. 

Seperti prinsip 5R (Reuse, Reduce, Recycle, Replace, 

Replant) yang belum terlaksana dengan baik di 

lingkungan masyarakat sehingga jumlah sampah masih 

menumpuk. Oleh karena itulah, pada kegiatan ini akan 

disosialisasikan mengenai pengelolaan sampah dengan 

prinsip 5R, pengomposan, dan lubang resapan biopori. 

Diharapkan masyarakat dapat mengelola dan mengolah 

sampah domestik yang ada sehingga tidak berbahaya 

pada manusia dan lingkungan di sekitarnya. Lokasi 

dari kegiatan ini adalah di kelurahan sako, Kecamatan 

Sako, kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera 

Selatan dan sekaligus sebagai kota terbesar serta pusat 

kegiatan sosial ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. 

Luas wilayah Kota Palembang adalah sebesar 400.61 

km2 atau 40.061 Ha. Berdasarkan PP No 23 Tahun 

1998 tentang perubahan batas wilayah Kota 

Palembang. Wilayah kota Palembang terbagi atas 16 

kecamatan dan 107 kelurahan yang terdiri dari 989 

Rukun Warga (RW) dan 3.910 Rukun Tetangga (RT). 

Keenam belas kecamatan tersebut yaitu Kec. Ilir 

Timur I, Ilir Timur II, Ilir Barat I, Ilir Barat II, 

Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Sukarame, Sako, 

Bukit Kecil, Gandus, Kemuning, Kalidoni, Plaju, 

Kertapati dan 2 kecamatan baru (hasil pemekaran 

Tahun 2007) yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar dan 

Sematang Borang. Lokasi kegiatan pengadian ini 

terletak di RT 62 RW 24 Kelurahan Sako Palembang, 

Provinsi Sumatera Selatan. Luas daerah Kecamatan 

Sako yaitu: 18.04 km2. Kecamatan Sako terdiri dari 4 

Kelurahan (Sukamaju, Sialang, Sako, Sako Baru), 

dengan jumlah RW sebanyak 71 dan Jumlah RT 

sebanyak 249 (Sumber: BPS, 2011). 

Masyarakat di RT 62 RW 24 Kelurahan Sako, 

Kecamatan Sako, Kota Palembang masih membuang 

sampah tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan di 

lokasi ini belum tersedia sarana Tempat Pembuangan 

Sampah Sementara (TPS). Gambaran kondisi sampah 

domestik di RT 62 RW 24 Kelurahan Sako, 

Kecamatan Sako diperlihatkan pada Gambar 1. 

Pengelolaan sampah dengan prinsip 5R terdiri dari 

Reuse, Reduce, Recycle, Replace, Replant. Prinsip 

Reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin 

melakukan minimalisasi barang atau material yang 

digunakan. Semakin banyak penggunaan material, 

semakin banyak sampah yang dihasilkan. Prinsip 

Reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih 

barang- barang yang bisa dipakai kembali dan juga 

menghindari pemakaian barang-barang yang hanya 

sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu 

pemakaian barang sebelum menjadi sampah. 

Prinsip Recycle dapat dilakukan dengan cara 

sebisa mungkin agar barang-barang yang sudah tidak 

berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang 

bisa didaur 

ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-

formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan 

sampah menjadi barang lain. Prinsip Replant dapat 

dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan sekitar 

baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan 
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kosong dan lain-lain. Penanaman kembali ini sebagian 

menggunakan barang atau bahan yang diolah dari 

sampah. Prinsip Replace dilakukan dengan cara lebih 

memperhatikan barang yang digunakan sehari-hari dan 

juga mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai 

sekali dengan barang yang lebih tahan lama. 
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Gambar 1 Kondisi Sampah Domestik di RT.62 RW. 

24 di Kelurahan Sako palembang 

Pengomposan merupakan proses penguraian bahan- 

bahan organik dalam suhu yang tinggi sehingga 

mikroorganisme dapat aktif menguraikan bahan-bahan 

organik sehingga dapat dihasilkan bahan yang dapat 

digunakan tanah tanpa merugikan lingkungan. Tahap 

awal untuk membuat kompos adalah sediakan wadah 

untuk pengomposan. Tempat pengomposan dapat 

bermacam-macam, seperti lubang dalam tanah, bak, 

drum, baskom, dan sebagainya, dengan syarat wadah 

tersebut tidak terkena hujan secara langsung. 

Pembuatan kompos dapat memberikan manfaat 

secara ekonomis, yaitu: 

a. Tempat pengumpulan akhir (TPA) pada sampah 

dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama, 

karena sampah yang dikumpulkan berkurang. 

Sehingga dapat mengurangi investasi lahan TPA. 

b. Pengomposan dapat mengurangi jumlah sampah 

sehingga mengurangi biaya operasional 

pemusnahan sampah. 

c. Penggunaan pupuk anorganik dapat dikurangi 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaannya. 

d. Kompos dapat memperbaiki kondisi tanah dan 

dibutuhkan oleh tanaman. Hal ini berarti kompos 

memiliki nilai kompetitif dan ekonomis yang 

berarti kompos dapat dijual, 

 
Lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna 

dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir. Lubang 

resapan biopori merupakan lubang silindris yang 

dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 

10 cm dan kedalaman sekitar 100 cm, atau dalam 

kasus tanah dengan permukaan air tanah dangkal, tidak 

sampai melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang 

diisi dengan sampah organik untuk memicu 

terbentuknya biopori. 

Pengelolaan sampah secara mandiri ini memberikan 

manfaat langsung yaitu berkurangnya tumpukan 

sampah di lokasi kegiatan, dan manfaat tidak langsung 

berupa produk hasil kerajinan tangan dalam 

pemanfaatan sampah daur ulang (5R) yang dapat dijual 

kembali. Kompos yang dihasilkan pada lubang-lubang 

biopori dapat ditanami berbagai jenis tanaman sayuran, 

buah, atau apotik hidup, sekaligus sebagai 

penyeimbang siklus air agar tidak terjadi banjir. 

Sedangkan bank sampah memberikan  manfaat 

kepada seluruh anggota koperasi yaitu sampah yang 

seharusnya dibuang dapat ditabung dan masih bernilai 

ekonomi (sebagai alat tukar barang). Manfaat lainnya 

adalah memberikan contoh pengelolaan sampah 

terpadu melalui koperasi sampah kepada sekolah-

sekolah lainnya yang berada di sekitar lokasi kegiatan 

sehingga lingkungan sekitar dapat menjadi lebih 
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bersih. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode kegiatan adalah berupa sosialisasi dan 

penyuluhan mengenai tujuan dan manfaat penanganan 

sampah domestik (organik dan non-organik), yang 

dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan dan praktek 

dalam mengolah sampah dengan prinsip 5R (Reuse, 

Reduce, Recycle, Replace, Replant) untuk sampah 

non-organik, pengomposan untuk sampah organik, 

dan lubang resapan biopori. 

Khalayak sasaran pada kegiatan pengolahan  air 

bersih dengan sistem pengelolaan sampah domestik 

dengan metode 5R adalah warga masyarakat yang 

beralamat di RT.62 RW.24 di Kelurahan Sako, 
Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera 

Selatan. Selanjutnya, adalah tahap pelatihan dan 

praktek dalam mendirikan dan menjalankan bank 

sampah yang melibatkan peran warga masyarakat 

sehingga pengelolaan sampah terpadu dapat terwujud. 

Kerangka pemecahan masalah pada lokasi kegiatan 

pengabdian dijelaskan pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Kerangka Pemecahan Masalah 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Lokasi kegiatan pengabdian ini terletak di RT.62 

RW. 24 di Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota 

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 3). 

Kegiatan pengabdian pada lokasi RT 62 RW 24 

Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang 

dengan metode bimbingan teknis mengenai manfaat 

dalam pengelolaan sampah. Materi dalam kegiatan ini 

mengenai pengaruh sampah bagi lingkungan dan 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Lokasi Kegiatan di RT.62 RW. 24 di 

Kelurahan Sako (Google Map, 2018) 

 

Oleh karena itu, sampah sangat penting untuk 

dikelola sehingga dapat mengurangi pencemaran 

lingkungan. Sistem pengelolaan sampah domestik 

terpadu di Kelurahan Sako Palembang ditunjukkan 

pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Sistem Pengelolaan Sampah Domestik  

 
warga/masyarakat di RT 62 RW 24 Kelurahan Sako, 

Bimbingan teknis yang diberika kepada 

Kecamatan Sako, Kota Palembang dengan langkah- 

langkah kegiatan sebagai berikut warga/masyarakat di 

RT 62 RW 24 ini diberikan materi teori dengan 

penyuluhan. Materi yang diberikan mengenai: 

pengelolaan sampah dengan Prinsip 5R, Pengomposan, 

Lubang Resapan Biopori, dan pengenalan mengenai 

Jasa Sampah Online (JSO). 

Warga/masyarakat di RT 62 RW 24 Kelurahan 

Sako diberikan bimbingan teknis bagaimana mengelola 
sampah domestik dengan prinsip 5R (Reuse, Reduce, 

Recycle, Replace, Replant). Masyarakat diajarkan 

mengenai teknik mendaur ulang sampah domestik 

(sampah organik dan sampah non organik). Sampah 

organik dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos 

pada bak kompos atau dimasukkan dalam lobang 

biopori yang dibuat sebelumnya agar sampah organik 

terurai alami menjadi tanah yang subur. Sampah non 

organik dibuat kerajinan tangan sehingga 

menghasilkan beragam produk yang bermanfaat. 

Sampah non organik seperti plastik kemasan minuman 

didaur ulang menjadi tas, tirai, tempat buah, tempat 
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minum, dan sebagainya. Sampah kain perca dibuat 

berbagai kerajinan seperti pita, bunga, dan bros, 

sedangkan sendok plastik dibuat wadah sendok, 

lampu, hiasan, wadah alat tulis, dan sebagainya. 

Kerajinan ini menjadi produk-produk yang masih 

berguna sehingga dapat dijual.Selain itu, masyarakat 

juga diajarkan untuk memahami prinsip 5R (Gambar 

5). Gambar 6 memperlihatkan beberapa hal yang 

dapat dilakukan dalam pronsip 5R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5 Prinsip 5R  

 

 

  
Reuse Reduce 

  
Recycle Replace 

 
Replant 

Gambar 6 Kegiatan 5R  

 

 

Warga/masyarakat di RT 62 RW 24 Kelurahan 

Sako diberikan juga bimbingan teknis bagaimana 

teknik pengomposan (Gambar 7). Kemudian diajarkan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengomposan, langkah-langah pengomposan, kegiatan 

yang harus dilakukan selama pengomposan, panen 

kompos, analisis kualitas kompos, penyaringan 

kompos, pengemasan kompos, cara penggunaan 

kompos dan cara memasarkan kompos. 

 Pembuatan kompos dengan cara memasukkan 

sampah organik terutama daun-daunan ke dalam bak 

kompos kemudian ditambahkan aktivator dan cacing 

tanah ke dalam bak kompos, setelah 3 hari, kompos 

dibalik agar bagian atas yang lebih lambat terurai 

berpindah ke bagian bawah bak agar proses pematangan 

kompos merata. Sampah organik ini kemudian 

didiamkan selama minimal 7 hari atau sampai sampai 

mengalami penguraian dan hancur dengan bentuk seperti 

tanah. 

 

Gambar 7 Proses Pengomposan 

 

Kemudian, warga/masyarakat di RT 62 RW 24 

Kelurahan Sako diberikan bimbingan teknis bagaimana 

cara pembuatan lubang resapan biopori. Kegiatan ini 

berguna untuk mengatasi kelimpahan air hujan dan 

sampah organik. Berkurang tingkat peresapan air hujan 

ke dalam tanah dapat menyebabkan hilangnya air dari 

dalam tanah karena air hujan langsung mengalir ke 

badan sungai, bahkan menimbulkan genangan air dan 

berbagai penyakit.  

Pembuatan Lubang Resapan Biopori (Gambar 8) 

dengan memanfaatkan sampah organik dalam rumah 

tangga yang dimasukkan dalam lubang vertikal dalam 

tanah sedalam 1 m dan diameter 10-30 cm, mampu 

mengatasi permasalahan ketersediaan air dan konservasi 

tanah. Karena sampah organik tersebut otomatis akan 

terbentuk kompos di dalam tanah. Biopori yang 

terbentuk akan menjadi tempat untuk daerah peresapan 

air menjadi lebih banyak 
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Gambar 8 Sistem Lubang Resapan Biopori 

Warga/masyarakat di RT  62 RW 24 KelurahanSako 

juga diberikan bimbingan teknis mengenai Jasa 

Sampah Online (JSO). Pada tahap selanjutnya 

warga/masyarakat di RT 62 RW 24 Kelurahan Sako 

diberi kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi 

yang diberikan supaya terjadi interaksi sehingga dapat 

diketahui apakah masyarakat    sudah    dapat    

memahami    materi   yang diberikan. pelatihan Setelah 

proses Tanya jawab selesai, warga/masyarakat di RT 62 

RW 24 Kelurahan Sako diberikan contoh untuk 

memanfaatkan sampah plastik menjadi suatu barang 

yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomis yang lebih 

tinggi. Gambar 6 memperlihatkan kegiatan bimbingan 

teknis dalam pengelolaan sampah. 

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Gambar 9 Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan 

Sampah Domestik 

 

 

KESIMPULAN 

 

 Kesimpulan yang diperoleh pada kegiatan 

pengabdian ini adalah masyarakat di RT.62 RW. 24 di 

Kelurahan Sako dapat memahami sistem pengelolaan 

sampah domestik agar tumpukan sampah menjadi 

berkurang dan dapat memanfaatkan sampah hasil dari 

prinsip 5R, salah satunya dengan Jasa Sampah Online 

(JSO). Sehinga sampah yang seharusnya dibuang dapat 

ditabung dan masih digunakan sebagai alat tukar barang        
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ABSTRAK: Sejarah Kota Palembang yang kental hubungannya dengan masa kerajaan Sriwijaya membentuk karakter 

bangunan pemukiman masyarakat setempat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Sungai Musi. 

Salah satu permukiman lama yang masih menunjukkan karakter yang kuat adalah kawasan Kampung Arab AL Barak di 

11 Ulu Palembang. Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Arab Balak Jam. Di kawasan ini masih banyak peninggalan 

rumah lama yang dihuni oleh Keluarga Arab Al Barak dengan berbagai tipe rumah. Bangunan rumah-rumah lama 

tersebut tersebut berkelompok, dan masih menunjukkan keasliannya. Pemetaan kawasan bersejarah merupakan hal yang 

penting sebagai bagian dalam upaya pelestarian kawasan permukiman lama. Metode yang digunakan adalah dengan 

survey partisipasi masyarakat, melalui pendampingan dari segi teknis pendataan. Adapun manfaat dari kegiatan ini 

adalah mendapatkan pemetaan bangunan rumah dan kawasan lama (bersejarah) di Kampung Arab 11 Ulu Palembang 

yang cukup akurat karena surveinya dengan melibatkan masyarakat setempat. 

 

 

Kata Kunci: kawasan bersejarah, pelestarian, survey partisipasi, pendampingan  

 

ABSTRACT: The history of the city of Palembang, which has a strong relationship with the Srivijaya kingdom, formed 

the character of the residential buildings of the local community, especially the people who lived around the Musi 

River. One of the old settlements that still shows up strong character is the AL Barak Arab Village area in 11 Ulu 

Palembang. This area is recognized as the Balak Jam Arab Village. In this area, there are even many relics of ancient 

houses possessed by the Al Barak Arab Family with various types of houses. The buildings of the ancient residences are 

in groups and still exhibit authenticity. Mapping the historic area is essential as pulling out of attempts to preserve the 

ancient settlement area. The method used is a community participation survey, through assistance from the technical 

aspects of data collection. The benefit of this activity is to get a mapping of houses and old (historic) buildings in 

Palembang 11 Ulu Arab Village which are quite accurate because the survey involves local communities. 

 

Key Words: historical area, preservation, participation survey, assistance 

 

 

PENDAHULUAN 

Palembang memiliki berbagai etnis dan budaya yang 

ada di masyarakatnya. Ada etnis Tiong Hoa, etnis India, 

etnis Arab, dan lain-lain. Setiap etnis tersebut memiliki 

komunitasnya masing-masing. Baik itu berupa tempat 

tinggal, organisasi, maupun hanya sekedar perkumpulan. 

Tempat tinggal atau pemukiman yang ada di suatu 

masyarakat etnis tertentu, sebagian besarnya adalah 

masyarakat dari etnis tersebut. Misalnya, Sekumpulan 

masyarakat yang berasal dari Arab, bermukim di suatu 

tempat besar, dinamakan Kampung Arab.  

Masyarakat pendatang yang datang pertama kali ke 

Palembang tidak dapat menempati wilayah daratan 

termasuk masyarakat pendatang yang berasal dari Arab. 

Kemudian terjadi perkembangan dengan diberikannya 

kebebasan masyarakat untuk tinggal di daratan yang 

kemudian masyarakat Arab mulai membangun 

permukiman di sekitar tepian Sungai Musi 

1055



 
A. Arief et al. 

Salah satu permukiman lama yang masih 

menunjukkan karakter yang kuat adalah kawasan 

Kampung Arab 11 Ulu Palembang.Kawasan ini dikenal 

sebagai Kampung Arab Al Barak. Di kawasan ini masih 

banyak peninggalan rumah lama dengan berbagai tipe 

rumah.Bangunan rumah-rumah lama tersebut tersebut 

berkelompok, dan masih menunjukkan keasliannya. 

 Kawasan permukiman lama  (kampung Arab) yang 

potensi sebagai kawasan Cagar Budaya dengan karakter 

yang unik dan peninggalan berupa masjid dan rumah-

rumah lama dengan gaya arsitektur Melayu (rumah 

Limas dan rumah gudang) 

 

BATASAN LOKASI PENGABDIAN  

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang 

akan dimunculkan dalam pengabdian masyarakat ini 

adalah : 

1) Bagaimana cara pelibatan masyarakat dalam 

identifikasi dan pemetaan bangunan bersejarah 

untuk keperluan pelestarian? 

2) Bagaimana kondisi fisik bangunan di Kampung 

Arab Al Barak tersebut?  

METODELOGI PENGABDIAN  

Metode pengabdian dalam tahapan pendataan 

menggunakan metode survey deskriptif, yang 

mempunyai pemahaman bahwa survey dilakukan dengan 

melakukan pendataan dekriptif apa adanya keadaan dari 

Kampung Arab Al Barak dengan ditunjang oleh 

keterangan para pengguna/penghuni rumah yang di data.  

Form pendataan yang digunakan diadopsi dari form 

yang digunakan pada ‘training for trainers workshop’ 

dengan tema “Caring Our Heritage Building : 

Revitalizing Indonesian Heritage District” yang 

dilaksanakan di Jakarta, 18 – 23 Januari 2016 (sumber 

http://majalahasri.com/training-for-trainers-daya-baru-

pelestari-cagar-budaya/).  Workshop ini dilaksanakan 

atas kerjasama UNESCO Jakarta, AusHeritage, Pusat 

Dokumentasi Arsitektur dan Ikatan Arsitek Indonesia.  

Formulir investigasi dan cek list survey kondisi 

bangunan terdiri dari :  

a. Data Umum, yang terdiri dari keterangan nama 

bangunan, lokasi dan kepemilikan.  

b. Data Arsitektur Bangunan, yang terdiri dari 

keterangan tentang sejarah pembangunan, fungsi, 

nilai penting, keutuhan 

bangunan/keaslian/perubahan bangunan, data 

gambar dan foto.  

c. Kelengkapan Dokumen Bangunan, yang berisi 

keterangan tentang dokumentasi dan perencanaan 

bangunan.  

d. Kondisi Bangunan dan Idenfikasi Kerusakan. 

Bagian ini melalukan pemeriksaan kondisi fisik dari 

bangunan, dari bagian atap, dinding luar dan dalam, 

keberadaan lingkungan sekitar bangunan (site) dan 

peralatan pendukung.  

e. Catatan dan Rekomendasi yang berisi rekomendasi 

tim pendataan tentang keberadaan kondisi fisik 

bangunan dan rekomendasi rencana dan program 

selanjutnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sosialisasi 

 
Gambar 1. Sosialisai dengan warga setempat 

 

Sosialisasi yang dilakukan tim penulis kepada beberapa 

warga setempat selaku pemilik bangunan, salah satunya 

ialah Bapak Samsuri. Sosialisasi dilakukan sebagai 

upaya mendampingi masyarakat setempat dalam 

perawatan bangunan hunian yang cukup tua dan 

berpotensi sebagai benda cagar budaya. Diharapkan 

kedepannya masyarakat setempat khususnya di 

Kampung Arab Al-Barak dapat melestarikan bangunan 

hunian mereka dengan baik karena jumlah jenis 

bangunan tersebut yang sudah cukup langka. 

 

Identifikasi Kawasan  

Karakter khusus lingkungan merupakan kawasan 

perkampungan tepian sungai (waterfront) dan 

sejarahnya merupakan kawasan dari etnis keturunan 

Arab yang bermukim di Palembang. Kawasan ini telah 

berumur 150 tahun, awalnya kawasan ini adalah area 

pabrik padi oleh orang orang arab, dan dibagian plaza 

yang ada sekarang dulu adalah tempat menjemur padi. 

Pabrik tersebut berdiri dari tahun 1948-1995. Pegawai di 

pabrik tersebut adalah orang orang dari serang. 

Kemudian beberapa juragan arab kembali ke arab 

karena pabrik ditutup. sehingga yang ada disana 

hanyalah beberapa orang arab dan orang orang dari 

serang. 
Kawasan kampung Arab Al Barak terdiri dari 2 jenis 

fungsi bangunan yaitu hunian dan pabrik, dan 

kesemuanya menghadap ke arah Sungai Musi. Dalam 
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pemetaan yang dilakukan ini dilakukan pendataan 

terhadap keadaan fisik bangunan 7 rumah dan 1 masjid. 

Tidak semua rumah dilakukan identifikasi karena 8 

bangunan tersebut dianggap sebagai perwakilan bentuk 

rumah/hunian yang ada di Kampung Arab Al Barak. 

  

 
Gambar 2. Peta lokasi rumah 

 

 

 

RUMAH NO. 1 

 

 
Gambar 3. Rumah no.1 

 

Bangunan ini adalah rumah tinggal kampung al-

bahrad dan al-balajan yang berada di jalan kh. Azhari 

kecamatan seberang ulu 1 kelurahan 10 ulu kota 

palembang.  Nama pemilik bangunan ini bapak  abied 

ba’dil keturunan ke-4. Berjenis rumah panggung (rumah 

gudang),elemen yang khas berupa ornamen ukiran 

pedang pada bagian facade rumah, tepatnya diatas 

jendela dan pintu pada eksterior rumah. Secara umum 

keseluruhan bangunan masih asli baik dari struktur 

kolom, dinding dan atap serta material bangunan, hanya 

beberapa kali saja melakukan pengecatan pada eksterior 

bangunan. 

 

 

 

 

 

 

RUMAH NO.2 

 

 
Gambar 4. Rumah no.2 

 

Sama seperti rumah panggung pada umunya, rumah 

ini memiliki atap yang berbentuk limas. Bapak Samsuri, 

pemilik rumah, menjadikan rumahnya sebagai ruang 

yang dapat disewakan untuk kepentingan sedekah/pesta 

seperti pesta pernikahan. Selain menyewakan ruang, 

pemilik rumah juga menyewakan dekorasi untuk 

kebutuhan pernikahan seperti kursi, vas bunga, hiasan 

dinding, dsb. 

 

 

RUMAH NO.3 

 

 
Gambar 4. Rumah no.3 

 

Pemilik bangunan yang berfungsi sebagai hunian 

tinggal ini merupakan keluarga keturunan asli Al 

Balajam. Berjenis Rumah Panggung (Rumah Gudang). 

Material kayu yang ada pada bangunan ini masih asli, 

tetapi ada penambahan dinding pada bagian bawah 

rumah menggunakan material batu bata yang di 

fungsikan sebagai hunian. Pada bagian teras luar terdapat 

terali dengan pola grid. 

 

 

1 

2 

3 
7 

6 
5 4 

Masjid 
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RUMAH NO.4 

 

 
Gambar 5. Rumah no.4 

 

Pemilik rumah bernama Bapak Jamaludin basuaib. 

Kondisi Bangunan secara keseluruhan masih kokoh.  

Sebagian besar material bangunan menggunakan bahan 

kayu namun sebagian lagi menggunakan batu bata. 

 

 

RUMAH NO.5 

 

 
Gambar 6. Rumah no.5 

 

Pemilik bangunan benama Ibu Barya dan status 

kepemilikan tanahnya merupakan tanah milik keluarga. 

Bangunan rumah tinggal ini memiliki teras yang 

difungsikan sebagai area penerimaan tamu. Terdapat 

ukiran khas budaya Palembang di pinggiran atap. 

Material bangunan yang digunakan mayoritasnya ialah 

kayu. Meskipun di beberapa bagian rumah ada kayu  

yang sudah mulai membusuk, kondisi bangunan 

masih cukup baik. Bagian bawah rumah panggung 

dipergunakan untuk kepentingan bisnis yaitu warung 

kecil. 

 

 

RUMAH NO.6 

 

Gambar 7. Rumah no.6 

 

Bangunan ini merupakan bangunan rumah tinggal 

milik pribadi yang bagian bawah bangunannya 

disewakan. Karena hal tersebut, dalam aspek perawatan 

bangunan ini cukup baik maintenance-nya. Status 

kepemilikan tanah merupakan tanah milik keluarga. 

Menggunakan cat berwarna toska, bangunan ini cukup 

menonjol keberadaannya di antara bangunan lain. Selain 

itu, adanya hiasan dinding berupa lukisan dan foto yang 

di letakan di area teras mempercantik pemandangan 

eksterior bangunan sehingga terlihat lebih hidup. 

Material bangunan yang digunakan sebagian besar ialah 

kayu. Di beberapa bagian bangunan, terlihat kayu yang 

mulai berjamur dan membusuk sehingga perlu diganti. 

 

RUMAH NO.7 

 
Gambar 8. Rumah no.7 

 

Fungsi bangunan sebagai rumah tinggal. Pernah 

dilakukan pembongkaran pada beberapa bagian rumah 

namun terhenti hingga saat ini. Berjenis Rumah 
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Panggung (Rumah Gudang),elemen yang khas berupa 

ornamen ukiran pedang pada bagian facade rumah, 

tepatnya diatas jendela dan pintu pada eksterior rumah. 

Tidak diketahui siapa arsiteknya dan perancangnya, 

namun menurut sumber ini rumah pertama yang 

dibangun di kawasan permukiman Al- Baraq tersebut. 

Bangunan utama secara keseluruhan masih cukup 

kokoh, namun pada beberapa sisi terlihat kurang aman, 

seperti tidak adanya railing tangga, dan beberapa anak 

tangga yg sudah lepas. 

 

MASJID 

 

 
Gambar 8. Masjid 11 Ulu 

 

Merupakan salah satu masjid tertua di kota 

palembang dengan arsitektur yang unik. Lokas masjid ini 

menyatu dan mempunyai koneksi yang kuat dengan 

rumah-rumah keluarga arab yang ada di dekatnya. 

 

KESIMPULAN 

 

Setelah dilakukan sosialisasi dan observasi lapangan, 

dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, 

yaitu: 

1. Masyarakat kampung arab Al Barak sebagian besar 

mendukung dan mau ikut serta dalam pendataan dan 

perawatan rumah-rumah mereka yang termasuk 

dalam bangunan heritage 

2. Keragaman tipe rumah di kampung arab menjadi 

daya tarik tersendiri bagi kampung ini yang 

kemudian bisa diangkat menjadi objek wisata 

unggulan 

3. Rumah yang ada di kampong Al Barak sebagian 

besar tidak terawat dikarenakan kurangnya kesadaran 

masyarakat sekitar akan pentingnya pelestarian 

bangunan bersejarah 
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ABSTRAK: Sisa minyak goreng bekas atau yang sering disebut minyak jelantah pada rumah tangga biasanya langsung 

dibuang tanpa dimanfaatkan. Minyak jelantah adalah minyak goreng yang telah digunakan lebih dari satu kali 

penggorengan. Penggunaan minyak goreng yang berulang kali pada kehidupan rumah tangga tidak baik bagi kesehatan 

karena mengandung zat karsinogen dan jika dibuang menimbulkan polutan bagi lingkungan. Minyak goreng bekas 

dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan sabun cair. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan dan melatih 

keterampilan pembuatan sabun cair dari minyak jelantah pada kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar, 

Kabupaten Kampar Riau. Pembuatan sabun cair dilakukan dengan mencampur minyak jelantah dengan larutan 

potassium hidroksida pada suhu 60-70 °C dan diaduk selama satu jam sampai larutan mengental (trace). Setelah 

pendiaman selama 15 menit, campuran terus diaduk setiap 15 menit selama 2-3 jam sampai mengental dan berwarna 

transparan. Terakhir, campuran siap ditambahkan dengan lemon essence. Hasil evaluasi awal kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di daerah ini menunjukkan antusiasme yang besar dari masyarakat. Selain menambah pengetahuan 

masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pemanfaatan kembali bahan makanan sebagai 

produk re-use di Indonesia yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan wirausaha 

masyarakat tempatan. 

 

Kata Kunci: Trigliserida, Alkali, Gliserol, Safonifikasi, Wirausaha 

 

ABSTRACT: The settling of used cooking oil or generally called used cooking oil in households is frequently directly 

disposed of without being taken advantage of. Used cooking oil is cooking oil that has been exploited oftener than once. 

The use of cooking oil repeatedly in household life is not good for health because it contains carcinogens and if it is 

disposed of causing pollutants to the environment. Used cooking oil can be used as a raw material for making liquid 

soap. The purpose of this activity is to introduce and practice the skills of making liquid soap from used cooking oil in 

the Batu Bersurat sub-district of XIII District, Koto Kampar, Kampar Regency, Riau. Making liquid soap is 

accomplished by mixing used cooking oil with a solution of potassium hydroxide at a temperature of 60-70 ° C and 

stirring for one hour until the result thickens (trace). After 15 minutes of dwelling, the dough goes on to be stirred every 

15 minutes for 2-3 hours until it thickens and is transparent in color. Finally, the mixture is ready to be added with 

lemon essence. The results of the basic assessment of community service activities in this area showed great enthusiasm 

from the community. In extension to enhancing community knowledge, this activity is also expected to encourage the 

growth of re-use of food ingredients as a product of re-use in Indonesia that can be applied in daily life and local 

community entrepreneurial capabilities. 

 

KEy Words: Trigliseride, Alcali, Gliserol, Sanofication, Enterpreneur 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kondisi umum wilayah Kelurahan Batu Bersurat 

adalah lahan perbukitan dengan jenis tanah lunak 

bergambut. Kelurahan Batu Bersurat berada tidak jauh 

dari danau PLTA Koto Panjang dengan jarak kurang dari 

1 Km. Selain berdekatan dengan danau, Kelurahan Batu 

Bersurat berdekatan dengan candi peninggalan Budha, 

Candi Muara Takus yang dapat dicapai dengan jarak 

tempuh 5 Km. Candi tua ini berada di tepi Sungai 
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Kampar yang juga berada di tepi Danau PLTA Koto 

Panjang. Situs peninggalan kuno ini telah ada sebelum 

Kerajaan Sriwijawa di Palembang berkembang. 

Kelurahan Batu Bersurat dipimpin oleh seorang 

Lurah. Dalam menjalankan tugasnya, Lurah dibantu oleh 

seorang Sekretaris dan beberapa Kasi. Ada empat Kasi 

yang berfungsi di Kelurahan Batu Bersurat yaitu: Kasi 

Pemerintahan, Kasi Pelayanan Umum, Kasi 

Kesejahteraan Sosial dan Kasi Ketentraman atau 

Ketertiban. Mayoritas masyarakat di Kelurahan Batu 

Bersurat adalah suku Melayu Ocu. Masyarakat dalam 

aktivitas sehari-harinya sangat terbuka terhadap 

pendatang serta masih memegang teguh adat istiadat 

daerah.  

Jumlah penduduk Kelurahan Batu Basurat sebanyak 

2721 jiwa atau 722 KK. Pekerjaan masyarakat terbanyak 

adalah petani, kebun (karet dan kelapa sawit) serta 

ternak, selain itu juga terdapat banyak masyarakat yang 

bekerja secara serabutan atau tidak bekerja secara 

menetap sebanyak 621 orang. Gambar 1 memperlihatkan 

distribusi jenis mata pencaharian penduduk di Kelurahan 

Batu Bersurat. Perekonomian masyarakat Kelurahan 

Batu Bersurat tidak sebaik kondisi masyarakat pindahan 

genangan PLTA Koto Panjang di kelurahan atau desa 

lainnya. Hal ini disebabkan tidak semua lahan pengganti 

yang disediakan pemerintah memiliki tingkat kesuburan 

yang baik serta lokasi yang cukup jauh dari 

pemukimanpenduduk. Pendapatan masyarakat miskin 

berkisar ± Rp 1.500.000 terdapat pada 429 KK. 

Sedangkan masyarakat yang mendapatkan jatah Raskin 

dari pemerintah berjumlah 667 KK dari 722 KK.  

Rata-rata setiap rumah bisa menghabiskan sekitar 2-4 

liter minyak goreng per bulan (Suriyani, 2013). Jumlah 

penduduk yang banyak di kelurahan Batu Basurat 

mengindikasikan penggunaan minyak goreng yang tidak 

sedikit. Oleh karena harga yang tidak murah untuk 1 liter 

minyak gorengnya, banyak masyarakat yang memilih 

untuk membeli minyak jelantah (waste cooking oil) 

ataupun menggunakan minyak goreng secara terus-

menerus. Hal ini tentu saja tidak baik demi kesehatan 

tubuh manusia. Minyak jelantah mengandung senyawa-

senyawa yang bersifat karsinogenik, yang terjadi selama 

proses penggorengan. Jadi jelas bahwa pemakaian 

minyak jelantah yang berkelanjutan dapat merusak 

kesehatan manusia, menimbulkan penyakit kanker dan 

akibat selanjutnya dapat mengurangi kecerdasan 

generasi berikutnya (Anonim, 2012; Arini, 2014). Untuk 

itu perlu penanganan yang tepat agar limbah minyak 

jelantah ini dapat bermanfaat dan tidak menimbulkan 

kerugian dari aspek kesehatan manusia dan lingkungan. 

Minyak bekas penggorengan bisa diolah kembali 

menjadi sabun pencuci cair yang dapat dipergunakan 

bagi kepentingan masyarakat sekitar. Proses ini 

dilakukan dengan tahapan proses kimiawi dan 

pemanasan. Sabun cair yang telah diperoleh ini dapat 

dipergunakan untuk keperluan rumah tangga dan dapat 

juga dipergunakan sebagai barang komersil yang dapat 

diperjualbelikan sehingga dapat menambah penghasilan 

masyarakat tempatan. Oleh karena itu, perlu untuk 

memperkenalkan kepada masyarakat proses pengolahan 

minyak jelantah menjadi sabun cair melalui penyuluhan 

dan demonstrasi di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan 

XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, Riau.  

Diharapkan dengan diadakannya demonstrasi 

pembuatan sabun cair ini, masyarakat kelurahan Batu 

Basurat dapat memanfaatkan minyak jelantah untuk 

diolah sabun cair yang dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari sekaligus dapat dijadikan sebagai 

bahan komersil. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 

Minyak goreng bekas (jelantah) merupakan minyak 

goreng yang sudah digunakan berulang kali (lebih dari 2 

kali) sehingga kualitasnya menurun dan mengandung 

banyak pengotor. Hal ini ditandai dengan berubahnya 

warna minyak goreng menjadi coklat kehitaman karena 

terdapat pengotor bekas penggorengan. Selain itu, akan 

tercium bau menyengat bekas bahan yang digoreng. 

Minyak goreng bekas (jelantah) adalah limbah hasil 

pemakaian kebutuhan sehari-hari yang berasal dari 

bahan-bahan nabati. Biasanya minyak tersebut tidak 

boleh digunakan lagi karena dapat menurunkan kualitas 

bahan yang akan digoreng dan mengurangi minat 

masyarakat yang mengkonsumsinya. 

Selama ini, minyak jelantah hanya dibuang begitu 

saja. Hal ini pastinya akan menimbulkan pencemaran 

lingkungan, baik di daratan maupun di perairan. 

Beberapa telah memanfaatkan minyak jelantah menjadi 

berbagai produk bahan bakar seperti biodiesel (biosolar) 

yang banyak digunakan sebagai bahan bakar mesin 

diesel (genset). Selain itu, minyak jelantah dapat diolah 

menjadi sabun seperti sabun cuci ataupun sabun mandi 

dengan menggunakan teknologi proses yang semakin 

berkembang (Nevin and Sweeney, 2013). 

Sabun merupakan salah satu produk pembersih atau 

pencuci yang secara luas digunakan oleh masyarakat. 

Sabun sering digunakan sebagai pencuci pakaian 

maupun untuk kebersihan badan. Sabun terdapat dalam 

dua bentuk, yaitu padat dan cair. Sabun padat adalah 

sabun yang memiliki wujud yang keras karena adanya 

alkali NaOH (sodium hidroksida), sedangkan sabun cair 

dibuat menggunakan alkali KOH (potassium hidroksida) 

karena lebih mudah larut dalam air. Dalam 

penggunaannya, sabun mandi maupun sabun cuci sama 
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dalam hal membersihkan atau mencuci. Sesuai dengan 

fungsinya, sabun dapat mengangkat lemak/kotoran yang 

menempel pada pakaian atau kuman-kuman yang 

menempel di tubuh. Adapun sifat-sifat sabun, yaitu 

(Naomi et al. 2013): (i) Bersifat basa, dikarenakan 

karena pada prosesnya sabun dibuat dari suatu 

trigliserida dan penambahan alkali (seperti NaOH dan 

KOH) yang memberikan sifat basa kepada sabun; (ii) 

Menghasilkan buih atau busa; (iii) Mempunyai sifat 

membersihkan karena berhubungan dengan kimia 

permukaan. Sabun berfungsi sebagai surfaktan, yaitu zat 

yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Sabun 

memiliki molekul yang bersifat hidrofobik (tidak larut 

dalam air) dan hidrofilik (larut dalam air). Molekul 

inilah yang berperan penting dalam proses pencucian. 

Penambahan zat-zat aditif juga dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas sabun serta menarik minat 

konsumen. Bahan-bahan aditif tersebut antara lain 

builders, fillers, anti oksidan, pewarna dan pewangi 

(parfum). 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada proses 

pembuatan sabun cair dari minyak jelantah adalah: (i) 

Konsentrasi larutan NaOH/KOH. Jika basa yang 

ditambahkan pada proses penyabunan terlalu pekat maka 

emulsi akan pecah sehingga larutan menjadi tidak 

homogeny; (ii) Suhu reaksi. Penyabunan merupakan 

reaksi eksotermis dimana dengan kenaikan suhu akan 

memperkecil nilai kesetimbangan namun dari segi 

kinetika akan memepercepat reaksi (Levenspiel, 1987); 

(iii) Waktu. Semakin lama waktu reaksi maka akan 

semakin banyak minyak yang terbentuk menjadi sabun 

sehingga sabun yang terbentuk akan semakin banyak; 

(iv) Pengadukan. Tumbukan-tumbukan yang terjadi 

karena proses pengadukan akan menyebabkan reaksi 

berjalan dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan 

konstanta kecepatan reaksi akan semakin tinggi 

(Levenspiel, 1987); (v) Minyak nabati yang 

dipergunakan. Berbagai sumber nabati bisa 

dimanfaatkan untuk pembuatan biodiesel, diantaranya 

kelapa sawit, bunga matahari, tanaman jarak pagar, 

minyak nyamplung, tanaman akasia, minyak kedelai dan 

tanaman nabati lainnya. 

 

METODA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

 

Tahapan Kegiatan Pengabdian 

 

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa 

tahapan, yakni: 

1. Tahap penentuan waktu dan lokasi kegiatan. 

Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah 

daerah setempat (kepala Desa), penyiapan bahan-

bahan yang akan digunakan untuk pembuatan sabun 

pencuci cair. Waktu pelaksanaan kegiatan 

dikomunikasikan oleh mahasiswa Universitas Riau 

yang sedang melaksanakan KKN di desa Batu 

Bersurat, kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar kepada pihak kelurahan Batu Bersurat.  

2. Tahap persiapan materi. Tahap ini dilakukan mulai 

dari bulan pertama dengan mempersiapkan paparan 

materi serta ceramah mengenai prosedur pembuatan 

sabun pencuci cair dari minyak jelantah, baik dalam 

bentuk leaflet maupun banner. 

3. Tahap pelaksanaan pembuatan dan demonstrasi serta 

sosialisasi mengenai prosedur pembuatan sabun 

pencuci cair dari minyak jelantah. Pelaksanaan tahap 

pertama dari pengabdian ini dilakukan di bulan Juli 

2018 diiringi dengan sesi diskusi dan tanya jawab 

dengan para peserta pelatihan. 

4. Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan untuk 

melihat respon masyarakat terhadap kegiatan 

pengabdian dilakukan pada bulan akhir bulan 

Agustus 2018. 

5. Tahap penyusunan laporan, pembuatan draft laporan 

dan perbanyakan laporan. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini dilakukan dengan sesi ceramah, diskusi, tanya jawab 

dan pemberian sampel hasil sabun pencuci piring cair 

kepada masyarakat sekitar. Pada tahapan ini juga 

dilakukan penyebaran leaflet yang berisi prosedur 

pembuatan sabun pencuci piring cair dari minyak 

jelantah kepada masyarakat, pemberian demonstrasi 

kepada masyarakat tentang cara pembuatan sabun 

pencuci piring cair dari minyak jelantah.  

Proses Pembuatan Sabun Cair 

 

Untuk membuat sabun pencuci piring cair dapat 

dilakukan melalui dua tahapan yakni tahapan 

penjernihan minyak jelantah dan proses saponifikasi. 

Proses penjernihan minyak jelantah dilakukan dengan 

dua tahap. Pertama, 1 kg minyak jelantah disaring untuk 

memisahkan kotoran akibat dari bumbu dari bahan yang 

digoreng (proses despicing). Kedua, menggunakan arang 

aktif yang sudah digerus/dihaluskan. Masukkan 100 g 

serbuk arang aktif ke dalam minyak dan biarkan selama 

10 menit, kemudian disaring (proses bleaching). 

Proses saponifikasi dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: penyiapan minyak yang telah 

dijernihkan sebanyak 300 ml, pembuatan larutan KOH 

dimana KOH sebanyak 30 gram dilarutkan dalam 100 ml 

aquades, pemanasan minyak dan KOH masing-masing 

pada suhu 60-70 oC, pencampuran minyak dan KOH 

yang telah dipanaskan sambil diaduk selama ±1 jam 

hingga membentuk trace pada suhu 60-70 oC, campuran 

dibiarkan selama 15 menit sehingga terbentuk 2 lapisan 

(lapisan bagian atas adalah sabun dan bagian bawah 
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adalah gliserin), campuran yang terpisah ini kemudian 

terus diaduk setiap 15 menit selama 2-3 jam sampai 

campuran mengental dan tampak transparan, dan 

pemberian lemon essence sebagai pewangi kedalam 

campuran yang sudah homogen dan tampak bening. 

Terakhir, untuk pembuatan sabun cairnya, sebanyak 100 

g campuran diambil dan dilarutkan kedalam 250 ml air 

hangat. Larutan jernihnya diambil, disimpan dalam botol 

plastik, dan siap untuk digunakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Mayoritas masyarakat Batu Bersurat bermata 

pencaharian sebagai petani karena didukung oleh kondisi 

alam yang luas dan merupakan pekerjaan yang turun 

temurun mereka lakukan. Letak Batu Bersurat yang 

berdekatan dengan Pekanbaru, ibukota Provinsi Riau 

juga memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan 

yang lain seperti berdagang dan beternak. 

   Jarak tempuh dari Pekanbaru adalah 115 km 

dengan waktu tempuh sekitar 2 jam (menggunakan 

kendaraan roda empat). Akses untuk mencapai lokasi 

cukup mudah karena setiap hari terdapat angkutan umum 

melintasi kawasan ini. Untuk mencapai lokasi dari jalan 

lintas Riau-Sumbar hanya dengan jarak 3 Km. 

Wilayah Kelurahan Batu Bersurat mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Karakter Alam 

Terdapat dua musim di Kelurahan Batu Bersurat 

yaitu musim penghujan dan kemarau. Bila musim 

penghujan kemungkinan kebanjiran, tetapi 

probabilitasnya kecil karena dapat diatasi dengan 

menggunakan irigasi parit-parit kecil yang dibuat di 

sela-sela perkebunan dengan saluran menggunakan 

pintu air di ujung saluran untuk mengatur air saat 

musim hujan. Bila musim kemarau masih ada air 

irigasi dari sumber mata air yang tak pernah kering. 

2. Karakter Masyarakat 

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat 

adalah suku Melayu Ocu. Dalam aktivitas sehari-hari 

mereka sangat terbuka terhadap masyarakat 

pendatang. Masyarakat masih memegang teguh adat 

istiadat daerah. Sebagian besar penduduk adalah 

petani dan bercocok tanam dengan jenis tanaman 

keras, misalnya karet dan kelapa sawit. Semangat 

kerja masyarakat untuk mengolah lahan cukup 

rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan 

masyarakat enggan mengolah lahan adalah skill, 

pengetahuan yang minim, modal kerja yang kurang, 

serta jarak yang jauh ke lokasi perkebunan mereka. 

3. Topografi 

Secara umum topografi Kelurahan Batu Bersurat 

berupa wilayah tanah berbukit. Namun ada juga 

daerah dengan hamparan yang landai dengan jenis 

tanah lunak berwarna hitam. 

4. Kondisi Biofisik Lahan 

Kondisi fisik lahan di Kelurahan Batu Bersurat cocok 

untuk pertanian, perkebunan dan peternakan dengan 

kondisi lahan tanah gambut berwarna hitam yang 

subur sangat berpotensi untuk mendapatkan hasil 

pertanian dan perkebunan yang baik.  

5. Potensi Sumber Daya Alam 

Salah satu potensi sumber daya alam di Batu 

Bersurat adalah sumber air untuk pengairan usaha 

tani, lahan pertanian yang dapat ditingkatkan 

produktivitasnya, ketersediaan sumberdaya petani 

usia muda yang produktif, respon masyarakat yang 

baik dan potensi kearifan budaya lokal yang 

mendukung kerjasama warga masyarakat untuk 

memperbaiki unsur-unsur yang terkait dalam 

peningkatan nilai IPM (Indeks Pembangunan 

Manusia). 

Secara umum masyarakat Batu Bersurat sudah 

mengenal aksara huruf. Tingkat pendidikan penduduk 

Batu Bersurat adalah buta Aksara 35 orang, tidak tamat 

SD 747 orang, tamat SD 700 orang, tamat SMP 630 

orang, tamat SMA 450 orang, tamat Akademi 97 orang, 

sarjana 60 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Dengan 

tingkat pendidikan yang umumnya rendah menjadi 

faktor utama yang menyebabkan kemiskinan dan rawan 

pangan. Pada Kelurahan Batu Bersurat ini tersedia 

sarana pendidikan berupa TK, MDA, SD, SMP, SMA. 

Kondisi kesehatan masyarakat rata-rata sudah baik, 

karena ketersediaan sarana kesehatan seperti Puskemas 

dan Posyandu serta fasilitas olahraga. Pendapatan 

perkapita masyarakat di Batu Bersurat adalah lebih kecil 

dari Rp 1.500.000/bulan sebanyak 807 orang, sedangkan 

yang di atas Rp 1.500.000/bulan sebanyak 628 orang. 

Potensi yang dapat dikembangkan lebih di daerah 

Batu Bersurat ini adalah pertanian, mengingat banyak 

lahan kosong di kawasan tersebut. Masyarakat dengan 

kawasan pertanian juga diiringi dengan hewan ternak 

yang dapat membantu usaha bertani mereka, yakni 

kerbau dan sapi. Kerbau yang dipergunakan untuk usaha 

pertanian juga menghasilkan banyak kotoran. Dimana 

kotoran ini nantinya juga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan bakar biogas. Sehingga berpotensi untuk 

memberdayakan sumber energi mandiri untuk kebutuhan 

rumah tangga sehari-hari. 

Selain dari pada itu, penduduk Batu Bersurat yang 

berjumlah 722 KK ini tentu juga menggunakan minyak 

goreng untuk kebutuhan rumah tangga. Karena 

masyarakat Indonesia umumnya lebih menyukai 

gorengan dibanding makanan hasil rebus atau kukusan. 

Penggunaan minyak goreng yang bertumbuh ±8,3% 

setiap minggunya dari sejak tahun 2011-2015, tentu akan 

1063



 
Pembuatan Sabun Cair dari Minyak Jelantah 

semakin meningkat pada tahun 2017 ini (Statistik 

Konsumsi Pangan, 2015). Minyak goreng bekas ini tidak 

baik untuk dibuang langsung ke lingkungan karena dapat 

menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu, berbagai 

upaya dilakukan untuk memanfaatkan minyak goreng 

bekas, diantaranya memanfaatkannya menjadi sabun 

pencuci piring bekas. 

Kondisi daerah Batu Bersurat yang cukup jauh dari 

pusat kota tentunya akan memberikan tantangan 

tersendiri bagi masyarakat tempatan dalam pemenuhan 

salah satu penopang kebutuhan hidup mereka 

diantaranya adalah sabun pencuci piring. Masyarakat 

tempatan banyak yang menggunakan sabun colek dan 

batang untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan sabun 

pencuci piring cair yang lebih mahal dan sedikit sulit 

diperoleh di pedesaan. Oleh karena itu, dengan 

memanfaatkan minyak goreng bekas yang ada, 

masyarakat dapat menghemat pengeluaran dengan 

membuat sendiri sabun pencuci piring cair dengan 

kualitas yang tidak kalah baik dengan sabun pencuci 

piring yang ada di pasaran. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan kepada masyarakat di desa Batu Bersurat 

Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, 

Provinsi Riau. Pelaksanaan pengabdian ini ditujukan 

kepada masyarakat sekitar, terutama ibu rumah tangga, 

penggerak PKK, kelompok masyarakat dan pemuka 

masyarakat. Tujuan kegiatan ini dilakukan adalah: 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat tentang sabun pencuci piring cair dari 

minyak jelantah. 

2. Memberikan wawasan terhadap masyarakat 

mengenai dampak buruk minyak jelantah terhadap 

lingkungan. 

3. Merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Leaflet  dan banner diekspos ke masyarakat untuk 

memudahkan masyarakat mengetahui proses pembuatan 

sabun pencuci piring cair dari minyak jelantah. Setelah 

pemaparan tentang proses pembuatan sabun cair dari 

minyak jelantah, masyarakat ditunjukan hasil sabun cair 

yang telah dibuat dan beberapa diberikan sebagai 

doorprize sebagai apresiasi atas atensi masyarakat yang 

datang pada kegiatan. Secara umum, masyarakat yang 

ikut hadir pada pelatihan ini memberikan tanggapan 

positif dan merespon dengan baik. Beberapa peserta 

pelatihan bertanya mengenai prosedur pembuatan sabun 

cair dan ikut berpartisipasi pada demonstrasi pembuatan 

sabun pencuci piring cair. Masyarakat juga antusias 

untuk membuat sendiri pencuci piring cair di rumah 

mereka. Ini terlihat dari semangatnya para ibu-ibu yang 

bersegera menerima salah satu bahan baku pembuatan 

sabun cair yang telah dipersiapkan oleh tim pengabdian.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam 

melaksanakan kegiatan pengabdian ini, yaitu: faktor 

penghambat dan faktor pendukung. 

1. Faktor penghambat 

Masyarakat sedikit khawatir mengenai bahan kimia 

yang dipergunakan dalam proses saponifikasi yang 

dipergunakan. Penghambat lainnya adalah 

kekhawatiran masyarakat mengenai cara memperoleh 

bahan kimia (dalam hal ini KOH) yang memang 

dijual di tempat-tempat tertentu. Namun demikian, 

masyarakat sangat tertarik untuk membuat sabun cair 

dari minyak jelantah ini secara mandiri di rumah 

masing-masing. 

2. Faktor pendukung 

Pemuka masyarakat dan pegawai kelurahan turut 

mendukung pelaksanaan pengabdian pembuatan 

sabun pencuci piring dari minyak jelantah dengan 

menggiatkan informasi ini kepada masyarakat 

sekitar. Pemuka masyarakat juga mengharapkan 

adanya pengabdian lain untuk dapat menambah 

wawasan dari masyarakat desa Batu Bersurat agar 

lebih terbuka, modern dan mandiri. Mahasiswa KKN 

yang sedang berada di kawasan Batu Bersurat ini 

juga turut membantu terselenggaranya pelaksanaan 

pengabdian ini. 

 

Evaluasi 

 

Pelaksanaan evaluasi kegiatan telah dilaksanakan 

pada akhir Agustus 2018, namun data yang diperoleh 

masih belum diolah dan dikembangkan. Evaluasi 

dilakukan terkait minat dan respon masyarakat terhadap 

pelatihan ini. Tim pengabdian UNRI bersedia datang dan 

memberikan jasa konsultasi jika ada hal-hal yang 

diperlukan atau ada pertanyaan dari peserta pelatihan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa 

Batu Bersurat sangat antusias dengan adanya sharing 

knowledge yang diberikan oleh akademis kampus kepada 

mereka.Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah 

adanya minat dari peserta pengabdian ini untuk mencari 

tahu dan memulai untuk kebiasaan baru. Diharapkan 

peserta pengabdian yang tertarik membuat sabun pencuci 

piring cair dari minyak jelantah menjadi pioneer bagi 

masyarakat yang lain. 
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ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh substitusi hijauan dengan limbah tanaman salak 

seperti pelepah dan daun. Penelitian dilaksanakan di desa Simapilapil yang merupakan salah satu mitra 

pengabdian. Pelepah segar dicincang dan dijadikan dalam bentuk konsentrat yang disebut dengan konsentrat 

limbah tanaman salak (KLTS). Rancangan Acak Kelompok digunakan pada perlakuan. Tiga macam ransum 

diantaranya R1: ransum kontrol (100% rumput lokal); R2: substitusi 40% KLTS+ 1% konsentrat berdasarkan 

bobot badan; R3: substitusi 60% KLTS+ 1% konsentrat berdasarkan bobot badan yang dicobakan secara acak 
dengan menggunakan 15 ekor sapi perah fase pertumbuhan. Air minum diberikan secara terus-menerus. 

Penimbangan dilakukan sebanyak 4 kali dan 1 kali dalam sebulan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 

perlakuan R3 memberikan pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi dan setara dengan kontrol. 

Pemberian KLTS sampai 60%  pada sapi fase pertumbuhan menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 

konsumsi bahan kering dibandingkan dengan kontrol. Proporsi KLTS sampai 60% dalam pakan sapi tidak 

berpengaruh terhadap kecernaan zat makanan dan kecernaan protein. Dapat disimpulkan bahwa substitusi 

hijauan dengan KLTS sampai 60% masih dapat ditingkatkan.  

 

Kata kunci: KLTS, sapi perah pertumbuhan, substitusi 

 

ABSTRACT: The amis of the study were to evaluate the effect of forage substitution with waste of salak plants 

such as midrib and leaf. The study conducted in Simapilapil village which is one of the devotion’s partner.  

Fresh midrib is chopped and formed into concentrate which is called concentrate of salak plant waste  (CSPW).  

Completely Randomized Block Design was used in this experiment. Three kinds of ration namely R1: control 

ration (100% local grass); R2: substitution about 40% CSPW+ 1% bassal concentrate regarding body weight; 

and R3: substitution about 60% CSPW+ 1% bassal concentrate regarding body weight were assigned randomly 

to fifteen of growing dairy cows. Drinking water was offered ad libitum. Weighing of body weight was about 4 

times and once in a month. The results showed that treatment R3 gave the higer score on daily body weight gain 
and equal to control ration. Feeding the growing dairy cow with CSPW until 60% as substituting of forage in 

the ration was significantly effect on dry matter intake comparing to control. Proportion of CSPW until 60% in 

the dairy ration was not influence the total digestible nutrient and ruminal digested protein. It was concluded 

that replacing the forage with CSPW until 60% is might be increased.  

Keywords: CSPW, growing dairy cow, substitution 

 

PENDAHULUAN 

 Sektor peternakan merupakan bagian yang 

berperan penting dalam penyediaan pangan hewani 

untuk kebutuhan pokok manusia. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi capaian 

kontribusi dari sektor ini yakni ternak, pakan, 

sapronak dan biosekuritas. Umumnya, pakan 

memegang porsi sampai 60% dalam biaya 

produksi. Komponen ini menjadi perhatian yang 

serius dalam setiap industri peternakan baik swasta 

maupun milik pemerintah. Jatuh bangun industri 

peternakan pada umumnya diakibatkan oleh faktor 

ketersediaan pakan. Pakan merupakan unsur utama 

yang mengandung sejumlah nutrien untuk 

kelangsungan hidup pokok ternak. Oleh karena itu, 

upaya penyediaan sumber pakan alternatif perlu 

ditingkatkan dalam menjaga keberlangsungan 
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proses produksi tersebut. Sepertihalnya sapi perah, 

penyediaan pakannya harus berpedoman pada 

imbangan hijauan dengan konsentrat yakni 60:40 

yang artinya masih didominasi dengan hijauan 

makanan ternak [rerumputan dan leguminosa] 

(Herawati, 2003). Pemanfaatan limbah dari sektor 

pertanian menjadi target bagi pelaku peternakan. 

Sampai saat ini, upaya pemanfaatan limbah 

agroindustri sangat diminati oleh industri 

peternakan. Penerapan teknologi pakan ternak 

menjadi strategi yang efisien dalam 

mengoptimalkan nilai guna bahan pakan limbah 

tersebut.  

 Sapi perah fase pertumbuhan memiliki 

dinamika tumbuh yang hampir menyerupai dengan 

sapi potong untuk target penggemukan. Pada fase 

ini perlu ketelitian dalam memelihara sapi perah 

remaja untuk dipersiapkan sebagai sapi perah 

indukan. Hal yang paling mendasar yakni capain 

skor bobot badan ideal. Untuk pencapaian tersebut 

faktor penunjang yang utama yakni kualitas pakan 

yang diberikan. Pakan dengan proporsi serat yang 

cukup tinggi belum menjadi kendala utama pada 

sapi perah pertumbuhan. Idealnya harus 

memperhatikan imbangan rasio konsentrat dengan 

hijauan yang diberikan. Proses perlakuan fisik pada 

bahan pakan bertekstur kasar dapat memperluas 

titik penetrasi enzim, sehingga iptek pakan seperti 

fermentasi dapat berlangsung dengan baik dan nilai 

guna pakan tersebut akan menjadi optimal.  

 Pelepah dan daun afkir tanaman salak 

merupakan komponen limbah yang dihasilkan dari 

tanaman salak. Jenis limbah ini hampir sama 

dengan limbah pelepah tanaman sawit yakni 

sebagai sumber serat untuk ternak ruminansia. 

Disamping itu, terdapat kelemahan bahan baku 

pakan ini yaitu kadar lignin yang tinggi dan dapat 

menyebabkan kecernaan serat yang rendah. 

Pemanfaatan limbah agroindustri ini masih 

menduduki 1/3 dari jumlah bahan kering rumput 

lokal sebagai substitutor dalam pakan sapi (Agustin 

et al. 1991). Iptek pakan ternak secara fisik, 

biologis, dan kimiawi mampu menghasilkan 

kecernaan zat makanan dan pertambahan bobot 

badan ternak (Oematan, 1997; Jalaludin et al., 

1991). Upaya penggantian hijauan secara bertahap 

dengan bahan baku pakan lokal dapat mengurangi 

kejadian paceklik pakan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dampak substitusi rumput lokal dengan konsentrat 

limbah tanaman salak terhadap performa ternak 

yang meliputi konsumsi bahan kering, kecernaan 

zat makanan, konsumsi protein, dan pertambahan 

bobot badan harian ternak. Konsumsi dan 

kecernaan pakan merupakan parameter penting 

untuk mengetahui kualitas pakan yang diberikan 

selama penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi para peternak sapi perah sebagai 

informasi awal dalam upaya pemecahan masalah 

kurangnya ketersediaan pakan hijauan dan 

rendahnya kualitas pakan konsentrat serta kinerja 

sapi perah yang belum optimal terutama pada 

musim kemarau.  

 

METODE PENELITIAN 

 Sapi perah fase pertumbuhan dipelihara selama 

4 bulan dikandang milik Kelompok Tani Prima 

Lestari di Desa Simapilapil Kelurahan Lubuk Raya 

Kabupaten Tapanuli Selatan. Analisa kimia sampel 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ruminansia, 

Fakultas Peternakan, Universitas Andalas dan 

Laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Institut 

Pertanian Bogor.  

 Penelitian ini menggunakan 15 ekor sapi 

Peranakan Friesian Holstein (PFH) fase 

pertumbuhan dengan rataan bobot badan 

134.33±7.96 kg. Sapi perlakuan dikelompokkan 

kedalam 3 kelompok yakni berdasarkan kategori 

bobot badan. Masing-masing kelompok terdiri dari 

5 ekor sapi, yaitu kelompok R1 (kontrol), kelompok 

R2 (ternak mendapatkan pakan perlakuan dengan 

substitusi KLTS sebanyak 40%) dan kelompok R3 

(ternak mendapatkan pakan perlakuan dengan 

substitusi KLTS sebanyak 60%).  Air minum 

diberikan secara ad libitum dan suhu diukur setiap 

hari. Evaluasi kecernaan dilakukan dengan metode 

koleksi total dengan tiga hari periode prakoleksi 

dan tujuh hari periode koleksi. Selama periode 

koleksi dilakukan pengumpulan sampel pakan, sisa 

pakan, dan feses. Pengambilan sampel pakan dan 

sisa pakan dilakukan dua hari sebelum periode 

koleksi sampai dua hari sebelum periode koleksi 

berakhir. Pada akhir peridoe koleksi dilakukan 

komposit sampel pakan, sisa pakan dan feses setiap 

sapi kemudian digiling dengan willey mill.  

 Variabel yang diamati adalah komposisi kimia 

limbah pelepah tanaman salak, konsumsi bahan 

kering,  kecernaan protein dan TDN (total 

digestible nutrient). Data yang diperoleh dianalisis 

variansi dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap pola searah. Data yang berbeda dilakukan 
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Pengaruh Substitusi Rumput Lokal dengan Limbah Pelepah Tanaman Salak 

uji lanjut dengan Duncan New Multiple Range Test 

(DMRT) menurut Astuti (1980).  

 

 

Tabel 1. Kandungan Proksimat Hijauan dan KLTS pada Penelitian. 

Komposisi Kimia (%) Rumput Lokal1 Rumput Gajah2 Jerami Padi3 KLTS* 

Kadar air 75.60 77.80 12.50 11.07 

Bahan kering 24.40 22.20 87.50 88.93 

Abu  14.50 12.00 16.90 14.68 

Protein kasar 8.20 8.69 4.15 7.23 

Lemak kasar 1.44 2.71 1.47 3.77 

Serat kasar  31.70 32.30 32.50 36.63 

Beta-N 44.20 43.70 45.00 37.69 

TDN 56.20 52.40 43.20 - 

Ca 0.37 0.47 0.41 - 

P 0.23 0.35 0.29 - 

Keterangan: *Analisis dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ruminansia, Universitas Andalas, 2018,  
1,2,3 Disesuaikan dengan komposisi nutrien untuk sapi perah fase pertumbuhan (NRC, 2001). 

Tabel 2. Komposisi Kimia Bahan Penyusun Konsentrat. 

Komposisi Bahan* Proporsi 

(%) 

Bahan Kering 

(%) 

Protein Kasar 

(%) 

Lemak Kasar 

(%) 

Serat Kasar 

(%) 

Dedak padi 40 87.70 13.00 8.64 13.90 

Ampas tahu 50 14.60 30.30 9.96 22.20 

Tepung ikan  5 91.90 55.00 7.52 0.70 

Molases  3.5 77.56 4.33 0.80 19.56 

CaCO3 1.0 100.00 - - - 

Garam  0.5 - - - - 

Total ** 100 50.69 23.25 8.84 17.38 

Keterangan: *Disesuaikan dengan kebutuhan akan zat makanan untuk sapi PFH (Peranakan Friesian Holstein) 

fase pertumbuhan (NRC, 2001), **Dihitung berdasarkan proporsinya dalam susunan ransum. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

  

Tabel 3. Rataan konsumsi bahan kering (BK), 

TDN, kecernaan protein, dan PBBH sapi setelah 

diberi perlakuan. 

Parameter  Pakan Perlakuan 

R1 R2 R3 

Konsumsi BK 

(kg) 

6.32±0.18b 5.25±0.10a 5.50±0.17a 

TDN (kg) 3.67±0.60 3.46±0.80 3.60±0.60 

Kecernaan  

protein (kg) 

0.54±0.10 0.50±0.08 0.52±0.10 

PBBH 

(kg/ekor) 

0.37±0.01 0.34±0.04 0.39±0.03 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris 

yang sama menunjukkan pengaruh nyata (P<0.05), 

TDN: total digestible nutrients, PBBH: 

pertambahan bobot badan harian. 

Konsumsi Bahan Kering (Dry Matter Intake) 

 Berdasarkan Tabel 3, sapi yang diberi rumput 

lokal 100% menghasilkan konsumsi bahan kering 

yang lebih tinggi namun tidak lebih baik dengan 

kecernaan zat makanan yang dihasilkan. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan 

oleh ternak yakni tekstur, aroma, rasa, dan 

konsistensi dengan preferensi pakan. Semua 

komponen tersebut akan menjadi cerminan 

terhadap kualitas pakan (Parakkasi, 1998). 

Konsumsi BK yang lebih tinggi pada sapi yang 

diberi pakan kontrol diduga akibat preferensi tinggi  

yang artinya pakan perlakuan lainnya masih 

mengalami masa adaptasi yang cukup lama. 

Konsumsi bahan kering dan kadar NDF dalam 

pakan saling mempengaruhi total kencernaan 

protein didalam rumen. Sedangkan, konsumsi 

bahan kering dipengaruhi oleh nilai NDF dalam 

ransum (NRC, 2001). Nilai NDF dalam pakan 

perlakuan lebih tinggi dibandingkan kadar NDF 

yang normal dalam pakan ternak ruminansia yakni 

75.05% vs 25% (Allen, 2000). Konsumsi bahan 
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kering yang dihasilkan dari ketiga perlakuan telah 

memenuhi standar untuk sapi perah PFH dara 

dengan bobot badan 150 kg sampai 300 kg (NRC, 

2001) dan juga telah menunjukkan keseimbangan 

nutrien yang positif (Andriyani et al, 2009). 

TDN (Total Digestible Nutrients) dan Kecernaan 

Protein 

  Substitusi rumput lokal dengan KLTS sampai 

60% tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

dengan pakan kontrol. TDN merupakan indikasi 

dari sejumlah zat makanan yang diretensi untuk 

diserap lebih lanjut dalam tubuh ternak. Secara 

rataan, nilai TDN yang dihasilkan sapi R3 hampir 

sama dengan sapi R1. Hal ini sejalan dengan 

kejadian pada kecernaan protein. Sapi yang diberi 

pakan dengan hijauan lebih banyak dibandingkan 

KLTS menghasilkan TDN dan kecernaan protein 

yang  lebih rendah. Terdapat dugaan bahwa nutrien 

yang terkandung dalam beberapa hijauan yang 

diberikan tidak sepenuhnya tinggi dengan nutrien 

dan beberapa komponen dalam KLTS bertindak 

sebagai inhibitor nutrien. Kecernaan adalah salah 

satu indikator dalam mengukur kualitas nutrien 

dalam suatu bahan pakan ternak. Bahan pakan 

dengan kecernaan tinggi maka akan sejalan dengan 

kandungan nutrien yang tinggi pula (Lubis, 1992). 

Pada konsep daya cerna, efek asosiasi zat-zat 

makanan merupakan hal yang harus diperhatikan 

(Tillman, et al., 1998).  

Pertambahan Bobot Badan Sapi (Body Weight) 

 Berdasarkan tabel 3, perlakuan tidak 

menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertambahan bobot badan harian dan kadar yang 

dihasilkan tergolong rendah dibandingan dengan 

angka normalnya yakni 0.6 kg/hari (Kamanga-

Sollo, 2011). Secara rataan, PBBH yang dihasilkan 

sapi R3 lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya (R1 dan R2). Bobot badan ternak 

merupakan indikasi dari pemanfaatan produk hasil 

metabolisme baik sekunder maupun primer yang 

terjadi didalam tubuh ternak. Oleh karena itu, 

terdapat korelasi antara konsumsi BK dan 

kecernaan zat makanan terhadap bobot badan 

ternak. Pertambahan bobot badan merupakan 

indikasi dari bonus pertumbuhan ternak yang dapat 

dijadikan acuan dalam mengevaluasi pengaruh 

kualitas dari suatu bahan pakan yang dicobakan. 

Berikut adalah gambar yang menunjukkan 

performa berat badan sapi selama penimbangan. 

 

Gambar 1. Grafik berat badan sapi PFH setiap penimbangan selam penelitian, R1: pakan kontrol (100% rumput 

lokal), R2: pakan dengan substitusi KLTS sebanyak 40%+ 1% konsentrat dari berat badan dan R3: pakan 

dengan substitusi KLTS sebanyak 60%+ 1% konsentrat dari berat badan. 

 

 Dibandingkan dengan konsumsi bahan kering 

penelitian, angka PBBH sapi belum memenuhi 

standar NRC yakni dengan kisaran konsumsi BK 

4.96- 7.4 kg/hari, sapi akan mencapai PBBH 

sampai 0.6 kg/hari. Kondisi ini diduga dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya; proses adaptasi 

sapi terhadap pakan perlakuan yang dinilai masih 

lambat, proses IPTEK pakan yang masih bersifat 

dasar dan lingkungan yang cenderung fluktuatif. 

Selama penelitian hampir didominasi musim 

kemarau sehingga ternak lebih banyak 

mengkonsumsi air minum untuk menstabilkan suhu 

tubuhnya. 
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KESIMPULAN  

 Pemberian pakan yang disubstitusi dengan 

konsentrat limbah tanaman salak menunjukkan 

pengaruh yang nyata terhadap konsumsi bahan 

kering dengan pertambahan bobot badan harian 

yang tidak berbeda dengan kontrol. Upaya 

substitusi hijauan dengan KLTS sampai taraf 60% 

masih dapat ditingkatkan.  
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ABSTRAK: Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia yang berdasarkan catatan sejarah pernah 

mengalami pergantian hegemoni peradaban yang diawali oleh masa Kerajaan Sriwijaya yang dilanjutkan masa 

pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam dan kemudian pernah dibawah kekuasaan pemerintahan Kolonial 
Belanda. Dengan perjalanan yang cukup panjang tentu saja menambah kekayaan nilai-nilai yang tumbuh ditengah 

masyarakat Palembang dimana hasil dari nilai tersebut akan tercermin pada peninggalan artefak. Bangunan atau karya 

arsitektur merupakan salah satu artefak dari nilai nilai yang ada di sebuah peradaban masyarakat atau dengan kata lain 

artefak merupakan pembekuan dari kehidupan sosial dan budaya sebuah masa peradaban. Umumnya setiap peradaban 

yang berkembang menciptakan lapisan masa tersendiri dan perubahan masa akan melapisi satu sama lainnya. Akan 

tetapi catatan yang ada umumnya hanya berupa sejarah perkembangan sedangkan artefak terkadang saling menumpuk 

dan hilang dimakan waktu dan hegemoni peradaban baru. Keberadaan arsitektur bangunan setiap masa merupakan harta 

berharga yang dimiliki suatu wilayah karena kita tidak cukup hanya mengetahui peninggalan sejarah maupun nilai nilai 

luhur akan tetapi sebagai bukti yang tidak bisa dibantah adalah dengan masih berdirinya peninggalan arsitektur masa 

lalu sehingga kita bisa memberikan pelajaran secara langsung kepada generasi selanjutnya. Di kota Palembang 

kesadaran masyarakatnya masih sangat kurang didalam menjaga peninggalan artefak tersebut hal ini dibuktikan 
banyaknya banguan peninggalan bahkan yang masuk cagar budaya dirobohkan atau dibiarkan terbengkalai hal ini 

dikarenakan masyarakat maupun pemerintah masih belum menyadari pentingnya bangunan cagar budaya tersebut, 

sehingga perlu dilakukan sosialisasi pentingnya keberadaan bangunan cagar budaya di Kota Palembang khususnya. 

 

Kata kunci: Sosialisasi, Pelestarian, bangunan cagar budaya. 

 

ABSTRACT: The city of Palembang is one of the oldest cities in Indonesia which, based on historical records, has 

experienced a change in the hegemony of civilization which was begun by the time of the Srivijaya Kingdom which 

continued during the reign of the Palembang Darussalam Sultanate and then under the rule of the Dutch Colonial 

government. With a long journey, of course, it adds to the wealth of values that grow among the people of Palembang 

where the results of these values will be reflected in the heritage of artifacts. Building or architectural work is one of the 

artifacts of value values that exist in a society of civilization or in other words artifacts are freezing from the social and 

cultural life of a period of civilization. Generally each developing civilization creates a period of its own time and a 

period of change will coat each other. However, the records are generally only in the form of historical developments, 

while artifacts sometimes overlap and lose time and new hegemony of civilization. The existence of building 

architecture every time is a valuable asset owned by a region because we are not enough to only know the historical 

heritage and noble values but as irrefutable evidence is the establishment of ancient architectural heritage so that we can 

provide lessons directly to the next generation . In the city of Palembang, the awareness of the people is still very 

lacking in maintaining the inheritance of artifacts. This is evidenced by the many relics even those who entered cultural 

heritage were torn down or left neglected because the community and the government still did not realize the 

importance of building cultural heritage, so that the importance of buildings was needed. cultural heritage in the city of 

Palembang in particular. 

 

Keywords: Socialization, Preservation, cultural heritage buildings. 

 

PENDAHULUAN 

Secara teori sudah banyak berkembang mengenai 

bangunan cagar budaya baik itu pelestarian maupun 

terkait konservasi yang gencar dilakukan oleh para 

akademisi dan pemerintah, akan tetapi kita umumnya 

melupakan siapa aktor sesungguhnya yang harus 

memahami konsep pelestarian bangunan cagar budaya 

karena sangat jarang penelitian dan sosialisasi terkait 
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pandangan dan pemahaman masyarakat awam terhadap 

bangunan cagar budaya. Peninggalan cagar budaya 

sebaiknya menjadi hal yang terpisahkan bagi masyarakat 

akan tetapi pada kenyataanya banyak bangunan cagar 

budaya di Kota Palembang yang telah dirobohkan dan 

dibangun bangunan baru diatasnya yang umumnya 

menimbulkan penolakan , penolakan umumnya hanya 

dilakukan oleh akademisi atau lembaga yang terkait 

cagar budaya akan tetapi pada dasarnya masyarakat 

sebagai pemiliki warisan bangunan tersebut tidak 
mempermasalahkan perobohan bangunan tersebut 

sehingga kejadian ini terjadi secara beulang. Mudahnya 

bangunan cagar budaya tersebut drobohkan karena 

masyarakat kurang menganggap penting bangunan 

tersebut dan bahkan merasa layak untuk dirobohkan dan 

diganti bangunan baru. Kurang nya pemahaman 

masyarakat mengenai bangunan cagar budaya ini adalah 

sebagai buah dari kurangnya pemahaman betapa 

pentingnya keberadaan bangunan tersebut sehingga perlu 

dilakukan sosialisasi mengenani pentingnya pelestarian 

sebagai langkah awal. Apabila masyarakat sudah 
menganggap penting bangunan cagar budaya kajian baru 

bisa dilanjutkan ketahap bagaimana mengkonservasi 

bangunan tersebut. Selama ini pemerintah dan akademisi 

sibuk melakukan sosialisasi menganei konservasi 

bangunan cagar budaya tentu saja hal ini tidak tepat 

karena objek konservasi yang diceritakan tidak dianggap 

masyarakat begitu penting sehingga kelestariannya 

kurang dijaga dan tidak jarang justru masyarakat sendiri 

yang melakukan pengerusakan. Bangunan cagar budaya 

akan terawat apabila pandangan masyarakat sudah 

menganggap penting bangunan tersebut. Budaya dan 

kepercayaan juga berperan penting didalam keberadaan 
bangunan cagar budaya sebagai contoh masyarakat di 

Bali mereka mempercayai pentingnya bangunan puri 

peninggalan kerajaan sehingga tidak pernah terlintas 

dipikiran mereka untuk merubah apalagi sampai 

merobohkan bangunan tersebut. Begitu juga dengan 

masjid tua yang ada di Kota Palembang tetap terjaga 

keasliannya dikarenakan bangunan ibadah sebagai 

peninggalan leluhur sebelumnya memiliki arti penting 

bagi masyarakat sehingga bangunan tersebut terjaga 

keberadaanya. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk 

bangunan lainnya seperti bangunan peninggalan 
Pemerintahan Kolonial Belanda atau bangunan yang 

didirikan awal kemerdekaan karena tidak dianggap 

penting atau bahkan karena berakhirnya kekuasaan 

penjajah maka begitu juga sebaliknya dengan 

bangunanya. 

Bukan pekerjaan mudah didalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya 

bangunan cagar budaya. Selama ini umumnya para ahli 

hanya menggali kepada faktor sejarah hal ini tentu saja 

juga sudah dipahami oleh masyarakat bahkan level 

masyarakat awam sekalipun tetapi hal ini masih kurang 

efektif, karena sejarah umumnya hanya memberikan 
efek nostalgia saja sehingga perlu dikatkan pentingnya 

bangunan cagar budaya terhadap ekonomi rakyat, 

kehidupan social budaya masyarakat karena umumnya 

perobohan bangunan didasari faktor ekonomis yang 

hanya mempertimbangkan hitungan jangka pendek. 

Selain mencari pentingnya bangunan cagar budaya 

terhadap faktor selain sejarah juga perlu disosialisasikan 

mengapa masyarakat di negara-negara maju sangat kuat 

mempertahankan bangunan cagar budaya bahkan tidak 

sedikit yang mencoba merestorasi atau membangun 

kembali bangunan yang sudah hilang padahal dalam 

proses ini secara ekonomi membutuhkan biaya yang 

sangat besar bahkan jauh lebih mahal disbanding 

membangun bangunan baru. Tidak hanya itu biaya 
perawatan bangunan cagar budaya juga membutuhkan 

biaya yang sangat mahal dengan metode yang tidak 

sembarangan. Kegiatan perawatan dan restorasi 

bangunan tersebut sangatlah mahal tetapi mengapa 

masih gencar dilakukan oleh negara maju hal ini secara 

singkat memiliki makna bahwa bangunan tersebut 

memiliki peran sangat penting bagi sebuah negara. 

Pelestarian telah menjadi wacana global setidaknya 

kegiatan ini dimulai pada The Venice Charter (1964-

1965), The Burra Charter (1979), Rekomendasi 

UNESCO (1976), Piagam Washinton (1987), serta The 
world Herritage Cities Management Guide (1991), 

Piagam dari International Council of Monuments and 

Site (ICOMOS) tahun 1981 yang dikenal sebagai Bura 

Charter. Menurut Piagam Pelestarian Budaya Indonesia 

Pelestarian merupakan kegiatan penelitian, perencanaan, 

perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan 

dan pengembangan secara selektif untuk menjaga 

kesinambungan, keserasian dan daya dukungnya dalam 

menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan 

bangsa yang lebih berkualitas. Menurut UU Cagar 

Budaya No.11 Tahun 2010, pelestarian merupakan 

kegiatan yang bersifat dinamis untuk mempertahankan 
cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 

mengembangkan dan pemanfaatan. 

Palembang dapat dianggap sebagai sebuah situs kota 

(urban site) yang memiliki beragam langgam arsitektur 

sebagai produk peradaban dari berbagai kurun waktu. 

Dilihat dari data tertulis (prasasti dan naskah-naskah 

kuno) dan data arkeologis sejarah Palembang dari masa 

Sriwijaya sampai menjadi kota metropolitan dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Fase I merupakan Fase Awal (682-1365) berdirinya 

sebuah kota ditandai dengan pembangunan wanua 
(=perkampungan) Śrīwijaya pada tanggal 16 Juni 682 

Masehi oleh Dapunta Hiyaŋ yang dilanjutkan dengan 

pembangunan Taman Śrīksetra pada tanggal 23 Maret 

684 Masehi, dan akhirnya perluasan wilayah kekuasaan 

ke berbagai penjuru (Jambi, Bangka, dan Lampung).  

2. Fase II merupakan Fase Pendudukan (1365-1407) oleh 

Majapahit atau dapat dikatakan juga Fase Status Quo 

yang terjadi pada sekitar abad ke-14 Masehi. Pada masa 

ini Palembang dalam keadaan “tidak terurus” dan secara 

de jure tidak ada penguasa. Berita Tiongkok 

menyebutkan bahwa pada masa itu Palembang dikuasai 

oleh orang-orang dari Nan-hai dengan menobatkan 
Liang Tau-ming bersama putranya sebagai penguasa 

tertinggi.   
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3. Fase III merupakan Fase Awal Kesultanan Palembang 

(1407-1642). Dimulai tahun 1407 ketika Mugni diangkat 

menjadi raja di Palembang dengan gelar Sultan 

Palembang. Pada tahun 1445 Mugni kemudian 

digantikan oleh Aria Damar -seorang bangsawan 

Majapahit yang memeluk Islam-- menjadi penguasa di 

Palembang setelah berganti nama menjadi Ario Dilah. 

Pada masa ini Palembang masih berada di bawah 

pengaruh Jawa (Demak dan Mataram) sampai dengan 

tahun 1642.  

4. Fase IV merupakan Fase Kesultanan Palembang-

Darussalam (1643-1821) dimulai dari masa 

pemerintahan Sri Susuhunan Abdurrahman (1643-1651), 

dan diakhiri pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin 

II (1811-1821). Pada fase ini, Palembang pada masa 

pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724-1758) 

mengalami pembangunan fisik besar-besaran. Bangunan 

monumental yang dibuat pada kala itu adalah Keraton 

Kuto Tengkuruk, Mesjid Agung Palembang, Makam 

Kawah Tengkurep, dan Benteng Kuto Besak.  

5. Fase V merupakan Fase Pendudukan oleh Belanda 
yang diawali dengan jatuhnya Benteng Koto Besak pada 

tahun 1821. Fase ini berlangsung sampai kemerdekaan 

tahun 1945. Pada masa ini, bangunan Keraton Kuto 

Tengkuruk diratakan dengan tanah, dan di atas 

runtuhannya dibangun rumah Komisaris Belanda. 

Bangunan ini sekarang menjadi bangunan Museum 

Sultan Mahmud Badaruddin II. 

6. Fase VI merupakan Fase Masa Kemerdekaan 

Indonesia menuju kota Metropolitan yang diawali 

dengan pembangunan gedung dan bangunan modern 

seperti Pasar Cinde dan Jembatan Ampera. 

 

KONDISI SITUS SRIWIJAYA DAN BANGUNAN 

CAGAR BUDAYA DI PALEMBANG 

Kondisi eksisting bangunan cagar budaya di Palembang 

umumnya cukup memprihatinkan hanya beberapa 

bangunan yang masih digunakan dengan pengalihan 

fungsi. Bangunan cagar budaya umumnya tidak 

diperlakukan sebagaimana mestinya. Peninggalan 

bangunan masa sriwijaya tidak banyak ditemukan di 

Palembang akan tetapi peninggalan umumnya berupa 

bentang alam alami tanpa bangunan seperti situs 

karanganyar yaitu berupa kawasan yang memiliki 
peninggalan kanal-kanal buatan yang diduga dibuat pada 

masa sriwijaya. Akan tetapi pada proses pembukaan dan 

pembangunan kawasan menjadi Taman Purbakala 

Kerajaan Sriwijaya pengalian banyak menggunakan alat 

berat yang dilarang dialam proses eksavasi objek 

arkeologi, selain itu bangunan baru pada kawasan akan 

memberikan perbedaan  tafsiran bagi para pengunjung 

atau wisatawan yang berkunjung tanpa studi atau 

petunjuk mana bangunan tambahan seharusnya 

bangunan baru berada diluar kawasan sehingga pada 

kawasan hanya berupa bentang alam dank anal-kanal 

alami tanpa di turap atau di bendung. Bukit Siguntang 
juga merupakan peninggalan kerajaan sriwijaya yang 

berupa bukit atau dataran tinggi yang dipercaya sebagai 

tempat suci pada masa Sriwijaya. Belum ada temuan 

bangunan pada masa sriwijaya pada kawasan ini 

beberapa penggalian arkeologi baru menemukan 

beberapa fragmen batu bata, pada kawasan dibangun 

beberapa bangunan baru yang juga akan memberikan 

tafsiran berbeda bagi para pengunjung dan kepentingan 

studi dimasa mendatang.  

Bangunan peninggalan pada masa pra kesultanan dan 

pada masa kesultanan Palembang lebih banyak 

ditemukan dibanding masa Sriwijaya seperti peninggalan 
makam Ki Gede ing Suro dan Makam Kawah Tekurep 

yang masih dalam kondisi yang baik. Sedangkan 

bangunan lainnya seperti Masjid Agung Palembang 

masih digunakan dan dikembangkan sampai saat ini 

begitu juga peninggalan Keraton Benteng Kuto Besak 

masih berdiri akan tetapi kondisinya juga kurang 

diperlakukan sebagai mestinya seperti beberapa bagian 

yang tidak terawat dan ditumbuhi tanaman dan 

pengalihan fungsi sebagai kantor Militer dan Rumah 

Sakit masih dirasakan belum tepat apabila akan 

dimanfaatkan sebagai objek pariwisata.  

 

 

Gambar. 1. Bangunan Kolonial yang sudah 
dibongkar di Kota Palembang, Kantor Pos (kiri), Bank 

Indonesia (kanan) 

 

Umumnya bangunan cagar budaya telah direnovasi tanpa 

kaidah konservasi yang benar sebagai contoh bangunan 

kantor ledeng atau kantor walikota Palembang sebagai 

salah satu peninggalan pemerintahan Belanda pada 

bagian atap telah ditambah bangunan baru yang merubah 

karakter gedung. Selain bangunan juga terdapat kawasan 

binaan pemerintah Belanda seperti permukiman di talang 

Semut, Kompleks Pertamina Plaju, Permukiman dan 
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Stasiun Kereta Api di Kertapati yang bangunan dan 

kawasanya sudah banyak berubah dan di bongkar. Pada 

masa pendudukan Jepang juga meninggalkan beberapa 

bangunan yang jarang diketahui oleh masyarakat, 

akademisi dan pemerintah,  informasi mengenai 

peninggalan Jepang didapatkan dari hasil dialog dengan 

peserta sosialisasi seperti bunker pertahanan Jepang , 

akan tetapi kondisi bangunan ini sangat memprihatinkan 

tidak dirawat bahkan beberapa telah dibongkar. Banyak 

bangunan situs yang telah hilang di Kota Palembang 
seperti Kantor Pos lama, Gedung Bank Indonesia yang 

dulunya Bank milik pemerintahan Belanda. Apabila 

tidak diperhatikan maka dapat dipastikan semua 

bangunan Cagar Budaya akan berangsur rusak bahkan 

yang paling dikhawatirkan akan rusak atau dirobohkan 

untuk kepentingan tertentu. 

 

 

Gambar. 1. Bangunan Tawanan Jepang di Sikam 

Plaju (Kiri), Bungker Jepang di Kemuning Km.5 

palembang (kanan) 

 

 

 

 

 

MANFAAT PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR 

BUDAYA 

 

Budihardjo (1985) mengemukakan setidaknya tujuh 

manfaat kegiatan preservasi, antara lain:  (1) Pelestarian 

lingkungan lama akan memperkaya pengalaman visual, 

menyalurkan hasrat kesinambungan, member tautan 

bermakna dengan masa lampau, dan memberikan pilihan 

untuk tetap tinggal dan bekerja di dalam bangunan 

maupun lingkungan lama tersebut,(2) Di tengah 

perubahan dan pertumbuhan yang pesat seperti sekarang 

ini, lingkungan lama akan menawarkan suasana 

permanen yang menyegarkan, (3) Teknologi 

pembangunan yang berorientasi pada nilai-nilai 

ekonomis di atas lahan berskalabesar ternyata berakhir 

dengan keseragaman yang membosankan. Upaya-upaya 

untuk mempertahankan bagian kota yang dibangun 

dengan skala akrab akan membantu hadirnya sense of 

place, identitas diri, dan suasana kontras(4). Kota dan 
lingkungan lama adalah salah satu asset terbesar dalam 

industry wisata internasional, sehingga perlu 

dilestarikan,(5) Upaya preservasi dan konservasi 

merupakan salah satu upaya generasi masa kini untuk 

dapat melindungi dan menyampaikan warisan berharga 

kepada generasi mendatang,(6) Pengadaan preservasi 

dan konservasi akan membuka kemungkinan bagi setiap 

manusia untuk memperoleh kenyamanan psikologi yang 

sangat diperlukannya untuk dapat menyentuh, melihat, 

dan merasakan bukti fisik sesuatu tempat di dalam 

tradisinya; dan (7) Upaya-upaya pelaksanaan preservasi 
dan konservasi akan membantu terpeliharanya warisan 

arsitektur, yang dapat menjadi catatan sejarah masa 

lampau dan melambangkan keabadian serta 

kesinambungan, yang berbeda dengan keterbatasan 

kehidupan manusia. Selain Budijhardjo Mills (1994), 

mengklasifikasikan manfaat pelestarian bangunan dalam 

tiga bagian dimana menurut pemahaman beliau 

setidaknya terdapat tiga kelompok manfaat dari kegiatan 

tersebut meliputi: (1) Keuntungan dari sisi ekonomi: 

Pada prinsipnya, pelestarian memberikan keuntungan 

dalam hal waktu, karena menghemat antara setengah 

sampai tiga-perempat waktu yang digunakan untuk 
demolisi dan konstruksi yang baru, sehingga diikuti oleh 

keuntungan ekonomis, yakni: - Masa pengembangan 

yang lebih singkat mengurangi biaya pembiayaan projek 

dan juga mengurangi efek inflasi pada biaya bangunan; 

dan Klien memiliki bangunan dalam jangka waktu yang 

lebih cepat, dengan demikian dapat mulai menerima 

pemasukan dari penggunaan bangunan lebih cepat. 

Selain itu, biaya untuk mengubah/merehabilitasi 

bangunan umumnya sekitar separuh dari biaya 

konstruksi bangunan, karena banyak elemen bangunan 

yang sudah ada sebelumnya,(2) Keuntungan dari 
lingkungan: Bangunan yang mempunyai nilai sejarah 

atau arsitektural tinggi sebaiknya dijaga, mengingat 

kontribusinya bagi keramah-tamahan visual bagi 

kawasan sekitar, bagi kebudayaan, atau bagi interpretasi 

sejarah. Pelestarian kawasan yang menarik jika 

dikombinasikan dengan rehabilitasi bangunan tua untuk 

mengakomodasi fungsi yang modern terkadang bisa 

diartikan sebagai keuntungan finansial. Konteks fisik 

suatu bangunan yang telah dilestarikan sama pentingnya 

dengan nilai fisik bangunan tersebut. Jika suatu 

bangunan berdiri dekat dengan bangunan tua lain yang 

menarik secara arsitektural, daya tarik dan nilainya akan 
meningkat. Pelestarian bangunan tersebut akan nampak, 

dan idealnya akan memperkuat karakter dan integritas 

arsitekturalnya. Dalam konteks yang lebih luas, 

bangunan dapat dilihat sebagai sumber daya yang 
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potensial untuk digunakan kembali (re-use) daripada 

sumber daya yang dapat tergantikan; dan (3) 

Keuntungan dari sisi sosial: Menciptakan suatu 

komunitas yang baru adalah sebuah proses yang rumit 

dan tidak bisa tercapai seperti yang diharapkan oleh 

arsitek dan perancang kota. Manfaat pelestarian sebuah 

kawasan atau bangunan Menurut Shrivani (1985), 

pelestarian dapat memberikan beberapa manfaat antara 

lain;(a) Manfaat kebudayaan yaitu sumber-sumber 

sejarah yang dilestarikan dapat menjadi sumber 
pendidikan dan memperkaya estetika, (b) Manfaat 

ekonomi yaitu adanya peningkatan nilai properti, 

peningkatan pada penjualan ritel dan sewa komersil, 

penanggulangan biaya-biaya relokasi dan peningkatan 

pada penerima pajak serta pendapatan dari sektor 

pariwisata; dan (c) Manfaat sosial dan perencanaan, 

karena upaya pelestarian dapat menjadi kekuatan yang 

tepat dalam memulihkan kepercayaan masyarakat. 

Meskipun kegiatan pelestarian bangunan maupun 

kawasan bersejarah masih kurang dipahami sebagian 

masyarakat di Indonesia, namun dengan banyaknya 
manfaat yang didapat melalui upaya pelestarian 

sepatutnya hal ini mulai dikembangkan dalam pola piker 

masyarakat agar masyarakat suatu kota maupun kawasan 

yang memiliki potensi untuk dilestarikan dapat ikut 

berperan serta dalam upaya pelestarian bangunan 

maupun kawasan. 

 

PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA 

 

Di Indonesia kegiatan didalam mendukung kegiatan 

pelestarian bangunan cagar budaya dicantumkan didalam 

peraturan pelestarian bangunan yaitu; (1) Udang-undang 
No.11 tahun 2010 tentang benda cagar budaya, (2) PP 

No. 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan undang undang 

No 5 tahun 1992 dan Kepmendikbud N0. 062/U/1995, 

No.063/U/1995 dan No.064/U/1995.  Adapun macam 

kegiatan pelestarianyang dapat dilakukan meliputi; (1) 

Preservasi  Adalah tindakan atau proses penerapan 

langkah-langkah dalam mendukung keberadaan bentuk 

asli, keutuhan material bangunan/struktur, serta bentuk 

tanaman yang ada 

dalam tapak. Tindakan ini dapat disertai dengan 

menambahkan penguat-penguat pada struktur, disamping 
pemeliharaan material bangunan bersejarah tersebut: a. 

Upaya melindungi benda cagar budaya secara tidak 

langsung (pemagaran, pencagaran) dari faktor 

lingkungan yang merusak; dan b. Mempunyai arti yang 

mirip dengan konservasi; perbedaannya ialah Secara 

teknis preservasi lebih menekankan pada segi 

pemeliharaan secara sederhana, tanpa memberikan 

perlakuan secara khusus terhadap benda; dan Secara 

strategis/makro: preservasi mempunyai arti yang mirip 

dengan pelestarian, yang meliputi pekerjaan teknis dan 

administratif (pembinaan, perlindungan), (2) 

Rehabilitasi/Renovasi: Membuat bangunan tua berfungsi 
kembali. Dengan catatan, perubahan-perubahan dapat 

dilakukan sampai batas-batas tertentu, agar bangunan 

dapat beradaptasi terhadap lingkungan atau kondisi 

sekarang atau yang akan datang. Adalah sebuah proses 

mengembalikan obyek agar berfimgsi kembali, dengan 

cam memperbaiki agar sesuai dengan kebutuhan 

sekarang, seraya melestarikan bagian-bagian dan wujud-

wujud yang menonjol (penting) dinilai dari aspek 

sejarah, arsitektur dan budaya.Salah satu bentuk 

pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki 

bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. 

Bangunan tersebut 

tidak dibongkar seluruhnya karena pekerjaan rehabilitasi 

umumnya melibatkan tingkat prosentase kerusakan yang 
rendah,(3) Konservasi: Memelihara dan melindungi 

tempat-tempat yang indah dan berharga, agar tidak 

hancur atau berubah sampai batas-batas yang wajar. 

Menekankan pada penggunaan kembali bangunan lama, 

agar tidak terlantar. Apakah dengan menghidupkan 

kembali fungsi lama, ataukah dengan mengubah fungsi 

bangunan lama dengan fungsi baru yang dibutuhkan. - 

Upaya perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya 

yang dilakukan secara langsung dengan cara 

membersihkan, memelihara, memperbaiki, baik secara 

fisik maupun khemis secara langsung dari pengaruh 
berbagai faktor lingkungan yang merusak. - 

Perlindungan benda-benda (dalam hal ini benda-benda 

peninggalan sejarah dan purbakala) dari kerusakan yang 

diakibatkan oleh alam, kimiawi dan mikro organisme; 

dan (4) Rekonstruksi adalah tindakan suatu proses 

mereproduksi dengan membangun baru semua bentuk 

serta detil secara tepat, sebuah bangunan yang telah 

hancur/hilang, serti tampak pada periode tertentu. - Yaitu 

suatu kegiatan penyusunan kembali struktur bangunan 

yang rusak/runtah, yang pada umumnya bahan-bahan 

bangunan yang asli sudah banyak yang hilang. Dalam 

hal ini kita dapat menggunakan bahan-bahan bangunan 
yang baru seperti cat warna atau bahan lainnya yang 

bentuknya hares disesuaikan dengan 

bangunan aslinya 

 

 

 

KEGIATAN SOSIALISASI 

Sosialisasi tentang pentingnya bangunan cagar budaya 

dan pelestarian bangunan cagar budaya bertujuan untuk 

Memberikan pemahaman dan dasar berfikir bagi 

masyarakat khususnya Zuriat Kesultanan Palembang 
Darussalam dan komunitas-komunitas pemerhati 

bangunan Cagar Budaya tentang pentingnya keberadaan 

dan menjaga bangunan peninggalan cagar budaya di 

Kota Palembang. meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat di Kota Palembang tentang 

sejarah bangunan cagar budaya peninggalan Kesultanan 

Palembang dan kolonial Belanda di Kota Palembang. 

Manfaat yang akan diperoleh para peserta sosialisasi 

adalah:  

1. Bagi peserta penyuluhan yang terdiri dari 

keturunan masyarakat pribumi yang tergabung 

dalam zuriat Kesultanan Palembang Darussalam 
adalah mereka akan mendapat pengetahuan dan 

pemahaman tentang manfaat menjaga situs cagar 

budaya masa mulai dari masa Sriwijaya hingga 
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awal kemerdekaan atau 50 tahun belakangan selain 

itu itu juga agar mereka memahami bagaimana 

konsep pelestarian bangunan cagar budaya. Dalam 

kegiatan sosialisasi umumnya para peserta yang 

terggabung didalam zuriat kesultanan dan 

masyarakat asli Palembang lebih memperhatikan 

bangunan peninggalan kesultanan Palembang 

Darussalam sedangkan rumah adat kurang begitu 

dijaga kelestariannya, begitu juga dengan 

bangunan peninggalan kolonial atau yang sudah 
berusia 50 tahun hal ini lah yang menyebabkan 

banyak bangunan yang dirobohkan. Berdasarkan 

diskusi mendalam langkah pencegahan sangat 

gencar dilakukan apabila terkait makam zuriat. 

Bahkan banyak bangunan yang berdiri di atas 

peninggalan makam zuriat mereka gugat agar di 

restorasi kembali. Semangat ini diharapkan 

dilakukan juga terhadap peninggalan cagar budaya 

lainnya di Palembang. 

2. Bagi komunitas pemerhati cagar budaya dan 

masyarakat, dengan dibekali pengetahuan 
mengenai pentingnya menjaga bangunan cagar 

budaya diharapkan menjadi banteng pertahanan 

yang kuat didalam menjaga keberadaan bangunan 

yang memiliki nilai sejarah penting dengan 

dijelaskan bagaimana metoda dan langkah yang 

diambil didalam menjaga keberadaan situs tersebut 

yang secara sengaja atau tidak sengaja dirusak oleh 

kegiatan pemerintah maupun swasta. Dengan 

pemahaman ini masyarakat juga menjadi 

pengontrol kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah terkait bangunan atau objek cagar 

budaya.  

3. Bagi Universitas Sriwijaya, sebagai wujud 

tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang 

pendidikan, sekaligus untuk mengetahui apa yang 

dibutuhkan oleh pihak zuriat kesultanan, 

komunitas dan masyarakat umum . Pemahaman 

tersebut akan berdampak positif terhadap 

Universitas Sriwijaya dalam upaya memberikan 

pelayanan terhadap dunia pendidikan. 

 

PENUTUP 

Didalam membentuk budaya disuatu masyarakat 
tidaklah mudah diperlukan kesamaan persepsi didalam 

memandang sesuatu hal. Kegiatan sosialisasi pentingnya 

dan manfaat bangunan cagar budaya diharapkan akan 

memperkuat pandangan masyarakat yang sekaligus 

sebagai pengontrol kebijakan pemerintah yang selama 

ini sering dimanfaatkan oleh para pihak berkepentingan 

didalam merusak atau menghancurkan objek cagar 

budaya dengan pertimbangan bisnis semata. Sosialisasi 

mengenai apa itu konservasi dan bagaimana kegiatan 

konservasi sudah sering dilakukan akan tetapi apabila 

tidak diikuti kesadaran tentang pemahaman betapa 

pentingnya bangunan tersebut maka konservasi hanya 
sekedar teori karena didalam masyarakat sendiri akan 

muncul dua pendapat yang berbeda di satu pihak 

menganggap bangunan peninggalan sangat penting 

sedangkan dilain pihak bangunan peninggalan hanya 

berupa bangunan tua yang tidak terlalu bermasalah 

dirobohkan atau diganti bangunan yang baru dan fungsi 

baru. 
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ABSTRAK: Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah tersedianya air bersih bagi seluruh 

masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Ketersediaan airbersih di pedesaan pada umumnya dipenuhi melalui 

penggunaan airtanah mengingat sebaran penduduk yang tidak merata. Berdasarkan hasil kaji cepat di Desa Sembadak, 

Kecamatan Pemulutan yang berada di daerah rawa diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menggunakan air tanah 

dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Kualitas air permukaan dan airtanah di sekitar pemukiman penduduk di daerah 

rawa merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan seperti pengolahan airtanah sebagai sumber air 

minum. Hasil kajian menunjukkan bahwa, kesadaran masyarakat akan kebutuhan air bersih sudah cukup baik, yang 

dapat dilihat dengan adanya peningkatan pengetahuan mulai dari defisini air bersih, sikap dan tindakan 

 
ABSTRACT: One of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) is the availability of clean water for all 

communities in both urban and rural areas. The availability of clean water in rural areas is generally met through the 

use of groundwater given the uneven distribution of the population. Based on rapid assessment results in Sembadak 

Village, Pemulutan Subdistrict in the swamp area, it is known that most people use groundwater to meet the needs of 

clean water. The quality of surface water and groundwater around residential areas in swamp areas is one of the 

problems that require handling such as groundwater treatment as a source of drinking water. The results of the study 

show that public awareness of the need for clean water is good enough, which can be seen by the increase in knowledge 

starting from the definition of clean water, attitudes and actions 

 
Kata Kunci: Air tanah, air bersih, evaluasi kebutuhan, Ogan Ilir 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia 

yang keberadaannya dalam mengalami penurunan 

kualitas maupun kuantitasnya. Ketersediaan air tawar 

diproyeksikan berkurang seiring dengan pertumbuhan 

penduduk dan kenaikan kebutuhan air terus meningkat 

yang akan mempengaruhi jutaan penduduk pada tahun 

2050. Salah satu dampak perubahan iklim adalah 

penurunan ketersediaan air di beberapa wilayah di 

Indonesia   (ABDURAHMAN   &   SETIAWAN, 2010). 

Kebutuhan air di Sumatera Selatan akan meningkat 30- 

40 persen pada beberapa decadal ke depan seiring 

dengan kenaikan jumlah penduduk (ABDURAHMAN, 

ET AL., 2012). Sedangkan secara kualitas, ketersediaan 

air ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang 

ada, seperti kualitas air pada daerah rawa secara umum 

memiliki kualitas air yang buruk sebagai akibat dari 

kondisi tanah yang memiliki kandungan asam lebih 

rendah. 

Di daerah-daerah yang belum mendapatkan 

pelayanan air bersih, penduduk pada umumnya 

menggunakan air sungai yang ada di sekitarnya 

pemukiman, maupun menggunakan air sumur meskipun 

secara kualitas air tersebut seringkali tidak memenuhi 

standar air minum. Salah satu akibat yang dapat 

ditimbulkan akibat buruknya kualitas air adalah masalah 

kesehatan seperti berjangkitnya penyakit akibat  air 

bersih seperti muntaber, penyakit kulit dan penyakit 

lainnya (water bone diseases). 

Sumur di daerah bergambut atau rawa umumnya 

dangkal dengan air berwarna coklat, berkadar humus, zat 

organik dan besi yang tinggi, sedangkan di daerah 

daratan agak dalam dengan air berwarna jernih tetapi 

berkadar besi dan mangan yang tinggi. Untuk mengatasi 

hal tersebut perlu adanya pengolahan air gambut, agar  

air di daerah gambut atau rawa tersebut dapat dipakai 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengolahan air 

gambut atau rawa ini perlu disesuaikan dengan kondisi 

pedesaan dan tingkat pendidikan masyarakat. Dengan 

demikian alat pengolah air gambut ini harus murah 

(bahan baku dan alat bantu tersedia), mudah 

pengerjaannya serta hasil olahannya memenuhi baku 

mutu air minum (SAID & HIDAYAT, 2008). 

Desa Sembadak merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 
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sekitar 3 km2. Jumlah penduduk di desa ini adalah 1.031 

jiwa terdiri atas 521 laki-laki dan 510 perempuan dengan 

tingkat kepadatan 3,39 per km2 (BPS KABUPATEN 

OGAN ILIR, 2018). Adapun jumlah rumah tangga 

adalah 260 RT dengan rata-rata jiwa per rumah tangga 

adalah 3.91. Adapun tipe rumah di Desa Sembadak 

terdiri atas 12 rumah permanen, 120 rumah semi 

permanen dan 128 rumah sederhana. 

Berdasarkan mata pencaharian, masyarakat Desa 

Sembadak terdiri atas 3 orang pegawai negeri, 26 orang 

bekerja di bidang jasa, 16 orang wiraswasta, 218 orang 

petani, 6 orang pedagang, serta 37 bekerja di bidan 

lainnya. Dengan demikian jumlah keluarga menurut 

status pekerjaan dirinci sebanyak 229 bekerja dan 45 

tidak bekerja. Keadaan mata pencaharian ini berdampak 

pada masih banyaknya keluarga pra sejahtera yaitu 156 

keluarga atau sekitar 60 persen, 91 keluarga sejahtera 

tahap I dan 14 keluarga sejahtera tahap II (BPS 

KABUPATEN OGAN ILIR, 2018). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kajian 

singkat mengenai evaluasi pemenuhan kebutuhan air 

bersih dengan airtanah dilakukan di lokasi yang 

berdekatan dengan Kampus Unsri yaitu di Desa 

Sembadak yang termasuk dalam Kecamatan Pemulutan 

Kabupaten Ogan Ilir. 

 
METODA PENELITIAN 

 
Kajian singkat ini menggunakan pendekatan evaluasi 

pemahaman masyarakat sasaran terhadap perlu 

penggunaan air tanah dalam memenuhi kebutuhan air 

bersih. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner selama kegiatan sosialisasi yang 

diberikan sebelum dan setelah sosialisasi dilakukan. 

Kajian singkat ini juga merupakan bagian dari 

pengabdian masyarakat yang dimaksudkan agar 

kelompok masyarakat sasaran memiliki pemahaman 

tentang pentingnya penjernihan air bersih. Berdasarkan 

hasil kajian (Kawanishi, et al., 2015), untuk keperluan 

analisa pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui 

kuisioner dimana pertanyaan yang diberikan mengacu 

pada tiga hal utama yaitu pengetahuan, sikap dan 

tindakan. Adapun pembobotan yang berikan berdasarkan 

pada keinginan ataupun pengetahuan kelompok 

masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan positif 

dalam hal ini mulai dari memahami pentingnya air bersih 

sampai dengan membuat alat penjernih air. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Evaluasi pemenuhan kebutuhan air bersih dengan 

menggunakan air tanah dilakukan sebagai proses 

evaluasi Sosialisasi Ilmu Geologi dalam Pengolahan Air 

 

Bersih. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada RT 02 

Dusun Satu Desa Sembadak dengan jumlah peserta yang 

mengikuti sosialisasi adalah 30. Akses ke desa tersebut 

dapat ditempuh sekitar 1 jam dari Kampus Indralaya 

menuju Palembang. Sebagian besar peserta penyuluhan 

adalah Ibu Rumah Tangga (76 persen), sisanya adalah 

petani, dan guru dengan umur rata-rata 37 tahun dengan 

usia termuda 22 tahun dan tertua 71 tahun. Secara  

tingkat pendidikan terdiri atas 60 persen berpendidikan 

Sekolah Dasar, 20 persen Sekolah Menengah Pertama, 

17 persen berpendidikan Sekolah Menengah Atas serta 3 

persen lulusan Perguruan Tinggi. 

Proses sosialisasi dimulai dengan memberikan 

penjelasan melalui pamflet tentang definisi air bersih 

yang dapat bersumber dari air tanah, air hujan maupun 

air sungai. Selain itu penjelasan mengenai teknik 

penjernihan air secara sederhana dengan menggunakan 

material yang ada di sekitar tempat tinggal penduduk, 

seperti kerikil kasar, kerikil kasar, pasir silika dan arang 

kayu. 

Bagian pertama dari kuisioner adalah pengetahuan 

tentang air bersih, dimana pertanyaan pertama adalah 

pengertian tentang air bersih. Sebanyak 24 responden 

mengtahui bahwa (a) air bersih adalah air yang telah 

memenuhi syarat kesehatan yang dapat dipergunakan 

sehari-hari (nilai 3), 4 responden menjawab bahwa (b) 

air bersih adalah air yang bersih dan sejuk (nilai 2) serta 

2 responden menjawab (c) air yang berwarna putih (nilai 

1). Setelah dilakukan sosialisasi, maka terjadi perubahan 

sebanyak 29 responden menjawab (a) dan 1 responden 
 

 

Gambar 1 Jawaban responden tentang definisi air bersih 

Sebelum Sesudah 

6 4 2 0 

1 

 

5 

 

9 

 

13 

 

17 

 

21 

 

25 

 

29 

1078



Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih di Pedesaan 
 

 

 

menjawab (b) seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1 

di bawah ini. 

Pertanyaan kedua tentang pengetahuan air bersih ini 
adalah syarat fisik air bersih. Secara umum masyarakat 

sudah memahami bahwa sifat fisik air bersih adalah (a) 

tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa yang 

ditunjukkan dengan sebanyak 27 responden, dan (b) 

tidak berbau dan tidak berasa sebanyak 3 responden. 
Pada bagian ini adanya peningkatan pemahaman dari 

peserta bahwa sifat fisik air bersih dari tidak berbau dan 

tidak berasa (nilai 2) menjadi sifat fisik air bersih adalah 

tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa (nilai 3). 

Secara lengkap jawaban responden tersebut sebelum dan 

sesudah sosialisasi dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah 

ini. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Gambar 3 Jawaban responden tentang air dan kesehatan 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2 Jawaban responden tentang sifat fisik air 

bersih 

 
Pertanyaan ketiga tentang pengetahuan air bersih 

adalah apabila mengkonsumsi air bersih yang tidak 

memenuhi syarat kesehatan. Pada bagian ini jawaban 

responden menunjukkan adanya pemahaman bahwa air 

bersih yang tidak memenuhi kesehatan dapat (a) 

menimbulkan gangguan kesehatan (nilai 3) sebanyak 26 

responden, serta hanya merasakan (c) air tidak enak 

apabila dikonsumsi sebanyak 4 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat sebetulnya sudah 

memahami tentang pentingnya air bersih bagi kesehatan 

yang dibuktikan dengan tidak menjawab (b) tidak 

berpengaruh dengan ganguan kesehatan. Setelah 

dilakukan sosialisasi sebanyak 29 responden menjawab 

(a) dan hanya satu responden menjawab (b) seperti pada 

Gambar 3. Hal ini dimungkinkan karena kebiasaan 

responden atau daya adaptif masyarakat dalam 

menggunakan air selama ini dan belum merasakan diare. 

Pada bagian kedua dari kuesioner ditujukan untuk 

mengetahui sikap responden terhadap air bersih dengan 

jawaban (a) setuju, (b) kurang setuju dan (c) tidak setuju. 

Pertanyaan pertama pada bagian ini adalah ’apakah 

Bapak/Ibu setuju jika diadakan pengukuran kualitas air 

bersih’. Seluruh responden baik sebelum dan sesudah 

sosialisasi menjawab (a) setuju. 

Pada pertanyaan kedua bagian ini yaitu tentang 

perlunya pengawasan kualitas air bersih. Sebelum 

dilakukan sosialisasi sebagai 28 responden menjawab 

setuju dan setelah dilakukan sosialisasi seluruh 

responden menyatakan setuju untuk dilakukan 

pengawasan terhadap kualitas air ini. 

Pada pertanyaan ketiga tentang ’apakah Bapak/Ibu 

setuju air yang tidak bagus dapat menganggu kesehatan’. 

Jawaban responden sebelum sosialisasi ini 

mencerminkan pengetahuan responden tentang konsumsi 

airbersih terhadap kesehatan (pertanyaan ketiga pada 

bagian pertama). Sebanyak 15 responden menjawab 

setuju, 5 responden menjawab kurang setuju, 5 

responden menjawab tidak setuju dan sebanyak 4 

responden tidak menjawab. Setelah dilakukan sosialisasi, 

dapat  dilihat  adanya  perubahan sikap  dimana sebanyak 

27 responden menyatakan setuju, 1 responden 

menyatakan kurang setuju dan 2 dari 5 yang tidak setuju 

masih konsisten menjawab tidak setuju seperti pada 

Gambar 4. Hasil ini juga menunjukkan adanya korelasi 
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dengan pertanyaan ketiga bagian pertama, dimana 

kapasitas adaptif masyarakat dalam menggunakan air 

yang ada sebagai sumber air minum. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gambar 4 Jawaban responden tentang air tidak bagus 

dapat mengganggu kesehatan 

 
Bagian ketiga dari kuesioner adalah tindakan dengan 

pilihan jawaban (a) pernah, (b) belum pernah dan (c) 

tidak pernah. Pertanyaan pertama pada bagian tindakan 

adalah pengawasan terhadap kualitas air bersih di 

lingkungan tempat sosialisasi. Jawaban responden 

terhadap pertanyaan ini adalah sebanyak 12 responden 

pernah, 15 responden belum pernah dan 3 responden 

menjawab tidak pernah.Terkait dengan pertanyaan kedua 

pada bagian ini yaitu pentingnya uji kualitas air sebelum 

air tersebut digunakan sebagai air bersih, sebanyak 16 

responden menyatakan pernah, 10 responden 

menyatakan belum pernah dan 3 responden menyatakan 

tidak pernah. 

Pada bagian akhir dari tindakan adalah tentang 

pentingnya pembersihan penyediaan air bersih ini. Pada 

awal sosialisasi, sebanyak 25 responden menyatakan 

pernah, 3 responden menyatakan belum pernah dan 1 

responden menyatakan tidak pernah. Setelah dilakukan 

sosialisasi tentang proses pembersihan air bersih ini 

terjadi perubahan yaitu sebanyak 23 responden 

menyatakan pernah, 4 responden menyatakan belum 

pernah dan 2 responden menyatakan tidak pernah. 

Perubahan ini dapat disebabkan terjadinya perubahan 

pemahaman responden tentang proses pengolahan air 

bersih mengalami peningkatan. Perubahan tindakan ini 

diharapkan dilakukan oleh masyarakat dalam hal 

 

pengolahan air bersih baik yang berasal dari air sungai 

maupun air tanah sehingga dapat mengurangi terjadinya 

penyakit akibat penggunaan air (water borne diases). 

Catatan kunjungan pasien di Puskesmas Pemulutan 

terdapat 76 kunjungan warga Desa Sembada pada tahun 

2017dapat digunakan sebagai evaluasi lebih lanjut dalam 

melihat hasil capaian sosialisasi ini. 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

sosialisasi tentang pentingnya penggunaan air bersih  

baik dari air permukaan maupun air tanah dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat. Penggunaan 

leaflet selama proses sosialisasi dapat membantu 

meningkatkan pengetahuan peserta untuk memahami 

pentingnya air bersih bagi kesehatan. Selain itu juga 

dapat membantu peserta untuk meningkatkan perilaku 
pembersihan sarana air bersih yang lebih baik sehingga 

mengurangi kemungkinan terkena penyakit akibat 

penggunaan air bersih. Evaluasi ini dapat digunakan 

untuk melihat capaian dari program sosialisasi yang 

dapat terus dikembangkan dan digunakan di daerah 

pedesaan lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan air 

bersih terutama di daerah sekitar Kampus Unsri 

Indralaya. 
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ABSTRAK: Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan formal yang mana para santrinya bukan hanya diajarkan 

ilmu-ilmu Agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga diupayakan mendapatkan pengajaran berbasis life skill 

sebagai bekal menempuh kehidupan dimasa mendatang. Beberapa permasalahan yang dihadapi pondok pesantren tsb 

adalah belum adanya unit usaha yang dapat diandalkan dan belum diberdayakannya para santri secara maksimal untuk 

meningkatkan kemandirian para santri maupun masyarakat sekitar, sehingga perlu dilaksanakan program pelatihan 

dibidang wirausaha dan pelatihan dibidang teknologi “Pembuatan Nata de Coco”. Program pelatihan ini dimaksudkan 

untuk memotivasi berwirausaha, memberikan pengetahuan bagaimana memulai usaha dan mampu melihat peluang 

usaha dan dapat membuat Nata de Coco yang akan dapat menambah penghasilan. Bagi ibu-ibu PKK yang mayoritas 

sebagai ibu rumah tangga, pada umumnya belum memiliki keterampilan yang memadai untuk berproduksi. Diharapkan 

program pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberi motivasi dan wawasan kepada para santri dan ibu-ibu PKK 

untuk berwirausaha dan dapat melihat peluang usaha serta dapat memproduksi Nata de Coco. Metode yang dilakukan 

adalah penyuluhan, pelatihan dan praktek. 

Kata Kunci: Nata de Coco, pemberdayaan ekonomi, air kelapa 

 

ABSTRACT: Islamic boarding schools are formal educational institutions where the students are not 

merely prepared the educations of Religion and general education but still strived to get life skill-

based learning as a provision for way of life in the forthcoming. Some problems encountered by 

Islamic boarding schools are the lack of a reliable business unit and maximum empowerment of the 

santri to strengthen the independence of the santri and the surrounding community, so a training 

program in the field of entrepreneurship and training in the handling of “Making Nata de Coco” 

requires to be implemented. This training program is intended to motivate entrepreneurship, 

provide insight on how to start a business and be competent to meet business conveniences and can 

produce Nata de Coco who will be prepared to gain revenue. For PKK parents, the majority of 

whom are housewives, normally do not have sufficient skills to produce. It is expected that this 

community service program can provide motivation and insight to the students and PKK mothers to 

become entrepreneurs and be able to see business opportunities and be able to produce Nata de 

Coco. The method used is counseling, training and practice. 

Key Words: Nata de Coco, economic empowerment, coconut water 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Permasalahan yang dihadapi bangsa dewasa ini 

adalah meningkatnya pengangguran dan berkurangnya 

lapangan pekerjaan yang menyebabkan terjadinya 

kenaikan angka kemiskinan. Guna menanggulangi 

permasalahan tersebut di atas diperlukan penyuluhan 
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dan pelatihan kewirausahaan serta praktek-praktek 

utamanya dalam hal upaya meningkatkan kemandirian 

bagi masyarakat. 

Pondok pesantren Mardlotillah merupakan lembaga 

pendidikan keagamaan formal yang menyelenggarakan 

pendidikan keagamaan. Dilembaga ini para santri 

mendapatkan berbagai fasilitas untuk menunjang 

pendidikan yang sedang mereka tempuh, juga

disertai dengan bekal ilmu pengetahuan umum dan 

agama yang diajarkan secara intensif. Selain itu masing-

masing siswa juga diupayakan untuk mendapatkan 

pengajaran berbasis life skill sebagai bekal menempuh 

kehidupan dimasa mendatang. Biaya kebutuhan pondok 

diperoleh dari swadaya pengurus dan pengasuh pondok, 

serta bantuan dari para dermawan yang tertarik dengan 

visi memperjuangkan hak memperoleh pendidikan bagi 

anak-anak. Mahalnya biaya pendidikan serta maraknya 

kenakalan remaja menjadi alternative terbaik bagi para 

orang tua untuk menitipkan anaknya ke pondok 

pesantren ini. 

Program pelatihan ini akan dilaksanakan dengan 

mitra kerja dari Pondok Pesantren Mardlotillah Pekayon 

dan PKK Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati 

Jakarta Timur. Program ini telah mendapatkan 

tanggapan positif dan sangat antusias dalam menerima 

tawarantersebut. 

 

Potensi dari Pondok Pesantren ini adalah: 

1. Mempunyai aktifitas yang didasarkan pada 

kebutuhan santri termasuk diadakannya pelatihan 

bahasa asing sertakewirausahaan. 

2. Mempunyai fasilitas fisik yangmemadai 

3. Mempunyai santri sebanyak 50 orang yang akan 

terus bertambah, usia santri merupakan usia 

produktif 

4. Pengurus pondok pesantren sangat mendukung 

terhadap programkewirausahaan 

5. Hubungan baik dengan pondok pesantren sekitarnya 

terjalin dengan baik, sehingga dapat menjadi contoh 

program kewirausahaan bagi ponpes disekitarnya 

6. Santri dibentuk bermental kreatif dan berprilaku 

mandiri sesuai dengan sifat yang diajarkan 

7. Para santri setelah lulus dari pondok akan dikirim ke 

pelosok negeri untuk menjadi da’I, sehingga ilmu 

kewirausahaan dan pembuatan nata de coco bisa 

ditransfer dan bisa dimanfaatkan ke masyarakat 

lebihluas. 

Kondisi Ibu-ibu PKK Kelurahan Tengah 

1. Belum adanya keterampilan yang memadai 

untukberproduksi 

2. Menambah pendapatanKeluarga 

 

Tujuan dari Pengabdian masyarakat ini bagi santri 

adalah membentuk santri bermental kreatif, berprilaku 

mandiri, mampu berwirausaha, mampu memulai usaha, 

mampu melihat peluang usaha dan mampu membuat 

nata de coco 

Sedangkan tujuan bagi ibu-ibu PKK adalah memberikan 

keterampilan dan pembekalan sehingga mampu 

berwirausaha, mempunyai wawasan kewirausahaan 

serta mampu melihat peluang usaha, mampu membuat 

nata de coco yang akan sangat bermanfaat untuk 

menambah penghasilan keluarga. 

 

METODE PELAKSANAAN 

 

Tahap Persiapan 

 

Agar pelaksanaan program penyuluhan dan pelatihan 

kewirausahaan dan pembuatan nata de coco berjalan 

lancar, diperlukan persiapan dan perencanaan yang 

mendetail. Adapun langkah pelaksanaan kegiatan 

program ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Kunjungan ke Mitra 1 yaitu: Pondok Pesantren 

Mardlotillah di kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo 

Jakarta Timur, yang telah mempunyai ± 50 santri 

untuk memberikan formulir pendaftaran yang harus 

diisi kepada para santri yang akan mengikuti 

pelatihan kewirausahaan dan praktek nata decoco. 

2. Kunjungan ke Mitra 2 yaitu ibu-ibu PKK Kelurahan 

Tengah Kramat Jati Jakarta Timur yang 

beranggotakan 50 orang untuk memberikan formulir 

pendaftaran yang harus diisi kepada ibu-ibu PKK 

yang akan mengikuti Pelatihan kewirausahaan dan 

praktek pembuatan nata decoco. 

3. Mendata jumlah peserta dan sarana yang diperlukan 

di kedua mitra untuk menentukan tempat dan 

waktupelatihan. 

4. Menyiapkan bahan, alat dan sarana pendukung 

untuk membuat pelatihan kewirausahaan. 

5. Pengadaan bahan, alat dan sarana pendukung 

untuk membuat pelatihan pembuatan nata decoco. 

 

Tahap Pelaksanaan 

 

1. Para santri dan anggota PKK yang berminat untuk 

mengikuti pelatihan kewirausahaan dan praktek 

pembuatan nata de coco, diharuskan mendaftar 

dengan mengisi formulir pendaftaran dan 

menandatangani komitmen untuk mengikuti 

pelatihan sampaiselesai. 

2. Pelatihan wirausaha diadakan selama 2 (dua) hari 

dengan materi: 
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 MotivasiWirausaha 

 Melihat peluangusaha 

3. Para peserta diharuskan mengikuti pelatihan 

pembuatan nata de coco sampaiselesai 

4. Pelatihan pembuatan nata de coco dengan 3 tahapan 

dengan urutansbb: 

a. Pertama, peserta akan diajarkan untuk membuat 

nata de coco, skema pembuatan nata de coco 

disebutkankemudian. 

b. Kedua, peserta anggota PKK diminta untuk 

membuat nata de coco sendiri di rumah masing-

masing dengan bahan dan alat yang disediakan 

lalu di evaluasi. Para santri diminta untuk 

membuat nata de coco secara berkelompok di 

pesantren dengan bahan dan alat yang 

disediakan, laludievaluasi. 

c. Ketiga, peserta akan diajarkan cara mencuci, 

pemotongan dan pengemasan nata decoco. 

 

HASIL KEGIATAN 

 

Realisasi Hasil Kegiatan PKM 

 

Program pelatihan ini telah dilaksanakan dengan 

mitra kerja dari pondok pesantren Mardlotillah Pekayon 

Pasar Rebo Jakarta Timur, dan ibu-ibu PKK kelurahan 

Tengah yang telah mendapatkan tanggapan positif dan 

sangat antusias menerima bimbingan tersebut. Pelatihan 

ini dilakukan dalam jangka waktu 8 bulan. 

 

Hasil Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini adalah: 

 

1. Kunjungan ketempat mitra 1 dan mitra 2 dengan 

membawa formulir pendaftaran pada tanggal 2 dan 3 

April2016 

2. Mendata jumlah peserta yang mau mengikuti 

pelatihan dan praktek nata de coco hingga acara 

selesai pada tgl 6 April2016 

3. Menyiapkan bahan, alat dan sarana pendukung 

untuk pelatihan kewirausahaan dan praktek nata de 

coco pada tgl 8 April2016 

4. Membuat starter (bibit) nata de coco, proses 

pertumbuhan dan panen bibit selama 7 (tujuh) hari 

5. Pelatihan dan proses produksi nata de coco, proses 

pertumbuhan nata selama 10hari 

6. Panen Nata de coco, Pencucian, pemotongan dan 

perebusan sertapengemasan 

7. Para peserta diminta untuk membuat nata de coco di 

rumah masing-masing dengan bahan dan alat yang 

telah disediakanpelaksana 

8. Evaluasi untuk memastikan para peserta telah 

benar-benar memahami tentang pembuatan nata 

decoco 

9. Para Mitra setelah mengikuti pelatihan wirausaha 

dan praktek pembuatan nata de coco masing-

masing anggota telah mampu mempraktekkan 

pembuatan nata de coco, bahkan bukan hanya 

dapat mempraktekan pembuatan nata de coco tapi 

juga mampu berwirausaha dibidang lainnya, serta 

peka melihat peluangusaha. 

10. Adanya dampak perubahan yang positif bagi para 

peserta dan menjadi pribadi yang produktif serta 

bertambahnya kepedulian dan kepekaan terhadap 

permasalahan yang ada dilingkungan. 

 

Pembahasan Membuat Nata de Coco 

Bahan yang digunakan: 

1. Limbah airkelapa 

2. Bibit nata/Starter 

3. Mineral & Citridacit 

4. Asam asetatglasial 

5. Gula pasir dan sirup 

Pembuatan Nata de Coco melalui beberapa proses 

a. PersiapanMedium 

b. Persiapan Starternata 

c. Fermentasi 

d. Penghilangan Asam(deasifikasi) 

e. Pengawetan 

 

Persiapan Medium 

Limbah air kelapa merupakan media yang baik 

untuk pertumbuhan bakteri, kare mengandung bahan-

bahan seperti senyawa nitrogen, vitamin dan mineral 

(Purnomo Bambang 2011). Oleh karena itu penyiapan 

air kelapa untuk pembuatan nata de coco harus 

ditangani secara tepat. Bahan penunjang lainnya yaitu 

gula, asam asetat glasial dan starter. Gula yang biasa 

digunakan adalah gula pasir dari olahan tebu bermutu 

tnggi (putih), penggunaan gula pasir bermutu rendah 

(agak gelap) menyebabkan timbulnya warna 

kecoklatan pada nata yang dihasilkan. 

Asam asetat glasial ditambahkan kedalam medium 

untuk menurunkan PH medium, karena PH medium 

yang baik sekitar 4 - 4,5 yang merupakan PH optimum 

pertumbuhan  nata, dan suhu ruangan pemeraman 

yang baik 28 – 30 ℃. Selama pemeraman ini ( ± 10 
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hari) akan terbentuk cuka yang akan menurunkan PH 

medium sampai 3 – 2,5. Pada PH ini acetobacter 

Xylinum unggul terhadap bakteri pembusuk yang 

sering mengkontaminasi dan dapat mengganggu 

pembentukan nata. Dalam proses inkubasi, khususnya 

pembuatan nata de coco dilakukan dengan 

penambahan starter yang bertujuan untuk 

memperbanyak sel – sel bakteri sehingga reaksi 

biokimianya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu 

dengan memberikan starter ini maka terjadinya 

kontaminasi kecil sekali atau bahkan dapatdihindari. 

 

Persiapan Starter Nata 

Lazimnya untuk produk yang dibuat dengan proses 

fermentasi, penggunaan starter merupakan syarat yang 

paling penting, demikian pula pada pembuatan nata de 

coco, penggunaan starter merupakan syarat mutlak. 

Komposisi medium starter biasanya hamper sama 

dengan komposisi cairan fermentasi. Perbedaannya 

terletak pada proses pembuatannya yang harus lebih 

bersih dan memerlukan perlakuan khusus. Pembiakan 

microba acetobacter xylinum disajikan pada table 

berikut: 

Tabel Pengamatan Pembiakan acetobacter xylinum 

 

No Waktu 

(hari) 

Pengamatan Pembiakan 

1. 1 Acetobacter Xylinum media air 

kelapa 

Bakteri belum terbentuk 

2. 2- 3 Bakteri sudah terbentuk, ditandai 

dengan terbentuknya bintik- 

bintik putih 

3. 4 - 5 Bakteri sudah terbentuk, ditandai 
dengan terbentuknya lapisan 

putih yang tipis di atas permukaan 

air kelapa 

4. 6 - 7 Bakteri sudah terbentuk (siap 

digunakan), ditandai dengan 

terbentuknya lapisan putih merata 

di atas permukaan air kel apa 

(jauh lebih tebal dari hari 

sebelumnya) 

 

Proses Fermentasi 

Pada proses fermentasi acetobacter Xylinum dapat 

membentuk jalinan mikrofibril selulosa secara 

ekstraseluler dari heksosa dan sukrosa. Sedangkan 

bakterinya terperangkap di dalam jaringan mikrofibril. 

Acetobacter xylinum tahan di dalam medium padat 

maupun medium cair selama 6 – 8 bulan dan 

mempunyai titik kematian ternal antara 65 – 75 ℃ 

(purnomo, bambang 2011) 

 

Deasifikasi (Penghilangkan rasa asam) 

Pada akhir fermentasi nata yang dipanen tidak dapat 

langsung dikonsumsi, karena nata tersebut masih 

mengandung zat-zat asam yang dapat berdampak buruk 

bagi manusia. Oleh karena itu nata yang baru dipanen 

haruslah melalui proses pengolahan sebelum 

dikonsumsi yaitu sebagai berikut: 

Bagian lapisan bawah nata dibuang, kemudian nata 

direndam dalam air selama 3 hari dan air rendaman 

setiap harinya diganti (untuk menghilangkan asam). 

Kemudian direbus pada air mendidih 10 menit untuk 

membunuh mikrobanya. Kemudian nata dicuci kembali 

hingga air cuciannya netral, nata de coco yang akan 

dimakan terlebih dahulu direndam air gula dengan 

menambahkan sedikit sirup, maka nata de coco siap 

untuk dikonsumsi. 

 

Skema pembuatan Nata de Coco 
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ABSTRAK: Kegiatan petani budidaya ikan di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi 

Bengkulu difokuskan pada budidaya lokan. Lokan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di wilayah ini oleh 

para petani karena kondisi topografi desa yang mendukung yaitu muara dan pesisir pantai yang sangat cocok sekali 

untuk membudidayakan lokan. Selain mengandung protein tinggi, lokan juga merupakan makanan yang mengandung 

antioksidan yang baik bagi tubuh untuk mencegah kanker. Kelompok budidaya ikan (Pokdakan) yang menjadi mitra 

dalam Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di Desa Riak Siabun adalah Pokdakan Harapan Bersama dan Pokdakan 

Asia Makmur. Berdasarkan analisis situasi dan survey awal yang telah dilakukan, para petani budidaya lokan memiliki 

permasalahan pasca panen raya lokan. Sebagian lokan yang di panen apabila belum laku terjual maka akan mengalami 

pembusukan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan mitra tentang teknologi pengolahan lokan. Untuk 

itu dengan PKM ini maka pengusul memberikan solusi berupa peningkatan nilai tambah melalui teknologi pengolahan, 

pengemasan dan pemasaran lokan dengan membuat abon lokan, sehingga ada peningkatan daya jual dari lokan, yang 

bukan hanya menjadi konsumsi dalam bentuk bahan mentah akan tetapi sudah menjadi produk siap konsumsi yang 

berkualitas. Luaran kegiatan PKM ini adalah adanya nilai tambah lokan, peningkatan keterampilan berupa teknologi 

pengolahan yang akan ditransfer kepada mitra, jejaring pemasaran yang lebih baik dan luas, publikasi pada jurnal dan 

media massa. 

 

Kata Kunci: Desa Riak Siabun, teknologi pengolahan  abon lokan, pengemasan dan pemasaran 

 

ABSTRACT: Activity of farmers fish cultivation in Riak Siabun Village, Sukaraja Subdistrict, Seluma District, 

Bengkulu Province focused on lokan cultivation. Lokan has great potential to be devoloped in this area by the farmers 

because supported by topography condition which are estuary and coast. Beside containing high protein, lokan is also 

food that containing antioxidant which is good for body to prevent cancer. Farmers of fish cultivation group (Pokdakan) 

that being partner in this program are Pokdakan Harapan Bersama and Pokdakan Asia Makmur. Based on situation 

analysis and beginning survey that we have done,  lokan farmers cultivation had problem after the harvest time. Some 

lokan after harvested when it didn’t sold out so lokan became putrefaction caused by lack of knowledge and skill about 

lokan processing technology. Therefore through this The Partnership Society Program, we give the solution to increase 

the value added of lokan by making abon lokan through processing technology, packaging and marketing, so that makes 

the increasing of lokan sold power, that is not only for consuming of raw lokan but already become the quality product 

to consume. The output of The Partnership Society Program activity are existing value added, skill increasing of lokan 

processing technology that transferred to the partner, better and expansive network marketing, publication in journal 

and mass media. 

 

Keywords: Riak Siabun village, abon lokan processing technology, packaging and marketing 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Desa Riak Siabun termasuk wilayah Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kondisi 

topografi desa ini berupa muara dan pesisir pantai. Mata 

pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani yang 

kebanyakan menjadi petani budidaya ikan seperti lokan 

dan ikan nila. Desa Riak Siabun merupakan salah satu 

desa yang mempunyai potensi besar dalam 

pengembangan budidaya ikan di wilayah Provinsi 

Bengkulu berupa lokan. Lokan (polymesoda expansa) 

adalah sejenis kerang dwicangkang dengan warna 
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cangkang kehitaman dan bentuk lebih besar dari kerang. 

Terdapat kelompok budidaya ikan (Pokdakan) di Desa 

Riak Siabun yang berupaya agar pengembangan lokan 

menjadi lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 

Pokdakan tersebut yaitu Pokdakan Harapan Bersama dan 

Asia Makmur yang membudidayakan lokan. 

 Hasil survei awal menunjukkan bahwa lokan yang di 

panen saat panen raya masih belum dimanfaatkan secara 

optimal, rata-rata 1 kolam lokan ukuran 10 m x 15 m/ 

150m2 menghasilkan 12 kaleng lokan per kolam atau 

sebanyak 180 kg setelah dibudidayakan selama 7 bulan, 

dengan daya tahan 2 minggu tanpa air menyebabkan  

lokan yang belum terjual menjadi busuk. Lokan yang 

dijual hanya dalam bentuk lokan mentah sehingga daya 

jualnya tidak terlalu tinggi atau rendah yaitu Rp. 

8.000/kg. Pemasaran lokan rata-rata masih bersifat pasif 

yaitu menunggu pembeli datang ke kolam. Dari 180 kg 

hasil panen lokan, rata-rata lokan yang terjual hanya 

sebanyak 140 kg sisanya tidak terjual dan apabila tidak 

habis di konsumsi maka akan membuat lokan tersebut 

membusuk dan terbuang. Keadaan ini menyebabkan para 

petani ingin mempunyai keterampilan dalam mengolah 

lokan pasca panen agar lokan tersebut tidak terbuang sia-

sia dan pendapatan petanipun bisa meningkat. 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan untuk 

membantu mengatasi permasalahan petani guna 

menjadikan lokan ini memiliki nilai tambah dengan 

kualitas yang baik maka diberikan solusi melalui 

pembenahan sistem produksi dan manajemen pemasaran 

lokan dengan melakukan penerapan teknologi 

pengolahan pangan, pengemasan produk dengan baik 

dan tatakelola pemasaran lokan yang tepat. 

 Data yang telah dihimpun menunjukkan bahwa 

terdapat 2 Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) di Desa 

Riak Siabun yaitu Pokdakan Harapan Bersama dan Asia 

Makmur, keduanya menjadi mitra dalam Program 

Kemitraan Masyarakat (PKM). Kedua mitra ini baik 

Pokdakan Harapan Bersama maupun Asia Makmur 

memiliki karakteristik yang sama dengan tingkat 

stabilitas produksi yang cukup memadai yaitu 

melakukan pembudidayaan lokan hal inilah yang 

menjadi pertimbangan untuk menjadikan kedua 

Pokdakan ini sebagai mitra.  
Berdasarkan analisis situasi dan survei yang telah 

dilakukan maka pengusul beserta kedua mitra yaitu 

Pokdakan Harapan Bersama dan Pokdakan Asia 

Makmur, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra yaitu:  

1.  Minimnya atau tidak adanya pengetahuan serta 

keterampilan yang dikuasai oleh mitra mengenai 

teknologi pengolahan lokan, agar hasil panen raya 

lokan yang tidak terjual dapat diolah menjadi produk 

yang memiliki nilai tambah, tahan lama dan 

berkualitas. 

2. Tidak adanya peralatan untuk produksi pengolahan 

lokan agar mampu membuat atau memproduksi 

produk olahan lokan yang berkualitas baik. 

3.  Pengemasan produk olahan lokan agar memiliki 

kemasan yang terstandarisasi sehingga pengemasan 

ini akan membuat produk memiliki syarat minimal 

kemasan yang terstandar. 

4.  Sistem pemasaran yang masih pasif yaitu menunggu 

pembeli datang. 

Justifikasi pengusul, setelah penentuan prioritas 

permasalahan yang dihadapi oleh mitra dilakukan secara 

bersama-sama antara tim pengusul dan mitra yaitu 

Pokdakan Harapan Bersama dan Pokdakan Asia 

Makmur di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma maka dari pendekatan berupa survei 

dan kunjungan ke wilayah mitra dan melakukan diskusi 

bersama perangkat desa, justifikasi pengusul 

mempertimbangkan: diperlukan tenaga ahli di bidang 

teknologi pengolahan pangan dan ekonomi 

kewirausahaan dan pemasaran sesuai permasalahan 

mitra.  

Dari permasalahan mitra yang ada, pengusul 

mempertimbangkan dan menawarkan solusi kepada 

kedua mitra yaitu Pokdakan Harapan Bersama dan 

Pokdakan Asia Mamur berupa: 

1. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta 

aplikasi mengenai teknologi pengolahan pangan, 

supaya pangan menjadi lebih awet (Kusumayanti  et 

al. 2011; Restu 2016; Sulthoniyah et al. 2013; 

Supriyanti 2015; Kastalani 2016) berupa pembuatan 

produk abon lokan mulai dari penyiapan bahan baku 

hingga pengemasan dan analisis daya terima 

konsumen. 

2. Bantuan berupa peralatan pengolahan abon lokan 

untuk mendukung proses pengolahan abon yang 

lebih efektif dan optimal. 

3. Pelatihan desain dan proses pengemasan produk abon 

lokan yang sesuai dengan standar minimal syarat 

kemasan. 

4. Metode pemasaran produk yang aktif dan efektif 

dengan cara menjalin kerjasama dengan toko-toko 

penjual makanan khas dan oleh-oleh Bengkulu serta 

pasar-pasar di Bengkulu, dengan memanfaatkan 

media periklanan. 

 

 

METODE PELAKSANAAN 

 
Pendekatan yang dilakukan terhadap permasalahan 

mitra yaitu Pokdakan Harapan Bersama dan Pokdakan 

Asia Makmur di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma diantaranya adalah melalui 
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pendekatan dengan pemerintah Desa Riak Siabun untuk 

mensinergikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

dalam program pemerintah desa khususnya yang 

berkaitan dengan permasalahan pasca panen raya lokan 

dari kedua mitra dengan penawaran solusi pembuatan 

abon lokan. Solusi diarahkan melalui kegiatan pelatihan 

dan diklat untuk teknologi pengolahan lokan yang benar-

benar dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan 

bahan baku murah yaitu lokan mentah yang tersedia dan 

berlimpah di Desa Riak Siabun serta pelaksanaan yang 

begitu mudah sehingga transfer teknologi mampu 

diserap oleh para petani Pokdakan. Metode pendekatan 

yang ditawarkan untuk mendukung realisasi Program 

Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah dengan mengajak 

petani untuk meningkatkan nilai tambah dari lokan dan 

meningkatkan kualitas serta daya jual lokan dari 

Pokdakan Harapan Bersama dan Asia Makmur, dimulai 

dari teknologi pengolahan, pengemasan hingga pada 

tatakelola pemasaran yang aktif dan efektif. 

Pelaksanaan kegiatan ini yaitu berupa pelatihan 

dalam bentuk kegiatan diklat dengan rincian pelaksanaan 

kegiatan: 

1. Praktek Teknologi Pengolahan Abon Lokan 

Pemberian praktek teknologi pengolahan abon lokan 

yang akan menghasilkan abon lokan dengan 

spesifikasi bentuk serat agak halus, tampilan abon 

dengan warna kecoklatan dengan rasa abon yang 

gurih. Pemberian teknologi pengolahan abon lokan 

akan ditransfer kepada mitra yang melalui beberapa 

tahapan. Proses pembuatan abon lokan dengan 

menggunakan tahapan sebagai berikut: 

1. Pengadaan Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan adalah lokan, 

minyak goreng, santan, gula, garam dan bumbu-

bumbu yang berupa: bawang merah, bawang 

putih, cabe, kunyit, lengkuas, jahe, ketumbar, 

merica, daun salam, daun jeruk, serai. 

2. Proses Produksi 

a. Lokan dibersihkan kemudian dikeluarkan dari 

cangkangnya dengan cara melakukan 

perebusan. Setelah cangkang lokan terbuka, 

buang air rebusan kemudian isi lokan 

dipisahkan dari cangkangnya. 

b. Lokan diiris tipis-tipis dengan ukuran ± 0,5 

cm. 

c. Tumis bumbu-bumbu dengan menggunakan 

minyak goreng, setelah berwarna kecoklatan 

masukan lokan yang telah diiris tipis lalu aduk 

hingga bumbu tercampur merata dengan 

lokan. 

d. Masukkan santan kelapa dan aduk terus 

sampai abon lokan menjadi kering. 

e. Setelah abon dingin masukkan ke dalam 

spinner untuk mengurangi kandungan minyak 

yang ada pada abon. 

2. Diklat Pengemasan Abon Lokan 

Perancangan desain kemasan abon lokan yang sesuai 

standar minimal kemasan produk pangan. 

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 

dan Makanan RI No. HK.03.1.23.07.6664 tahun 

2011, kemasan pangan didefinisikan sebagai bahan 

yang digunakan untuk mewadahi dan/atau 

membungkus pangan baik yang bersentuhan 

langsung dengan pangan maupun tidak. Perancangan 

desain kemasan abon lokan penting dilakukan karena 

kemasan menjadi salah satu daya tarik bagi pembeli 

abon lokan. Secara garis besar desain kemasan yang 

akan pengusul tawarkan adalah dengan kemasan 

primer berupa plastik transparan jenis pet laminasi 

tebal 0,8 mikron dengan ukuran 100 gr (10 x 16 cm)  

dan ukuran 150 gr (16 x 25 cm) kemudian dipres 

dengan alat pengepres selanjutnya dikemas kembali 

dengan kemasan sekunder berupa kotak kardus yang 

dilengkapi dengan label dan merk pada bagian luar. 

Sesuai dengan standar labelling,  kemasan produk 

pangan memuat identitas nama produk, merk, 

produsen, komposisi dan izin produk. 

3. Pendugaan Umur  Simpan Abon Lokan 

Kerusakan pangan sehingga mutu menjadi menurun 

disebabkan oleh faktor-faktor antara lain 

pertumbuhan mikroba, katabolisme, reaksi kimia 

antar komponen pangan, kerusakan fisik dan 

kontaminasi. Untuk memenuhi persyaratan produk 

pangan, label kadaluarsa merupakan hal yang harus 

dicantumkan. Untuk mengetahui umur simpan bahan 

makanan, salah satu metode yang digunakan adalah 

metode Accelerated Shelf-Life Testing (ASLT) 

dilakukan dengan cara menyimpan produk pangan 

pada lingkungan yang menyebabkan cepat rusak, 

baik pada kondisi suhu atau kelembaban ruang 

penyimpanan yang lebih tinggi. Data perubahan mutu 

selama penyimpanan diubah dalam bentuk model 

matematika, kemudian umur simpan ditentukan 

dengan cara ekstrapolasi persamaan pada kondisi 

penyimpanan normal. Metode akselerasi dapat 

dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dengan 

akurasi yang baik. Metode ASLT yang sering 

digunakan adalah dengan model Arrhenius dan 

model kadar air kritis (Kusnandar 2010). Untuk 

pendugaan umur pangan dari abon lokan ini maka 

pengusul dan mitra akan menggunakan metode 

ASLT). 

4. Perancangan Metode Pemasaran dan Periklanan 

Perancangan metode pemasaran dengan nama merk 

dan kemasan yang menarik serta memasarkan dengan 

jaringan yang luas (Kottler dan Kevin 2013; Ali 
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2014; Ruslan 2014). Perancangan pemasaran abon 

lokan yang di produksi dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Pokdakan menjalankan kegiatan produksi abon 

lokan. 

2. Hasil produksi yang dimulai dari penyiapan dan 

pemilihan bahan baku selanjutnya dilakukan 

proses produksi sampai menjadi abon lokan. 

3. Proses selanjutnya dimana diberikan kemasan 

dengan berbagai ukuran dan diberi merk atau 

label pada kemasan tersebut. 

4. Cara pemasaran abon lokan dengan berbagai cara: 

a. Iklan di media massa, dimana untuk Provinsi 

Bengkulu lebih ke media lokal baik media 

cetak ataupun elektronik. 

b. Ke toko oleh-oleh khas Bengkulu. 

c. Promosi dilakukan di Perguruan Tinggi. 

d. Promosi dilakukan pasar-pasar yang ada di 

Bengkulu. 

5. Daerah pemasaran: 

a. Lokal dimana daerah sekitar pengusaha 

menjadi sasaran pemasaran yang tidak 

ditinggalkan. 

b. Kogsinasi dengan memakai titip jual. 

c. Jual putus dimana ditawarkan di toko, 

perguruan tinggi dan rumah-rumah. 

6. Dari hasil penjualan yang dilakukan untuk 

menghindari kerugian maka produk yang tidak 

laku bisa dikembalikan ke pokdakan. 

7. Membuat pengolahan atas produk yang tidak laku 

terjual dengan mencampur dengan sisa produksi. 

8. Hasil olahan pada poin 7 menjadi produk 

makanan untuk budidaya ikan nila Pokdakan. 

5. Aplikasi Teknologi dan Evaluasi Hasil Aplikasi 

Teknologi 

Dukungan dan partisipasi mitra dalam pelaksanaan 

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini yaitu 

penerapan aplikasi teknologi pembuatan abon lokan 

ditunjukkan dengan adanya kesanggupan kerjasama 

sebagai mitra dengan tim pengusul dari Universitas 

Ratu Samban dalam bentuk melalui kesiapan 

mengikuti pelaksanaan kegiatan secara bersama-

sama dengan penyediaan bahan baku, waktu yang 

diluangkan oleh mitra, penyiapan lokasi kegiatan, 

analisis usaha dan pemasaran produk. 

Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil aplikasi 

teknologi yaitu apakah dengan teknologi pengolahan 

dari lokan mentah menjadi abon lokan terjadi 

peningkatan nilai tambah dan kualitas produk serta 

peningkatan pendapatan petani khususnya 

pendapatan kedua mitra yaitu Pokdakan Harapan 

Bersama dan Pokdakan Asia Makmur. Evaluasi dari 

program ini juga melihat apakah mempunyai efek 

pertambahan pendapatan yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan mitra atau tidak. Kemudian tindak 

lanjut dilapangan setelah kegiatan Program 

Kemitraan Masyarakat (PKM) selesai dilaksanakan 

yaitu pemeliharaan jaringan dan komunikasi dengan 

mitra dan terus memberikan edukasi secara non 

formal agar mitra mampu bertahan dan 

mengembangkan usahanya, mengontrol pemasaran 

produk yang dilakukan melalui media sosial. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan ini diawali dengan melakukan survey 

terhadap sasaran strategis sebelum dilakukannya 

kegiatan diklat praktek pembuatan abon lokan untuk 

para petani Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) 

dengan jenis pembudidayaan yaitu lokan yang akan 

menerima kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

Adapun hasil survey awal menunjukkan bahwa 

Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) yang ada di Desa 

Riak Siabun yang layak menjadi sasaran strategis yaitu 

Pokdakan Harapan Bersama dan Pokdakan Asia 

Makmur. Kedua Pokdakan ini merupakan kelompok 

petani yang membudidayakan lokan di Desa Riak 

Siabun. Untuk itulah kami memilih dan menentukan  

kedua kelompok ini sebagai mitra pengabdian dalam 

Program Kemitraan Masyarakat (PKM). Kegiatan ini 

memiliki kekuatan dan potensi besar untuk 

meningkatkan keterampilan dan pendapatan. Petani yang 

hanya menjual lokan mentah dengan harga Rp. 8000, 

dapat meningkatkan nilai tambah lokan tersebut dengan 

cara diberikan keterampilan dari program PKM yang 

membuat lokan mentah menjadi abon lokan. Nilai jual 

abon lokan dibandingkan dengan lokan mentah akan 

meningkat dan berbanding lurus dengan peningkatan 

pendapatan yang akan diperoleh petani.  

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 

pengurusan perizinan, Tim Program Kemitraan 

Masyarakat (PKM) Universitas Ratu Samban sebelum 

melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

selalu meminta izin kepada Kepala Desa Riak Siabun 

dengan tujuan legalitas dari kegiatan PKM ini. Saat 

mengawali kegiatan pengabdian ini Tim terlebih dahulu 

bertemu dengan Ketua Pokdakan (Harapan Bersama dan 

Asia Makmur) dan Kepala Desa Riak Siabun untuk 

mengkoordinasikan kegiatan agar nantinya dapat 

berjalan baik dan transfer kegiatan diklat mampu diserap 

oleh masyarakat dalam hal ini petani lokan. Tanggapan 

masyarakat akan kegiatan pengabdian PKM ini sangat 

antusias dengan harapan kegiatan ini mendatangkan dan 

memperoleh manfaat berupa keterampilan baru yaitu 

pembuatan abon lokan. Pentingnya memberikan nilai 
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tambah pada lokan sebab bila petani lokan hanya 

menjual lokan mentah harganya masih murah dan juga 

petani lokan ingin mengatasi hasil panen lokan yang 

tidak terserap atau tidak terjual supaya tidak membusuk 

sia-sia. 

Pemberian pendidikan kilat (diklat) praktek teknologi 

pengolahan abon lokan akan menghasilkan abon lokan 

dengan spesifikasi bentuk serat agak halus, tampilan 

abon dengan warna kecoklatan dengan rasa abon yang 

gurih. Pemberian teknologi pengolahan abon lokan akan 

ditransfer kepada mitra yang melalui beberapa tahapan. 

Kegiatan ini di mulai dengan persiapan yaitu pengadaan 

bahan baku yaitu lokan, minyak goreng, santan, gula, 

garam dan bumbu-bumbu yang berupa: bawang merah, 

bawang putih, cabe, kunyit, lengkuas, jahe, ketumbar, 

merica, daun salam, daun jeruk, serai. Kemudian 

selanjutnya dilakukan proses pembuatan abon lokan atau 

produksi. Proses produksi diawali dengan lokan 

dibersihkan kemudian melakukan perebusan. Setelah 

cangkang lokan terbuka, buang air rebusan kemudian isi 

lokan dipisahkan dari cangkangnya. Setelah lokan 

dikeluarkan dari cangkangnya tersebut, lokan diiris tipis-

tipis dengan ukuran ± 0,5 cm. Selanjutnya tumis bumbu-

bumbu dengan menggunakan minyak goreng, setelah 

berwarna kecoklatan masukan santan kelapa lalu diaduk 

hingga bercampur rata. Kemudian masukkan lokan yang 

telah diiris tipis lalu aduk kembali hingga bumbu dan 

santan tercampur merata dengan lokan. Lakukan 

pengadukan secara terus-menerus sampai abon lokan 

benar-benar menjadi kering. Angkat abon lokan yang 

telah kering lalu didinginkan kemudian dilakukan 

pengemasan dan selanjutnya mengepres kantong plastik. 

 

 

Gambar 1 Perebusan lokan 

 

 

Gambar 2 Pemisahan lokan dari cangkang 

 

 

Gambar 3 Pengirisan lokan 

 

 

Gambar 4 Menumis bumbu dan memasak abon  

 

 

Gambar 5 Memasak abon lokan sampai kering 

 

 

Gambar 6 Pengemasan abon lokan 

 

 

Gambar 7 Produk abon lokan 
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Diklat pengemasan abon lokan menggunakan plastik 

dengan jenis pet laminasi tebal 0,8 mikron dengan 

ukuran 100 gr (10 x 16 cm)  dan ukuran 150 gr (16 x 25 

cm). Plastik kemasan abon lokan telah diberi stiker label 

sesuai dengan standar labelling, kemasan produk pangan 

yang memuat identitas nama produk, merk, produsen, 

komposisi dan izin produk. Stiker label ditempelkan 

pada plastik kemasan 100 gr dan 150 gr. Untuk umur 

simpan abon lokan adalah selama 6 bulan. Umur simpan 

abon lokan ini digunakan untuk memberikan label 

kadaluarsa pada kemasan abon lokan. Kadaluarsa 

dihitung dari tanggal dibuatnya produksi abon lokan 

sampai dengan tanggal pada 6 bulan ke depan. Harga 

abon lokan untuk kemasan plastik 100 gr sebesar Rp. 

20.000 sedangkan untuk kemasan plastik 150 gr sebesar 

Rp. 30.000. Kemudian diberikan diklat promosi melalui 

media sosial seperti Blog, Buka Lapak, Youtube, FB, 

WA dan Instagram dan juga diberikan diklat pemasaran 

melalui media tersebut. Diklat pemasaran juga menyasar 

ke toko oleh-oleh khas Bengkulu seperti Rampak 1, 

kemudian di Universitas Ratu Samban dan Universitas 

Dehasen kepada dosen, mahasiswa dan karyawan serta  

diklat pemasaran dengan cara titip jual di sebuah toko 

yaitu toko Jajan Disini Yuk. Hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa ada peningkatan pendapatan yang diperoleh dari 

pengolahan lokan mentah menjadi abon lokan dan juga 

mitra memperoleh peningkatan keterampilan sehingga 

dapat membuat produk abon lokan.  

 

 

KESIMPULAN 

 

1. Ketua Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) dan 

anggotanya baik Pokdakan Harapan Bersama 

maupun Pokdakan Asia Makmur serta perangkat 

desa khususnya Kepala Desa menyambut baik 

kegiatan PKM ini guna peningkatan keterampilan 

dan pendapatan para petani Pokdakan. 

2. Pelaksanaan PKM di Desa Riak Siabun Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Seluma pada kelompok sasaran 

berupa pemberian diklat dan pelatihan praktek, mulai 

dari awal hingga akhir berjalan baik dan lancar 

ditandai dengan adanya antusiasme dan 

keingintahuan masyarakat yang besar dalam kegiatan 

pengabdian ini. 

3. Kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat 

setempat di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma menginginkan kegiatan 

pengabdian seperti PKM ini untuk tahun berikutnya 

diadakan kembali guna membekali peningkatan 

keterampilan masyarakat. 
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ABSTRAK: Hasil observasi dan wawancara pada anak didik dan pimpinan Bidang Pendidikan dan Keterampilan 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Palembang diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: rendahnya 

jiwa wirausaha anak didik dan kesulitan dikarenakan belum ada hasil berupa produk dari program pelatihan 

keterampilan yang dapat dipasarkan dan atau dipamerkan. Target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 

Anak didik LPKA Kelas I yang didamping oleh tim pelaksana dapat menguasai pembuatan aksesoris berbahan resin 

(gantungan kunci, pin, dan plakat) dan tersedianya hasil berupa produk yang bernilai jual dan dapat dipamerkan di 

ruangan pameran LPKA. Teknik resin yang digunakan dalam kegiatan pendampingan dimulai dari desain dan 

pembuatan sampai dengan pembuatan label serta pengemasannya. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat terdiri 

dari: persiapan, pendampingan dan kegiatan pameran. Berdasarkan hasil evaluasi melalui kuesioner yang disebar ke 

anak didik LPKA yang mengikuti pendampingan terjadi peningkatan daya saing sebesar 60%, dilihat dari hasil karya 

produk dan kemampuan mengadakan kegiatan pameran di LPKA.  Kegiatan pendampingan oleh tim pelaksana 

pengabdian masyarakat telah dapat pula memberikan kemampuan penerapan IPTEK bidang desain grafis sebesar 78% 

(berdasarkan hasil kuesioner). Disamping itu, telah terlaksana juga dua kali kegiatan pameran hasil karya di LPKA, hal 

tersebut menunjukkan bahwa telah ada kemampuan untuk berwirausaha karena anak didik telah mampu menghasilkan 

produk yang bernilai jual. 

 

Kata Kunci: desain grafis, wirausaha, aksesoris, resin, LPKA 

 

Abstract:The results of observations and interviews with students and leaders of the Palembang Class I special 

education and skills training institution (LPKA) identified the following problems: low entrepreneurial spirit of students 

and difficulties because there were no products in the form of marketable skills training programs and/or exhibited. The 

output target of this community service activity is that the LPKA Class I students who are accompanied by the 

implementing team can master the manufacture of resin-based accessories (key chains, pins and placards) and the 

availability of products in the form of products of selling value and can be exhibited in the LPKA exhibition room. The 

resin technique used in mentoring activities starts from design and manufacture to labeling and packaging. The stages 

of the implementation of community service consist of: preparation, mentoring and exhibition activities. Based on the 

results of the evaluation through a questionnaire distributed to LPKA students who participated in mentoring, there was 

an increase in competitiveness by 60%, seen from the product work and the ability to hold exhibition activities in LPKA. 

Mentoring activities by the community service implementation team have also provided 78% of the ability to apply 

science and technology in the graphic design field (based on the results of the questionnaire). In addition, two 

exhibition activities have also been carried out in LPKA, this shows that there is already the ability to entrepreneurship 

because students have been able to produce products that are of selling value. 

 

Keywords: Graphic Design, Entrepreneurship, Accessories, Resin, LPKA 

 

PENDAHULUAN 

 

LPKA Kelas I Palembang adalah LPKA percontohan 

di seluruh Indonesia yang berhasil menerapkan sekolah 

filial akan tetapi dengan standar yang sama dengan 

sekolah induk. Sekolah filial ini diadakan bekerjasama 

dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pemerintah 

Kota Palembang dan Pemerintah Propinsi Sumsel. Pola 
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pembinaan yang inklusif diterapkan di LPKA Kelas I 

Palembang yakni berupaya mendidik anak LPKA untuk 

memiliki kesempatan yang sama dalam berkarya dan 

bercita-cita serta mengembangkan potensi diri yang 

dimilikinya. LPKA juga telah berhasil mengubah nuansa 

Lembaga Pemasyarakatan menjadi Lembaga Pembinaan 

yang wajar untuk usia anak dengan mengubah ruangan 

dan bentuk serta menyediakan fasilitas yang nyaman 

bagi anak didik. 
LPKA Kelas I Palembang pada dasarnya tidak 

berbeda dengan lapas lain tetap menganut Undang-

undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Tujuan akhir pembinaan, pelatihan, dan pembimbingan 

warga binaan/anak didik yang dilaksanakan di LPKA 

Kelas I Palembang yakni: mengarah pada integrasi 

kehidupan di masyarakat. Oleh karenanya pelaksanaan 

pembinaan, pelatihan, dan pembimbingan, dan hal lain 

yang menyangkut masalah hidup, perikehidupan, dan 

penghidupan warga binaan/anak didik harus memenuhi 

prinsip-prinsip dasar Undang-undang No.12 Tahun 

1995, antara lain: Pengayoman, persamaan harkat dan 

martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan 

satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap 

berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.  

Implementasi dari prinsip-prinsip  yang harus 

diterapkan, maka perikehidupan lapas harus senantiasa: 

menjunjung tinggi hak-hak warga binaan/anak didik, 

bersikap welas asih, tidak menyakiti, perlakuan adil, 

menjaga rahasia, memperhatikan pengaduan dan 

keluhan, memberikan rasa keadilan masyarakat, menjaga 

kehormatan dan menjadi teladan, sopan dan tegas dalam 

pelaksanaan pembinaan. Menurut Undang-undang No. 

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam rangka 

pembinaan dan terhadap narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan sebaiknya dilakukan penggolongan atas 

dasar: umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, 

jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan 

kebutuhan/perkembangan pembinaan.  

Oleh karena itu dalam pengabdian masyarakat ini, 

yang dipilih sebagai ketua kelompok mitra adalah 

Kepala Sub Bidang (pemegang jabatan struktural) yakni 

Kasubsi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

dan Kasubsi Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Pengentasan Anak. Alasan pemilihan Kepala Sub 

Bidang ini sebagai ketua mitra karena mereka adalah 

pimpinan pada masyarakat tidak hanya untuk para 

staffnya pada bidangnya akan tetapi juga pimpinan bagi 

para anak didik yang merupakan masyarakat LPKA Klas 

I Palembang. Dengan harapan program ini akan berjalan 

secara berkesinambungan dan tetap menjadi solusi bagi 

pihak mitra di tahun-tahun yang akan datang baik dalam 

bidang Bidang Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 

maupun Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Pengentasan Anak di LPKA Kelas I Palembang. 

Disamping itu tak kalah pentingnya adalah program 

wirausaha bidang Desain Grafis ini akan menjadi bekal 

yang dapat mengembalikan rasa percaya diri anak didik 

LPKA ketika kembali ke masyarakat. Dengan keahlian 

yang dimiliki, anak didik LPKA dapat bekerja di 

percetakan dan atau memiliki usaha bidang Desain 

Grafis sehingga dapat hidup normal seperti remaja 

lainnya dan tidak kembali ke dunia kriminal lagi. 

Kewirausahaan bidang desain grafis adalah 

menciptakan usaha yang  memanfaatkan ide kreatif dan 

inovatif yang berkaitan dengan bidang desain grafis. 

Seperti merancang gambar dan tulisan dengan 

menggabungkan keduanya sehingga dapat menjadi 

sebuah karya yang lebih indah dan bernilai jual. Contoh 

wirausaha di bidang desain grafis seperti: digital 

printing, percetakan, sablon, advertising, dan lain 

sebagainya. Desain grafis merupakan salah satu bentuk 

seni lukis/gambar terapan yang memberikan kebebasan 

kepada desainer (perancang) untuk memilih, 

menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti: 

ilustrasi, foto, tulisan dan garis di atas suatu permukaan 

dengan tujuan diproduksi dan dikomunikasian sebagai 

sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan 

dapat berupa tipografi atau media lainnya seperti gambar 

atau fotografi. Desain grafis umumnya diterapkan dalam 

dunia periklanan, packaging, perfilman dan lain-lain 

(Lauthfi, 2008). Salah satu wirausaha bidang desain 

grafis dengan modal yang murah adalah usaha aksesoris 

berbahan resin. Desain grafis resin ini sendiri adalah 

kerajinan tangan yang menjanjikan keuntungan. 

Resin adalah bahan kimia berbentuk cairan, tetapi 

agak kental. Ada resin yang bening dan ada resin yang 

keruh.  Bahan aksesoris, umumnya menggunakan resin 

bening atau resin keruh. Resin bening, biasanya 

digunakan untuk aksesoris yang menonjolkan 

kebeningannya dan dapat pula sebagai pengganti mika 

(plakat). Sedangkan resin keruh lebih banyak digunakan 

untuk pembuatan aksesoris yang tidak tembus pandang, 

disamping harganya murah, resin ini dapat dengan 

mudah dibeli di toko-toko bahan kimia.  

Gilad dan Levine (diktuip dalam Widhari dan Suarta, 

2012) mengemukakan dua teori tentang dorongan untuk 

berwirausaha,”push” theory dan “pull” theory. Push 

theory menyatakan bahwa setiap individu didorong  

menjadi wirusahawan oleh faktor-faktor eksternal yang 

bersifat negatif. Sedangkan pull theory berargumentasi 

bahwa orang tertarik menjadi wirausahawan karena 

hasrat akan kemandirian, kebebasan, aktualisasi diri, 

keberhasilan, kekayaan, dan lainnya yang cenderung 

bersifat positif.  

Oleh karena itu kegiatan pengabdian masyarakat ini, 

akan melakukan pendampingan wirausaha bidang desain 
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grafis sebagai wujud pelaksanaan pull theory. 

Pendampingan dilakukan dalam rangka menghasilkan 

hasil karya/produk berupa bermacam aksesoris berbahan 

resin (gantungan kunci, pin,dan plakat). Hasil 

karya/produk yang dihasilkan  dari kegiatan 

pendampingan akan dipamerkan sehingga dapat dilihat  

peningkatan rasa percaya diri anak didik setelah 

memiliki kemampuan menghasilkan karya.    

 

Permasalahan Mitra  

 

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, wawancara, dan 

pengamatan terhadap Mitra 1  (Bidang Pendidikan dan 

Pelatihan Keterampilan) dan Mitra 2 (Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan dan  Pengentasan Anak), dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yakni : 

a. Pihak mitra belum pernah memberikan program 

kewirausahaan secara khusus yang dapat 

membekali anak didik untuk hidup mandiri setelah 

keluar dari lembaga pembinaan.  

b. Pihak mitra sampai saat ini belum memiliki SDM 

dengan kompetensi IT yang dapat meningkatkan 

keterampilan anak didik sebagai bekal hidup 

mandiri setelah keluar dari lembaga pembinaan. 

Pihak mitra mengandalkan peran dari pihak luar 

dan para sukarelawan  untuk kegiatan pelatihan 

keterampilan IT, artinya tidak ada program 

berkelanjutan yang dapat terlihat atau dipantau 

hasilnya (produk/jasa) dan program dapat 

dilakukan tanpa peran pihak luar.   

c. Rendahnya jiwa wirausaha anak didik di bidang IT.    

d. Materi-materi dalam program pendidikan dan 

pelatihan keterampilan yang diadakan mitra kurang 

antusias diikuti oleh anak didik karena keterbatasan 

program ataupun programnya belum sesuai dengan 

minat anak didik. Sebagian besar anak didik 

mengikuti program pendampingan dengan unsur 

terpaksa dan terkadang bosan sehingga anak didik 

sulit memahami tujuan dan maksud dari program 

kegiatan yang diadakan oleh mitra dan hasilnya 

tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

e. Laboratorium komputer LPKA Klas I Palembang 

belum digunakan maksimal sebagai pembinaan 

keterampilan bagi anak didik.  

f. Belum ada pembekalan khusus yang dilakukan oleh 

pihak Mitra yang terprogram yang mengarah ke 

pembekalan keterampilan bidang IT, sehingga 

masih ada anak didik yang sudah habis masa 

pidananya kembali melakukan tindak pidana karena 

alasan ekonomi dan kesulitan mencari pekerjaan 

serta tidak memiliki skill yang memadai atau tidak 

mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.   

g. Mitra II (Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan  

Pengentasan Anak) khususnya mengalami kesulitan 

dalam meningkatkan rasa percaya diri anak didik 

untuk mempersiapkan mereka kembali ke 

masyarakat.  

h. Mitra mengalami kesulitan karena belum ada hasil 

berupa produk dari program pelatihan keterampilan 

yang dapat dipasarkan atau dipamerkan secara 

representatif saat ada acara/event, untuk dijual 

sebagai bentuk tabungan bagi anak didik, dan saat 

kunjungan tamu-tamu ke LPKA Klas I Palembang. 

 

METODOLOGI   

 

Pendampingan wirausaha pameran wirausaha desain 

grafis aksesoris berbahan resin  bagi anak didik LPKA 

Kelas I Palembang dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: 1. pengenalan teknik resin, 2. pendesainan dan 

pembuatan aksesoris resin serta pengembangannya 

menjadi  produk/hasil karya lainnya, 3. Kegiatan 

pameran.  

 

Partisipasi Mitra  

 

Mitra terlibat aktif dalam setiap aktivitas yang dilakukan, 

bahkan solusi yang dipilih merupakan hasil inspirasi 

tidak hanya dari tim pelaksana namun muncul dari pihak 

mitra. Sistim monitoring internal juga dikembangkan 

bersama mitra secara rutin bekerjasama dengan tim 

pelaksana pengabdian.  Dalam setiap kegiatan 

pendampingan,  mitra berpartisipasi mengirimkan 

peserta anak didik, memberikan data yang dibutuhkan 

oleh tim pelaksana, menyediakan tempat dan waktu 

untuk pelaksanaan kegiatan, memberikan masukkan 

dalam setiap Focus Group Discussion (FGD) yang 

dilakukan, berperan mensosialisasikan pendampingan 

yang akan dilaksanakan kepada anak didik. Dengan 

demikian partisipasi mitra sangat mendukung 

pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini secara 

keseluruhan. 

 

Target Luaran 

 

Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk 

memberdayakan sekelompok masyarakat sasaran agar 

menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. 

setelah dilakukan pemberdayaan melalui kegiatan 

pendampingan selama 8 (delapan) bulan, detail target 

luaran sebagai berikut : 

1) Terlaksana kegiatan penyuluhan wirausaha 

bidang desain grafis dan pengenalan teknik 

resin.  
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2) Kegiatan pendampingan pembuatan 

karya/produk dari resin berupa gantungan 

kunci, pin, dan plakat.  

3) Tersedia modul praktik aksesoris berbahan resin  

4) Terlaksana kegiatan pameran perdana hasil 

karya anak didik LPKA Kelas I Palembang 

hasil dari kegiatan pendampingan. 

 

HASIL YANG DICAPAI 

 

Tim pelaksana telah melakukan persiapan  dengan 

mensosialisasikan kegiatan pengabdian masyarakat 

kepada kedua mitra yakni: mitra 1  bidang pendidikan 

dan pelatihan keterampilan (mitra I) dan bidang 

bimbingan dan pengentasan anak (mitra II).  Kegiatan 

sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 3 maret 2018, 

ditujukan untuk menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian 

masyarakat didanai oleh Kemenristekdikti. Dalam 

kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat ini juga 

disusun jadwal pelaksanaan tahapan pendampingan. 

Berikut ini adalah foto kegiatan sosialisasi dengan kedua 

pihak mitra di LPKA Kelas I Palembang. 

 

 
Gambar 1. Foto Kegiatan Sosialisasi dengan 

Kedua Pihak Mitra (3 Maret 2018)  

Dalam kegiatan ini disepakati jadwal PKM antara tim 

pelaksana, Bapak Fahriyuddin Jusep (pimpinan mitra I), 

dan Bapak Hendri (pimpinan mitra II). Selanjutnya 

dilakukan pertemuan dengan pimpinan LPKA Kelas I 

Palembang (Bapak Budi Yuliarno), untuk sosialisasi 

kegiatan pengabdian masyarakat dan persetujuan atas 

jadwal kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

disusun dengan kedua pihak mitra. Dalam pertemuan ini 

juga pimpinan LPKA Kelas I Palembang Bapak Budi 

Yuliarno juga menugaskan untuk menyiapkan daftar 

nama-nama anak didik yang merupakan pihak mitra I 

dan anak didik mitra II yang akan mengikuti Program 

PKM.  Berikut ini adalah foto pertemuan Tim Pelaksana 

PKM dengan pimpinan LPKA Kelas I Palembang 

didampingi dengan pimpinan kedua mitra.   
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Gambar 2. Foto Pertemuan dengan pimpinan LPKA 

Kelas I Palembang  (5 Maret 2018) 

 

Pelaksanaan pendampingan tahap 1 pembuatan aksesoris 

berbahan resin bagi anak didik LPKA Kelas I Palembang 

dimulai dari tanggal 11-14 Mei 2018 dilaksanakan 

semala empat hari. Dilanjutkan kembali dengan 

pendampingan tahap 2 untuk menyelesaikan hasil karya 

mereka dilaksanakan selama 4 hari 23-26 Mei 2018.  

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

gantungan kunci: 1. Master: bentuk biskuit oreo dan 

selai olay serta bermacam jenis ikan. 2. Proses 

pencetakan: Silicon Rubber warna hitam, kertas tebal.                   

3. Proses mencetak/menuang: resin keruh, resin bening, 

katalis, HDK/erosil, macam-macam cat warna.  4. Proses 

Penyelesaian: amplas, penggantung kunci. 5. Kemasan 

dan pelabelan produk/hasil karya.  

Alat-alat untuk pembuatan gantungan kunci yang perlu 

disiapkan :  

1. Gunting, pisau curter, lem tembak dan lem lilin, 

bor listrik dan mata bor, steples, label marek. 

2. Wadah berupa cup plastik. 

3. Alat pengaduk berupa stick es cream yang terbuat 

dari kayu. 

4. Kertas amplas agak kasar, kertas amplas halus, 

dan Compond/pengkilat. 

Proses Pembuatan Gantungan Kunci bentuk biskuit oreo 

dan slai olay serta bermacam jenis ikan:  

1. Pembuatan Master gantungan kunci 

a. Persiapan alat dan  bahan untuk pembuatan master. 

b. Biskuit oreo, slai olay, dan berbagai mainan 

miniatur jenis ikan di cetak dengan silicon rubber 

warna hitam di satu sisi permukaan saja sampai 

beberapa lapis silicon tersebut disemprotkan 

(hingga terlihat lebih tebal agar tidak mudah sobek) 

dan ditunggu sampai benar-benar kering. Berbagai 

master tersebut disusun di atas kertas tebal untuk di 

jemur diterik matahari.  

c. Setelah kering maka akan terbentuk satu sisi bagian 

biskuit dan ikan yang siap dijadikan master. 

2. Pencetakan dengan resin bening/resin keruh: 

a. Resin Bening dan Katalis (dengan perbandingan 

1:10) dimasukkan ke dalam cup plastik selanjutnya 

diaduk dengan stik kayu hingga rata selama ± 1 

menit. 

b. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan Master, 

separuh dari tebal cetakan, sampai setengah atau 

mendekati kering.  

c. Memasukkan foto-foto yang telah di print (dapat 

berupa bunga/daun/foto wajah dengan posisi datar, 

di atas resin. 

d. Mencampurkan lagi resin bening dan katalis 

(dengan takaran yang sama seperti sebelumnya) 

pada tempat adukan, kemudian tuangkan ke dalam 

cetakan di atas gambar/resin. 

e. Taruh hasil ditempat datar dan diamkan sampai 

mengering (tidak lengket). 

f. Setelah mengeras dikeluarkan dari cetakan, 

kemudian diangin-anginkan (semakin lama atau 

semakin keras akan semakin baik hasilnya) 

3. Proses Penyelesaian: 

a. Melakukan pengamplasan pada bagian yang belum 

halus dengan menggunakan amplas agak kasar 

yang sudah dicelupkan air. 

b. Selanjutnya menggunakan amplas yang lebih halus. 

c. Memberikan cat sesuai dengan selera untuk 

aksesoris yang keruh. 

d. Menggosok aksesoris dengan kompond agar betul-

betul terlihat bening seperti kaca.  

e. Bila sudah dirasakan halus dan mengkilap maka  

dilanjutkan membuat lubang untuk memasang besi 

gantungan kuncinya dengan menggunakan bor 

listrik kecil.  

f. Memasang penggantung kunci. 

4. Kemasan dan pelabelan produk.  

Menurut Louw dan Kimber (2007), kemasan dan 

pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, 

salah satunya adalah Marketing (kemasan dan label 

dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong 

calon pembeli untuk membeli produk). 

a. Pembuatan label dengan merek “dak 

telawan.com technopreneurship” sebagai 

bentuk branding dari produk yang dihasilkan 

oleh anak didik yang dibina.  Menurut 

American Marketing Association (AMA) merek 

adalah “Nama, istilah, tanda, lambang, atau 
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desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan 

untuk mengidentifikasikan barang/jasa dari satu 

penjual atau kelompok penjual dan 

mendiferensiasikan produk atau jasa dari para 

pesaing (Kotler 2009)”. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Merek Produk Aksesoris Berbahan Resin  

b. Terakhir pengemasan aksesoris berbahan resin 

yang siap untuk dijual dan atau dipamerkan.  

Kemasan juga merupakan bentuk desain kreatif 

yang mengaitkan bentuk, struktur, material, 

warna, citra, tipografi dan elemen-elemen 

desain dengan informasi produk agar produk 

dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk 

membungkus, melindungi, mengirim, 

mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi 

dan membedakan sebuah produk di pasar 

(Klimchuk dan Krasovec, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. produk/hasil karya anak didik yang telah 

dikemas dan diberi label 

 

 

 

 

Gambar 5. Foto-foto Pelaksanaan Pendampingan 

Pembuatan Aksesoris Berbahan Resin  

 

 

 

Gambar 6. Foto-foto Pelaksanaan Kegiatan 

Pendampingan (23-26 April 2018) 
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Gambar 7. Foto-foto Kegiatan Pameran Hasil Karya 

Anak Didik di ruang pameran LPKA Kelas I Palembang  

 

Kegiatan yang dilakukan tim pengabdian masyarakat ini  

dalam pendampingan anak didik LPKA mendapatkan 

respon positif dari berbagai pihak. Terbukti dari 

kunjungan yang dilakukan Kepala Divisi Pemasaran 

Sumsel Bapak Giri Purbadi, Bc.I.P., S.H,  Pelaksana 

Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Dr. 

Mardjoeki, Bc.I.P., M.Si. dan Duta Besar Denmark ke 

LPKA saat pameran yang diselenggarakan selama tiga 

hari dari tanggal 16-18 April 2018.  

Sukses kewirausahaan tercapai jika berpikir dan 

melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama 

dengan cara-cara baru (thing and doing new things or old 

thing in new way) (Zimmer and Scarborough, 2008). 

Oleh karena itu, tahapan pameran selanjutnya dilakukan 

di ruangan pameran dengan menampikan hasil karya 

tambahan berupa plakat yang dibuat oleh anak didik dari 

hasil pendampingan.  

Selanjutnya pada saat pembukaan ruang pameran yang 

dilaksanakan mulai tanggal 17- 24 Agustus 2018 juga 

mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak dan 

ke depan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan LPKA 

Kelas I Palembang, untuk  

 

 

KESIMPULAN  

 

Hasil evaluasi melalui kuesioner yang disebar ke anak 

didik LPKA yang mengikuti pendampingan terjadi 

peningkatan daya saing sebesar 60%, dilihat dari hasil 

karya produk dan kemampuan mengadakan kegiatan 

pameran di LPKA.  Kegiatan pendampingan oleh tim 

pelaksana pengabdian masyarakat telah dapat pula 

memberikan kemampuan penerapan iptek bidang desain 

grafis sebesar 78% (berdasarkan hasil kuesioner). 

Disamping itu, telah terlaksana juga dua kali kegiatan 

pameran hasil karya di LPKA, hal tersebut menunjukkan 

bahwa telah ada kemampuan untuk berwirausaha karena 

anak didik telah mampu menghasilkan produk yang 

bernilai jual. Oleh karenanya, ke depan ruang pameran 

yang telah ada dimanfaatkan seterusnya sebagai zona 

kreativitas dan entrepreneurship di  LPKA Kelas I 

Palembang, dimana disamping hasil karya anak didik 

dipamerkan dan juga dijual. 
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ABSTRAK: Kegiatan jasa usaha pertambangan adalah sebuah keniscayaan akibat dampak yang ditimbulkannya 

khususnya terhadap lingkungan hidup. Dampak yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

mengakibatkan hilangnya nilai jasa lingkungan akibat lingkungan kehilangan fungsinya. Dampak lainnya yang 

ditimbulkannya adalah pada aspek sosial, dan ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Eksternalitas pada ketiga 

aspek tersebut menyebabkan degradasi lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan. 

Penilaian (valuasi) ekonomi yang dilakukan untuk memberi nilai atas kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan baik 

secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Valuasi dilakukan dengan menginternalisasikan biaya lingkungan hidup 

sebagaimana yang diamanahkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Tim PPM dari Jurusan Teknik Pertambangan Unsri 

terhadap khalayak, sasaran utamanya Pemegang Izin Usaha Produksi Propinsi Sumatera Selatan bertujuan agar para 

pemegang IUP Produksi tersebut sebagai praktisi pertambangan dalam melakukan kegiatan jasa pertambangan dapat 

meminimalisir kerusakan yang timbul terhadap lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan  dengan 

memaksimalkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Hasil dari kegiatan PPM ini diharapkan dapat 

memberi masukan dan komitmen bagi semua pihak para pemegang IUP dan Pemerintah khususnya DESDM Propinsi 

Sumatera Selatan, Akademisi, Asosiasi dan konsultan pertambangan dan lingkungan hidup untuk senantiasa menjaga 

keberlanjutan lingkungan pertambangan. 

 

Kata kunci: Nilai Kerusakan Lingkungan, Dampak Kegiatan Pertambangan, Valuasi ekonomi, Internalisasi Biaya 

Lingkungan  

 

ABSTRACT: Mining business services are a necessity due to the impact they have on the environment. The impacts that 

arise either directly or indirectly resulting in the loss of the value of environmental services due to the environment 

losing its function. The other impact that is precipitated is on the social and economic aspects both directly and 

indirectly. Externalities in these three aspects cause environmental degradation which ultimately results in 

environmental damage. Economic valuation is carried out to provide value for damage to the environment both 

socially, economically and ecologically. Valuation is carried out by internalizing environmental costs as mandated in 

Government Regulation Number 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments. Community service 

activities carried out by the PPM Team from Unsri Mining Engineering Department to the society, the main target of 

the South Sumatra Province Production Business License Holder is that the holders of IUP Production as mining 

practitioners in carrying out mining services can minimize damage to the environment. Efforts can be made by 

maximizing positive impacts and reducing negative impacts. The results of the PPM activities are expected to provide 

input and commitment to all parties of IUP holders and the Government, especially the Ministry of Energy and Mineral 

Resources of South Sumatra Province, Academics, mining and environmental associations and consultants to always 

maintain the sustainability of the mining environment. 

 

Key Words: Value of Environmental Damage, Impact of Mining Activities, Economic Valuation, Internalization of 

Environmental Costs 
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I. PENDAHULUAN 

1.1.   Analisis Situasi 

Bangsa dan negara yang menginginkan 

kelestarian sumberdaya alam menjadikan pembangunan 

berwawasan lingkungan sebagai suatu kebutuhan 

penting (Juniah, 2017). Oleh sebab itu, sumberdaya alam 

perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan 

hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan 

datang. Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena 

hubungan antara masyarakat, tumbuh-tumbuhan 

pembentuk hutan, dengan fauna dan alam lingkungannya 

sangat erat dan tidak bisa berdiri sendiri. Rusaknya 

hutan akan merusak ekosistem yang ada di hutan dan 

sekitarnya, serta merusak semua sistem kehidupan  

Kerusakan hutan di Indonesia telah  terjadi dalam 

kurun waktu  antara  tahun  1982  hingga  2006. 

Kerusakan hutan tertinggi terjadi pada periode 

tahun  1997-2000, yaitu seluas 2,83 juta ha/tahun 

(untuk kawasan hutan dan non hutan). Setelah periode 

ini, yaitu pada periode tahun 2000-2008, kerusakan 

hutan mengalami penurunan  menjadi  seluas  1,08  juta  

ha/tahun (Juniah,2013).   

Nilai  jasa  ekosistem  hutan banyak yang secara 

jelas belum dapat diketahui nilai moneternya  

(Ramdan dkk, 2003).    Dampak    tersebut 

mempengaruhi    kebijakan    penggunaan atau 

pemanfaatan hutan yang lebih mempertimbangkan 

manfaat dan biaya secara finansial, sehingga laju 

degradasi hutan menjadi lebih cepat. Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen 

Ekonomi Lingkungan Hidup mengharuskan semua 

kegiatan industri yang menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup wajib menginternalisasikan biaya 

lingkungan terhadap dampak tersebut termasuk industri 

pertambangan. Perusahaan pertambangan sebagai 

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi dapat 

melakukan kegiatan produksi dengan melakukan 

kegiatan pertambangan setelah diterbitkan IUP Produksi 

oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas ESDM 

Propinsi Sumatera Selatan. Pemegang IUP Produksi 

sebagai praktisi pertambangan yang melaksanakan 

kegiatan pertambangan  

Berdasarkan hal di atas,  penyuluhan terhadap 

perusahaan pertambangan sebagai user yang akan 

mengimplementasikan/menginternalisasikan lingkungan 

hidup dalam kegiatan jasa usaha pertambangan dan 

Pemerintah Energi Sumberdaya Mineral Propinsi 

Sumatera Selatan sebagai pengawas dan evaluator 

terhadap kegiatan jasa usaha pertambangan dalam 

rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi 

Lingkungan Hidup menjadi hal yang penting untuk 

dilaksanakan yang menjadi kekuatan dalam kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini. 

 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Biaya lingkungan yang belum pernah 

diinternalisasikan dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan mengakibatkan lingkungan mengalami 

kerugian.  Kerugian ini timbul akibat kerusakan yang 

dialami oleh lingkungan yang terdegradasi kegiatan jasa 

usaha pertambangan atau kegiatan lainnya yang 

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 

Perusahaan pertambangan di propinsi Sumatera Selatan 

sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) 

Produksi di wilayah kerja Sumatera Selatan melakukan 

kegiatan penambangan untuk batubara, batukapur, atau 

pasir. Kegiatan penambangan batubara dan batukapur 

dilakukan secara terbuka yang dilakukan di kawasan 

hutan sekunder bekas tebangan  berakibat pada 

perubahan bentang alam dimana kegiatan penambangan 

dilakukan. Kegiatan penambangan pasir umumnya 

dilakukan di perairan sungai Musi. kegiatan 

penambangan dari ketiga jenis komoditas tambang ini 

berpotensi menimbulkan dampak baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap komponen lingkungan 

hidup yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan 

lingkungan sosial. Dampak yang timbul di dalam ini 

harus diinternalisasikan sebagai biaya lingkungan yang 

timbul sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 butir d 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang 

instrumen ekonomi lingkungan hidup. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan 

dengan tujuan untuk mensosialisasikan, mentransfer dan 

sharing pengetahuan dan keilmuan bagi pemegang IUP 

Produksi dan Dinas ESDM Propinsi Sumatera Selatan, 

Akademisi terkait kerusakan yang timbul terhadap 

lingkungan hidup akibat dampak jasa usaha 

pertambangan yang terdapat di propinsi Sumatera 

Selatan.  

 

1.4.  Manfaat Kegiatan  

Manfaat yang diharapkan : 

1. Terciptanya interaksi positif antara masyarakat 

ilmiah baik masyarakat kampus/akademisi dengan 

para praktisi pertambangan dan Dinas ESDM 

Propinsi Sumatera Selatan;  

2. Bahan masukan bagi perusahaan pertambangan 

selaku user yang akan menginternalisasikan 

lingkungan hidup dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan di Propinsi Sumatera Selatan. 
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3. Dasar bagi pemerintah khususnya Dinas Dasar bagi 

pemerintah khususnya Dinas ESDM Propinsi 

Sumatera Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap 

kerusakan lingkungan dengan adanya kegiatan jasa 

usaha pertambangan.  

 

II.  Komponen Lingkungan Hidup Dan Prinsip-

Prinsip Ekologi 
 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk  manusia  dan perilakunya  yang  

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta  

makhluk hidup lain (UU Nomor 32 Tahun 2009). 

Lingkungan berkelanjutan berperan dalam mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan dan hanya dapat 

diwujudkan apabila lingkungan dimana aktivitas 

pembangunan berkelanjutan memperhatikan tiga pilar 

pembangunan berkelanjutan. Ketiga pilar tersebut yaitu 

ekonomi, sosial dan ekologi harus sejalan sehingga 

lingkungan dapat  berkelanjutan.  Lingkungan tidak akan 

berkelanjutan pada pilar tersebut apabila pembangunan 

tidak tertumpu sekalipun hanya pada salah satu pilar saja 

(Juniah 2017). 

 Komponen lingkungan hidup dan prinsip-prinsip 

ekologi dalam pembangunan  berkelanjutan secara 

berturut-turut disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
 

 

  

MASALAH 

LINGKUNGAN 

Lingkungan Alam 
(Natural Environment) 

Hutan alam, laut,gunung,sungai, 
danau alam, wetland, dan lain-lain 

 

 

 Lingkungan Sosial 
(Social Environment) 
Budaya, agama, adat, 

istiadat,pendidikan,keterampilan 
hukum,kelembagaan, danlain-lain. 

 

Lingkungan Buatan 

(Man-made Environment) 

HTI, pemukiman,sawah,industri, 

Pertambangan,pertanian, 

Perikanan, dan lain-lain 

KOMPONEN  LINGKUNGAN  HIDUP

Sumber: Juniah, 2017 

Gambar 1. Komponen Lingkungan Hidup 

 

Masalah lingkungan seperti banjir, erosi, deplesi 

sumberdaya alam, degradasi fungsi lingkungan yang 

terjadi hingga hari ini akibat   tidak   terjaganya   

keseimbangan   lingkungan. Hal ini dikarenakan   tidak   

adanya keselarasan antara ketiga komponen 

lingkungan hidup baik lingkungan alam, lingkungan 

buatan, maupun lingkungan sosial.   Keseimbangan 

ketiga komponen lingkungan hidup tersebut dalam tiga 

pilar pembangunan berkelanjutan akan selalu terjaga 

apabila lima prinsip dasar ilmu lingkungan atau 

prinsip-prinsip ekoogi dimplementasikan dalam 

kegiatan jasa usaha pertambangan dan kegiatan lainnya 

yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.  

Prinsip-prinsip ekologi tersebut sebagai berikut:   

1)  Interaksi (interaction). 

2)  Saling kebergantungan (interdependence). 

3)  Keanekaragaman (diversity). 

4)  Keharmonisan (harmony). 

5)  Kemampuan berlanjut (sustainability). 

 

PRINSIP DASAR ILMU LINGKUNGAN
(PRINSIP-PRINSIP EKOLOGI)

Interaksi

Harmonisasi Keberagaman

Interpedensi

Keberlanjutan

Suistanable

Development

Ekonomi

EkologiSosial

 

Sumber: Juniah, 2017 

Gambar 2. Prinsip Prinsip Ekologi dalam Pembangunan 

Berkelanjutan 

 

III.  MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah 

Internalisasi biaya lingkungan merupakan salah satu tool 

yang dapat digunakan untuk mengatasi kerusakan yang 

ditimbulkan oleh kegiatan jasa usaha yang menimbulkan 

dampak terhadap lingkungan hidup. Valuasi yang 

dilakukan atas dampak yang timbul terhadap dampak 

kegiatan jasa usaha pertambangan pada aspek sosial, 

ekonomi, dan ekologi merupakan keilmuan baru di 

sektor pertambangan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

sosialisasi terhadap perusahaan pertambangan dan 

pemerintahan dinas ESDM Propinsi Sumatera Selatan 

mengenai: 

1. Nilai kerusakan lingkungan akibat lingkungan 

terdegradasi. 

2. Konsep eksternalitas dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan.  

3. Internalisasi variabel-variabel lingkungan hidup dalam 

kegiatan jasa usaha pertambangan 
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4. Melakukan penilaian ekonomi terhadap dampak 

kegiatan jasa usaha pertambangan yang menjadi studi 

kasus dalam kegiatan sosialisasi ini. 

 

3.2. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran untuk penyuluhan nilai kerugian 

lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan dampak 

kegiatan pertambangan adalah perusahaan pemegang 

izin usaha pertambangan di Propinsi Sumatera Selatan 

dan dinas ESDM Propinsi Sumatera Selatan, Pejabat 

Eselon III dalam jajaran ESDM Propinsi Sumatera 

Selatan. Pemegang IUP Produksi sebagi praktisi 

pertambangan yang melaksanakan kegiatan 

pertambangan  dan Dinas ESDM Propinsi Sumatera 

Selatan yang melakukan pengawasan dan pembinaan 

atas kegiatan jasa usaha pertambangan menjadi dasar 

pertimbangan untuk dijadikan sebagai khalayak sasaran. 

Pertimbangan ini baik para pemegang IUP maupun 

pemerintah ESDM Propinsi dapat melaksanakan 

kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam pertambangan 

berwawasan lingkungan. Kegiatan dalam rangka 

pemanfaatan tersebut agar memberi manfaat tidak hanya 

pada aspek ekonomi tapi juga sosial dan ekologi. Hal ini 

dikarenakan komponen lingkungan hidup yang terkena 

dampak tidak hanya aspek ekonomi tapi juga aspek 

sosial, dan ekologi sebagaimana yang tertuang dalam 

konsep pembangunan berkelanjutan. 

 

3.3 Metode dan Pelaksanaan Kegiatan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan PPM adalah 

metoda presentasi, tanya jawab, dan studi kasus nilai 

kerusakan lingkungan yang timbul atas kegiatan jasa 

usaha bidang pertambangan. Tanya jawab dan diskusi 

dilakukan setelah TIM PPM yang memaparkan materi 

untuk menggali pemahaman peserta terhadap materi 

yang telah disampaikan dan mengetahui sejauh mana 

komitmen peserta khususnya para pemegang IUP 

Produksi jasa usaha pertambangan dan Pemerintah 

DESDM Propinsi Sumatera Selatan.  Kegiatan 

dilaksanakan di Aula Dinas Pertambangan Energi dan 

Sumberdaya Mineral Propinsi Sumatera Selatan pada 

Jumat 5 Oktober 2018 diikuti oleh peserta yang berasal 

dari pemegang IUP Produksi bidang pertambangan baik 

untuk  perusahaan batubara maupun perusahaan 

batupasir.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1.  Hamonisasi Komponen Lingkungan Hidup 

Pertambangan dalam Pembangunan    

Berkelanjutan 

Industri pertambangan ada karena manusia 

membutuhkan komoditas tambang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Komoditas tambang trdiri atas 

mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, 

batuan, dan batubara (UU Nomor 23 tahun 2010). 

Kegiatan pertambangan sebagai lingkungan buatan yang 

dilakukan pada kawasan hutan atau perairan sebagai 

lingkungan, dan masyarakat sekitar tambang sebagai 

lingkungan sosial harus berharmonisasi dalam 

keseimbangan dan keselarasan agar tidak timbul masalah 

lingkungan.  

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di lingkungan 

binaan dalam aktivitasnya harus menjaga keharmonisan 

terhadap kawasan hutan atau perairan dimana kegiatan 

pertambangan dilakukan, sehingga dampak yang 

ditimbulkan terhadap lingkungan dapat diminimalisir, 

seperti penurunan kualitas air harus memenuhi baku 

mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, segera melakukan kegiata 

revegetasi atas kawasan yang telah diganggu. Demikian 

juga terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar 

pertambangan, air yang tidak memenuhi baku mutu tidak 

dapat digunakan oleh penduduk untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti mandi, 

mencuci, memasak. Kawasan yang belum direvegetasi 

berpotensi untuk terjadinya erosi pada saat hujan turun, 

dan air larian (run off) berpotensi membawa tanah 

penutup ke badan air permukaan. Dampak yag timbul 

selain erosi pada area yang telah ditambang juga 

menyebabkan sedimentasi badan air prmukaan (sungai). 

Lahan bekas tambang yang belum direvegetasi selain 

menimbulkan dampak-dampak tersebut juga 

menyebabkan terjadinya perubahan iklim mikro di 

wilayah kegiatan pertambangan, dan pada musim 

kemarau menyebabkan debu-debu beterbangan yang 

potensial menimbulkan gangguan kesehatan pekerja 

tambang maupun masyarakat sekitar pertambangan. 

Ketidakharmonisan  antara ketiga komponen lingkungan 

hidup dalam kegiatan pertambangan akan menimbulkan 

masalah lingkungan tampak pada Gambar 3. 

 
Sumber: TIM PPM Teknik Pertambangan FT  Unsri, 

2018 

Gambar 3. Ketidak Harmonisasn Ke Tiga Komponen 

Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan Menimbulkan 

Masalah Lingkungan 

Kawasan 
Hutan/Perairan

(Lingkungan Alam)

Kegiatan 
Pertambangan

(Lingkungan 
Buatan)

Karyawan dan 
Masyarakat sekitar 

pertambangan

(Lingkungan Sosial)

MASALAH 
LINGKUNGAN
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Komponen lingkungan hidup sektor pertambangan 

dalam pembangunan berkelanjutan tampak pada Gambar 

4.  

 
Sumber: Juniah, 2013 

Gambar 4 Komponen Lingkungan Hidup Sektor 

Pertambangan Dalam Pembangunan 

Berkelanjutan 

 

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yaitu 

sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologi. Kegiatan 

pertambangan sebagai lingkungan binaan secara 

ekonomi merupakan proyek atau kegiatan yang 

menguntungkan. Oleh  karena itu kegiatan pertambangan 

harus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar 

tambang sebagai lingkungan sosial. Manfaat atau 

dampak ekonomi diperoleh masyarakat melalui program 

community development, kegiatan manajemen atau 

hubungan dengan stake holder lainnya. Kegiatan 

pertambangan harus mengurangi dampak yang timbul 

terhadap lingkungan alam baik terhadap lahan dimana 

kegiatan pertambangan dilakukan, keanekaragaman 

hayati flora dan fauna, emisi dan polutan. Dampak-

dampak yang timbul di lingkungan  alam akibat adanya 

kegiatan pertambangan di lingkungan buatan 

menimbulkan dampak bagi masyarakat di lingkungan 

sosial. Oleh karenanya kegiatan jasa usaha 

pertambangan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya 

alam komoditas tambang harus dilakukan secara efisien 

dalam rangka meminimalisir dampak yang timbul 

terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

Keseimbangan dan keselarasan dalam suatu harmonisasi 

antara kegiatan pertambangan sebagai lingkungan 

buatan, lingkungan ekologi (kawasan hutan atau 

perairan), dan masyarakat sebagai lingkungan binaan 

dalam tiga pilar pembangunan yaitu sosial, ekonomi, dan 

lingkungan akan menjadikan lingkungan pertambangan 

berkelanjutan. Harmonisasi ini dapat memminimalisir 

dampak kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan 

memperkecil biaya lingkungan.  

Kerusakan lingkungan terjadi apabila dampak yang 

timbul terhadap lingkungan hidup. Dampak tersebut baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tidak 

langsung merupakan eksternalitas dalam konsep 

ekonomi lingkungannya. Masyarakat Indonesia dalam 

tahun 2018 sempat dikagetkan dengan adanya kasus 

kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan yang menuntut Bupati setempat dituntut 

hukuman 18 tahun penjara akibat kerugian yang dialami 

negara senilai 4,3 triliun dengan nilai 2,7 triliun akibat 

kerusakan lingkungan (Kompas,2018). Penilaian (valuasi 

ekonomi) yan dilakukan terhadap kerusakan lingkungan 

yang timbul akibat adanya kegiatan salah satu dari 

perusahaan pertambangan yang ada di Propinsi Sumatera 

Selatan memberikan kerugian terhadap lingkungan hidup 

senilai 70,6 triliun rupiah (Juniah, 2013). Nilai kerugian 

Lingkungan kegiatan jasa usaha pertambangan disajikan 

pada Gambar 5. 

 

 
Sumber: Juniah, 2013 

Gambar 5. Nilai kerugian Lingkungan kegiatan jasa 

usaha pertambangan  

 

Gambar 5 menunjukkan adanya nilai kerugian 

sebesar 70,6 triliun rupiah dari sebelumnya 74 triliun 

rupiah dapat dikurangi setelah adanya kegiatan 

pemanfaatan air void tambang untuk air baku. Nilai 

kerugian di atas dihitung menggunakan analisis manfaat 

dan biaya yang telah diperluas oleh Munasinggeh, dan 

diperluas oleh Juniah (extended NPV KLPBB) atau 

extended NPV keberlanjutan lingkungan pertambangan 

batubara dengan menginternalisasikan biaya lingkungan 

yang timbul pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan 
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hidup sebagimana yang dimaksudkan dalam butir d pasal 

4 PP nomor 46 tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi 

Lingkungan Hidup. Valuasi ekonomi yang dilakukan 

oleh Prasodjo 2015 & Sudirman 2011 menemukan hal 

yang sama. Valuasi dilakukan dengan menginternalkan 

biaya lingkungan dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan.  

Nilai kerugian lingkungan di atas yang digunakan 

sebagai studi kasus dalam kegiatan sosialisasi PPM di 

DESDM Propinsi Sumatera Selatan membuat terhenyak 

dan merinding perusahaan pemegang IUP produksi dan 

Pemerintah DESDM Propinsi Sumatera Selatan yang 

menjadi khalayak sasaran PPM. Hal ini terungkap pada 

saat sesi diskusi dan tanya jawab. Khalayak sasaran 

dihadapkan pada satu keadaan, satu fakta yang mungkin 

selama ini tidak disadari karena keterbatasan 

pengetahuan tentang hal ini, betapa luar biasa dampak 

yang timbul dari kegiatan jasa usaha pertambangan yang 

selama ini mereka lakukan terhadap lingkungan hidup. 

Khalayak sasaran setelah mengetahui dan baru 

menyadari hal ini beranggapan bahwa kegiatan 

sosialisasi seperti ini sangat baik dan mengusulkan untuk 

dilakukan kegiatan sejenis, dan juga mengusulkan untuk 

dibentuk asosiasi yang membina para penambang pasir 

ilegal. Pembinaan ini harus dilakukan karena pemulihan 

atas kerusakan lingkungan  yang terjadi justru cenderung 

tidak dilakukan oleh para penambang ilegal. Khalayak 

sasaran pun berkomitmen untuk melakukan kegiatan 

pertambangan secara berwawasan lingkungan agar 

kerusakan dan biaya lingkungan dapat diminimalisir. 
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ABSTRAK: Lingkungan pertambangan berkelanjutan adalah sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan kegiatan 

jasa usaha pertambangan menimbulkan perubahan bentang alam. Perubahan ini menimbulkan dampak negatif  

terhadap lingkungan utamanya lingkungan alam. Hilangnya fungsi lingkungan baik sebagai penyedia 

sumberdaya alam, asimilator karbon, maupun estetika berdampak pada kerugian lingkungan dan biaya 

lingkungan. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dapat meminimalisir kerugian 

dan biaya lingkungan yang timbul dari kegiatan jasa usaha pertambangan. Kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini dilaksanakan secara langsung di Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan 

dengan mengikutsertakan perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang ada di Sumatera 

Selatan, Pejabat Eselon III DESDM,  Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Selatan, dan Akademisi 

bidang Pertambangan dan Migas. Kegiatan ini bertujuan agar pemerintah khususnya dinas ESDM dan 

perusahaan pemegang IUP di propinsi Sumatera Selatan mendapatkan masukan terkait dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan implementasinya. Hasil 

sosialisasi menunjukkan jika pemerintahan Dinas ESDM dan propinsi di propinsi Sumatera Selatan memiliki 

komitmen bagi semua pihak untuk melaksanakan kegiatan jasa usaha pertambangan secara berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan.  

 

Kata kunci :  Sosialisasi Nilai Kerugian dan Biaya Lingkungan, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2017;  Extended NPV,  Dampak Kegiatan Pertambangan. 

 

 

ABSTRACT: A sustainable mining environment is a must. This is because mining business services activities 

lead to changes in the landscape. This change has a negative impact on the environment, especially the natural 

environment. The loss of environmental functions both as a natural resource provider, carbon asymmetry, and 

aesthetics has an impact on environmental losses and environmental costs. Minimizing negative impacts and 

maximizing positive impacts can minimize environmental losses and costs arising from mining business service. 

Community service activities are carried out directly in the Mining and Energy Office of South Sumatra 

Province by involving mining companies holding Mining Business Permits in South Sumatra, Echelon III 

Officers of the Energy and Mineral Resources Office, the Environmental Service of South Sumatra Province, 

and academics Mining and Oil and Gas. This activity is intended so that the government, especially the Energy 

and Mineral Resources service, and mining business license holders in the province of South Sumatra get input 

related to Government Regulation Number 46 of 2017 concerning. The results of the socialization show that the 

Energy and Mineral Resources service government and the provinces in the province of South Sumatra have a 

commitment to all parties to carry out mining business services in a sustainable and environmentally sound 

manner. 

 

Keywords: Socialization of Value of Losses and Environmental Costs, Implementation of Government 

Regulation Number 46 of 2017; Extended NPV, Impact of Mining Activities. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1.   Analisis Situasi 

Keberlanjutan  lingkungan  (environmental 

sustainability) menjadi  isu  utama  di sektor 

pertambangan karena kegiatan di sektor ini 

dipandang rentan terhadap keberlanjutan 

lingkungan akibat dampak yang ditimbulkannya 

terhadap lingkungan hidup (FGD KESDM, KLH, 

KKP, BAPPENAS, 2011). Usaha mendapatkan 

nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di semua industri termasuk 

pertambangan,  dilakukan untuk memanfaatkan 

sumberdaya alam tambang yang menimbulkan 

eksternalitas positif dan negatif terhadap 

lingkungan hidup dan masyarakat. Kegiatan 

pertambangan menimbulkan dampak positif dan 

negatif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan 

ekologi.  Dampak-dampak  ini khususnya dampak  

negatif, jika dampak yang ada tidak diminimalisir 

dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan 

pertambangan batubara utamanya aspek ekologi. 

Hal ini di akibatkan hilangnya fungsi lingkungan 

yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan 

dan pada akhirnya menimbulkan kerugian dan 

biaya lingkungan. Lingkungan memiliki fungsi 

sebagai penyedia sumberdaya alam, sebagai 

asimilator karbon, dan pemberi nilai estetika 

(Juniah, 2017). Hutan yang beragam secara 

ekologis secara drastis  dapat terganggu oleh 

kegiatan penambangan (Dallaire, 2015). Tujuan 

dan alat penyeimbang pilar ekonomi, sosial, dan 

lingkungan di sektor pertambangan adalah 

pertambangan berkelanjutan (Kokko et.al, 2015). 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 

Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 

memuat tentang Internalisasi biaya lingkungan 

hidup. Instrumen ekonomi yang dapat digunakan 

untuk melakukan penilaian ekonomi (valuasi 

ekonomi) terhadap dampak kegiatan jasa usaha 

pertambangan adalah analisis manfaat dan biaya. 

Menggunakan analisis ini dapat ditentukan berapa 

nilai kerugian dan biaya lingkungan yang timbul 

dari kegiatan pertambangan.  

Berdasarkan hal di atas menjadi hal yang 

penting untuk diberikan penyuluhan terhadap 

perusahaan pertambangan sebagai user yang akan 

mengimplementasikan/ menginternalisasikan 

lingkungan hidup dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan dan Pemerintah Dinas Energi 

Sumberdaya Mineral Propinsi Sumatera Selatan 

sebagai pengawas dan evaluator terhadap kegiatan 

jasa usaha pertambangan dalam rangka 

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen 

Lingkungan Hidup.  

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Kerugian yang timbul terhadap lingkungan 

hidup akibat kegiatan  alih fungsi lahan kawasan 

hutan oleh perusahaan pertambangan terjadi akibat 

dampak yang timbul terhadap lingkungan selama 

ini yang tidak pernah diinternalisasikan dalam 

kegiatan jasa usaha pertambangan. Perubahan 

bentang alam, penurunan kualitas air, tanah, dan 

udara, hilangnya kemampuan hutan untuk 

menyerap karbon, hilangnya kemampuan hutan 

untuk menahan erosi, terjadinya deplesi 

sumberdaya alam pertambangan adalah dampak 

negatif yang timbul akibat adanya kegiatan jasa 

usaha pertambangan terhadap lingkungan hidup, 

yang berakibat pada hilangnya fungsi lingkungan 

hidup. Pemulihan atas hilangnya fungsi lingkungan 

hidup memerlukan internalisasi lingkungan hidup 

dalam kegiatan jasa usaha pertambangan yaitu 

adanya biaya pemulihan lingkungan hidup. Biaya 

pemulihan lingkungan hidup dapat diketahui 

dengan mengetahui nilai kerugian yang timbul 

terhadap lingkungan hidup. Instrumen ekonomi 

lingkungan hidup sebagaimana  yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 

merupakan tool yang dapat digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap kerugian 

lingkungan.  

 

1.3. Tujuan Kegiatan 

Tujuan program kegiatan adalah: 

1. Mensosialisasikan  nilai kerugian yang 

ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan 

terhadap lingkungan hidup. 

2. Menstansfer pengetahuan bagaimana 

menginternalisasikan lingkungan hidup dalam 

kegiatan jasa usaha pertambangan. 

3. Sharing keilmuan bagaimana melakukan 

penilaian ekonomi terhadap dampak yang 

timbul akibat adanya kegiatan pertambangan.  

 

 

1.4.  Manfaat Kegiatan  
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Pelaksanaan program penyuluhan memberi 

manfaat: 

1. Menciptakan hubungan/interaksi positif antara 

masyarakat kampus dengan perusahaan 

pertambangan dan dinas pertambangan 

propinsi Sumatera Selatan 

2. Menjadi bahan masukan bagi perusahaan 

pertambangan di Propinsi Sumatera Selatan 

selaku user yang akan menginternalisasikan 

lingkungan hidup dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan. 

3. Menjadi dasar bagi pemerintah khususnya 

Dinas ESDM Propinsi Sumatera Selatan 

untuk melakukan evaluasi terhadap kerugian 

lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan 

kegiatan jasa usaha pertambangan.  

  

II. EKOLOGI DAN NILAI JASA 

LINGKUNGAN, DEPLESI SUMBER 

DAYA ALAM, DEGRADASI JASA 

LINGKUNGAN, RENTE EKONOMI 

 

Inti permasalahan lingkungan hidup adalah 

hubungan makhluk hidup, khususnya manusia 

dengan lingkungan hidup. Ilmu tentang hubungan 

timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan 

hidup disebut ekologi. Nilai ekologi adalah nilai 

yang terdapat pada ekosistem. Nilai ekologi 

memberikan manfaat karena adanya fungsi dari 

komponen ekosistem tersebut. Alam  memiliki  

nilai  yang  terkait  dengan  keberadaannya,  baik  

nilai  intrinsik maupun nilai ekstrinsik.  Kedua 

nilai ini melekat pada alam yang dikenal dengan 

istilah jasa lingkungan (enviromental services). 

Secara intrinsik jasa lingkungan lebih bersifat 

atroposentris artinya sesuatu yang disediakan oleh 

ekosistem atau lingkungan yang bermanfaat bagi 

manusia (Constanza et.al, 1997; Turner et.al, 

2003; Daily, 2009).   Jasa lingkungan sebagai 

sebuah produk dari sistem ekologi (ekosistem) 

memainkan peranan penting dalam menyediakan 

lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk 

mendukung kehidupan manusia (Curties, 2004). 

Oleh karena itu jasa lingkungan mempengaruhi 

kesejahteraan manusia dengan demikian bernilai 

bagi masyarakat (Slootweg et.al, 2006). Perhatian 

terhadap konsep jasa lingkungan dalam beberapa 

tahun terakhir mengalami peningkatan dalam ilmu 

lingkungan ekonomi dan pembuatan kebijakan  

(Fisher, 2008; Daily et.al, 2009 ) 

Deplesi sumberdaya alam diartikan sebagai 

pengurangan cadangan sumberdaya alam baik 

sebagai akibat pengambilan dengan sengaja oleh 

manusia, maupun kehilangan yang tidak sengaja 

seperti kerusakan dan kebakaran hutan.  Deplesi 

SDA contohnya penebangan hutan, yang diambil 

atau dideplesi kayunya. Penebangan  hutan  tidak  

hanya  menyebabkan  volume  kayu  berkurang  

atau hilang, tetapi juga ada nilai jasa lingkungan 

yang hilang terkait dengan keberadaan hutan yang 

turut hilang atau berkurang keberadaannya seperti 

kemampuannya menyimpan air, kemampuan 

dalam konservasi tanah dan air, kemampuan 

menjadi media transportasi air, kemampuan 

menahan banjir dan tanah longsor, serta 

kemampuan menyimpan karbon. Hal yang 

terakhir inilah yang  disebut  dengan  degradasi  

lingkungan. Degradasi  lingkungan merupakan 

kerusakan lingkungan berupa hilangnya nilai jasa 

lingkungan. Jasa lingkungan hutan seperti untuk 

kegiatan tambang, di samping diambil   produk 

tambangnya, batubara misalnya,  juga terjadi 

kerusakan bentang lahan, sehingga tata air ikut 

rusak, muncul air asam tambang, tanah tererosi, 

dan lain-lain sebagai jenis jasa lingkungan yang 

terdegradasi. 

Deplesi sumberdaya alam dan degradasi fungsi 

lingkungan merupakan eksternalitas negatif yang 

timbul terhadap lingkungan yang menimbulkan 

biaya eksternal lingkungan atau nilai kerugian 

lingkungan. Valuasi atau penilaian terhadap 

kerugian yang timbul sebagai eksternalitas negatif 

kegiatan pertambangan batubara di hutan lindung 

dilakukan Sudirman (2011) dan menemukan 

adanya biaya kompensasi optimum sebagai 

eksternalitas kegiatan pertambangan batubara di 

hutan lindung. Keselarasan antara lingkungan 

pertambangan sebagai lingkungan buatan dengan 

komponen lingkungan hidup lainnya harus dapat 

terjaga, jika tidak akan menyebabkan terjadinya 

masalah lingkungan. Apa yang terjadi hingga 

hari ini yaitu   munculnya masalah lingkungan 

seperti banjir, erosi, deplesi sumberdaya alam, 

degradasi fungsi lingkungan merupakan akibat   

tidak   terjaganya   keseimbangan   lingkungan   

karena   tidak   adanya keselarasan antara ketiga 

komponen lingkungan hidup.   Keseimbangan 

antara ketiga komponen lingkungan hidup akan 

selalu terjaga apabila didasarkan pada prinsip 

dasar ilmu lingkungan yaitu: 
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1)  Interaksi (interaction). 

2)  Saling kebergantungan (interdependence). 

3)  Keanekaragaman (diversity). 

4)  Keharmonisan (harmony). 

5)  Kemampuan berlanjut (sustainability). 

Penerapan kelima prinsip di atas dalam 

kegiatan pertambangan dan terjaganya harmonisasi 

antara kawasan hutan sebagai lingkungan alam, 

industri pertambangan sebagai lingkungan binaan, 

dan masyarakat di sekitar tambang sebagai 

lingkungan sosial, serta akan berkontribusi untuk 

keberlanjutan lingkungan pertambangan batubara.  

III.  MATERI DAN METODE 

PELAKSANAAN 

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah 

Mengingat instrumen lingkungan hidup sebagai 

tool yang dapat digunakan untuk melakukan 

penilaian ekonomi atas kerugian lingkungan dan 

biaya pemulihan lingkungan yang timbul akibat 

adanya kegiatan jasa usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan pertambangan, dan merupakan satu 

keilmuan yang baru di sektor pertambangan maka 

perlu dilakukan sosialisasi terhadap perusahaan 

pertambangan dan pemerintahan dinas ESDM 

Propinsi Sumatera Selatan mengenai: 

1. Nilai kerugian lingkungan hidup dan biaya 

pemulihan  lingkungan. 

2. Konsep eksternalitas dan internalisasi 

lingkungan hidup dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan. 

3. Variabel-variabel lingkungan hidup yang akan 

diinternaalisasikan dalam kegiatan jasa usaha 

pertambangan 

4. Memberikan percontohan bagaimana 

melakukan penilaian ekonomi terhadap dampak 

kegiatan jasa usaha pertambangan 

 

3.2. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran untuk penyuluhan nilai 

kerugian lingkungan dan biaya pemulihan 

lingkungan dampak kegiatan pertambangan adalah 

perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di 

Propinsi Sumatera Selatan dan dinas ESDM 

Propinsi Sumatera Selatan, Pejabat Eselon III 

dalam jajaran ESDM Propinsi Sumatera Selatan. 

Pelaksanaan program sosialisasi ini mempunyai 

keterkaitan dengan masyarakat intelek (karyawan 

perusahaan pertambangan bagian lingkungan hidup 

dan pegawai dinas ESDM Propinsi Sumatera 

Selatan bagian lingkungan hidup) sebagai suatu 

upaya untuk meningkatkan pengetahuan mereka 

mengenai penilaian ekonomi terhadap dampak 

kegiatan jasa usaha pertambangan yang 

menimbulkan kerugian lingkungan dan biaya 

pemulihan lingkungan hidup.  

3.3 Metode dan pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan metoda 

presentasi, dan studi kasus nilai kerugian 

lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan yang 

ditimbulkan oleh perusahaan pertambangan. Tanya 

jawab dan penyebaran form pertanyaan yang harus 

dijawab oleh peserta dilakukan di akhir sesi 

peragaan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Dinas 

Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral 

Propinsi Sumatera Selatan pada Jumat 5 Oktober 

2018.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

4.1. Eksternalitas Dampak  Kegiatan 

Pertambangan .  

Kegiatan penambangan secara terbuka 

dilakukan dengan tahapan sebagaimana tampak 

pada Gambar 1. 

 

Sumber: Juniah, 2018  

Gambar 1. Kegiatan Pertambangan Secara 

Terbuka 

Kegiatan pertambangan secara terbuka dapat 

menimbulkan perubahan bentang alam melalui 

kegiatan penggalian tanah pucuk, tanah penutup, 

dan penambangan komoditas tambang. Perubahan 

ini menimbukan dampak positif dan negatif pada 

aspek  ekonomi, sosial dan ekologi baik secara 

Top Soil  management and  

Stripping Over burden
Coal Digging  

Hauling 

Processing

Reclamation  

Land Clearing 

Coal Loading Hauling
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langsung maupun tidak langsung (eksternalitas). 

Eksternalitas yang muncul seringkali diabaikan 

dan tidak diperhitungkan sebagai komponen 

dalam analisis kelayakan suatu kegiatan, sehingga 

menimbulkan biaya kerusakan lingkungan yang 

sangat besar (Hufschmids, et.al, 1992). Oleh 

karena itu, untuk mengurangi biaya kerusakan 

lingkungan, eksternalitas harus diinternalisasikan 

dalam analisis kelayakan suatu kegiatan baik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta  

(Goldman, 1977).  

Internalisasi biaya lingkungan hidup dalam PP 

No 46 tahun 2017 tertuang pada butir d pasal 4 

yang merupakan instrumen ekonomi lingkungan 

pada bagian perencanaan pembangunan dan 

kegiatan ekonomi. Extended analisis manfaat dan 

biaya merupakan metoda yang digunakan untuk 

memberikan penilaian ekonomi atas dampak 

kegiatan pertambangan (Juniah, 2013). Konsep 

eksternalitas dijadikan landasan mendasar dari  

analisis u n t u k  menentukan nilai kerugian 

lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan yang 

timbul sebagai dampak kegiatan jasa usaha 

pertambangan. 

Eksternalitas positif yang timbul adalah: (i) 

Memberi manfaat fiskal bagi negara dalam bentuk 

pajak, royalti, PNBP. Pada tahun 2011, 

penerimaan negara pajak dan bukan pajak dari 

sub-sektor mineral dan batubara sekitar Rp 87 

triliun, sekitar 85 % (Rp  73.95 triliun) berasal 

dari batubara (Prasojo, 2015); (ii) Menciptakan 

lapangan pekerjaan dan memberikan peluang 

usaha baru di masyarakat dan sektor lain yang 

merupakan efek penggandaan adanya 

pertambangan batubara, seperti   di pertambangan 

batubara The Bowen Basin yang memberi 

manfaat sosek bagi perekonomian   Queensland 

(Galina 2007). Demikian juga hasil penelitian 

Juniah, 2013 menemukan bahwa pertambangan 

di Indonesia menimbulkan efek penggandaan di 

masyarakat.  

Eksternalitas negatif yang timbul 

menyebabkan hilangnya nilai jasa lingkungan 

kawasan  hutan  yaitu  hilangnya  fungsi  

ekosistem    kawasan  hutan  karena hilangnya 

vegetasi di kawasan hutan. Fungsi yang hilang 

tersebut di antaranya fungsi   penyedia   bahan   

mentah   yang   menyebabkan   terjadinya   deplesi 

sumberdaya alam yaitu deplesi kayu dan deplesi 

bahan tambang,  hilangnya serapan karbon, fungsi 

penyedia air baku, dan fungsi penahan erosi yang 

menimbulkan degradasi fungsi lingkungan dan 

kerugian terhadap lingkungan hidup.  

Udara menjadi kotor akibat kemampuan 

serapan karbon menurun menyebabkan  dampak 

terhadap gangguan kesehatan masyarakat, 

khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar 

pertambangan. Hasil penenelitian (Casteleden, 

1993 & Halliday et.al 1993 menemukan jika 

kegiatan pertambangan batubara Osmington 

Western Australia menimbulkan dampak terhadap 

kesehatan masyarakat. Peningkatan persentase 

gangguan kesehatan masyarakat yang bermukim di 

Appalachia diakibatkan Tingkat produksi 

batubara Mountaintop (Hendryx & Ahem, 2008). 

Dampak lanjutannya adalah timbulnya  biaya 

eksternal di masyarakat (Epstein, 2011).  

Penelitian Sudirman (2011) menunjukkan bahwa 

kegiatan usaha pertambangan batubara 

menghilangkan fungsi ekologis hutan yang 

menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan 

hilangnya jasa lingkungan ekosistem hutan sebagai 

penyedia air baku. Hal ini menimbulkan biaya 

eksternal  terhadap lingkungan dan masyarakat. 

Hal-hal di atas   mengungkapkan suatu 

kondisi yang ironis. Sektor pertambangan disatu 

sisi memberi manfaat ekonomi yang sangat 

bermanfaat dalam mendukung   pembangunan   

nasional,   sementara   di   sisi   lain   

menimbulkan dampak yang sulit untuk diabaikan 

begitu saja. Kondisi ini perlu disikapi dengan 

bijaksana agar manfaat sektor pertambangan dan 

kepentingan perlindungan lingkungan dapat 

berjalan seiring dan serasi. 

 

4.2. Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2017 Tentang 

Instrumen Ekonomi  Lingkungan Hidup  

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi  

Lingkungan Hidup dalam bentuk sosialisasi 

terhadap pemegang izin usaha pertambangan, 

pejabat eselon III Dinas ESDM dan Dinas 

Lingkugan Hidup dan akademisi mendapat 

apresiasi dari peserta kegiatan. Tim memberikan 

sosialisasi tentang penilaian kerugian lingkungan 

dan biaya pemulihan lingkungan dampak kegiatan 

pertambangan dengan metode ceramah dan tanya 

jawab.  Sosialisasi dilakukan dengan terlebih 

dahulu memberikan penjelasan mengenai nilai 
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kerugian dan biaya pemulihan lingkungan, konsep 

eksternalitas, internalisasi lingkungan hidup dalam 

kegiatan jasa usaha pertambangan, dan dampak 

kegiatan pertambangan. Materi yang disampaikan 

merupakan studi kasus nilai kerugian dan biaya 

pemulihan lingkungan yang ditimbulkan oleh 

perusahaan pertambangan dan variabel-variabel 

dampak lingkungan yang akan diinternalisasikan.  

Peserta sangat antusias baik pada saat 

penyampaian materi maupun saat tanya jawab dan 

diskusi dilakukan. Pejabat pemerintahan dan 

pemegang izin usaha pertambangan melihat dan 

menilai kegiatan ini sangat positif, dan berharap 

dapat dilakukan kegiatan sejenis. Hal ini 

disampaikan antara lain dari oleh peserta dari 

perusahaan pertambangan batubara PT Muara 

Alam Sejahtera dan PT Bara Anugerah Sejahtera 

serta dari perusahaan pertambangan pasir PT Panji 

Mahakarya dan PT Srimetriko. Perusahaan dari 

penambangan komoditas tambang pasir bahkan 

mengusulkan dibentuknya asosiasi perusahaan 

penambangan pasir yang salah satu tujuannya agar 

memberikan pembinaan terhadap para penambang 

pasir ilegal. Hal ini dikarenakan kerusakan 

lingkungan secara tidak bertanggung jawab yang 

dilakukan oleh kegiatan penambangan ilegal. 

Peserta yang berasal dari Dinas ESDM Propinsi 

Sumatera Selatan  yaitu Kepala bidang perizinan 

pertambangan dan kepala unit pelaksana daerah 

regional VII juga menyampaikan keprihatinan 

mereka  atas dampak kegiatan pertambangan di 

propinsi Sumatera Selatan, dan mengajak peserta 

khususnya pemegang izin  usaha pertambangan 

berkomitmen untuk melakukan kegiatan jasa usaha 

pertambangan berdasarkan prinsip-prinsip 

ekologis, dan memberi  kompensasi atas  kerugian 

yang timbul terhadap ekologi dan masyarakat. 

Khalayak sasaran memahami pengetahuan dan 

internalisasi dampak lingkungan hidup dalam 

kegiatan jasa usaha pertambangan terhadap aspek 

sosial, ekonomi dan ekologi. Peserta bahkan ada 

yang menyatakan “sangat merinding” setelah 

mengetahui bagaimana dampak yang timbul 

terhadap lingkungan, dan kerugian yang dialami 

lingkungan. Analisis manfaat dan biaya atau yang 

dikenal dengan Benefit Cost Analysis (BCA) 

merupakan alat analisis yang digunakan untuk 

menganalisis kelayakan suatu kegiatan atau 

kegiatan yang akan dibuat ( Cass, 2000). 

Penilaian ekonomi yang dilakukan dalam studi 

kasus ini menggunakan metode analisis manfaat 

dan biaya yang diperluas (extended analisis 

manfaat dan biaya). Kerugian lingkungan yang 

timbul akibat kegiatan pertambangan batubara 

yang dilakukan selama 32 tahun di pertambangan 

batubara PTBA yang menjadi studi kasus dalam 

kegiatan pengabdian ini adalah sebesar 70,6  triliun 

rupiah (Juniah,2013). Media Nasional Harian 

Kompas (2018) menyebutkan  Gubernur  Sulawesi 

Tenggara Nur Alam dituntut 18 tahun penjara 

akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan 

oleh PT ABP menimbulkan kerugian lingkungan 

senilai 2,7 triliun rupiah.  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh Tim PPM (Pengabdian Pada 

Masyarakat) Jurusan Teknik Pertambangan 

Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya tampak 

pada Gambar 2. 

 

 

 

  
 

Gambar 2.Kegiatan pengabdian pada masyarakat 

yang dilaksanakan oleh Tim PPM Jurusan Teknik 

Pertambangan Fakultas Teknik Universitas 

Sriwijaya  

V. KESIMPULAN 
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Restu Juniah, et al 
 

Kegiatan jasa usaha pertambangan 

menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung 

baik positif maupun negatif pada aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan hidup. Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 

Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 

memberikan manfaat bagi perusahaan pemegang 

izin usaha pertambangan, dinas ESDM dan 

lingkungan hidup, dan akademisi akan pentingnya 

melaksanakan kegiatan jasa usaha pertambangan 

yang berwawasan lingkungan dengan sangat 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan pada 

aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Hal ini 

disadari bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya 

berpengaruh terhadap bentang alam semata, tapi 

menimbulkan kerugian dan biaya lingkungan 

hidup. Hal ini ditunjukkan dengan 

menginternalisasikan dampak kerusakan kegiatan 

pertambangan menggunakan analisis manfaat 

biaya yang diperluas (extended manfaat dan biaya). 
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ABSTRAK: Daerah Sungsang yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Pelabuhan Tanjung Carat, Kabupaten 

Banyuasin II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan daerah yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian di sektor perikanan,  merupakan Daerah Penyangga dari Kawasan Ekonomi 

Khusus Tanjung Carat.  Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ini akan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pembangunan daerah yang berada di daerah penyangga ini.  Karena sebagian besar (85 %) 

masyarakat Sungsang mempunyai mata pencarian di bidang perikanan, terutama bidang Penangkapan dan 

Pengolahan Hasil Perikanan, maka bidang ini perlu menjadi perhatian utama.  Hasil KKN-PPM sesuai dengan 

Motto Fakultas Perikanan, yaitu : Kalau mau sehat, makan ikan Kalau Mau cerdas, makan ikan Kalau mau 
senang, pelihara ikan Kalau mau kaya, jadilah pengusaha ikan, peningkatan pengetahuan tentang manajemen 

pengelolaan usaha, perbaikan teknik pengemasan produk (packing), perluasan jangkauan pemasaran produk di 

koperasi, super market, dan budidaya perikanan, menghasilkan Prosiding Nasional dari penyampaian materi 

pada seminar Nasional, Jurnal Nasional yang akan dimuat pada Jurnal Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 

Avoer 10 Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. 

 

Kata kunci: Sungsang, perikanan, pengemasan, pemasaran 

 

ABSTRACT: The Sungsang area, which is located not too far from Tanjung Carat Port, Banyuasin II Regency, 

Palembang City, South Sumatra Province, is an area with the majority of people living in the fisheries sector, a 

buffer zone of the Tanjung Carat Special Economic Zone. The development of this Special Economic Zone will 

have a significant influence on regional development in this buffer zone. Because most (85%) of the Sungsang 

community have livelihoods in the field of fisheries, especially in the field of Fishing and Processing of Fishery 

Products, this area needs to be a major concern. The results of KKN-PPM are in accordance with the Faculty 

of Fisheries Motto, namely: If you want to be healthy, eat fish If you want to be smart, eat fish If you want to be 

happy, keep fish If you want to be rich, become a fish entrepreneur, increase knowledge about business 

management, improve product packaging techniques ( packing), expansion of product marketing range in 

cooperatives, super markets, and aquaculture, producing National Proceedings of the delivery of material at the 
National Seminar, National Journal which will be published in the National Journal of Community Service 

Avoer 10 Faculty of Engineering, Sriwijaya University. 

 

Keywords: Sungsang, fishery, packaging, marketing 

 

I.  PENDAHULUAN 

1.1.   Analisis Situasi 

Daerah Sungsang yang lokasinya tiak 

terlalu jauh dari Pelabuhan Tanjung Carat ini 

merupakan daerah yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian di sektor 

perikanan, daerah ini merupakan Daerah 

Penyangga dari Kawasan Ekonomi Khusus 

Tanjung Carat.  Pembangunan Kawasan Ekonomi 

Khusus ini akan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pembangunan daerah yang 

berada di daerah penyangga ini. 

 Wilayah Desa Sungsang merupakan daerah 

pasang surut serta perairan sungai dan laut serta 

didukung dengan mata pencaharian masyarakat 85 

% adalah nelayan, terutama yang berada di 

Sungsang dan Sei Sembilang sangat potensial 

untuk dikembangkan dan dibina agar hasil yang 
diperoleh dari perikanan tangkap dapat meningkat, 

sehingga taraf hidup masyarakat nelayan dapat 

lebih baik.  Dengan dibangunnya TPI di Desa 

Sungsang IV diharapkan dapat lebih meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan nelayan. 

   Karena sebagian besar (85 %) masyarakat 

Sungsang mempunyai mata pencarian di bidang 

perikanan, terutama bidang Penangkapan dan 

Pengolahan Hasil Perikanan, maka bidang ini perlu 

menjadi perhatian utama. Oleh karena itu Solusi 

yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada, sesuai dengan Motto Fakultas Perikanan, 

yaitu : 
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Kalau mau sehat, makan ikan 

Kalau Mau cerdas, makan ikan 

Kalau mau senang, pelihara ikan  

Kalau mau kaya, jadilah pengusaha ikan 

maka Tim KKN-PPM dari Fakultas Perikanan 

Universitas PGRI Palembang  dengan tema “Ikan 

untuk kesehatan, kecerdasan, hobi dan sumber 
penghasilan”akan melaksanakan sosialisasi dan 
bimbingan teknologi bagi masyarakat nelayan Desa 

Sungsang, yaitu melalui perbaikan dibidang 

Penerapan teknologi tangkap yang tepat guna, 

Perbaikan manajemen pengelolaan Usaha yang 

efektif dan efisien, Perbaikan pengemasan produk 

yang simpel, higienis dan menarik, dan Membantu 

perluasan pemasaran produk yang dihasilkan oleh 

masyarakat Sungsang melalui pemasaran dengan 

jangkauan pemasaran yang lebih luas. 

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan program 

ini maka Tim Pelaksana melakukan kerjasama 

dengan berbagai instansi terkait, diantaranya Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 

dan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin yang 

salah satu  Program Kerjanya  yaitu Sosialisasi dan 

Bimbingan Teknologi untuk peningkatan SDM 

bagi masyarakat nelayan Sungsang. 
 

II.  Keadaan Umum Lokasi KKN 

Secara administratif Desa Sungsang yang 

terdiri dari Dusun Sungsang I, II, III, IV dan Marga 

Sungsang merupakan desa-desa yang berada di 

wilayah Kecamatan Banyuasin II kabupaten 

Banyuasin dengan luas wilayah 15.575 Ha, dengan 

batas-batas wilayah sebagai berikut :  

Sebelah Utara berbatas dengan Muara Sungai 

Banyuasin 

Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Semut 

dan Pulau Payung 

Sebelah Barat berbatas dengan Muara Sungai 

Sungsang 
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Tanah 

Pilih dan Selat Bangka 

Sedangkan jarak Kantor desa Sungsang ke Pusat 

Pemerintahan yaitu : 

Jarak dari Pusat kantor Camat banyuasin II : 1 

km 

Jarak dari Pusat Kantor Bupati di Pangkalan 

balai : 115 km 

Jarak dari Pusat Kantor Gubenur di Palembang 

: 73 km 

Peta lokasi pelaksanaan 

program KKN-PPM, Desa 
Sungsag Kecamatan 

Banyuasin II, Kabupaten 

Banyuasin, Provinsi 

Sumatera Selatan 
 

 
 
Gambar 1. Peta lokasi KKN-PPM Fakultas 

Perikanan Tahun 2017/2018 
 

A.  Profil Peduduk 

Keadaan penduduk Desa Sungsang 

bersifat Heterogen. Data terakhir (Monograf Desa 

Sungsang, 2016) menunjukkan jumlah penduduk 

Desa Sungsang sebanyak 23.141 jiwa.  Adapun 

asal daerah penduduk Sungsang yaitu : Penduduk 

asli Sungsang, Penduduk ang berasal dari Bugis, 

Penduduk yang berasal dari Jawa, Penduduk yang 

berasal dari Concong (Riau) dan Penduduk yang 

berasal dari Lingkis (Batun). 

B. Profil Sosial Ekonomi 

Penduduk Desa Sungsang mempunyai 

mata pencaharian beraneka ragam, antara lain : 

Nelayan 85 %, Pertanian 0 %, Dagang 12 %, Buruh 

2 % dan lain-lain 1 %. 

C.  Profil Sosial Budaya 

a. Agama dan Kepercayaan 

Seluruh penduduk Desa Sungsang memeluk 

agama Islam 
b. Pendidikan 

 Untuk pendidikan di tingkat SD sudah 

merata di tiap RT dan Dusun, sedangkan 

untuk tingkat SLTP dan SLTA masih 

terbatas di Sungsang. 

c. Adat Istiadat 

 Adat kebiasaan yang masih berlaku di 

lingkungan masyarakat Desa Sungsang 

antara lain sikap gotong royong (nyambat) 

masyarakat masih cukup kuatkarena di tiap 

lorong/RT masyarakatnya merupakan 

pertalian keluarga. 

d. Kesehatan 

Desa Sungsang memiliki 2 Polindes yaitu di 

Sungsang IV dan Sei Sembilang.Pada setiap 
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Pemberdayaan Potensi Desa 

musim kemarau setiap tahunnya sekitar 

bulan Maret s/d September masyarakat desa 

Sungsang kesulitan air minum 

bersih.Karena masyarakat mengkonsumsi 

air minum dari tadah hujan, sehingga di 

musim kemarau masyarakt mengkonsumsi 

air sungai yang mengakibatkan sering 

timbulnya wabah penyakit muntaber.Untuk 
di Dusun Sei Sembilang, sudah ada sumur 

bor tetapi airnya juga tidak layak minum. 

4. Potensi Desa 

a. Perikanan 

Wilayah Desa Sungsang merupakan 

daerah pasang surut serta perairan sungai dan laut 
serta didukung dengan mata pencaharian 

masyarakat 85 % adalah nelayan, terutama yang 

berada di Sungsang dan Sei Sembilang sangat 

potensial untuk dikembangkan dan dibina agar 

hasil yang diperoleh dari perikanan tangkap dapat 

meningkat, sehingga taraf hidup masyarakat 

nelayan dapat lebih baik.  Dengan dibangunnya TPI 

di Desa Sungsang IV diharapkan dapat lebih 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

nelayan. 

b. Penangkaran Walet 

 Wilayah desa Sungsang banyak 

mempunyai penangkaran Walet.Usaha ini dinilai 

sangat baik perkembangannya.Diharapkan bisa 

menjadi usaha yang baik bagi masyarakat serta bisa 

meningkatkan PAD bagi daerah. 

c. Ekonomi 

 1) Pembangunan kios/los pasar Sungsang 

untuk memperlancar perdagangan, karena selama 
ini belum adanya pasar yang representatif dan 

terpusat, sehingga para pedagang banyak yang 

berjualan di badan jalan utama desa, 2) Pembinaan 

bagi Koperasi yang ada di desa Sungsang guna 

lebih meningkatkan perekonomian masyarakat. 

d. Perhubungan 

 1) Jalan penghubung dari Desa Marga 

Sungsang sampai dengan Desa Sungsang IV yang 

berupa jalan/jembatan beton yang saat ini baru 
mencapai 3 km, 2) Dengan rencana pembangunan 

Pelabuhan tanjung Api-api, maka dibutuhkan akses 

jalan darat dari Desa Sungsang ke jalan utama 

Tanjung Api-api sepanjang 7 km, 3) 

Mengoptimalkan tranportasi laut melalui Dermaga 

Sungai Sungsang. 

e. Pendidikan 

 Diadakan pendidikan kejar paket bagi 

masyarakat dan anak-anak nelayan guna 

meningkatkan SDM masyarakat Desa Sungsang 

dan mengurangi masyarakat yang buta huruf. 

f. Kesehatan 

 1) Pembangunan poskesdes di setiap desa 

Sungsang dari Sei Sembilang guna meningkatkan 

pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal serta 

menjadikan Desa Sungsang sebagai Desa Siaga, 2) 

Mengoptimalkan WTP (Water Treatment 

Plain/PAM untuk memenuhi kebutuhan air minum 

dan kebutuhan lainnya, guna mengurangi 

ketergantungan terhadap air hujan. 

III.  Pemasalahan  
Permasalah yang ditemukan pada bidang 

Perikanan disini adalah Teknologi penangkapan 
yang masih skala kecil, Teknologi Pengolahan 

yang masih sederhana,  Manajemen pengelolaan 

Usaha yang masih terbatas, Pengemasan produk 

yang masih sederhana dan Ruang Lingkup 

Pemasaran yang terbatas. 

 

IV.  PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN 

 Metode pelaksanaan kegiatan KKN-PPM 

Fakultas Perikanan Universitas PGRI 

Palembangdengan tema “Ikan untuk kesehatan, 

kecerdasan, hobi dan sumber penghasilan”, ini 

melalui beberapa tahapan, yaitu : 

3.1. Persiapan dan Pembekalan  

a. Waktu Pelaksanaan KKN-PPM 
 Kegiatan KKN-PPM ini dilaksanakan 

selama 6 Minggu ( 42 hari), yaitu dari 1  September 

s/d 12 Oktober 2018 .  Pelaksanaan KKN-PPM ini 
berjalan dengan efisien dan efektif, maka KKN 

dilaksanakan dengan mengelompokkan mahasiswa 

lintas Program Studi dalam Fakultas yang sama dan 

mahasiswa ditempatkan di 5 Desa yang ada di 

wilayah Sungsang, yaitu Sungsang 1, Sungsang 2, 

Sungsang 3, Sungsang 4 dan Marga Sungsang. 

 

b. Ruang Lingkup Kegiatan Pembekalan 

Mahasiswa KKN 
 Ruang lingkup kerja mahasiswa KKN 

yang utama adalah bidang perikanan dan MIPA, 

khususnya belajar secara langsung dilapangan 

sambil membantu bidang lain yang relevan dengan 

bidang studi mahasiswa yang ber-KKN. 

 Dengan demikian kegiatan KKN 

dilaksanakan dengan cara belajar memanfaatkan 

dan menerapkan serta penyempurnaan dalam 
mengembangkan disiplin ilmu maupun kreativitas 

mahasiswa pada Perguruan Tinggi, dengan 

menggunakan konsep sebagai berikut (Pedoman 

KKL Univ. PGRI Tahun 2016/2017): 

1) Penyempurnaan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknlogi secara benar sesuai bidang ilmu. 

2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi menjadi produk yang secara 

langsung dimanfaatkan. 
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3) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi secara benar dan tepat sesuai 

dengan situasi dan tuntutan pembangunan. 

4) Pemberian jasa pelayanan profesional 

dalam berbagai bidang permasalahan yang 

memerlukan penanganan secara cermat, 

khususnya dibidang perikanan dengan 

menggunakan keahlian sesuai dengan 
disiplin ilmu. 

 

c.  Pembekalan Mahasiswa KKN 
Sebelum diterjunkan ke lapangan, terlebih 

dahulu mahasiswa diakukan pembekalan selama 3 

hari, tentang materi yang akan diterapkan di 

masyarakat Sungsang sesuai dengan tema KKN-

PPM kali ini yaitu : “Ikan untuk kesehatan, 

kecerdasan, hoby dan sumber penghasilan”. 

Peserta KKN diwajibkan mengikuti kuliah 

pembekalan selama 3 hari.  Peserta yang tidak 

mengikuti pembekalan akan dikenakan sanksi tidak 

akan diikutsertakan dalam kegiatan KKN. Tujuan 

kuliah pembekalan adalah agar peserta KKN dapat 

memperoleh informasi dari para pemateri/tutor 

mengenai gambaran dan rung lingkup kerja di 

lokasi KKN. 
Materi pembekalan KKN-PPM tematik 

tahun 2018/2019 adalah : 

a. Budidaya perikanan 

b. Pengolahan Hasil Perikanan 

c. Penangkapan Ikan 

d. Kemasan 

e. Pemasaran  

f. Kebersihan Lingkungan 

g. Hydroponik 

 

3.2. Pelaksanaan KKN-PPM 
 Mahasiswa peserta KKN dibagi menjadi 5 

kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 10-

11 orang, disebar di 5 desa, Sungsang I,Sungsang 

II, Sungsang III, Sungsang IV, dan Desa Marga 

Sungsang.  Masing-masing kelompok 

melaksanakan kegiatan inti dan kegiatan 
pendamping.  Kegiatan inti yang terdiri dari:  

Budidaya Perikanan, Pengolahan hasil perikanan, 

penangkapan ikan, kemasan, pemasaran, 

kebersihan lngkungan, dan hydroponik.  Kegiatan 

ini dilaksanakan setiap minggu di Gedung Maritim 

kantor Dinas Perikanan Sungsang III, dengan 

peserta dari 5 Desa, nara sumber dari Universitas 

PGRI Palembang, Fakultas Perikanan dan Fakultas 

MIPA.   

 Setelah penyuluhan kegiatan inti 

dilaksanakan, maka dilakukan pendalaman materi 

didampingi mahasiswa KKN di masing-masin desa, 

sebelumnya dari masing-masing kegiatan inti, 

diberi bantuan, misalnya: Budidaya Perikanan, 

diberi bantuan kolam terpal dan bibit ikan.  

Pengolahan Hasil Perikanan, diberikan produk hasil 

pempek ikan, penangkapan ikan, bekerja sama 

dengan kapal penangkapan ikan di masing-masing 

desa, diberikan foto-foto hasil penangkapan ikan 

seadanya tanpa rekayasa.  Pengetahuan tentang 

kemasan, diberikan alat seal dan contoh plastik dan 

stiker untuk ke-5 Desa. 

 Kegiatan pemasaran, setelah produk 

kemplang, ikan teri, terasi Desa Sungsang dikemas 

dengan label produk, maka mahasiswa KKN 

mendapat tugas untuk memasarkannya di Koperasi, 
mini market dan super market di kota Palembang. 

 Kegiatan kebersihan lingkungan, diawali 

dengan penyuluhan mengenai  kebersihan, agar 

terbangun kesadaran anak-anak  Sekolah Dasar 

tentang pentingnya kebersihan, pada kegiatan ini 

diberikan kotak sampah.  Penyuluhan  tentang 

hydroponik memberdayakan keterbatasan lahan, 

selesai penyuluhan diberikan seperangkat peralatan 

hydroponik pada masing-masing desa, 

  

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan: 

1.  Desa Sungsang mempunyai banyak potensi 

yang bisa digali dan dikembangkan. 

2.   “Ikan untuk kesehatan, kecerdasan, hobi dan 

sumber penghasilan” tema ini dapat terpenuhi dan 

sangat sesuai untuk dikembangkan di Desa 
Sungsang. 

3.  Kebersihan harus terus digaugkan agar dapat 

mengubah pola pikir masyarakat Sungsang tentang 

pentingya kebersihan. 

Saran: 

1.  Bagi Pergruan Tinggi yang menurunkan 

mahasiswa KKN di Desa Sugsang dapat 

meneruskan penggalian potensi Desa. 

2.  Perlu dicarikan berbagai solusi untuk 

penanganan kebersihan di Desa Sungsang, agar 

akhirnya akan ditemukan rumusan yang cocok. 
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ABSTRAK: Penduduk Kelurahan Kemumu, Kecamatan  Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 735 Kepala 

Keluarga dengan total  jumlah penduduk berjumlah 2620 Jiwa. Kemumu Terdiri dari 2 RW yang dibagi lagi menjadi 12 

RT. Kemumu Memiliki luas + 815 Km. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Dari hasil observasi 

dilapangan ditemukan prioritas masalah PKM yaitu belum adanya pemahaman dalam  memanfaatkan sampah plastik 

menjadi barang yang bernilai ekonomi, belum adanya sentra untuk mengembangkan ketrampilan dalam memanfaatkan 
sampah plastik dan belum adanya media promosi yang tepat untuk memperkenalkan dan memasarkan   produk hasil 

dari sampah plastic.  PKM ini menawarkan 3 solusi yaitu: melakukan workshops pemanfaatan sampah plastik, 

membentuk sentra produksi pemanfaatan sampah plastik, dan membuat media pemasaran/promosi. Metode yang 

digunakan melalui workshop, pendampingan sosial dan tindak lanjut. Hasil pelaksanaan kegiatan PKM, telah terjadi 

perubahan tata nilai dan perilaku mitra. Pengetahuan dan ketrampilan tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi 

produk bernilai ekonomi meningkat. Masyarakat menjadi lebih peduli dengan lingkungan. Hasil monitoring di lapangan 

menunjukkan adanya penambahan dari bulan ke bulan berikutnya baik dalam hal  jumlah produk dan jumlah peserta 

yang memanfaatkan sampah plastik. Dampak dari hal tersebut,  terjadinya peningkatan daya saing  baik dalam hal 

pengingkatan kualitas, kuantitas dan nilai produk di pasaran. Hasil selanjutnya, terbentuknya sentra produk 

pemanfaatan sampah plastik. Di sentra ini mitra memiliki narasumber yang siap membantu memecahkan masalah yang 

dihadapi mitra dalam memanfaatkan sampah plastik. Telah dilakukan promosi baik melalui bazar media social. Televisi 
dan media cetak. Efek promosi berhasil membentuk brand image Kemumu sebagai desa penghasil kerjinan sampah 

plastik. 

 

Keyword: Pemberdayaan, ekonomi produktif, sampah plastic 

 
ABSTRACT: Kemumu Village, Arma Jaya Subdistrict, North Bengkulu Regency consist of 735 households with a total 

population of 2620 people. Kemumu Consists of 2 RW which are subdivided into 12 RT. Kemumu Has an area of + 815 

Km. The majority of the population are farmers. From the field observations, it was found that the priority of PKM 

problems was the lack of understanding in utilizing plastic waste into items of economic value, the lack of centers to 

develop skills in utilizing plastic waste and the lack of appropriate promotional media to introduce and market products 

from plastic waste. PKM offers three solutions are: conduct workshops plastic waste utilization, forming a production 

center utilization of plastic waste, and create media marketing/ promotion. The method used through workshops, social 

assistance and follow-up. The results of the implementation of PKM activity, there has been a change in values and 
behavior of partners. Knowledge and skills on the use of plastic waste into valuable products economic rise. The 

community becomes more concerned with the environment. The results of monitoring in the field showed the addition of 

the following month in terms of the number of products and the number of participants using plastic waste. The impact 

of that, an increase in competitiveness both in terms of enhancing the quality, quantity and value of the product on the 

market. Other Result, the establishment of centers of plastic waste utilization products. In this center has a resource 

partner that is ready to help solve the problems faced by partners in the use of plastic waste. Good promotions have 

been made through social media bazaars. Television and print media. Promotion effect successfully build the brand 

image Kemumu as-producing as plastic waste. Promotional effects successfully to form the brand image of Kemumu as 

a village producing plastic waste crafts. 

 

Keywords: Empowerment, productive economy, plastic waste 

 

PENDAHULUAN 

 

Kelurahan Kemumu  Kecamatan Arma Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara, awalnya berbentuk desa 

yang berasal dari program Transmigrasi Kolonialisasi 

Belanda pada tahun 1935, yang sebagian besar berasal 

dari daerah Banyumas, dan Kebumen Jawa Tengah, 

terdiri dari 735 KK, dan 2620 Jiwa. Tanggal 1 April 
Tahun 1981 Desa Kemumu beralih menjadi Kelurahan 

Kemumu. 

Pemerintahan Belanda Warga Transmigrasi 

Kolonialisasi  setiap KK-nya diberikan tanah pekarangan 

0,25.Ha, dan Tanah Persawahan 0,75.Ha. Luas 
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Kelurahan Kemumu          : + 815 Km dengan batas 

Wilayah    :  

• Utara    : Air Nokan 

• Selatan : Desa Sidodadi Sungai  Telatang 

• Barat    : Desa Tebing Kaning dan Sidourip 

• Timur    : Desa Sidodadi 

Ketinggian wilayah Kelurahan Kemumu lebih 
kurang 500 mdpl. Kelurahan Kemumu terdiri dari 2 

Rukun Warga yang terdiri dari 12 Rukun Tetangga 

Jumlah penduduk usia produkti sebanyak 1205 

jiwa. Masyarakat Kemumu memiliki mata pencaharian 

sebagai petani padi. Mata pencaharian masyarakat di 

sektor pertanian. Rata-rata masyarakat bertanam padi 

yang hasilnya sangat minim. Petani di desa ini memiliki  

luas lahan rata-rata ½ ha. Rata-rata keuntungan disetiap 

panen Rp 2000.000,-. Panen padi dilakukan setiap 4 

bulan sekali artinya dalam sebulan penduduk hanya 

memperoleh Rp 500.000/buan. Hal ini sangat tidak 
memenuhi standar hidup sejahtera di provinsi Bengkulu 

yang memiliki UMR Rp 1.700.000,-. 

Pertambahan jumlah penduduk membuat jumlah 

sampah dari waktu ke waktu semakin meningkat. 

Menurut Setyowati (2017) Dari segi jumlah dan jenis, 

sampah menjadi masalah yang semakin hari semakin 

meningkat sejalan dengan jumlah penduduk, tingkat 

aktivitas, pola kehidupan, tingkat sosial ekonomi, serta 

kemajuan teknologi yang semakin bertambah. Salah satu 

faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup 

yang sampai kini tetap menjadi masalah besar bagi 

bangsa Indonesia adalah limbah plastik yang berbahaya 
dan sulit dikelola. Diperlukan waktu puluhan bahkan 

ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong 

plastik yang banyak diminati oleh masyarakat itu benar-

benar terurai. Limbah plastik yang tidak bisa terurai oleh 

bakteri merupakan masalah yang serius bagi pencemaran 

tanah. Alangkah baiknya jika limbah plastik tersebut 

dapat digunakan lagi dengan mendaur ulang dan 

dijadikan produk baru. Manajemen pengelolaan sampah 

plastik yang ada saat ini belum berjalan efektif, masih 

banyak masyarakat yang membuang sampah tampa 

memperhatikan kategorinya. 
 Pasca tanam padi masyarakat tidak memiliki 

kegiatan yang produktif.  Para ibu rumah tangga hanya 

mengerjakan pekerjaan rumah saja. Sementara 

dilingkungan desa khusunya di sepanjang pinggir badan 

jalan terlihat sampah-sampah plastik berserakan.  

 
 

Gambar 1. Sampah berserakan di badan jalan desa 

 

 Di desa Kemumu belum ada penanganan sampah 

plastik sehingga sampah-sampah khususnya plastik 

masih berserakan yang mengakibatkan pemandangan 

jalan desa menjadi tidak indah. Sebagian penduduk 

membakar sampah plastik atau juga untuk keperluan 

memasak. Sampah plastik jika dikumpulkan dalam 

sehari menghasilkan 2 karung sampah plastik.  

 

Sampah jika diolah dan diberi sentuhan akan 

memiliki nilai ekonomis. Dua  karung sampah plastik 
jika dimanfaatkan sudah dapat menghasilkan keranjang 

cantik seharga Rp 50.000,-. Keuntungan ekonomi ini 

belum diketahui oleh masyarakat Kemumu. Selain itu 

masyarakat belum memahami bagamana memanfaatkan 

sampah plastik untuk diolah menjadi barang yang 

bernilai ekonomi.  

 
Gambar 2. Sampah yang diumpulkan dari warga 

mencapai 1 karung/hari 

 

 Produk kerajinan dari sampah plastik dari hari ke 

hari makin diminati. Hal ini terlihat semakin banyaknya 

masyarakat kelas kelas menengah dan atas mengunakan 

produk-produk kerajinan ini. Selain harganya murah 

desain produknya menarik.  

 
Gambar 2: kerancang dari ring cup the gelas dan 

ale-ale 
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Gambar 3. Keranjang buah kombinasi ring cup 

frutamin, tali raffia dan kain perca 

 

Sampah plastik seperti teh gelas,ale-ale,dan lain-

lain,jika diolah dan di manfaatkan dapat menghasilkan 

barang-barang seperti keranjang sayur,keranjang 

buah,tas dan barang- barang rumah tangga lainnya, yang 

memiliki nilai guna dan dapat di jual serta memiliki nilai 

ekonomis yang tinggi. Kegiatan memanfaatkan sampah 

plastik ini  dapat dilakukan oleh setiap rukun 
tetangga ,sehingga dapat tercipta sentra pengolahan 

sampah plastik. 

 Bersinergi dengan Program Lingkungan PBB 

(UNEP; United Nations Environment Programme) 

dalam laporannya berjudul Towards Green 

Economy menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi 

yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan 

sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak 

negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan 

kelangkaan sumber daya alam. Sederhananya dapat 

diartikan sebagai perekonomian yang 
rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi 

lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan 

sosial. 

Kegiatan pemanfaatan sampah plastik ini 

bersinergi dengan program green ekonomi yang berfokus 

pada peningkatan kesejahteraan tanpa menganggu 

ekologi yang ada. Dengan pemanfaatan sampah plastik 

ini akan mengurangi sampah an organik yang sulit 

terurai dan dapat menambah penghasilan keluarga. 

 Dari aspek produksi, Dari hasil uji coba yang 

dilakukan pengusul dan mitra satu produk,  dapat 

diselesaikan dalam waktu  1 hari untuk produk yang 
berkategori komplek atau rumit. Maka dalam 1 bulan 

pengrajin bisa menghasilkan 30 produk, yang artinya 

pengarajin bisa mendapatkan uang tambahan sebesar 30 

X Rp 50.000,-= Rp 1.500.000/pengrajin.Target dari 

aspek produksi  berupa produk ekonomi kreatif dari 

sampah plastik yang bernilai ekonomis. Indikator 

capaian dari luaran ini adalah masyakat dapat membuat 

produk yang bernilai ekonomi dari bahan sampah plastik 

Dari aspek menejemen usaha adalah peningkatan 

pendapatn keluarga  analisis ekonomi dari pemanfaatan 

sampah plastik ini. Adalah  sebagai berikut: 
satu  produk yang berupa keranjang sayur diperlukan 

modal: 

 400 ring cup ale-ale = Rp 1000,- 

 Tali   = Rp 2000,- 

 Bros/hiasan  = Rp 1000,- 

 Tenaga 1 hari  = Rp 10.000,- 

 Total modal  = Rp 14.000,- 

 Biasa dijual   = Rp 50.000,- 

 Keuntungan 1 produk = Rp 36.000,- 

Target dari aspek menejemen adalah memperoleh 

keuntungan dari kegiatan produksi pemanfaatan sampah 
plastik. 

 
Gambar 3. Sampai white coffe seberat 75 gram 

 

Dari 75 gram sampah dapat dibentuk 1 buah tas 

seperti gambar dibawah ini 

 
 

Gambar 4. Tas dari 75 gram sampah 

 

Dari analisis situasi di atas  dapat diidentifikasi 

beberapa masalah mitra adalah: 

1. Rendahnya pendapatan keluarga karena hanya 

bergantung pada hasil panen. Biaya produksi yang 

tinggi tidak diimbangi dengan hasil panen membuat 

keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal 
keluarga. Hal ini menyebabkan masyarakat berada 

di bawah garis kemiskinan 

2. Setelah musim tanam padi,  ibu-ibu tidak memiliki 

kegiatan yang produktif untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga 

3. Belum memiliki kamampuan dalam memanfaatkan 

sampah plastik. Selama ini sampah plastik hanya 

dibakar.  

 

Penentuan prioritas permasalahan yang dihadapi mitra 

dilakukan secar bersama-sama anatar tim pengusul 
dengan ibu ketua RT 4 dan 5 di Kelurahan Kemumu, 

Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. 

Berdasarkan analisis situasi dan survey yang telah 

dilakukan tim pengusul bersama kedua mitra 

menyepakati beberapa persoalan yang dhadapi mitra 

yaitu:  

1. Tidak ada kegiatan produktif pasca bertanam 

padi dan belum ada kemampuan dalam 

memanfaatkan sampah plastik menjadi barang 

yang bernilai ekonomi 

2. Belum adanya sentra pemanfaatan sampah 

plastik 

1121

http://alamendah.wordpress.com/2011/03/07/menghitung-jejak-karbon-carbon-footprint/


 

3. Masyarkat belum memiliki media promosi 

untuk memasarkan hasil produk ekonomi 

kreatif 

Secara aktif tim pengusul melakukan survey kunjungan 

ke wilayah mitra dan uji coba produksi hasil kreatifitas 

sampah  plastik sejak tahun 2015. Secara aktif tim 

pengusul melakukan diskusi kegiatan ekonomi produktif 

yang diinginkan dan disesuaikan oleh situasi dan kondisi 

Mitra. Dalam menentukan solusi  untuk persoalan yang 

dihadapi mitra, pengusul mempertimbangkan beberapa 

hal diantaranya tenanga ahli  bidang produksi ekonomi 

kreatif, komunikasi persuasi agar gagasan dan inovasi 

dapat mudah diterima mitra. 

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan ekonomi 

produktif melalui pemanfaatan sampah plasti  adalah: 

1. Memberikan pemahaman dan ketrampilan 

pemanfaatan sampah plastic menjadi produk 

yang bernilai ekonmi lebih tinggi 

2. Membentuk sentra pemanfaatan sampah plastik.  

3. Membentuk media promosi 

Adapun Manfaat PKM ini adalah: 

1. Dengan meningkatnya pemahaman dan ketrampilan 

mitra diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat, sehingga dapat memperbaiki tingkat  
ekonomi keluarga 

2. Dengan adanya sentra, anggota mitra dapat saling 

asah, asih dan asuh untuk mengembangkan ide dan 

kreatifitas produk yang sesuai dengan keinginan 

pasar 

3. Dengan adanya media promosi dapat berdampak 

pada meningkatnya jumlah penjualan. 

 

 

2.METODE 

Metode yang digunakan dalam Program ini adalah: 

1. Pendampingan masyarakat 

Pendampingan dilakukan dengan memberikan 

pengetahuan pemanfaatan sampah plastik dan 

memotivasi untuk berkreasi memanfaatkan 
sampah plastik 

2. Perencanaan pembuatan sentra 

Model perencanaan pembuatan sentra: 

Pendataan peserta workshop yang memiliki 

keinginan untuk mengembangkan keterampilan 

dan membuat kepengurusan sentra dan 

dikukuhkan dengan Surat Keputusan yang 

ditandatangani pejabat yang berwenang (Lurah 

Kelurahan kemumu) 

3. Model tindak lanjut 

Adanya pendampingan sosial yang 

berkelanjutan terhadap sentra pengrajin dengan 

membuat sarana promosi produk-produk yang 

dihasilkan oleh sentra. 

Prosedur kerja dalam program pemanfaatan sampah 

plastik ini adalah: 

1. Melakukan kegiatan workshop pengolahan 

sampah plastik 

2. Membentuk sentra pengrajin sampah plastik 

3. Membuat media promosi melalui media online 

Partisipasi Mitra dalam kegiatan ini adalah dalam 

bentuk: 
1. Menyediakan bahan baku sampah plastik 

2. Menyediakan tempat sentra pengrajin sampah 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberdayaan merupakan konsep pembangunan 

yang tertumpu pada partisipasi masyarakat. Dalam 

permbedayaan terdapat usaha untuk membangun 

kelompok masyarakat agar lebih berdaya  dengan cara 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

diri agar dapat dikembangkan sehingga dapat berdaya 

guna dan berhasil guna. Ekonomi  adalah semua 

kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 
untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan produktif 

adalah banyak menghasilkan. Pemberdayaan ekonomi 

produktif adalah suatu usaha bersama membangun daya 

dengan cara memotifasi, mendorong dan mengenali 

potensi diri sehingga dapat bernilai guna dan berhasil 

guna untuk mencapai kesejahteraan hidup tanpa 

bergantung dengan orang lain (mandiri) 

Berkaitan dengan konsep di atas maka 

pelaksanaan PKM (Program Kemitraan Masyarakat) 

pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemanfaatan 

sampah plastik, partisipasi kelompok mitra menjadi 

sumber energi utama. Mitra dilibatkan dalam setiap step 
kegiatan. Artinya tanpa partisipasi mitra program ini 

tidak akan berjalan dengan baik.  

Ekonomi produktif menjadi sangat penting di era 

globalisasi sekarang ini. Persaingan di dunia usaha yang 

semakin ketat membuat kita harus lebih kreatif dalam 

melihat potensi yang ada di sekitar kita. Lapangan kerja 

yang terbatas berbanding terbalik dengan pertambahan 

jumlah penduduk, membuat persaingan di dunia kerja 

semakin terbatas. Sehingga kita harus kratif dan cerdas  

dalam mengolah potensi yang kita miliki 

Salah satu potensi yang dimiliki dan banyak 
orang tidak tertarik mengolahnya adalah sampah. Karena 

sampah diposisikan sebagai hal yang tidak berguna dan 

tidak bernilai. Melalui PKM ini sampah dapat 

dikreasikan menjadi barang yang bernilai ekonomi lebih 

tinggi.  Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat 

(PKM) dilakukan tim dengan melibatkan mahasiswa 

yang merupakan perwakilan dari himpunan mahasiswa 

program studi Administrasi Negara dan Program studi 

Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Ratu Samban, 

Mahasiswa berperan  sangat penting yaitu mahasiswa 

memberikan pemahaman dan motivasi dalam 

pemanfaatan sampah plastik. Karena pentingya peran  
mahasiswa  maka mahasiswa selalu dilibatkan dalam 
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tahapan program. Program ini juga memberikan 

pengalaman lapangan bagi mahasiswa bagaimana 

memperoleh partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Peran mitra sangat penting karenanya  

Sebagi solusi dari masalah yang pertama adalah 

sosialisasi   Program   Kemitraan Masyarakat (PKM) 

Pemberdayaan Ekonomi Produktif Melalui 

Pemanfaatan  Sampah Plastik. Kegiatan sosialisasi 

program kepada kedua mitra dilakukan pada tanggal 10 

Maret 2018. Peserta sosialisasi berjumlah 30 orang (15 
orang PKK RT 5mitra 1 dan 15 orang PKK RT 4/Mitra 

2). Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan 

simpati dan partisipasi kedua mitra. Dari kegiatan 

sosialisasi ini mitra diberikan motivasi dan pemahaman 

mengapa perlu dilakukan Program   Kemitraan 

Masyarakat (PKM) Pemberdayaan Ekonomi Produktif 

Melalui Pemanfaatan  Sampah Plastik.. Hasil kegiatan 

sosialisasi yaitu  kedua mitra memahami tujuan dan 

waktu pelaksanaan program, dan mitra merasa 

termotivasi untuk mengikuti program. 

 

 
 

Gambar 5. Sosialisasi PKM 

 

Kedua mitra menyiapkan alat perlengkapan dan 

bahan baku membuat kerajinan dari sampah plastik. 

Alat dan bahan yaitu: sampah plastik yang telah 

dibersihkan seperti bungkus minuman instan (luwak 

white coffe), rinso, dan sejenisnya, gelas/botol 

minuman instan seperti cup ale-ale, aqua, Fanta, sprite 

dan sejenisnya, gunting, tali/pita. 

Workshop Pemberdayaan Ekonomi Produktif 

Melalui Pemanfaatan  Sampah Plastik. Workshop 
dilakukan pada tanggal 16 April 2018. Dalam kegiatan 

workshop peserta diberikan motivasi untuk dapat 

memanfaatkan sampah plastik. Selain memberikan 

motivasi, peserta juga diajarkan ketrampilan membuat 

beberapa produk dengan bahan baku sampah plastik. 

 

   
Gambar 6. Peserta melakukan unjuk kerja, 

mempraktekkan bagaimana membuat kerajinan dari 

sampah plastik 

 

Setelah workshops selesai dilaksanakan maka 

kegitan selanjutnya adalah monitoring pasca workshops. 

Monitoring  dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan 

Mei, Juni dan Juli. Monitoring dilakukan untuk melihat 

outcome dan output workshop. Monitoring dilakukan 

dengan mengisi angket. Dari angket akan diketahui 
output dan outcome workshops. 

 

 
 

Gambar 7. Monitoring, peserta mengisi angket  

 

Monitoring workshops yang pertama dilakukan 

pada tanggal 11 Mei 2018. Dari hasil pengisian angket 

diperoleh data bahwa  :  10 orang dari 30 peserta 

membawa Tas. Baru 33% dari peserta yang 

memanfaatkan sampah plastik. Dari data ini tim 

melakukan pendampingan dengan mendatangi rumah 

mitra untuk memberikan motivasi agar memanfaatkan 

sampah plastik. Pendampingan dilakukan pada tanggal 

26 Mei 2018. 
Selanjutnya dari hasil monitoring kedua (9 Juni 

2018) diperoleh data bahwa telah terjadi peningkatan 

jumlah produk yang semula 10 buah produk menjadi 15 

buah produk (15%), 10 peserta telah mencoba membuat 

produk mesti belumlayak untuk dipasarkan. Terjadi 

peningkatan Pemahaman dalam membuat produk dari 

sampah plastik. Dari data angket terlihat adanya  

peningkatan Pemahaman dalam membuat produk dari 

sampah plastik. Produk yang dihasilkan diantaranya: tas, 

gantungan jilbab. 
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Moitoring 3 dilakukan pada tanggal 11 Juli 2018. 

Dari hasil monitoring 3 ini diperoleh  output & out Come 

workshop pemberdayaan ekonomi produktif melalui 

pemanfaatan sampah plastik, dihasilkan bahwa sebanyak 

25 peserta telah menghasilkan berbagai produk dan telah 

memahami bagaimana memanfaatkan sampah plastik 

menjadi produk yang bernilai ekonomi, 5 orang peserta 

lain belum membuat dikarenakan terbatasnya waktu, 5 

orang peserta ini selain sibuk di sawah juga melakukan 

usaha bisnis jual beli hasil pertanian.  
Selanjutnya membuat sentra atau tempat kerja 

kelompok pengrajin sampah plastik. Sentra dibentuk di 2 

tempat. dalam setiap sentra terdapat narasumber yang 

siap membantu kesulitan mitra dalam berkreasi membuat 

produk dari sampah plastic. Sentra berguna untuk saling 

asa, asih dan asuh antar anggota sehingga dihasilkan 

produk-produk yang semakin kreatif dan sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. 

 

 
 

Gambar 8. Sentra dengan produknya dari sampah 

plastic. 

 

 

Produk hasil karya mitra dipromoskan melalui 

bazar, melalui media sosial (Blog),  media televisi 

nasional dan media ceta (Radar Utara). Promosi 

bertujuan  untuk memperkenalkan produk kerajinan 

sampah plastik. Bazar telah dilakukan pada tanggal 23, 
24 dan 25 Juli 2018 dalam rangka memperingati Hari 

Ulang Tahun Provinsi Bengkulu dan Hari Ualng Tahun 

Koperasi. 

 

 
Gambar 9. Produk hasil sentra dipromosikan 

melalui media nasional TVRI 

 

 
 
Gambar 10. Promosi melalui media cetak (Radar 

Utara) 

 

Efek promosi di media televise dan media cetak 

berhasil membentuk brand image Kemumu sebagai 

daerah penghasil produk kerajinan dari sampah plastik. 

Efek lain promosi dengan media adalah meningkatnya 

jumlah pemesanan produk. Anggota mitra mengatakan 

bahwa dalam seminggu dirinya berhasil menjual 38 

produk dari sampah plastic.  

Berikut dijelaskan dalam table perubahan kondisi 

sebelum dan sesudah kegiatan PKM pemberdayaan 
ekonomi produktif melalui pemanfaatan sampah plastik. 

 

Tabel 1 Perubahan sebelum dan sesudah keiatan  

 

Kondisi sebelum kegiatan Kondisi setelah 

Pemahaman 

mitra  masih 

rendah dalam 

pemanfaatan 

sampah platik 

Dalam 

sosialiasi 

dilakukan 

melalui tatap 

muka, metode 

diskusi 

pentingnya 

mengolah 
sampah plastik 

dan 

pemberdayaan 

ekonomi 

produktif  

Mitra 

memahami 

bahwa sampah 

dapat dan perlu 

diolah dan 

dimanfaatkan 

menjadi 

produk yang 
bernilai 

ekonomi lenih 

tinggi sehingga 

dapat 

meningkatkan 

pendapatan 

keluarga  

Mitra belum 

memiliki 

ketrampilan 

dalam membuat 

produk dari 

sampah plastik 
menjadi produk 

yang bernilai 

ekonomi lebih 

tinggi 

Dalam 

workshop, 

mitra diajarkan 

bagaimana 

membuat 

produk dari 
sampah 

plastik. Seperti 

tas, keranjang 

sayur dan 

buah, 

gantungan 

jilbab, sajadah 

Mitra telah 

memiliki 

ketrampilan 

dalam 

membuat 

berbagai 
produk dengan 

bahan baku 

sampah 
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dan berbagai 

hiasan  

Metode unjuk 

kerja 

Belum adanya 

sentra 

Melakukan 

persuasi dan 

motivasi ada 

mitra untuk 

membuat dua 

sentra 

Telah 

terbentuk 2 

sentra 

pengerajin 

sampah plastik. 

Sentra ini 

dirasakan 

manfaatnya 
sebagai tempat 

asah, asih dan 

asuh 

Belum ada 

kegiatan 

promosi untuk 

memperkenalkan 

produk dari 

sampah plastik. 

Menjalin kerja 

sama dengan 

berbagai pihak 

seperti Tim 

Pengerak PKK 

Kecamatan, 

Kabupaten, 

Dinas 

Perdagangan 
melalui rumah 

kemasan,media 

televisi dan 

media ceta  

Telah 

mengikuti 

beberapa 

bazar. Telah 

terbentuk 

media promo 

melalui blog, 

media televisi 

nasional dan 
media cetak. 

Efek promosi 

ini selain 

meningkatkan 

penjualan juga 

terbentuk 

“Brand 

Image” 

Kemumu 

sebagai daerah 

pengasil 

kerajinan dari 
sampah plastik. 

Sampah 

dipandang 

sebagai sesuatu 

yang tidak 

bernilai dan 

hanya untuk 

dibakar 

Kegiatan 

monitoring 

dengan metode 

persuasi 

Mengeser 

nilai-nilai dan 

kebiasaan yang 

dilakukan oleh 

masyarakat. 

Sampah 

disisika 

sebagai sesuatu 

yang bernilai 

jika diolah dan 

diberi sentuhan 
yang 

berestetika. 

Kebiasaan 

membakar 

sampah sudah 

berkurang, 

mitra lebih 

bersemnagat 

mengumpulkan 

sampah untuk 

dibuat 

kerajinan yang 

bernilai 

eonomi lebih 

tinggi. 

 

 

 

4.KESIMPULAN 

 

Dari data hasil monitoring dan evaluasi yang 

telah dilakukan oleh Tim pelaksana  PKM 

Pemberdayaan ekonomi produktif melalui pemanfaatan 

sampah plastik di Kelurahan Kemumu dapat  
disimpulkan  bahwa workshops pemanfatan sampah 

plastik telah dapat meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat tentang bagaimana mengolah 

sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi 

lebih tinggi. Workshops juga telah mengubah nilai-nilai 

di masyarakat tentang sampah yang dianggap tidak 

berguna menjadi barang yang berhasil guna dan berdaya 

guna. Selain itu masyarakat menjadi lebih peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Sehingga program ini 

sangat mendukung program pemerintah untuk 

menciptakan Kemumu menjadi desa wisata  
Dari sentra pengrajin sampah plastik telah 

dihasilkan produk-produk yang lebih kreatif. Promosi 

produk melalui bazar media televisi, media cetak dan 

media online telah mampu memperkenalkan produk 

mitra dan semakin diminati oleh masyarakat luas. Efek 

pemberitaan membentuk brand image bahwa Kemumu 

sebagai desa penghasil produk dari sampah plastik 
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ABSTRAK: Mitra sasaran program yakni UKM Ibu Leni dan UKM Ibu Sawiyah yang masing-masing sdh menjalani 

usaha sejak tahun 2011. Berdasarkan wawancara dengan kedua mitra sasaran diidentifikasi beberapa permasalahan: 

belum memiliki identitas promosi dan belum menerapkan strategi pemasaran. Kondisi ini berdampak pada rendahnya 

omzet penjualan kemplang panggang, walaupun usaha  berada pada sentra kemplang panggang yang terkenal di Kota 

Palembang. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada UKM 

pedagang kemplang panggang dalam aspek promosi dan pemasaran/penjualan. Target luaran kegiatan ini adalah pelaku 

UKM dapat memanfaatkan media promosi dan dapat membuat/menerapkan strategi pemasaran usaha. Agar target 

luaran dalam kegiatan pengabdian ini dapat direalisasikan dengan baik maka metode pelaksanaan meliputi: tahap 

persiapan, tahap pelatihan, dan tahap evaluasi. Semua tahapan dilakukan dengan metode partisipatif yang juga 

melibatkan pihak mitra. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah terjadi peningkatan daya saing UKM pedagang 

kemplang panggang (skill skill pemasaran sebesar 70%). Artinya pelaku UKM pedagang kemplang panggang telah 

dapat mematakan usaha mereka dengan menggunakan analisis SWOT dan  telah dapat memanfaatkan media promosi 

untuk melakukan penjualan produk kemplang panggang secara daring.   

 

Kata Kunci : UKM, pedagang, pemasaran, SWOT, Pipa Reja  

 

ABSTRACT:Program target partners, namely Leni's SMEs and Sawiyah's SMEs, each of which has been in business 

since 2011. Based on interviews with the two target partners, several problems were identified: not having a 

promotional identity and not implementing a marketing strategy. This condition had an impact on the low sales 

turnover of baked kemplang, even though the business was at the famous baked kemplang center in the city of 

Palembang. The purpose of this community service activity is to provide training to small and medium scale businesses 

in the aspect of promotion and marketing / sales. The output of this activity is that SMEs can utilize promotional media 

and can create / implement business marketing strategies. So that the output targets in this service can be realized 

properly, the implementation method includes: the preparation stage, the training phase, and the evaluation phase. All 

stages are carried out by participatory methods which also involve partners. The results of this community service 

activity were an increase in the competitiveness of SMEs in the baked kemplang (marketing skill skill of 70%). This 

means that SMEs who are baked kemplang traders have been able to market their businesses using SWOT analysis and 

have been able to utilize promotional media to sell baked bake products online. 

 

Keywords: SMEs, trader, marketing, SWOT, Pipa Reja  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Tahun 2013 paling tidak tercatat sebanyak 56,5 juta 

UMK (Usaha Mikro dan Kecil) di Indonesia. Dengan 

jumlah tersebut keberadaan UMK menduduki posisi 

yang sangat strategis dan penting dalam perekonomian 

Indonesia dibandingkan dengan usaha menengah dan 

usaha besar. Posisi strategis tersebut dapat dilihat baik 

dari sisi proporsi jumlah unit usaha, penyerapan tenaga 

kerja, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto 

(PDB). Dari sisi proporsi jumlah unit usaha, usaha mikro 

(97,79%) diikuti oleh usaha kecil (1,11%) dan usaha 

memengah (0,09%). Dari sisi proporsi jumlah tenaga 

kerja yang dapat diserap yaitu usaha mikro (90,12%), 

diikuti oleh usaha kecil (4,09%), dan usaha menengah 

(2,94%). Kemudian dari sisi kontribusi terhadap PDB, 

proporsi usaha mikro (35,81%), diikuti oleh usaha kecil 

(9,68%), dan usaha menengah (13,59%) (Hartarto dan 

Muhadjir, 2013). 

Walaupun UMK menduduki posisi strategis dan 

berperan penting dalam perekonomian di Indonesia, 

kenyataannya masih ada UMK yang menghadapi cukup 
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banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh 

UMK biasanya terkait dengan kurangnya pasokan bahan 

baku (produksi), sulitnya pemasaran hasil, sulitnya akses 

permodalan, terbatasnya sumber energi, akses informasi, 

ketersediaan teknik dan keahlian, ketersediaan 

infrastruktur, kesulitan dalam pembayaran pajak, 

pengaruh inflasi, dan masalah lingkungan. Semua 

permasalahan tersebut menghambat tercapai tujuan 

UMK sehingga sulit untuk mampu bersaing, sehingga 

pemerintah perlu melakukan pembinaan dan 

pengembangan terhadap UMK (Kasih dan Aprilia, 

2013). 

Kota Palembang terkenal dengan beberapa sentra 

atau kampung UKM, seperti kampung pempek, 

kampung digital kerupuk kemplang, sentra produksi kain 

jumputan dan tenun tajung di Kawasan Tuan Kentang 

Kecamatan Seberang Ulu I, pusat perdagangan ukiran 

kayu Palembang di sekitar Masjid Agung Palembang. 

Kawasan Jalan Faqih Jalaluddin 226/19 Ilir, sentra 

kemplang panggang Pipa Reja, dan lain sebagainya.  

Salah satu objek sentra usaha yang perlu 

mendapatkan perhatian dalah usaha mikro pedagang 

kemplang panggang yang ada di sepanjang Jalan Pipa 

Reja Kecamatan Pipa Reja Kecamatan Pipa Reja 

Kecamatan Kemuning Palembang. Para pedagang ini 

telah ada sejak lama di sepanjang jalan yang strategis 

dan kawasan ini terkenal sebagai pusat penjualan 

kemplang panggang. Jejeran kemplang panggang yang 

bergantungan menarik minat cukup banyak pembeli dan 

calon pembeli. Kemplang panggang khas Palembang ini 

dapat dijadikan oleh-oleh oleh pembeli untuk sanak 

keluarga dan teman.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kawasan Perdagangan Kemplang 

Panggang Panggang Jalan Pipa Reja 

 

Mitra sasaran pembinaan adalah UKM Kemplang 

Panggang milik Ibu Leni (Mitra I) dan UKM Milik Ibu 

Sawiyah (Mitra II). Kedua mitra telah memulai usahanya 

di kawasan Pipa Reja sejak tahun 2011. Bahan baku 

pembuatan kemplang panggang adalah Ikan Tenggiri 

(Tenggiri Papan, Tenggiri, atau Gabus) dan udang. Porsi 

ikan dan udang dalam pembuatan kemplang panggang 

hanya sedikit digunakan, bahan lainnya adalah sagu, 

garam dan telur. Harga jual per kantong kemplang 

panggang yang terbuat dari Tenggiri Papan (sekantong 

isi 20 keping) berkisar Rp. 15.000,- – Rp. 25.000,-. 

Sedangkan jika kemplang panggang terbuat dari ikan 

tenggiri atau gabus atau bahkan udang berkisar antara 

Rp. 50.000,--Rp. 100.000,-. Kalkulasi keuntungan rata-

rata Rp 290 ribu per hari ketika musim sepi dan 

keuntungan sampai Rp 750 ribu (terjual 50 kantong) 

dalam sehari jika ramai terutama saat menjelang lebaran 

dan tahun baru.  

Kedua mitra dalam menjalankan aktivitasnya 

mengalami permasalahan yang sama yakni belum ada 

kemasan dan merek sebagai pengenal dan belum 

menggunakan strategi pemasaran secara daring apalagi 

ketidakmampuan untuk memetakan usaha. Oleh karena 

itu, melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang 

didanai oleh Kemenristekdikti ini diharapkan dapat 

menjadi solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi 

oleh kedua mitra. Diharapkan pula dapat meningkatkan 

omset usaha karena kedua mitra telah dapat 

menggunakan media pemasaran secara daring dan 

mampu memetakan usahanya sehingga dapat 

mengembangakan usaha dan menerapkan strategi yang 

jitu.  

 

Permasalahan Mitra  

 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap 

UKM pedagang Kemplang Panggang di Jalan Pipa, 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Belum memiliki kemasan plastik yang berlogo atau 

dengan kata lain belum memiliki identitas usaha. 

Tidak memiliki merek (brand) atau identitas, 

sehingga pelanggan sulit mengenali nama dan 

pemilik usaha. Dengan kata lain belum ada aktivitas 

promosi sama sekali. 

b. Belum menggunakan media promosi secara daring, 

sehingga mitra hanya mengharapkan penjualan dari 

pembeli di lokasi kawasan Pipa Reja saja. 

c. Belum mampu memetakan usaha sehingga tidak 

mengetahui strategi apa saja yang dapat diterapkan 

untuk mengembangkan usaha agar usaha memiliki 

perkembangan yang signifikan.  

 

METODOLOGI   

 

Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah dimulai dari tahap persiapan dan 

perencanaan, tahap implementasi kegiatan pelatihan 

(pelatihan pemasaran dan penggunaan media promosi 

secara daring, pelatihan pemetaan usaha menggunakan 
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analisis SWOT), tahap evaluasi dan monitoring, dan 

tahap refleksi.  
 

Partisipasi Mitra  

 

Pengusul dan kedua mitra, masing-masing memiliki 

peran penting dalam kesuksesan kegiatan pengabdian 

masyarakat ini. Pengusul berperan dalam melaksanakan 

kegiatan pelatihan. Sedangkan mitra berperan aktif 

dalam memberikan masukkan mengenai penyusunan 

program kegiatan, pembuatan jadwal kegiatan, desain 

kemasan yang diinginkan, dan kegiatan-kegiatan diskusi. 

 

Target Luaran 

 

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk 

memberdayakan sekelompok masyarakat sasaran agar 

menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Oleh 

karena itu target luaran yang ingin dicapai dalam 

kegiatan ini adalah sebagai berikut :  

1. Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan 

mengenai  pemasaran, promosi produk, dan 

terciptanya merek (brand), dan kantong plastik 

berlogo. Dengan demikian, diharapkan usaha 

dapat dikenal lebih luas dan meningkatkan 

jumlah calon pelanggan sebesar 30% 

dibandingkan sebelumnya. 

2. Diperolehnya pengetahuan dan kemampuan 

memetakan usaha dengan menggunakan 

analisis SWOT sehingga pelaku usaha/pemilik 

UKM dapat menyiapkan dan menerapkan 

strategi jitu yang dapat mengembangkan 

usahanya ke dapan. 

 

HASIL YANG DICAPAI 

 

Tahap persiapan dan perencanaan, pada tahap ini tim 

pelaksana melakukan beberapa persiapan dan 

perencanaan antara lain : 

1. Sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat ke mitra 

1 dan mitra 2. Pada tahap ini diberikan penjelasan 

mengenai maksud dan tujuan, metode dan teknis 

pelaksanaan pengabdian masyarakat, serta akan 

disepakati permasalahan yang menjadi prioritas 

untuk dicarikan solusinya. Kegiatan sosialisasi ini 

dilaksanakan pada tanggal 24/03/2018.  

2. Penyusunan program kegiatan dengan mitra 1 dan 

mitra 2 untuk  menentukan bentuk, waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan. Kegiatan FGD dengan kedua 

mitra dilaksanakan pada tanggal 25/03/2018.  

3. Tahap implementasi kegiatan pelatihan, pada tahap 

ini tim pelaksana memulai kegiatan sesuai dengan 

jadwal yang sudah ditentukan dan disepakati bersama 

dengan mitra. Pelatihan pertama yang dilakukan 

adalah pelatihan pemasaran dan promosi dengan 

menggunakan media promosi secara daring yang 

dilaksanakan tanggal 30/03/2018  dan 31/03/2018.  

   

Gambar 2. Pelatihan Pemasaran dan Promosi 

menggunakan media promosi secara daring bagi Mitra 1 

dan Mitra 2 

Adapun materi pemasaran yang diberikan kepada kedua 

mitra adalah mengenai 4P, yakni :  1. Produk atau 

Layanan (Product), 2. Harga (Price),  3. Promosi 

(Promotion), dan 4. Lokasi Distribusi (Place). Kedua 

mitra diajak untuk menjawab dengan mendeskripsikan 

4P dari usaha mereka.  

Berikut ini adalah hasil dari kegiatan pelatihan yakni 

tersedianya kantong plastik bermerek  untuk mitra 1 dan 

mitra 2  yang digunakan dalam pembungkusan kemplang 

panggang. Dengan demikian, sudah tersedia identitas 

usaha bagi kedua mitra. Kedua mitra menggunakan 

nama anak mereka masing-masing sebagai merek 

dagang. Ibu Leni menggunakan merek “Mak Mike 

sedangkan Ibu Sawiyah menggunakan merek “Mak 

Elsa”.  Kotler dan Armstrong (2007) mereka merek 

adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau 

kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk 

mengenali produk atau jasa dari seseorang atau penjual 

dan untuk membedakannya dari produk pesaing. Dengan 

demikian merek mengidentifikasi pembuat atau penjual 

dari suatu produk. Merek juga  merupakan janji penjual 

untuk menyampaikan kesimpulan sifat, manfaat, dan jasa 

spesifik secara konsisten kepada pembeli. 
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Gambar 3. Logo Merek Mitra 1 dan Mitra 2 yang Tertera 

di Kantong Pembungkus Kemplang Panggang 

Tim pelaksana juga memberikan pelatihan pemasaran 

dengan menggunakan media promosi secara daring. 

Selanjutnya pelatihan memetakan usaha dengan 

menggunakan analisis SWOT. Pelatihan dilaksanakan 

tanggal 1/06/2018 dan 2/06/2018.  

 

Analisis SWOT membadingkan antara factor ekternal 

peluang (opportunies) dan ancaman (threats) dengan 

factor internal kekuatan (strenghs) dan kelemahan 

(weaknesses) (Rangkuti, 2004). Menurut Ferrel dan 

Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk 

memberikan informasi dari analisis situasi dan 

memisahkannya dalam pokok persoalan internal 

(kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal 

(peluang dan ancaman). Analisis SWOT akan 

mendeskripsikan apakah informasi tersebut berindikasi 

sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai 

tujuan atau bahkan memberikan indikasi bahwa terdapat 

rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk 

memenuhi pemasukan yang diinginkan. 

Adapun gambaran analisis SWOT yang dibuat oleh 

pihak mitra 1 dan mitra 2 adalah sebagai berikut:  

Kondisi internal 

a. Jiwa wirausaha pelaku/pemilik usaha  

Kedua mitra telah ada kemauan untuk 

berwirausaha. Ini merupakan modal yang 

sangat besar untuk mengembangkan usaha di 

masa yang akan datang.  

b. Kemitraan 

Jalinan kerja sama telah ada dan telah 

dilakukan. Kedua mitra telah memiliki kerja 

sama yang baik dengan beberapa UKM 

pedagang kemplang panggang lainnya disekitar 

kawasan Pipa Reja. 

c. Lokasi usaha kedua mitra  

Lokasi usaha kedua mitra cukup strategis 

karena berada di pinggir jalan yang cukup 

strategis juga dekat dengan jalan utama serta 

memiliki aksesibiltas yang baik merupakan lalu 

lalang kendaraan baik roda dua maupun roda 

empat. 

d. Ruang pengolahan di lokasi usaha (rumah 

mitra) 

Ruang pengolahan usaha di lokasi usaha kedua 

mitra merupakan salah satu kelemahan karena 

tidak mencukupi kebutuhan penempatan alat 

dan bahan pembuatan kemplang panggang. 

e. Struktur organisasi  

Struktur organisasi pada kedua UKM ini juga 

merupakan kelemahan karena sifatnya masih 

kekeluargaan dan juga kurangnya karyawan 

yang membantu oleh karena itu mengandalkan 

peran anggota keluarga (suami dan anak-anak). 

f. Proses pengolahan 

Proses pengolahan atau pembuatan kemplang 

panggang pada kedua mitra ini sudah cukup 

baik karena sudah sesuai prosedur umum 

pembuatan kemplang panggang yang biasa 

dilakukan industri yang sama pada umumnya, 
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hanya saja tingkat higienitas yang perlu 

diperhatikan pada saat penjemuran, 

pemanggangan, dan pembungkusan cabai 

kemplang panggang.  

g. Alat-alat pengolahan 

Alat-alat pengolahan pada kedua mitra ini 

sebagian besar sudah cukup memadai, akan 

tetapi penyimpanan kemplang panggang 

sementara sebelum dibungkus, pembotolan 

cabai, dan tempat pemajangan produk. 

h. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan masih belum cukup artinya 

bukan tenaga ahli khusus pembuat kemplang 

panggang yang handal. 

i. Bahan baku 

Bahan baku yang digunakan pada kedua mitra 

ini dalam pembuatan kemplang panggang 

cukup berkualitas dengan tepung tapioka 

kualitas satu (hard flour) dikelasnya, garam 

beryodium, dan penyedap rasa.  

Kondisi eksternal : 

a. Konsumen kemplang banyak 

Salah satu hobi masyarakat perkotaan dan modern 

adalah menyukai cemilan dan makanan yang dapat 

dijadikan makanan tambahan untuk makanan 

utama. Oleh karena itu, kemplang panggang 

merupakan makanan tambahan dan dapat dijadikan 

oleh-oleh bagi sanak keluarga dan teman. 

b. Keberadaan usaha mitra dengan produk sejenis 

Produk kemplang saat ini sudah mulai marak 

berkembang seiring dengan permintaan kemplang. 

Kemplang panggang salah satu produk serupa 

dengan kemplang goreng dengan harga yang relatif 

lebih murah dibandingkan dengan kemplang 

goreng. 

c. Kenaikan tarif listrik dan BBM 

Kenaikan keduanya memiliki dampak secara 

langsung yaitu meningkatnya biaya produksi 

pembuatan kemplang panggang.  

d. Hubungan usaha mitra dengan masyarakat, 

Hubungan dengan masyarakat sekitar cukup baik 

terjalin, kedua mitra merupakan orang yang senang 

bermasyarakat. 

e. Gangguan keamanan 

Ancaman pencurian adalah salah satu gangguan 

nyata bagi kelangsungan usaha kedua mitra. 

f. Daya tawar kemplang panggang 

Pembeli atau calon pembeli kemplang panggang 

biasanya menawar terlalu rendah karena melihat 

tampilan kemplang panggang dan tempat 

usaha/penjualan kemplang panggang yang dinilai 

kurang representatif. 

g. Stabilitas ekonomi 

Peningkatan nilai tukar dollar terhadap rupiah 

secara tidak langsung telah meningkatkan harga 

bahan baku pembuatan kemplang panggang pada 

usaha kedua mitra. 

h. Meningkatnya pencari kerja 

Pencari kerja merupakan salah satu peluang karena 

dengan sedikit pelatihan maka mereka sudah dapat 

memasarkan produk kemplang panggang.  

Selanjutnya kedua mitra memetakannya ke dalam 

matriks SWOT dan melakukan analisis strategi yang 

perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha mereka ke 

depan.   

 

4. Tahap monitoring dan evaluasi, pada tahap ini tim 

pelaksana mengadakan kegiatan monitoring untuk 

melihat dan mengetahui apa saja kendala dan masalah 

yang muncul di lapangan setelah kegiatan pelatihan 

dilakukan. Kemudian dilakukan evaluasi apabila 

memang muncul kendala dan masalah untuk selanjutnya 

dicarikan solusi agar kegiatan tetap berlangsung dengan 

baik sesuai yang diharapkan.   Monitoring hasil kegiatan 

tim pelaksana pada mitra 1 dan mitra 2 dilaksanakan 

pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 april 2018).  

Disamping itu, terjadi peningkatan penerapan IPTEK, 

pada kedua mitra dimana pengetahuan dan skill pelaku 

usaha UKM untuk mitra 1 dan mitra 2 telah lebih baik 

karena telah memiliki kemampuan pemasaran secara 

daring dengan memanfaatkan sosial media yang ada 

khusus facebook dan whats app/WA. Peningkatan 

kemampuan manajemen usaha pada mitra 1 dan mitra 2 

dengan capaian sebesar 65%. Hal ini ditunjukkan 

melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

masing-masing mitra dalam pengelolaan manajemen 

usaha yang dilihat dari kemampuan memmetakan usaha 

dan membuat strategi usaha dalam rangka 

mengembangkan usaha ke depan. 

 
Gambar 4. Perkembangan Usaha Mitra I dan Mitra II  
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Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dipulikasikan 

dalam Sumsel Update (Kanal Berita Sumsel) dengan link 

http://sumselupdate.com/pelatihan-dan-pendampingan-

dalam-meningkatkan-pemasaran-kemplang-panggang-

di-kelurahan-pipa-reja-kota-palembang/ 

 

KESIMPULAN  

 

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat pada 

UKM pedagang kemplang panggang   Jalan Pipa Reja 

Kota Palembang adalah terjadi peningkatan daya saing 

pada kedua mitra UKM pedagang kemplang panggang 

(skill manajemen usaha dan  skill pemasaran sebesar 

70%. Disamping itu, terjadi peningkatan penerapan 

IPTEK dengan capaian sebesar 75% pada kedua mitra. 

Begitu pula halnya sudah dilaksanakan peningkatan 

kemampuan manajemen usaha pada UKM pedagang 

kemplang panggang dengan capaian sebesar 65%. Saran 

dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah 

dilaksanakan selama 8 bulan, yakni: 1. diperlukan 

perhatian khusus dari pemerintah kota untuk menjadikan 

sentra-sentra usaha/ukm seperti sentra usaha kemplang 

panggang jalan pipa reja untuk menjadi kawasan khusus 

yang ditata, ditertibkan, dan bahkan dikelola untuk 

dijadikan lokasi kawasan wisata atau pusat oleh-oleh 

khas Palembang, 2. Diperlukan adanya pembimbingan 

secara teknis bagi para pelaku usaha kemplang panggang 

jalan pipa reja untuk memanfaatkan media digital 

marketing dalam memasarkan produk dan meningkatkan 

omset pemasaran, 3. Dan diperlukannya dukungan 

pemerintah untuk para pelaku usaha kemplang panggang 

jalan pipa reja untuk dipermudah mengakses kredit bank 

dalam rangka mengembangkan usaha mereka. 
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ABSTRAK: Teknologi drone yang berkembang sangat pesat saat ini masih banyak belum dikenal oleh siswa-siswa 

pada sekolah khususnya octocopter sebagai salah satu jenis drone. Octocopter yang memiliki delapan rotor sebenarnya 

telah banyak digunakan namun tidak popular jika dibandingkan dengan quadcopter seperti yang ada di pasaran. Oleh 

karena itu pada pengabdian ini, tim memberikan pengenalan serta mengajari siswa untuk merakit octocopter sehingga 

diharapkan siswa akan lebih kenal dan memiliki kemampuan untuk melakukan perakitan octocopter tersebut. 

 

Kata Kunci: Drone, Octocopter, Perakitan, Siswa 

 

ABSTRACT: Drone technology that is developing very rapidly at this time is still unknown to students in schools, 

especially octocopter as one type of drone. Octocopter which has eight rotors has actually been used a lot but is not 

popular compared to quadcopter like the one on the market. Therefore, in this service, the team provided an introduction 

and taught students to assemble the octocopter so that students would be more familiar with and have the ability to 

assemble the octocopter. 

 

Keywords: Drone, Octocopter, Assembly, Students 

 

PENDAHULUAN 

 

Berita tentang kemajuan teknologi dalam segala 

bidang dewasa ini begitu sering didengar baik melalui 

media cetak, media televisi maupun media online. Ilmu 
pengetahuan telah berkembang dengan sangat cepat 

menyentuh berbagai bidang kehidupan. Berbagai macam 

metode dan peralatan yang dipergunakan pun semakin 

canggih. Kemajuan ini didukung dengan perkembangan 

dunia elektronika dan digital yang semakin hari semakin 

meningkat. Begitu pula dengan perkembangan dunia 

penerbangan. Saat ini telah berkembang teknologi 

pesawat tanpa awak (unmanned aerial vehicle/UAV) 

yang dikenal oleh masyarakat awam dengan drone. UAV 

ini memegang peranan penting karena UAV tersebut 

dapat mengurangi pengeluaran dana untuk beberapa 
aplikasi dengan menggunakan peralatan selain UAV serta 

dapat mengurangi resiko terhadap keselamatan orang 

dalam aplikasinya pada tempat yang berbahaya. 

Kegunaan UAV ini diantaranya adalah pemetaan udara, 

survey lahan, mitigasi bencana alam, monitoring jalan 

raya, photography, dan lain-lain. Seiring 

perkembangannya UAV ini terbagi lagi atas 2 jenis yaitu 

fixed-wing dan rotary-wing. Fixed-wing merupakan 

UAV yang bentuk sayapnya sudah tetap (fix) sedangkan 

untuk jenis rotary-wing merupakan UAV yang 

komponen geraknya berupa baling-baling yang berputar 

(rotor). Multicopter atau multirotor termasuk pada jenis 

UAV rotary-wing. Multicopter ini telah banyak diteliti 

oleh orang untuk berbagai kepentingan seperti pada 

dunia medis yaitu penyemprotan nyamuk malaria, 

Chikungunya, bidang pertanian seperti :  pengawasan 
dan monitoring lahan pertanian, penginderaan jarak jauh 

untuk tanaman dan lahan, mitigasi bencana alam 

misalnya gempa bumi, monitoring banjir dan bencana 

alam lainnya. 

Mengingat telah berkembangnya dunia UAV ini 

maka teknologi UAV ini harus pula disosialisasikan 

hingga ke sekolah-sekolah. Apalagi saat ini komponen 

pendukung UAV ini telah dijual bebas dan mudah 

didapatkan dengan harga terjangkau. Perakitan UAV ini 

juga tergolong cukup mudah dipelajari. Sosialisasi ini 

akan dilakukan pada sekolah-sekolah dengan harapan 

pengetahuan tentang teknologi UAV ini dapat dikenal 

oleh siswa-siswa sekolah.  

Oleh karena itu pada kegiatan pengabdian kali ini 

akan mengenalkan komponen pendukung UAV 

khususnya octocopter pada siswa-siswa sekolah 

menengah atas (SMA). SMA Mandiri Palembang 

merupakan salah satu sekolah swasta yang memiliki 

siswa cukup banyak. Sekolah ini pun seperti sekolah lain 
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bermaksud untuk meningkatkan kemampuan dan 

kreativitas siswanya sehingga sekolah ini menjadi target 

untuk mengenalkan teknologi UAV ini.. 
 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Berdasarkan analisis situasi dan observasi di 

lapangan, di SMA Mandiri Palembang ini siswanya 

masih banyak yang belum mengetahui dan mengenal 

teknologi UAV atau drone serta mengerti akan perakitan 

drone. Untuk itu diperlukan suatu bentuk pengenalan dan 

sosialisasi serta bimbingan tutorial kepada siswa pada 

SMA Mandiri Palembang tersebut sehingga mereka 

mampu memahami dan mampu merakit dan memrogram 

drone untuk menjalanan fungsi tertentu seperti foto 

udara dan lain-lain.. Untuk membuat mereka tertarik, 
perlu adanya alat bantu beserta contoh-contoh yang 

dibuat semenarik mungkin dan semudah mungkin materi 

yang diberikan untuk mereka pahami. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu : 

 Agar dapat memahami prinsip kerja dari 
komponen pendukung UAV/drone.   

 Agar dapat mengetahui bagaimana proses 

perakitan UAV/drone  

 Agar dapat memrogram UAV/drone agar dapat 

bergerak sesuai dengan kehendak kita. 

Adapun manfaat yang didapat oleh siswa-siswa di 

SMA Mandiri Banyuasin yaitu : 

1. Menambah pengetahuan dalam penggunaan 
teknologi 

2. Dapat menambah wawasan tentang ilmu 

pengetahuan 

3. Dapat memanfaatkan pengetahuan tentang 

teknologi drone  

Sedangkan manfaat yang didapat untuk penyuluh 

adalah : 

1. Dapat mengabdikan keahlian yang dimiliki 
sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. 

2. Dapat menambah kredit point bagi Universitas 

Sriwijaya di mata masyarakat. 

 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

Sebagai salah satu usaha untuk mengenalkan dan 

membangun pengetahuan bagi siswa-siswa di sma 

mandiri palembang adalah dengan kunjungan ke sma 

mandiri palembang tersebut dan memberikan masukan 

berupa sosialisasi dan penyuluhan serta pemaparan pada 

siswa-siswa di sma mandiri palembang tentang apa itu 

uav/drone, kegunaannya, serta bagaimana merancang 

dan merakitnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap 
muka langsung, peragaan ataupun simulasi serta tanya 

jawab. 

 

 

 

KETERKAITAN 

 

Keterkaitan dalam hal ini adalah antara tim penyuluh, 

Universitas Sriwijaya, siswa-siswa di SMA Mandiri 

Palembang dan pemerintah daerah setempat yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut ini : 

 Pemerintah daerah setempat sebagai instansi 

yang berwenang mengurusi masalah sekolah 

dan guru serta siswa, dengan adanya kegiatan 

ini maka usaha untuk menjalankan program 
perintah dapat terlaksana. 

 Siswa-siswa di SMA Mandiri Palembang, 

keterkaitannya sangat besar pada kegiatan ini, 

selain dapat meningkatkan wawasan juga dapat 

lebih meningkatkan pengetahuan bagi siswa-

siswa di SMA Mandiri Palembang sehingga 

dapat menunjang program yang telah 

ditetapkan. 

 Universitas Sriwijaya, dengan adanya kegiatan 

ini maka masyarakat dapat lebih mengenal dan 

merasakan kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan mereka, serta dapat berupa sumbangsih 

yang diberikan Universitas Sriwijaya pada 

wilayah sekitas. 

 Penyuluh/peserta kegiatan, dapat lebih mengamalkan 

ilmu yang dimiliki demi ikut membangun masyarakat 
melalui pendidikan 

 

METODE 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan 

ke lokasi, penjelasan, diskusi dengan Kepala Sekolah 

serta presentasi dan tanya jawab. Adapun materi yang 

akan diberikan adalah pengertian, proses perancangan 

dan perakitan octocopter, pemrograman 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 

2018, dengan tahapan acara yaitu 

1. Pengecekan pengetahuan, pada tahapan ini 

dilakukan dengan cara menanyakan kepada para 

siswa tentang apa yang mereka ketahui tentang 

drone/UAV khususnya octocopter. 

2. Penjelasan teori dan prinsip kerja serta 
komponen drone 

3. Proses perakitan octocopter 

4. Uji coba terbang 
 

Adapun hasil berupa foto kegiatan ini dapat dilihat pada 

gambar berikut ini : 

 

 

 
 

 

 

 

1133



 
Pengenalan dan Perakitan Octocopter pada Siswa-Siswa SMA Mandiri Palembang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Anggota tim sedang menjelaskan teori 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Anggota tim sedang menjelaskan komponen 

drone 

 
Gambar 3. Anggota tim sedang mencontohkan tentang 

perakitan 

 
Gambar 4. Anggota tim sedang uji terbang drone 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan. Siswa 

jadi mengetahui bahwa drone tersebut memiliki banyak 
jenis dan komponen pendukungnya. Selain itu siswa juga 

mengetahui bagaimana merakit drone.  
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PEMBUATAN PROFIL SEKOLAH SEBAGAI SARANA PROMOSI PADA MA 
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ABSTRAK: Dalam menjalankan kegiatannya, sebuah sekolah tentunya akan memerlukan sebuah bentuk promosi. Di 

dalam promosi tersebut, salah satu begian penting yakni profil sekolah. Promosi akan dilakukan untuk memperkenalkan 

kegiatan yang ada, struktur pada sekolah tersebut. Sekolah MA Ma’arifatul Ulum sebagai sebuah Lembaga Pendidikan 

juga memerlukan promosi. Pengabdian ini dimaksudkan untuk membantu MA Ma’arifatul Ulum dalam menyusun 

promosi dalam bentuk profil sekolah melalui video yang diupload pada jaringan internet dengan harapan sekolah ini 

akan mendapatkan kerja sama serta menambah kualitas Pendidikan pada sekolah ini. 

 

Kata Kunci: MA Ma’arifatul Ulum, Profil sekolah, Promosi, Sekolah 

 

 

ABSTRACT: In carrying out its activities, a school will certainly require a form of promotion. In the promotion, one of 

the important things is the school profile. Promotion will be carried out to introduce existing activities, structures at the 

school. The MA Ma’arifatul Ulum School as an Educational Institution also requires promotion. This service is 

intended to help MA Ma'arifatul Ulum in compiling promotions in the form of school profiles through videos uploaded 

on the internet network with the hope that this school will get cooperation and increase the quality of education in this 

school. 

 

Keywords: MA Ma’arifatul Ulum, School Profile, Promotion, School 

 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi Informasi saat ini telah berkembang 

dengan sangat cepat dan telah berubah menjadi sebuah 

kebutuhan bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi 

informasi ini dalam segala bidang telah mendorong 

orang untuk berlomba-lomba mempelajari dan 

mengembangkannya. Pemanfaatannya mulai dari jual 

beli barang, promosi baik barang, jasa maupun kegiatan, 

pencarian data dan literatur dan lain sebagainya yang 

tentunya semua dilakukan oleh orang-orang. Sehingga 

kebutuhan ini bukanlah lagi menjadi suatu kalangan 

tertentu saja tapi saat ini telah berkembang menjadi 

kebutuhan hampir semua orang. Salah satu kegunaan 

yang sering dilakukan adalah untuk kepentingan promosi 

dan juga kebutuhan untuk memperkenalkan sesuatu 

kepada dunia luas.  

Promosi dilakukan dalam rangka untuk 

memperkenalkan sesuatu kepada dunia luas dengan 

harapan untuk mencari kerjasama, mendatangkan 

keuntungan, maupun sebagai ajang untuk menunjukkan 

keberhasilan dan kesuksesan. Oleh karena itu kebutuhan 

akan promosi ini penting sekali untuk dilakukan pada 

suatu instansi ataupun lembaga. Salah satu bagian dari 

promosi tersebut adalah pembuatan profil terhadap suatu 

instansi atau lembaga. Profil yang menunjukkan 

bagaimana instansi atau lembaga tersebut menjalankan 

aktivitasnya, dan keberhasilannya dan lain-lain. Namun 

terkadang ada pula yang memanfaatkan profil ini untuk 

mencari bantuan dan menawarkan kerja sama guna 

pengembangan pada instansi atau lembaga tersebut. 

Profil ini juga berguna untuk memudahkan orang dalam 

mencari informasi tentang instansi atau lembaga tersebut 

misalnya untuk keperluan akreditasi ataupun sertifikasi. 

Madrasah Aliyah (MA) Ma’arifatul UlumBanyuasin 

merupakan salah satu lembaga pendidikanswasta yang 

bergerak juga pada bidang keagamaan, memiliki siswa 

dan guru cukup banyak. Namun disana sini masih 

terdapat kekurangan padahal lembaga ini memiliki 
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potensi untuk berkembang khususnya di daerah 

Banyuasin yang merupakan sebuah daerah dengan 

kepercayaan terhadap lembaga yang bergerak di bidang 

agama cukup tinggi. Oleh karena itu, MA Ma’arifatul 

Ulum ini membutuhkan kerjasama dengan pihak luar 

dan juga bantuan untuk mengembangkan diri agar dapat 

lebih maju lagi. Oleh karena itu MA Ma’arifatul Ulum 

ini membutuhkan profile sekolah yang bagus untuk 

mempromosikan kegiatan yang ada pada MA tersebut. 

Namun dalam upaya pembuatan profile tersebut 

memiliki kendala diantaranya yaitu sumber daya yang 

tersedia sangat kurang khususnya orang dan dana. Oleh 

karena itu, pada usulan pengabdian pada masyarakat ini 

diusulkan untuk membantu MA Ma’arifatul Ulum ini 

dalam pembuatan profile yang bagus sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai ajang promosi dan mencari kerja 

sama dengan pihak lain. 
 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Berdasarkan analisis situasi dan observasi di 

lapangan, di MA Ma’arifatul UlumBanyuasinsiswanya 

banyak dan memiliki potensi baik lingkungan, asset dan 

lain-lain namun masih terkendala pada dana dan bantuan 

lain untuk pengembangannya. Untuk itu diperlukan 

suatu bentuk pengenalan dan sosialisasi serta 

promosidari MA Ma’arifatul UlumBanyuasin tersebut 

sehingga mereka mampu untuk mempromosikan 

kegiatan mereka pada dunia luar guna membuat instansi 

atau lembaga maupun pihak lain dapat tertarik untuk 

bekerja sama dengan MA Ma’arifatul Ulum ini. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu : 

 Membantu MA Ma’arifatul Ulum dalam membuat 

profile sekolah.   

 Membantu MA Ma’arifatul Ulum dalam 

mengembangkan madrasahnya melalui kerja sama 

dengan pihak luar 

 Membantu MA Ma’arifatul Ulum mempromosikan 

kegiatan dan informasi tentang MA Ma’arifatul 

Ulum ini. 

Adapun manfaat yang didapat oleh MA Ma’arifatul 

UlumBanyuasin yaitu : 

1. Mengembangkan Madrasahnya dengan pihak luar 

2. Mencari kerja sama dengan pihak luar 

3. Memberikan informasi kepada pihak luar tentang 

MA Ma’arifatul Ulum 

 

Sedangkan manfaat yang didapat untuk tim pengabdian 

pada masyarakat adalah : 

1. Dapat mengabdikan keahlian yang dimiliki sebagai 

bentuk pengabdian pada masyarakat. 

2. Dapat menambah kredit point bagi Universitas 

Sriwijaya di mata masyarakat. 

 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan 

sebagai salah satu usaha untuk membantu ma ma’arifatul 

ulumbanyuasin dalammembuat profil. Adapun profil ini 

berguna untuk mempromosikan dan memberikan 

informasi yang ada pada mama’arifatul ulum dalam 

upaya untuk mencari kerja sama dengan pihak 

luar.Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka 

langsung, wawancara dengan pengurus ma ma’arifatul 

ulum seperti ketua yayasan, kepala sekolah, guru, 

pengambilan foto dan video terhadap fasilitas, ruang 

kelas, lingkungan dan peliputan kegiatan pada 

MAMa’arifatul ulum ini. 

 

KETERKAITAN 

 

Keterkaitan dalam hal ini adalah antara tim pengabdian 

pada masyarakat, Universitas Sriwijaya, pengurusMA 

Ma’arifatul UlumBanyuasin dan pemerintah daerah 

setempat yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini : 

 Pemerintah daerah setempat sebagai instansi yang 

berwenang mengurusi masalah MA dan guru serta 

siswa, dengan adanya kegiatan ini maka usaha untuk 

menjalankan program pemerintah dapat terlaksana. 

 PengurusMA Ma’arifatul UlumBanyuasin, 

keterkaitannya sangat besar pada kegiatan ini, selain 

dapat meningkatkan wawasan juga dapat lebih 

meningkatkan pengetahuan bagi pengurus MA 

Ma’arifatul UlumBanyuasin sehingga dapat 

menunjang program yang telah ditetapkan. 

 Universitas Sriwijaya, dengan adanya kegiatan ini 

maka masyarakat dapat lebih mengenal dan 

merasakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

mereka, serta dapat berupa sumbangsih yang 

diberikan Universitas Sriwijaya pada wilayah sekitas. 

 Penyuluh/peserta kegiatan, dapat lebih mengamalkan 

ilmu yang dimiliki demi ikut membangun masyarakat 

melalui pendidikan. 

 

METODE 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui pemantauan 

ke lokasi, wawancara dan diskusi dengan Kepala 

Sekolah, pengambilan foto dan video dan yang terakhir 

adalah pembuatan profile. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan Pengabdian ini telah selesai dilaksanakan 

dengan beberapa tahapan  

1. Wawancara dengan pengelola sekolah (kepala 

sekolah, yayasan) 

2. Pengambilan data pada MA Marifatul Ulum 

Banyuasin 

3. Pembuatan video 

4. Penyusunan video profil sekolah 

 

Adapun hasil dari kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

 
Gambar 1. Tampilan awal dari video profil 

 

 
Gambar 2. Tampilan papan nama dari MA Marifatul 

Ulum 

 

 
Gambar 3. Tampilan papan nama dari Unit Usaha pada 

MA Marifatul Ulum 

 
Gambar 4. Tampilan Kantor MA Marifatul Ulum 

 
Gambar 5. Tampilan Mushola MA Marifatul Ulum 

 

 
Gambar 6. Tampilan Kegiatan Upacara 17 Agustus di 

MA Marifatul Ulum 

 

 
Gambar 7. Tampilan salah satu Ekstrakurikuler Hadrah 

MA Marifatul Ulum 
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Gambar 8. Tampilan Beberapa prestasi MA Marifatul 

Ulum 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan. 

Pembuatan profile ini berguna bagi pihak MA 

Ma’arifatul Ulum untuk membantu mempromosikan  

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang telah 

membantu penelitian melalui hibah Pengabdian Fakultas 

Teknik 2018. 
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ABSTRAK: Pondok Pesantren merupakansalah satu wadah dalam pembentukan karakter sesuai ajaran Rasulullah  

SAW dan juga merupakan wadah pendidikan guna menciptakan insan yang memiliki iman, dan ilmu agama serta 

berahlakul karimah. sebagai sebuah lembaga, Pondok Pesantren ini memerlukan sarana untuk mempromosikan diri 

serta mengenalkan kegiatan didalamnya juga sebagai sarana berdakwah. Salah satu media yang dapat digunakan untuk 

mencapai hal tersebut melalui website. Pada pengabdian ini dilakukan pembentukan website guna menunjang pondok 

pesantren tersebut mencapai tujuannya. 

 

Kata Kunci: Dakwah, PondokPesantren Al Fath, Website 

 

 

ABSTRACT: Islamic Boarding School is one of the containers in character building according to the teachings of the 

Prophet Muhammad and is also a place of education to create people who have faith, and the knowledge of religion as 

well as virtue. as an institution, this Islamic Boarding School needs a means to promote itself and introduce activities in 

it as well as a means of preaching. One medium that can be used to achieve this through the website. At this service the 

website was formed to support the boarding school to reach its destination. 

 

Keywords: Al FathIslamic Boarding School, Preaching, Website 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kemajuan teknologi dewasa ini semakin pesat. Ilmu 

pengetahuan berkembang dengan sangat cepat. Berbagai 

macam metode dan peralatan yang semakin canggih. 

Kemajuan ini tak luput dari semakin berkembangnya 

dunia informasi yang semakin hari semakin meningkat. 

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer dan 

handphone yang setiap saat semakin banyak dan juga 

semakin beraneka ragam menawarkan kelebihannya 

tentunya kelebihan teknologi yang dimiliki.  

Kebutuhan akan teknologi informasi telah merambah 

dengan cepat ke segala aspek kehidupan. Dengan 

teknologi informasi ini juga kebutuhan masyarakan 

dapat terpenuhi bahkan belanja pun saat ini telah 

menggunakan teknologi informasi. Untuk promosi, 

menawarkan produknya, mencari informasi tentang 

sesuatu ataupun memberikan informasi terhadap suatu 

lembaga atau kegiatan pun telah dilakukan menggunakan 

teknologi informasi pada saat ini. 

Salah satu bagian dari teknologi informasi yang saat 

ini berkembang begitu pesat adalah website. Website ini 

dipergunakan untuk memberikan informasi dan juga 

berkomunikasi dalam dunia maya. Oleh karena itu 

kebutuhan akan website bagi sebuah lembaga merupakan 

hal yang wajib untuk dilakukan agar lembaga tersebut 

dapat dikenal luas sehingga dapat meningkatkan kerja 

sama bahkan dapat meningkatkan penghasilan bagi 

lembaga tersebut. Dikarenakan banyaknya keunggulan 

dengan adanya penggunaan website ini maka banyak 

orang berlomba-lomba untuk membuat wesite ini akan 

tetapi untuk membuat website ini diperlukan keahlian 

dan juga dana yang cukup besar sehingga tidak semua 

lembaga dapat melakukannya. PondokPesantren Al Fath 

sebagai salah satu pondok pesantren yang memiliki 

tanah dan juga bangunan serta santri yang cukup besar 

dan banyak juga merasakan bahwa kebutuhan akan 

website ini juga sangat perlu sebagai ajang promosi dan 

mencari kerjasama serta memperkenalkan Pondok 

Pesantren ini kedunia luas. Pondok ini terdiri atas santri 

mahasiswa dan juga santri pelajar yang kurikulum 

pendidikannya seperti di Hadramaut, Yaman karena rate-

rata Ustadz pengajar dan juga pengasuh Pondok 
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Pesantren ini mengenyam pendidikannya di Hadramaut, 

Yaman. 

. 
 

IDENTIFIKASI MASALAH 

 

Berdasarkan analisis situasi dan observasi di 

lapangan, di Pondok Pesantren Al Fath Banyuasin 

membutuhkan website sebagai sarana untuk 

mempromosikan Pondok Pesantrennya, mencari 

kerjasama dan juga mencari santri yang ingin mondok 

dan juga memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada 

pada Pondok Pesantren tersebut. 

 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu : 

 Membantu Pondok Pesantren tersebut dalam 

membuat website  

 Membantu Pondok Pesantren tersebut dalam 

mempromosikan Pondok Pesantrennya 

 Membantu Pondok Pesantren tersebut dalam 

memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada pada 

Pondok Pesantren tersebut. 

 

Adapun manfaat yang didapat oleh PondokPesantren Al 

Fathyaitu : 

 Membantu Pondok Pesantren tersebut dalam 

membuat website  

 Membantu Pondok Pesantren tersebut dalam 

mempromosikan Pondok Pesantrennya 

 Membantu Pondok Pesantren tersebut dalam 

memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang ada pada 

Pondok Pesantren tersebut. 

Adapun manfaat yang didapat oleh Pondok Pesantren 

Al Fath Banyuasinyaitu : 

1. Mempromosikan Pondoknya kepada dunia luas 

melalui website 

2. Memperkenalkan Ustadz-ustadznya  

3. Memperkenalkan kurikulum dan kegiatan yang ada 

didalam Pondok Pesantren tersebut  

Sedangkan manfaat yang didapat untuk penyuluh adalah 

: 

1. Dapat mengabdikan keahlian yang dimiliki sebagai 

bentuk pengabdian pada masyarakat. 

2. Dapat menambah kredit point bagi Universitas 

Sriwijaya di mata masyarakat. 

 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

Sebagai salah satu usaha untuk mengenalkan 

kemajuan teknologi bagi PondokPesantren Al 

FathBanyuasin,kegiatan ini dilaksanakan secara tatap 

muka langsung,kunjungan ke Pondok Pesantren tersebut, 

wawancara, pengumpulan data-data, foto-foto 

lingkungan dan kegiatan pada Pondok Pesantren Al 

Fath,pembuatan website, diskusi hasilnya, pelatihan 

terhadap adminnya. 

 

KETERKAITAN 

 

Keterkaitan dalam hal ini adalah antara tim penyuluh, 

Universitas Sriwijaya, Pengurus Pondok Pesantren Al 

Fath Banyuasin dan pemerintah daerah setempat yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut ini : 

 Pemerintah daerah setempat sebagai instansi yang 

berwenang mengurusi masalah Pondok Pesantren, 

dengan adanya kegiatan ini maka usaha untuk 

memajukan Pondok Pesantren dan pengawasan 

terhadap Pondok Pesantren dapat tercapai. 

 Pengurus Pondok Pesantren Al Fath Banyuasin, 

keterkaitannya sangat besar pada kegiatan ini, selain 

dapat meningkatkan wawasan juga dapat lebih 

meningkatkan pengetahuan bagi pengurus Pondok 

Pesantren Al Fath Banyuasin sehingga dapat 

menunjang program yang telah ditetapkan. 

 Universitas Sriwijaya, dengan adanya kegiatan ini 

maka masyarakat dapat lebih mengenal dan 

merasakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

mereka, serta dapat berupa sumbangsih yang 

diberikan Universitas Sriwijaya pada wilayah sekitas. 

 Penyuluh/peserta kegiatan, dapat lebih mengamalkan 

ilmu yang dimiliki demi ikut membangun masyarakat 

melalui pendidikan. 

 

METODE 

 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui 

pemantauan kelokasi, penjelasan, diskusi dengan 

Pengurus Pondok Pesantren serta tanya jawab. Adapun 

materi yang akan diambil saat wawancara adalah sejarah, 

susunan kepengurusankegiatan-kegiatan yang dilakukan 

di Pondok Pesantren, dan jumlah asatidz dan santri, 

kegiatan pendukung untuk pencarian dana, pengambilan 

foto, video tentang lingkungan, gedung, ruang belajar 

dan kegiatan di Pondok. Setelah data lengkap baru 

dibuatkan websitenya. Kemudian hasil website tersebut 

didiskusikan kembali dengan pengurus Pondok 

Pesantren agar didapatkan website yang baik dan sesuai 

dengan keinginan para Pengurus Pondok Pesantren 

tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan Pengabdian ini telah selesai dilaksanakan 

dengan beberapa tahapan  

1. Metodewawancara 

Metode ini dilakukan dengan tanya jawab. Tanya 

jawab ini tentang seputar Pondok Pesantren seperti : 

susunan pengurus Yayasan dan pengurus harian, 

kurikulum, kegiatan yang dilaksanakan, struktur 

organisasi 

2. Metode disain web 

3. Metode ini merupakan metode terakhir yaitu 

memberil domain untuk web, merancang disain web, 

mengumpulkan foto dan data-data Pondok Pesantren, 

finalisasi web 

 

Adapun hasil dari pengabdian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a. Alamat web : www.albadardarussalam.org 

b. Gambar dari tampilan  web ini adalah sebagai berikut 

: 

 
Gambar 1 Tampilan web PondokPesantren Al Fath 

KESIMPULAN 

Kegiatan pengabdian ini telah selesai dilaksanakan. 

Website ini dapat dipergunakan sebagai ajang promosi, 

syiar dakwah Islam bagi segenap pengurus Pondok 

Pesantren Al Fath. Dengan dirancang website ini 

diharapkan Pondok Pesantren Al Fath ini dapat lebih 

dikenal oleh dunia luar. 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak 

Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya yang telah 

membantu penelitian melalui hibah Pengabdian Fakultas 

Teknik 2018. 
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PEMANFAATAN LIMBAH BAGLOG JAMUR TIRAM MENJADI BRIKET SEBAGAI 

PENGGANTI BAHAN BAKAR GAS DI KAMPUNG SUNGAI PEDADO KELURAHAN 

KERAMASAN KERTAPATI PALEMBANG 
  

Roosdiana  Muin 

  

Jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya  

Corresponding author: hendra_tkimia@unsri.ac.id 

  

ABSTRAK: Seiring berkembangnya budidaya jamur tiram di kalangan masuarakat menyebabkan meningkatnya limbah 

yang dihasilkan dari proses budidaya tersebut. Kampung Sungai Pedado, Keramasan Kertapati sebagai sentra budidaya 

jamur tiram di Palembang setidaknya menghasilkan 1,5 ton limbahbaglog non produktif selama siklus 3 bulan. 
Kebiasaan membakar limbah baglog yang menumpuk dikhawatirkan akan meningkatkan emisi gas CO2. Pengolahan 

limbah baglog menjadi briket perlu dipertimbangkan untuk mengurangi dampak emisi limbah sekaligus sebagai 

pengganti bahan bakar gas yang dipakai untuk sterilisasi baglog baru. Limbah baglog berpotensi diolah menjadi briket 

karena memiliki kandungan karbon cukup besar berkisar 49-52 %. Limbah baglog jamur tiram memiliki komposisi 

yaitu terdiri dari 80% serbuk gergaji, 10% dedak padi, 1,8% gipsum dan 0,4% TS Metode pengolahan limbah baglog 

menjadi briket dibagi menjadi empat tahap yaitu pre treatment, karbonisasi, penghalusan arang, pencampuran perekat, 

dan pencetakan. Dari hasil penelitian, briket yang dihasilkan telah memenuhi standar kalori SNI yaitu 4735 – 5759 

kal/g. Diharapkan dari kegiatan ini dapat membantu kelompok wirausaha jamur tiram untuk mengolah limbah baglog 
menjadi produk bernilai tinggi dan sebagai upaya reuse, reduce, dan recycle limbah baglog jamur tiram.  

  

Kata kunci : limbah baglog jamur tiram, briket, recycle, nilai kalor, Sungai Pedado 

 

ABSTRACT: As the development of oyster mushroom cultivation among the community causes an increase in the 

waste generated from the cultivation process. Kampung Sungai Pedado, Keramasan Kertapati as the center of oyster 

mushroom cultivation in Palembang produces at least 1.5 tons of non-productive waste baglog for a 3-month cycle. The 

habit of burning baglog waste that is piled up is feared to increase CO2 gas emissions. The processing of baglog waste 
into briquettes needs to be considered to reduce the impact of waste emissions as well as a substitute for gas fuel used 

for new baglog sterilization. Baglog waste has the potential to be processed into briquettes because it has a fairly large 

carbon content ranging from 49-52%. Baglog oyster mushroom waste has a composition that consists of 80% sawdust, 

10% rice bran, 1.8% gypsum and 0.4% TS The method of processing baglog waste into briquettes is divided into four 

stages, namely pre treatment, carbonization, charcoal refining, mixing adhesive, and printing. From the results of the 

study, the briquettes produced had met SNI calorie standards, namely 4735 - 5759 kal / g. It is expected that this activity 

can help oyster mushroom entrepreneur groups to process baglog waste into high-value products and as an effort to 

reuse, reduce, and recycle baglog oyster mushrooms. 
  

Keywords: baglog oyster mushroom waste, briquettes, recycle, calorific value, Pedado River 
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ABSTRAK: Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan bahan kimia berbahaya dalam makanan menyebabkan 

kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pada umumnya, bahan kimia berbahaya berupa boraks dan  formalin masih banyak 

digunakan oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab sebagai bahan pengawet makanan. Padahal zat kimia tersebut 
merupakan bahan beracun dan bahan berbahaya yang akan memberikan pengaruh dan dampak negatif bagi kesehatan. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan program edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi 

bahaya tersebut serta metode identifikasi  terhadap kandungan zat berbahaya tersebut dalam  makanan. Kegiatan edukasi 

ini dilakukan di SMA Patra Mandiri 1 Komperta Plaju dengan melibatkan siswa kelas IX dan X sebanyak 80 orang. 

Program ini berupa  kegiatan penyuluhan serta  praktek uji coba identifikasi boraks dan formalin dalam makanan yang 

melibatkan peserta  terhadap 12 sampel makanan. Sampel tersebut berupa berupa bakso, sosis, mie basah, tahu, crab stick, 

pangsit dan siomay. Untuk mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran siswa terhadap potensi bahan kimia berbahaya 

tersebut dilakukan pengisian kuesioner sebelum dan setelah program edukasi. Identifikasi kandungan kimia berbahaya 

dalam makanan dilakukan dengan analisis kualitatif menggunakan test kit boraks dan formalin. Sampel yang diuji 

dibagikan sebanyak  tiga sampel  pada empat kelompok peserta. Hasil tes menunjukkan bahwa dari 12 sampel tersebut 5 

sampel berupa tahu, sosis dan pangsit terindikasi kandungan formalin dan 4 sampel berupa bakso dan mie basah 
terindikasi kandungan boraks. Dari kuesioner yang dibagikan kepada seluruh peserta, jumlah kuesioner yang terisi 

sebanyak 53 kuesioner. Dari hasil analisis terhadap responden yang mengisi kuesioner, skor penilaian terhadap sejumlah 

parameter pemahaman dan sikap terhadap bahan kimia berbahaya dalam makanan telah menunjukkan peningkatan 

pemahaman yang ditunjukkan dari naiknya skor rata-rata penilaian sebelum dan sesudah edukasi sebesar 12,5 %.  Hal ini 

mengindikasikan keberhasilan program edukasi dalam meningkatkan kesadaran peserta terhadap kandungan bahan kimia 

berbahaya dalam makanan. 
 

Kata Kunci: edukasi, boraks, formalin, analisa kualitatif 

 

ABSTRACT: The increasing number of cases of dangerous chemical abused in food causes concern among the public. In 

general, hazardous chemicals in the form of borax and formalin are still widely used by traders who are not responsible 

for food preservatives. Whereas these chemicals are toxic and hazardous substances that will have a negative impact on 

the health. Therefore, it is necessary to conduct an educational program to foster awareness of the potential hazards and 

methods of identification of the content of these harmful substances in the food. This educational activity was conducted 

at the SMA Patra Mandiri 1 in Plaju by involving 80 students. This program is the counseling activities and the 

identification test of borax and formaldehyde in 12 food samples. The sample is in the form of meatballs, sausages, wet 

noodles, tofu, crab sticks, dumplings, and siomay. To measure the level of students' understanding and awareness of the 

potential of hazardous chemicals, the questionnaires were completed before and after the education program. 

Identification of hazardous chemical content of food was carried out with qualitative analysis using borax and formalin 

test kits. The samples tested were divided into 3 samples of 4 groups of participants. The test results showed that from the 

12 samples, 5 sample in the form of tofu, sausage, and dumplings were indicated of formalin content and 4 samples in 

the form of meatballs and wet noodles were indicated of borax content. From the questionnaires distributed among all 

participants, the number of questionnaires filled in is 53 questionnaires. From the results of an analysis of a number of 

parameters on understanding and attitudes towards hazardous chemicals in food, the assessment score showed an 

increase in the understanding level of 12.5% with a score of assessment before the education of 40 increased to 45 after 

the implementation of the education program. This indicates the success of educational programs in increasing 

participants' awareness of the content of hazardous chemicals in society. 

 

Keywords: education, borax, formalin, qualitative analysis 
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PENDAHULUAN 

 

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, 

setiap orang telah banyak menemukan berbagai cara 

untuk mencari keuntungan yang besar terutama dalam hal 

berdagang. Sehingga, banyak pedagang atau penjual 

makanan yang menggunakan cara yang salah dan tidak 

bertanggung jawab dengan menggunakan bahan kimia 

berbahaya dalam membuat makanan terutama pada 

pangan jajanan. Pangan jajanan merupakan makanan 

yang di jual oleh pedagang kaki lima di kantin, di jalanan 

dan tempat-tempat lain sejenisnya. Pangan jajanan anak 

umumnya di temukan di lingkungan sekolah dan secara 

rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. 

Kecenderungan anak sekolah untuk mengkonsumsi 

jajanan di sekolah tidak memperhatikan keamanan 

pangan. Padahal keamanan pangan merupakan suatu hal 

yang harus di perhatikan karena dapat berdampak pada 

kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. 

Menurut data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM), sepanjang tahun 2012, insiden keracunan akibat 

mengkonsumsi makanan sebanyak 66,7%. Salah satu 

penyebab keracunan makanan adalah adanya bahan kimia 

berbahaya dalam makanan tersebut (Paratmanitya dan 

Aprilia, 2016).  

Kasus yang masih sering di temui adalah adanya 

kandungan bahan-bahan berbahaya seperti formalin, 

boraks, dan pewarna tekstil dalam makanan. Formalin dan 

boraks memiliki kemampuan yang sangat baik dalam 

mengawetkan makanan, meskipun daya awetnya sangat 

luar biasa, tetapi bahan-bahan tersebut dilarang untuk 

digunakan pada makanan dan tidak seharusnya terdapat 

dalam makanan karena dapat membahayakan kesehatan, 

namun dengan alasan untuk menekan biaya produksi dan 

memperpanjang masa simpan, banyak produsen yang 

masih menggunakan bahan-bahan tersebut. Jenis 

makanan yang sering mengandung bahan berbahaya 

seperti borak dan formalin salah satunya adalah golongan 

makanan jajanan terutama yang dijajakan di sekolah. 

Pemakaian formalin dan boraks pada makanan terutama 

jajanan sekolah dapat mengakibatkan keracunan dan 

pemakaian dalam jumlah banyak dapat menyebabkan 

demam, depresi, kerusakan ginjal nafsu makan berkurang, 

gangguan pencernaan, kebodohan, kebingungan, radang 

kulit, anemia, kejang, pingsan, koma bahkan kematian 

(Kesmas, 2016).  

Pada makanan biasanya ditambahkan bahan kimia 

berbahaya seperti boraks dan formalin. Pedagang sengaja 

menambahkan bahan kimia dengan tujuan agar makanan 

bisa bertahan lama dan dapat merubah tampilan makanan 

lebih menarik dengan mengubah warna asli atau sifat 

makanan yang banyak digemari para konsumen dengan 

harga yang relatif murah. Bahan kimia berbahaya tersebut 

tidak seharusnya terdapat dalam makanan karena dapat 

membahayakan kesehatan. Jenis makanan yang seringkali 

mengandung bahan berbahaya tersebut salah satunya 

adalah golongan makanan jajanan terutama yang 

dijajakan di sekolah seperti bakso dan tahu (Paratmanitya 

dan Aprilia, 2016).  

Jajanan dan siswa adalah dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Siswa pada umumnya akan membeli aneka 

jajanan terutama saat mereka sedang istirahat di sekolah. 

Siswa sekolah selalu ingin mencoba jajanan yang 

dijajakan namun mereka tidak pernah memperhatikan  

kandungan jajanan yang mereka makan, hal ini harus 

menjadi perhatian banyak pihak antara lain pemerintah, 

sekolah dan orang tua. Kurangnya perhatian dan 

pengawasan dapat mengakibatkan penurunan dan 

gangguan pada kesehatan anak. Pengkonsumsi  jajanan 

yang  mengandung  boraks dan formalin secara berangsur-

angsur akan berdampak buruk pada kesehatanya, efeknya 

baru terasa beberapa tahun kemudian. Boraks yang 

mengandung boron dan formalin yang mengandung 

formaldehid dan methanol merupakan racun bagi tubuh 

manusia.  

Untuk itu perlu dilakukan program edukasi untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap 

potensi bahaya serta metode identifikasi  terhadap 

kandungan zat berbahaya tersebut dalam  makanan. 

Program edukasi ini mempunyai tujuan :  

1. Memberikan penyuluhan mengenai bahaya 

kandungan boraks dan formalin pada jajanan dan 

panganan tradisional di lingkungan sekolah.  

2. Memberikan pengetahuan kepada orang tua, 

guru, dan siswa sekolah tentang ciri-ciri, bahaya dan 

penyalahgunaan boraks dan formalin sebagai bahan 

tambahan makanan jajanan dan panganan tradisional di 

lingkungan sekolah.  

3. Mengetahui kandungan boraks dan formalin 

pada jajanan dan panganan tradisional di lingkungan 

sekolah dengan menggunakan test kit.   

Adapun pelaksanaan program edukasi ini akan 

memberikan manfaat antara lain : 

1. Menjalin hubungan/interaksi positif antara 

masyarakat kampus dengan masyarakat sekolah dengan 

cara memberikan pengetahuan praktis di bidang Teknik 

Kimia. 

2. Membantu masyarakat terutama orang tua siswa, 

pihak sekolah dan siswa dalam mengenal dan mengetahui 

jenis dan bahaya bahan kimia tambahan yang terdapat di 

dalam jajanan dan panganan tradisional di lingkungan 

sekolah.   

3. Mengetahui keberadaan bahan kimia berbahaya 

yang mengandung boraks dan formalin menggunakan alat 

test kit. 
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METODE 

 

Program edukasi ini dilakukan dengan observasi 

langsung untuk mengambil sampel jajanan yang berada 

dilingkungan SMA Patra Mandiri 1 dan pasar yang 

terletak di lingkungan sekitar sekolah, Kecamatan Plaju, 

Kota Palembang. Metode yang diberikan pada aktivitas 

pengabdian masyarakat ini yaitu diawali dengan mengisi 

kuesioner untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

khalayak sasaran terhadap jenis-jenis bahan kimia yang 

sering ditambahkan ke dalam bahan makanan/panganan 

yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kedua melalui 

presentasi materi mengenai jenis-jenis bahan berbahaya 

tersebut beserta cara mengidentifikasinya. Ketiga dengan 

peragaan/demonstrasi cara kerja peralatan serta praktek 

langsung uji bahan makanan. Di akhir sesi peragaan 

dilakukan tanya jawab dan penyebaran form pertanyaan 

yang harus dijawab oleh peserta. Untuk pengambilan data 

dilakukan dengan cara membeli jajanan/panganan yang 

telah ditentukan dari lingkungan sekolah/pasar (seperti 

bakso, otak-otak, kwetiau, tahu, siomay, sosis, lontong, 

mie basah, dan bihun). Setiap sampel yang diperoleh 

dikemas dalam plastik pembungkus yang telah disediakan 

dan diberi label yang berisi identitas berupa jenis 

makanan, tanggal dan tempat pengambilan sampel, 

kemudian disimpan dalam boks plastik. Selanjutnya 

semua sampel tersebut dilakukan analisis kualitatif 

kandungan boraks dan formalin menggunakan Tes Kit 

Boraks dan Tes Kit Formalin. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Semakin banyaknya kasus penyalahgunaan bahan 

kimia berbahaya dalam makanan menyebabkan 

kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pada umumnya, 

bahan kimia berbahaya berupa boraks dan  formalin masih 

banyak digunakan oleh pedagang yang tidak bertanggung 

jawab sebagai bahan pengawet makanan. Padahal zat 

kimia tersebut merupakan bahan beracun dan bahan 

berbahaya yang akan memberikan pengaruh dan dampak 

negatif bagi kesehatan.  

Oleh karena itu, perlu dilakukan program edukasi 

untuk menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan 

terhadap potensi bahaya tersebut serta metode identifikasi  

terhadap kandungan zat berbahaya tersebut dalam  

makanan. Masyarakat seharusnya mendapatkan informasi 

tentang bahan tambahan dalam makanan dan dapat 

membedakannya dengan bahan kimia dalam makanan 

serta bahaya yang mungkin menyertainya.  

 

Bahan Kimia dalam Makanan 

 

Bahan kimia dalam makanan (zat aditif) adalah bahan 

yang ditambahkan kedalam bahan makanan untuk 

mempengaruhi sifat dan bentuk makanan, baik yang 

mempunyai nilai gizi maupun yang tidak mempunyai 

nilai gizi. Zat aditif pada makanan atau disebut bahan 

tambahan makanan menurut Departemen Kesehatan RI 

adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai 

makanan dan bukan merupakan komposisi khas makanan, 

mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan 

sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud 

teknologi pada pembuatannya dan untuk menghasilkan 

serta mempengaruhi sifat khas dari makanan tersebut. 

Berdasarkan asalnya, bahan kimia yang digunakan pada 

makanan terdiri dari dua macam, yaitu: 

1. Bahan kimia alami  

Yaitu bahan yang berasal dari ekstrak bagian tubuh 

tumbuhan atau hewan. Beberapa bahan kimia alami 

banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu 

karena zat kimia alami lebih aman digunakan. 

Penggunaan bahan kimia alami oleh masyarakat dewasa 

ini relatif terbatas karena terdapat beberapa kekurangan 

dalam penggunaannya, diantaranya: 

a. Terkadang ikut memberi rasa khas yang tidak 

diinginkan, misalnya penggunaan kunyit sebagai bahan 

pewarna kuning 

b. Dalam penggunaannya memerlukan bahan baku 

yang cukup banyak karena kandungan bahan kimia yang 

diinginkan rendah 

c. Cenderung stabil hanya pada kondisi tertentu, 

misalnya tergantung pada pH/tingkat keasaman bahan 

makanan 

d. Sulit diperoleh terutama di kota besar, kalaupun 

ada jumlahnya terbatas 

2. Bahan kimia buatan 

Bahan kimia buatan merupakan hasil produksi bahan 

kimia yang sengaja dibuat oleh manusia dengan 

mengikuti struktur kimia bahan alaminya. 

Berkembangnya industri makanan yang pesat menuntut 

penggunaan bahan kimia alami dalam jumlah yang besar. 

Namun, jumlah bahan kimia alami untuk memenuhi 

kebutuhan industri makanan sangat kurang, untuk itu 

perlu membuat bahan kimia buatan. Pada umumnya 

masyarakat saat ini cenderung untuk menggunakan bahan 

kimia buatan karena berbagai alasan yaitu : 

a. Lebih praktis dan mudah diperoleh 

b. Produknya tidak mudah berubah dari waktu ke 

waktu 

c. Lebih ekonomis karena dibuat dalam jumlah 

banyak (secara massal) 

d. Tingkat kemurniannya tinggi karena dibuat 

dengan standar pengolahan yang telah ditetapkan 

Bahan-bahan kimia lazim digunakan dalam industri 

makanan. Bahan kimia tambahan adalah bahan kimia di 
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campurkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas makanan, menambahakan 

kelezatan makanan, mengawetkan makanan dan 

memperbaiki penampilan. Penggunaan bahan kimia atau 

zat aditif sebenarnya sudah dimulai sejak ribuan tahun 

yang lalu. Nenek moyang kita telah menggunakan zat-zat 

aditif yang alami. Akan tetapi di zaman modern sekarang 

ini, zat aditif yang alami sudah jarang digunakan. Di 

zaman modern ini sering menggunakan zat-zat aditif 

buatan atau sintetis. Beberapa jenis bahan kimia yang 

digunakan sebagai tambahan bahan makanan yang 

dikategorikan berbahaya yaitu bahan pengawet seperti 

boraks dan formalin. 

 

Pengawet Makanan 

 

Agar makanan lebih awet dan tidak cepat basi, 

biasanya masyarakat kita menggunakan bahan pengawet. 

Pengaturan penggunaan bahan tambahan makanan 

dilakukan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No 722/Menkes/Per/IX/88 (DepKes. RI., 

1988). Bahan pengawet digunakan untuk mencegah dan 

menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian 

lain pada pangan yang disebabkan mikroba seperti 

bakteri, kapang, atau jamur. Zat pengawet merupakan zat 

antimikroba yang sengaja ditambahkan pada bahan 

makanan agar makanan tidak cepat rusak atau menjadi 

busuk sawaktu didistribusikan dan disimpan dalam waktu 

yang cukup lama. Bahan pengawet alami yang telah lama 

digunakan oleh masyarakat seperti gula, garam dapur, 

asam jawa dan larutan asam cuka. Antioksidan termasuk 

bahan pengawet yang digunakan untuk mencegah 

oksidasi bahan makanan baik oleh udara maupun 

mikroorganisme. Antioksidan juga dapat mencegah bau 

tengik pada makanan yang mengandung lemak dan 

minyak, misalnya kornet, mentega dan minyak goreng. 

Beberapa zat antioksidan yang digunakan dalam makanan 

kemasan diantaranya adalah butil hidroksianisol (BHA), 

butil hidroksitoluen (BHT), propilgalat (PG), asam sitrat, 

asam etanoat, asam askorbat (vitamin C) dan tokoferol 

(vitamin E). Berdasarkan Permenkes tersebut terdapat 25 

jenis pengawet yang diizinkan untuk digunakan dalam 

makanan yaitu asam benzoat, asam propionat, asam 

sorbat, sulfur dioksida, etil p-hidroksi, benzoate, kalium 

benzoat, kalium sulfit, kalium bisulfit, kalium nitrat, 

kalium nitrit, kalium propionat, kalsium sorbat, kalsium 

benzoate, natrium benzoate, metal p-hidroksi benzoate, 

natrium sulfit, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, 

natrium nitrat, natrium nitrit, natrium propionate, nisin 

dan propel-p-hidroksibenzoat. Disamping bahan 

tambahan pengawet di atas, pengawetan secara tradisional 

biasa dilakukan dengan cara menambahkan gula (menjadi 

manisan), garam (diasinkan) atau larutan cuka 

(diasamkan) pada makanan. Secara garis besar zat 

pengawet dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

1. GRAS (Generally Recognized as Safe) yang 

umumnya bersifat alami, sehingga aman dan tidak berefek 

racun sama sekali 

2. ADI (Acceptable Daily Intake) yang selalu 

ditetapkan batas penggunaan (darly intake) 

3. Zat pengawet yang memang tidak layak di 

konsumsi atau berbahaya. 

Disamping itu, ada dua jenis pengawet berbahaya 

yang akhir-akhir ini banyak digunakan para produsen 

karena penggunaannya yang efisien dan harganya yang 

murah yaitu formalin dan boraks. Bahan-bahan ini banyak 

digunakan untuk mengawetkan hasil laut, daging ayam 

mentah, lontong, tahu, baso, empek-empek, mie, manisan 

buah, dan beberapa makanan sejenis lainnya. Penggunaan 

bahan-bahan ini dilarang karena sifatnya yang merugikan 

kesehatan konsumen dan bersifat karsinogen.  

 

Boraks 

 

Boraks merupakan bahan kimia yang banyak 

digunakan untuk industri kertas, pengawet kayu, 

pengontrol kecoa, proses pembuatan gelas, enamel dan 

industri keramik. Di masyarakat luas boraks sering 

disalahgunakan sebagai bahan tambahan makanan untuk 

pembuatan kerupuk, mie basah, lontong, bakso dan 

produk makanan lainnya. Boraks juga merupakan garam 

natrium yang banyak digunakan di berbagai industri 

nonpangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet 

kayu, dan keramik. Boraks tidak berwarna dan mudah 

larut dalam air. Kemungkinan besar daya pengawet 

boraks disebabkan oleh senyawa aktif asam borat. Asam 

borat (H3BO3) merupakan asam organik lemah yang 

sering digunakan sebagai antiseptik, dan dapat dibuat 

dengan menambahkan asam sulfat (H2SO4) atau asam 

klorida (HCl) pada boraks. Boraks adalah senyawa kimia 

dengan nama natriumtetraborat ((NaB4)7. 10 H2O), 

berbentuk kristal lunak dan jika dilarutkan dalam air akan 

berubah menjadi natrium hidroksida serta asam borat 

(H3BO3). Boraks bersifat basa lemah dengan pH (9,15–

9,20). Boraks dapat larut dalam air dingin (47,1 g/L at 

20°C), kelarutannya sangat meningkat dalam air panas, 

tetapi tidak larut dalam asam dan etanol (EFSA, 2013).  

Boraks dan asam borat merupakan senyawa yang 

mengandung unsur boraks yang umum dijumpai di alam. 

Kandungan boraks di dalam borak sebanyak 11,34%. 

Boraks merupakan unsur non metal yang tidak pernah 

terjadi di alam dengan sendirinya. Boraks umumnya 

terdapat dalam bentuk borat, yaitu suatu senyawa yang 

terbentuk dari kombinasi antara borak dengan subtansi 

lain di alam (BFR, 2005 dan Janny, 2009). Boraks 

maupun asam borat digunakan dalam berbagai industri, 
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seperti acarisida, algaesida, fungisida, herbisida, dan 

insektisida. Boraks di masyarakat dikenal dengan nama 

bleng yang berbentuk larutan atau padatan/kristal. 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks 

memang tidak secara langsung berakibat buruk terhadap 

kesehatan. Tetapi boraks dalam kadar rendah ini akan 

diserap dalam tubuh konsumen secara kumulatif. 

 

Ciri Makanan Mengandung Boraks 

a. Mi basah: Teksturnya kental, lebih mengilat, 

tidak lengket, dan tidak cepat putus 

b. Bakso: Teksturnya sangat kental, warna tidak 

kecoklatan seperti penggunaan daging, tetapi lebih 

cenderung keputihan 

c. Lontong dan sejenisnya : teksturnya sangat 

kenyal, berasa tajam, sangat gurih, dan memberikan rasa 

getir 

d. Kerupuk: Teksturnya renyah dan bisa 

menimbulkan rasa getir 

 

Dampak Negatif Boraks 

Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks 

memang tidak berakibat buruk secara langsung terhadap 

kesehatan. Akibat mengkonsumsi boraks dalam makanan 

lama-kelamaan akan terakumulasi (tertimbun) sedikit-

demi sedikit dalam organ hati, otak dan testis. Boraks 

yang dikonsumsi cukup tinggi dapat menyebabkan gejala 

pusing, muntah, mencret, kejang perut, kerusakan ginjal, 

dan hilang nafsu makan. Selain melalui saluran 

pencernaan, boraks juga dapat diserap melalui kulit. 

Boraks yang terserap dalam tubuh dalam jumlah kecil 

akan dikeluarkan melalui urine dan tinja, serta sedikit 

melalui keringat. Sedangkan kelebihan boraks akan 

disimpan secara kumulatif di dalam hati, otak dan testis. 

Boraks akan menganggu enzim-enzim metabolisme. 

Karena boraks dapat terakumulasi dalam tubuh kita, maka 

mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks dalam 

jumlah cukup tinggi  dalam jangka waktu tertentu dapat 

menyebabkan keracunan kronis. Dengan demikian  

jelaslah bahwa kelebihan konsumsi boraks dapat  

mengganggu kesehatan tubuh. Adapun ciri-ciri gejala 

keracunan boraks, antara lain sebagai berikut :  

a. Keadaan umum : lemah, hipotensi 

b. Terhirup : iritasi membran mukosa, tenggorokan 

sakit dan batuk, efek pada sistem saraf pusat berupa 

hiperaktifitas, agitasi dan kejang. Kematian dapat terjadi 

setelah pemaparan, akibat depresi saraf pusat atau gagal 

ginjal  

c. Kontak dengan kulit : iritasi dan gejala seperti 

orang mabuk 

d. Tertelan : mual, muntah, diare, gangguan 

pencernaan, denyut nadi tidak beraturan, nyeri kepala, 

gangguan pendengaran dan penglihatan, kejang dan 

koma. Keracunan berat dan kematian umumnya terjadi 

pada bayi dan anak-anak dalam 1-7 setelah tertelan, 

sedangkan pada orang dewasa jarang terjadi. Dalam dosis  

tinggi, boraks di dalam tubuh manusia bisa menyebabkan 

pusing-pusing, muntah, mencret, kram perut, dan  hingga 

menimbulkan kematian. Pada anak kecil dan bayi, boraks 

sebanyak 5 gram di dalam tubuhnya dapat menyebabkan 

kematian.  Sedangkan kematian pada orang dewasa terjadi 

jika dosisnya mencapai 10-20 gram atau lebih. 

 

 

Formalin 

 

Bentuk formalin berupa cairan yang tidak berwarna, 

berbau  menyengat, mudah larut dalam air dan alkohol. Di 

masyarakat, formalin sering disalahgunakan sebagai 

bahan pengawet untuk pangan seperti pada tahu, ayam 

dan ikan agar kelihatan segar dan fresh seperti masih baru. 

Formalin sudah sangat umum digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Di sektor industri sebenarnya 

formalin sangat banyak manfaatnya salah satunya yaitu 

formaldehid seperti untuk anti bakteri atau pembunuh 

kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, 

kapal, gudang dan pakaian, pembasmi lalat dan berbagai 

serangga lain. Besarnya manfaat di bidang industri ini 

ternyata sering disalahgunakan untuk penggunaan 

pengawetan industri makanan. Biasanya hal ini sering 

ditemukan dalam industri rumahan, karena mereka tidak 

terdaftar dan tidak terpantau oleh DepKes dan Balai POM 

setempat. Bahan makanan yang diawetkan dengan 

formalin biasanya adalah mi basah, tahu, bakso, ikan asin 

dan beberapa makanan lainnya. Di dalam formalin 

terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air, sebagai 

bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 

15%. Bila tidak diberi bahan pengawet, makanan seperti 

tahu atau mi basah seringkali tidak bisa tahan dalam lebih 

dari 12 jam (EPA, tanpa tahun).  

Penggunaan sebenarnya dari formalin adalah sebagai 

pengawet mayat, disinfektan, antiseptik, anti jamur, 

fiksasi jaringan, industri tekstil dan kayu lapis, juga 

sebagai germisida dan fungisida (pada tanaman/sayuran) 

sebagai pembasmi lalat dan serangga lainnya. Formalin 

dikenal sebagai bahan pembunuh hama (desinfektan) dan 

banyak digunakan dalam industri. Nama lain dari  

formalin adalah Formol, Methylene aldehyde, Paraforin, 

Morbicid, Oxomethane, Polyoxymethylene glycols, 

Methanal, Formoform, Superlysoform, Formaldehyde, 

dan Formalith. Berat Molekul Formalin adalah 30,03 

dengan Rumus Molekul HCOH. Karena kecilnya molekul 

ini memudahkan absorpsi dan distribusinya ke dalam sel 

tubuh. Gugus karbonil yang dimilikinya sangat aktif, 

dapat bereaksi dengan gugus –NH2 dari protein yang ada 

pada tubuh membentuk senyawa yang mengendap. 
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Ciri Makanan Berformalin 

a. Mie basah berformalin 

Tidak lengket dan lebih mengilap dibandingkan mie 

yang lain dan tidak rusak sampai dua hari pada suhu 

kamar (25oC) dan bertahan lebih dari 15 hari pada suhu 

lemari es (10oC). 

b. Tahu berformalin 

Teksturnya terlampau keras, kenyal tetapi tidak padat 

dan tidak rusak sampai 3 hari dalam suhu kamar dan bisa 

tahan 15 hari dalam kulkas. 

c. Ikan berformalin atau hasil laut berformalin 

Warna insang merah tua tidak cemerlang, bukan 

merah segar, dan warna daging ikan putih bersih dan tidak 

rusak sampai 3 hari pada suhu kamar (25oC) 

d. Ikan asin berformalin 

 Bersih cerah dan tidak berbau khas ikan asin, 

tidak dihinggapi lalat di area berlalat dan tidak rusak 

sampai lebih dari 1 bulan pada suhu kamar (25oC). 

e. Bakso berformalin 

Teksturnya sangat kenyal dan tidak rusak sampai 

2 (dua) hari pada suhu kamar (25oC) 

f. Ayam berformalin 

Teksturnya kencang, tidak disukai lalat, dan 

tidak rusak sampai 2 hari pada suhu kamar (25oC). 

 

Dampak Negatif Formalin 

Penggunaan formalin pada makanan dapat 

menimbulkan efek akut dan efek kronis/jangka panjang. 

Efek akutnya berupa tenggorokan dan perut terasa 

terbakar, sakit menelan, mual, muntah dan diare, 

kemungkinan terjadi pendarahan, sakit perut yang hebat, 

sakit kepala, hipotensi (tekanan darah rendah), kejang, 

tidak sadar hingga koma. Selain itu juga dapat terjadi 

kerusakan hati, jantung, otak, limpa, pankreas, sistem 

susunan syaraf pusat dan ginjal. Efek kronis berupa 

timbul iritasi pada saluran pernafasan, muntah-muntah 

dan kepala pusing, rasa terbakar pada tenggorokan, 

penurunan suhu badan dan rasa gatal di dada. Dan bila 

dikonsumsi menahun dapat menyebabkan kanker 

(Hidayati dan Muharrami, 2014). Formalin sangat 

berbahaya jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan. 

Akibat yng ditimbulkan berupa luka bakar pada kulit, 

iritasi pada saluran pernapasan, reaksi alergi, dan bahaya 

kanker pada manusia. Bila tertelan formalin sebnayak 30 

mililiter atau sekitar 2 sendok makan akan mnyebabkan 

kematian. Jika tertelan maka mulut, perut, dan 

tenggorokan akan terasa terbakar, sakit menelan, muntah, 

mual, dan diare. Dapat mengakibatkan kerusakan hati, 

jantung, otak, limpa, sistem syaraf pusat, dan ginjal.  

Kegiatan edukasi ini dilakukan di SMA Patra Mandiri 

1 Plaju dengan melibatkan siswa kelas XI sebanyak 80 

orang. Program ini berupa kegiatan penyuluhan serta  

praktek uji coba identifikasi boraks dan formalin dalam 

makanan yang melibatkan peserta  terhadap 12 sampel 

makanan. Sampel tersebut berupa berupa bakso,sosis, mie 

basah, tahu, crab stick, pangsit dan siomay. Untuk 

mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran siswa 

terhadap potensi bahan kimia berbahaya tersebut 

dilakukan pengisian kuesioner sebelum dan setelah 

program edukasi. Identifikasi kandungan kimia berbahaya 

dalam makanan dilakukan dengan analisis kualitatif 

menggunakan test kit boraks dan formalin. Sampel yang 

diuji dibagikan sebanyak  3 sampel  pada 4 kelompok 

peserta. Hasil tes menunjukkan bahwa dari 12 sampel 

tersebut 5 sampel berupa tahu, sosis dan pangsit 

terindikasi kandungan formalin dan 4 sampel berupa 

bakso dan mie basah terindikasi kandungan boraks. Dari 

kuesioner yang dibagikan kepada seluruh peserta, jumlah 

kuesioner yang terisi sebanyak 53 kuesioner. Dari hasil 

analisis terhadap sejumlah parameter terhadap 

pemahaman dan sikap terhadap bahan kimia berbahaya 

dalam makanan,  skor penilaiannya menunjukkan 

peningkatan tingkat pemahaman sebanyak 12,5 % dengan 

skor penilaian sebelum edukasi sebesar 40  meningkat 

menjadi 45 setelah pelaksanaan program edukasi.  Hal ini 

mengindikasikan keberhasilan program edukasi dalam 

meningkatkan kesadaran peserta terhadap kandungan 

bahan kimia berbahaya dalam masyarakat. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Program edukasi untuk menumbuhkan kesadaran dan 

kewaspadaan terhadap potensi bahaya bahan kimia dalam 

makanan serta metode identifikasi  terhadap kandungan 

zat berbahaya tersebut telah dilakukan di SMA Patra 

Mandiri 1 Plaju Palembang. Dari hasil analisis terhadap 

kuisioner yang terisi terhadap sejumlah parameter 

terhadap pemahaman dan sikap terhadap bahan kimia 

berbahaya dalam makanan, skor penilaiannya 

menunjukkan peningkatan tingkat pemahaman sebanyak 

12,5 % dari sebelum memperoleh edukasi. Hal ini 

mengindikasikan keberhasilan program edukasi dampak 

bahan kimia berbahaya dalam makanan dan cara 

mendeteksinya di SMA Patra Mandiri 1 Plaju Palembang. 
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