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ABSTRACT 
Water hyacinth is one of the agricultural commodities that contain elements of lignocellulose so 

that a potential raw material in the manufacture of composite materials because growth is 

relatively fast and very easy to obtain. The purpose of this study is to make a fine powder 

composite specimen water hyacinth 10%, 20% and 30%, and find the value of the mechanical 

characteristics of the composite specimen fine powder of water hyacinth to perform tensile 

strength using testing standard ASTM D638M-84. Specimens were made with the simplest 

method (hand lay up). Furthermore, the composite was left for approximately 24 hours so that 

the results are as expected. From the tensile test results obtained by the value of the average 

voltage 14.987 KPa, average of 3.804 strain, and modulus of elasticity average 442.8 KPa. It is 

known that the higher the percentage of the fine powder of the resin, the higher value of tensile 

strength and modulus of elasticity. 

 

Keywords: OPEFB, Materials Engineering, Concrete Foam,High speedimpact. 

ABSTRAK 

Enceng gondok merupakan salah satu komoditi pertanian yang mengandung unsur 

lignoselulosa sehingga merupakan bahan baku potensial dalam pembuatanmaterial komposit 

karena pertumbuhannya relatif cepat dan sangat mudah didapat.Tujuan penelitian ini 

adalahmembuat spesimen komposit serbuk halus enceng gondok10%, 20% dan 30% serta 

mencari nilaikarakteristik mekanik spesimen komposit serbuk halus enceng gondok dengan 

melakukan uji tarik standart ASTM D638M-84.Spesimen dibuat dengan metode paling 

sederhana (hand lay up). Selanjutnya komposit dibiarkan selama kurang lebih 24 jam agar 

hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dari hasil pengujian tarik diperoleh nilai tegangan 

rata-rata 14,987 KPa, regangan rata-rata 3,804, dan modulus elastisitas rata-rata442,8 KPa. 

Diketahui bahwa semakin tinggi persentase serbuk halus terhadap resin maka semakin tinggi 

nilai tegangan tarik dan modulus elastisitasnya. 

 

Kata Kunci: Material Komposit,Serbuk Enceng Gondok, karakteristik mekanik. 
 

I. PENDAHULUAN 

Enceng gondok merupakan salah satu 

komoditi pertanian yang mengandung unsur 

lignoselulosa sehingga merupakan bahan 

baku potensial dalam pembuatan papanp 

artikel karena regenerasinya/pertumbuhannya 

relatif cepat [1]. Selama ini pemanfaatan 

enceng gondok masih sangat terbatas, 

sehingga enceng gondok dianggap sebagai 

gulma yang dapat menutupi permukaan suatu 

perairan.Melalui pembuatan papan partikel 

dari serat enceng gondok diharapkan dapat 

terjadi peningkatan nilai tambah tanaman 

enceng gondok dan dapat menggantikan 

mailto:nuzuli@poltas.ac.id
mailto:fadly_ahmad@gmx.com
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sebagian penggunaan kayu yang semakin 

terbatas. 

Tingkat pemanfaatan enceng gondok 

belum sebanding dengan tingkat 

pertumbuhannya yang mencapai 1,9% per 

hari dan tingkat perkembangbiakannya, 

dimana 10 tanaman ini dapat menjadi 

600.000 tanaman dalam waktu 8 bulan [2]. 

Enceng gondok mengandung kadar air 

sebesar 90% berat dengan tingkat reduksi 

berat dari 10 kg basah menjadi 1 kg kering. 

Dalam keadaan kering enceng gondok 

mengandung protein kasar 13,03%, serat 

kasar 20,6%, lemak 1,1%, abu 23,8%, dan 

sisanya berupa vortex yang mengandung 

polisakarida dan mineral-mineral [3]. 

Dengan kandungan serat yang cukup 

besar, enceng gondok berpotensi untuk 

dikembangkan dalam bidang komposit 

berbasis serat alam.Salah satu aplikasinya 

adalah untuk pembuatan papan serat [4]. Hal 

itu dikarenakan tanaman ini dinilai memiliki 

kualitas serat yang ulet, kandungan serat 

cukup tinggi, bahan baku yang melimpah dan 

mudah didapat, serta tidak beracun. Selain 

itu, peningkatan kebutuhan enceng gondok 

tidak akan mempengaruhi stabilitas pangan, 

sandang dan papan karena tidak 

berkedudukan sebagai komoditas primer 

masyarakat. 

Kualitas komposit juga dipengaruhi oleh 

jenis resin yang digunakan. Resin 

memberikan kekuatan terhadap benturan 

(impak) dan tekanan suatu bahan yang diberi 

gaya dari luar [5]. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh BPPT Jakarta terhadap 

kualitas tensile strength (kuat tarik) pada 

struktur komposit yang diperkuat matriks 

(epoxy, poliyester, vinylester) dengan serat 

alam (abaca, ramie, kenaf dan serat nanas) 

pada kadar 40-50 % berat, unsaturated 

polyester resin (UPR) memiliki kualitas tarik 

yang tertinggi. Keunggulan lain dari UPR 

adalah mudah ditangani dalam bentuk cairan, 

stabilitas dimensional yang sempurna, sifat 

fisik dan kelistrikan yang baik, mudah 

diwarnai dan dimodifikasi untuk karakteristik 

khusus [6]. Oleh karena itu, gabungan dari 

karakteristik serat dan UPR ini diharapkan 

dapat menghasilkan suatu produk komposit 

yang sesuai dengan standart yang ditetapkan 

(contoh : SNI-01-4449-1998 untuk papan 

serat berkerapatan sedang). 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

membuat spesimen komposit serbuk halus 

enceng gondok10%, 20% dan 30% serta 

mencari nilaiketangguhan spesimen 

komposit serbuk halus enceng gondok 

dengan melakukan uji tarik standart ASTM 

D638M-84. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Peralatan 

Alat-alat yang akan digunakan pada 

pembuatan spesimen uji tarik serbuk halus 

enceng gondok adalah : 

1. Cetakan spesimen ukuran 20x20x0,6 

cm seperti pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Cetakan Spesimen Uji Tarik 

 

2. Wax (pengkilap sepeda motor) 

3. Timbangan 

4. Saringan halus 

5. Gelas Pelastik 

6. Sumpit 

7. Alat-alat lainyang digunakan pada saat 

pembuatan partikel adalah: penggaris, 

pisau, micrometer, skrup, dan spidol. 

8. Mesin Uji Tarik 

Mesin uji tarik (Gambar 2)digunakan 

untuk perlakuan mekanis terhadap 

spesimen uji. 
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Gambar 2. Mesin Uji Tarik 

 

B. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

- Serbuk halus enceng gondok yang di 

gunakan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
 

Gambar 3. Serbuk Halus Enceng Gondok 

 

- Pengikat (matriks) yang digunakan 

pada penelitian ini adalah resin 157 

BQTN. Resin ini tahan terhadap air dan 

zat asam. Bahan resin dapat dilihat pada 

gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Resin 

- Katalisseperti yang terlihat pada 

gambar 5adalah bahan yang digunan 

untuk mempercepat proses pengeringan 

spesimen pada saat dicetak. 

 

 
Gambar 5. Katalis 

 

C. Metode Pengujian 

 Untuk hampir semua spesimen, pada 

tahap sangat awal dari uji tarik, hubungan 

antara beban atau gaya yang diberikan 

berbanding lurus dengan perubahan panjang 

bahan tersebut [7]. Tegangan yang terjadi 

adalah beban yang terjadi dibagi luas 

penampang bahan dan regangan adalah 

pertambahan panjang dibagi panjang awal 

bahan atau secara matematis dapat  ditulis:  

𝜎 = 
𝑃

𝐴
 (1) 

 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿𝑜
 x 100%      (2) 

 

Hubungan kedua persamaan ini adalah : 

E =
𝜎

𝜀
 (3) 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pembuatan Spesimen dari 

Serbuk Enceng Gondok 

Bentuk dari spesmen  pengujian tarik 

sudah mempunyai standar dengan 

menggunakan standar ASTM D638M-84. 

Gambar spesimen pengujian dari paduan 

serat enceng gondok serbuk halus dapat di 

lihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Bentuk Spesimen Uji Tarik 

 

B. Hasil Pengolahan Data Uji Tarik 

 

Hasil pengujian yang dilakukan di 

laboratorium Pasca Sarjana Universitas 

Sumatera Utara menghasilkan grafik uji tarik 

dari tiga percobaan spesimen, yaitu: 

1. Hasil Pengujian Spesimen Serbuk 10% 

- Resin 90% 

Dari pengujian spesimen Serbuk  10% - 

Resin 90% dilakukan tiga percobaan yaitu: 

- Percobaan spesimen 1a  

Dari kurva pengujian tarik 1adapat 

dilihat beban  ultimate(Pu)mempunyai 

nilai 5,801914286 kgf, beban fracture 

(Pf) mempunyai nilai 4,935364286 kgf 

dan beban yield(Py) mempunyai nilai 

3,788528571 kgf. Kurva hasil 

pengujian tarik spesimen 1a dapat 

dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs Spesimen 1a 

 

- Percobaan spesimen 1b 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 1b 

dapat dilihat beban  ultimate (Pu) 

mempunyai nilai 12,20994643 kgf, 

beban fracture (Pf) mempunyai nilai 

11,58163929kgf dan beban yield (Py) 

9,6990535357 kgf.Kurva hasil 

pengujian tarik spesimen 1b dapat 

dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs Spesimen 1b  

 

- Pecobaan Spesimen 1c 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 1c 

dapat dilihat beban ultimate (Pu) 

mempunyai nilain 7,382052 kgf, dan 

beban fracture (Pf) mempunyai nilai 

5,779725 kgf dan beban yield (Py) 

mempunyai nilai 4,698289826 

kgf.Kurva hasil pengujian tarik 

spesimen 1c dapat dilihat pada gambar 

9. 

 

Gambar 9. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs Spesimen 1c 

 

2. Hasil Pengujian Spesimen Serbuk 20% 

- Resin 80% 

Dari pengujian spesimen Serbuk  20% - 

Resin 80% dilakukan tiga percobaan yaitu: 

- Percobaan Spesimen 2a 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 2a 

dapat dilihat beban ultimate(Pu) 
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mempuyai nilai 21,49674643 kgf , 

beban fracture (Pf) mempunyai nilai 

12,44818929kgf dan beban yield (Py) 

mempunyai nilai 6,88451785 kgf.Kurva 

hasil pengujian tarik spesimen 2adapat 

dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs Spesimen 2a 

 
- Percobaan Spesimen 2b 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 

2adapat dilihat ultimate (Pu) 

mempunyai nilai 18,37973571 kgf 

beban fracture (Pf) mempunyai nilai 

13,61721429 kgf dan beban yield (Py) 

mempunyai nilai 10,99771071 
kgf.Kurva hasil pengujian tarik 

spesimen 2b dapat dilihat pada gambar 
11. 

 

Gambar 11. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs Spesimen 2b 

 

- Percobaan Spesimen 2c 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 

2cdapat dilihat pada beban ultimate (Pu) 

mempunyai nilai 11,14953214 kgf, 

beban fracture (Pf) mempunyai nilai 

8,031353571kgf dan beban yield(Py) 

mempunyai nilai 7,057360714. Kurva 

hasil pengujian tarik spesimen 2c dapat 

dilihat dari gambar 12. 

Gambar  12. Kurva Hasil Uji Tarik P (kgf) vs Spesimen 

2c 
3. Hasil Pengujian Spesimen Serbuk 30% 

- Resin 70% 

Dari pengujian spesimen Serbuk  30% - 

Resin 70% dilakukan tiga percobaan yaitu: 

- Percobaan Spesimen 3a 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 3a 

dapat dilihat beban ultimate (Pu) 

mempunyai nilai 17,79463029 kgf, 

beben fracture (Pu) mempunyai nilai 

12,83708571kgf dan beban yield (Py) 

mempunyai nilai 10,17437143 

kgf.Kurva hasil pengujian tarik 3a 

dengan  variasi  Serbuk 30% Resin 70% 

dapat di lihat pada gambar 13. 

 
Gambar 13. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs spesimen 3a 

 

- Spesimen 3b Serbuk 30% - Resin 70%  
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Dari kurva pengujian tarik spesimen 3b 

dengan variasi Serbuk 30% - Rresin 

70% terlihat beban ultimate (Pu) 

mempunyai nilai 21,32390357kgf, 

beban fracture  (PF) mempunyai nilai 

16,668825 kgf dan beban yield (Py) 

mempunyai nilai 12,16673571 

kgf.Kurva hasil pengujian tarik 

spesimen 3b dapat dilihat pada gambar 

14. 

 
Gambar 14. Kurva Hasik uji tarik P (kgf) vs Spesimen 

3b 

- Percobaan Spesimen 3c 

Dari kurva pengujian tarik spesimen 3c 

dapat dilihat beban ultimate (Pu) 

mempunyai nilai 19,32390357 kgf, 

beban fracture (Pf) mempunyai nilai 

15,3537285kgf dan beban yield(Py) 

mempunyai nilai 12,70745357 

kgf.Kurva hasil pengujian tarik 

spesimen 3cdapat dilihat pada gambar 

15. 

 
Gambar 15. Kurva Hasil uji tarik P (kgf) vs Spesimen 3c 

 

Dari pengujian spesimen serbuk halus 

10%, 20%, 30% terlihat bentuk patahan yang 

dilakukan dalam pengujian dapat terlihat 

pada gambar 15. 

 
 

Gambar 15. Daerah Patahan Spesimen Serbuk 

10%,20%, 30% 
 

C. Hasil Pengujian Tegangan, Regangan, 

Dan Modulus Elastisitas 

 

1. Hasil Pengujian Tegangan Spesimen 

Dari hasil pengujian spesimen sebuk 

halus 10%, 20%, 30% mengahasilkan data 

tegangan, tabel dan grafik yaitu: 

 
Tabel 1. Nilai Tegangan 

Kadar Spesimen 𝜎 (KPa) (rata-rata) 

Resin 1a 5,802 

8,464 
90% 1b 12,21 

Serbuk 10% 1c 7,382 

10% 

 

  

Resin 2a 21,496 

17,008 
80% 2b 18,379 

Serbuk halus 2c 11,149 

20% 

 

  

Resin 3a 17,794 

19,490 
70% 3b 21,323 

Serbuk halus 3c 19,353 

30% 

 

  

 

Gambar 16. memperlihatkan grafik nilai 

tegangan spesimen. 

Gambar 16. Grafik Tegangan (KPa) vs Spesimen 
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Gambar 17. Grafik Tegangan (KPa) vs Kadar Serbuk 

Halus (%) 

 

Gambar 17.diatas memperlihatkan 

bahwa semakin besar persentase unsur 

serbuk didalam resin, maka kekuatan tarik 

spesimen akan semakin besar. 

 

2. Hasil Pengujian Regangan 

 

 Dari hasil pengujian regangan spesimen 

dilakukan 3 percobaan seperti pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai Regangan 

Kadar Spesimen 𝜀 (KPa)  (rata-rata) 

Resin 1a 3,483 

3,949 
90% 1b 4,800 

Serbuk halus 1c 3,564 

10%     

Resin 2a 3,318 

3,579 
80% 2b 4,400 

Serbuk halus 2c 3,020 

20%     

Resin 3a 3.661 

3,886 
70% 3b 3,973 

Serbuk halus 3c 4,025 

30%     

 

Untuk mengetahui perbandingan 

regangan pada spesimen serbuk halus 10%, 

20%, 30% dapat dilihat pada gambar 18. 

Seperti terlihat pada grafik dibawah  

perbandingan regangan pada serbuk halus 

10%, 20%, 30%, menunjukan semakin 

banyak serbuk halus maka semakin kecil 

regangannya sebesar 4.025%.Grafik nilai 

regangan rata-tata dapat dilihat pada gambar 

19. 

 
Gambar 18. Grafik Regangan  vs Spesimen 

 
Gambar 19. Grafik Nilai Regangan Rata-rata 

 

Dari gambar19. memperlihatkan bahwa 

terjadinya ketidakstabilan pada regangan 

rata-rata. Perbedaan tersebut tejadi karena 

kesalahan pada saat pencetakan spesimen 

20% - 80%, hal ini akibat ada kebocoran saat 

pencetakan. 

 

3. Hasil Pengujian Modulus Elastisitas 

Spesimen 

 

 
 

Gambar 20. Grafik Modulus Elastisitas 
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Dari hasil pengujian modulus elastisitas 

spesimen dilakukan 3 percobaan. Salah satu 

grafik pengujian tarik untuk modulus 

elastisitas spesimen dengan beberapa variasi 

resin dapat dilihat pada gambar 20. 
 

Tabel 3. Nilai Modulus Elastisitas 

Komposisi 
Bahan 

Spesimen 

Tegangan 

(KPa) 

є 

 

E 

(KPa) 

E 
(Rerata) 

Resin 

90% 
Serbuk 

10% 

1a 
5,802

 
3,483

 
480 

 

536,080 
1b 12,210 4,800

 
600 

1c 
7,382

 
3,564

 
500 

Resin 

80% 

Serbuk 
20% 

2a 
21,496

 
3,318

 
600 

 

493,920 
2b 

18,379

 
4,400

 
470 

2c 
11,149

 
3,020

 
350 

Resin 70 

% 
Serbuk  

30 % 

3a 
17,794

 
3,661

 
180 

 

298,376 
3b 

21,323

 
3,973

 
425 

3c 
19,353

 
4,025 220 

 

Tabel 3. menunjukkan hasil dari 

modulus elastisitas dari spesimen uji. Dari 

data tersebut dapat digambarkan secara grafis 

seperti pada gambar 21 dan gambar 22 yang 

memperlihatkan nilai secara rata-rata. 

Gambar 21. Grafik Modulus Elastisitas (KPa) vs 

Spesimen 

 
Gambar 22. Grafik Nilai Modulus Elastisitas Rata-rata, 

Modulus Elastisitas Rata-rata (KPa) vs Spesimen 

Gambar 22. memperlihatkan bahwa 

semakin besar penambahan resin didalam 

serbuk halus, maka modulus elastisitas yang 

akan terjadi semakin menurun. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan yang diambil dari 

penelitian ini adalah : 

1. Dari hasil pengujian tarik diperoleh 

beberapa perbandingan nilai tegangan 

rata-rata pada serbuk halus 10%, 20% 

dan 30%. Hingga memperoleh nilai 

8,464, 17,008, 19,490. Diketahui 

bahwa semakin banyak campuran 

serbuk terhadap resin maka semakin 

tinggi kekuatan tarik pada spesimen. 

2. Dari hasil proses pengujian tarik 

diperoleh perbandingan nilai regangan 

pada serbuk halus 10%, 20% dan 30%. 

Perbandingan regangan tidak terlalu 

signifikan karena serbuk halus tidak 

akan mampu menahan regangan tarik 

terlalu besar yang diakibatkan oleh 

sedikitnya partikel yang saling 

mengikat. 

3. Dari hasil penelitian diperoleh 

perbandingan nilai modulus elastisitas 

pada serbuk halus 10%, 20% dan 30% 

dengan hasil rata-rata 442,8 KPa. 

Diketahui bahwa semakin besar 

persentase serbuknya, maka semakin 

tinggi nilai yang diperoleh pada saat 

pengujian uji tarik. 
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ABSTRACK 

Based on emerging DHF cases occur various solutions for the prevention and control of the 

transmission of dengue, one of them is to create a mathematical model. The Mathematical 

model that was developed is a SIR (Susceptible (S), Infected (I) and recovered (R)),, where the 

rate of displacement of latent mosquitoes become infected mosquito is assumed constant and 

healthy mosquito eggs produced by infected mosquitoes and susceptible mosquitoes, while the 

mosquito is infected eggs produced only by infected mosquitoes. In the SIR model, an analysis 

is performed to assess the stability of the equilibrium point and numerical simulations. Numeric 

simulation was introduced to show the stability at the equilibrium state considered basic 

reproduction number  ℛ0 .There are two equilibrium points. The first equilibrium point is a the 

disease-free equilibrium which is stable, ℛ0 < 1. The second equilibrium point is called an 

endemic equilibrium, which is stable, ℛ0 > 1. The numerical simulations show that increasing 

mosquitoes mortality rate makes ℛ0 , infected human, latent mosquito, infected mosquito, 

infected egg are decrease, so as to help suppress the spread of the disease in the population. 
 

Keywords: mathematical models, basic reproductive number, disease free equilibrium, endemic 

equilibrium 

 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan kasus DBD yang terjadi muncul berbagai solusi untuk pencegahan dan 

penanggulangan penyebaran DBD, salah satunya adalah membuat suatu model matematika. 

Model matematika yang dikembangkan adalah model SIR (Susceptible (S), Infected (I) dan 

recovered (R)), di mana laju perpindahan nyamuk laten menjadi nyamuk terinfeksi diasumsikan 

konstan dan telur nyamuk sehat diproduksi oleh nyamuk sehat dan nyamuk terinfeksi, 

sedangkan telur nyamuk terifeksi hanya diproduksi oleh nyamuk terinfeksi. Model SIR 

dianalisis untuk memperoleh titik tetap dan kestabilannya serta dilakukan simulasi numerik. 

Simulasi numerik dilakukan untuk menunjukkan kestabilan titik tetap berdasarkan bilangan 

reproduksi dasar  ℛ0 . Ada dua titik tetap, titik tetap tanpa penyakit (disease-free equilibrium) 

stabil ketika ℛ0 < 1. Titik tetap penyakit (endemic equilibrium) stabil ketika ℛ0 > 1. Simulasi 

numerik menunjukkan bahwa, dengan meningkatnya laju kematian nyamuk menyebabkan  ℛ0, 

manusia terinfeksi, nyamuk laten, nyamuk terinfeksi, telur terinfeksi menurun, sehingga dapat 

menekan laju penyebaran penyakit dalam populasi.  
 

Kata kunci: model matematika, bilangan reproduksi dasar, titik tetap tanpa penyakit, titik tetap 

penyakit 
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I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan kasus DBD yang terjadi 

muncul berbagai solusi untuk pencegahan 

dan penanggulangan penyebaran DBD, salah 

satunya adalah membuat suatu model 

matematika. Menjelang akhir abad ke-20 

pemodelan matematika menjadi meluas, 

terutama dalam usaha membuat kebijakan 

kesehatan masyarakat menjadi strategis dan 

taktis [4], sebagai contoh model matematika 

yang mempertimbangkan faktor suhu. 

Model matematika penularan DBD yang 

mempertimbangkan faktor suhu pernah 

dilakukan oleh [1],[6]. Mereka 

mengembangkan model SIR (Susceptible, 

Infected, Recovered). 

Model matematika dalam penelitian 

Massad diasumsikan laju perpindahan 

nyamuk laten menjadi nyamuk terinfeksi 

tidak konstan dan melibatkan waktu tunda 

 𝜏 sebagai periode masa inkubasi pada 

nyamuk. Selain itu, Massad  mengasumsikan 

telur nyamuk sehat diproduksi oleh nyamuk 

rentan dan nyamuk terinfeksi, sedangkan 

telur nyamuk terifeksi hanya diproduksi oleh 

nyamuk terinfeksi. Faktor suhu yang 

digunakan Massad dalam memproduksi 

nyamuk rentan dan nyamuk terinfeksi tidak 

konstan. 

Model matematika Amaku diasumsikan 

laju perpindahan nyamuk laten menjadi 

nyamuk terinfeksi konstan dan telur nyamuk 

sehat diproduksi oleh ketiga kompartmen 

nyamuk, sedangkan telur nyamuk terifeksi 

diproduksi oleh nyamuk laten dan nyamuk 

terinfeksi. Faktor suhu yang digunakan 

Amaku adalah konstan. 

Berdasarkan kedua penelitian tersebut 

maka model SIR dikembangkan lagi dengan 

mengasumsikan laju perpindahan nyamuk 

laten menjadi nyamuk terinfeksi konstan 

seperti asumsi yang digunakan Amaku dan 

laju produksi telur nyamuk sehat dan 

terinfeksi digunakan asumsi yang digunakan 

Massad. Selain itu, digunakan faktor suhu 

dalam produksi nyamuk rentan dan nyamuk 

terinfeksi dari telurnya. Faktor suhu yang 

digunakan sama seperti yang terdaat pada 

penelitian Massad. Dalam tulisan ini akan 

ditentukan titik tetap dan bilangan reproduksi 

dasar. Tahap berikutnya dilakukan simulasi 

untuk melihat dinamika populasi terinfeksi 

pada model.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

memodifikasi model matematika, 

menentukan titik tetap dan kestabilan titik 

tetap berdasakan bilangan reproduksi dasar 
 ℛ0 . Selanjutnya melakukan simulasi 

pengaruh laju kematian nyamuk terhadap 

penyebaran penyakit pada populasi. 

 

II. DASAR TEORI 

A. Sistem Persamaan Diferensial Mandiri 

Orde-1 

Sistem persamaan diferensial orde-1 

terdiri atas n persamaan dan n fungsi dari 

𝒙𝑖 (𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) dapat ditulis  

 

Sistem persamaan diferensial (1) 

dapat ditulis dalam notasi vektor, yaitu 

 

                𝒙 = 𝒇 𝒕,𝒙 ,𝒙 ∈ ℝ𝒏,                   (2) 

dengan  

 

 

B. Nilai Eigen dan Vektor Eigen 

 

Sistem persamaan diferensial dapat 

ditulis dalam bentuk: 

𝒙 = 𝑨𝒙,                (3) 

 

di mana A merupakan matriks segi yang 

berukuran 𝑛 × 𝑛,  maka vektor taknol di ℝ𝒏 

disebut vektor eigen dari 𝑨, jika untuk suatu 

skalar 𝜆 , yang disebut nilai eigen dari A, 

berlaku: 

𝒙 𝟏 = 𝒇𝟏(𝒕,𝒙𝟏,𝒙𝟐,…  ,𝒙𝒏)  

𝒙 𝟐 = 𝒇𝟐(𝒕,𝒙𝟏,𝒙𝟐,…  ,𝒙𝒏)  (1)                                          

⋮ ⋮ ⋮  

𝒙 𝒏 = 𝒇𝒏(𝒕,𝒙𝟏,𝒙𝟐,…  ,𝒙𝒏).  

𝒙 =  

𝒙 𝟏
𝒙 𝟐
⋮
𝒙 𝒏

 , 𝒇 𝒕,𝒙 =  

𝒇𝟏(𝒕,𝒙𝟏,𝒙𝟐,…  ,𝒙𝒏)
𝒇𝟐(𝒕,𝒙𝟏,𝒙𝟐,…  ,𝒙𝒏)

⋮
𝒇𝒏(𝒕,𝒙𝟏,𝒙𝟐,…  ,𝒙𝒏)

 . 
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          𝑨𝒙 = 𝝀𝒙.                                               (4) 
 

Vektor x dinamakan vektor eigen yang 

bersesuaian dengan nilai eigen 𝜆. Persamaan 

(4) dapat ditulis: 

 
 𝑨 − 𝜆𝑰 𝒙 = 𝟎, (5) 

 

agar diperoleh solusi nontrivial, maka 

 

       𝑑𝑒𝑡 𝑨 − 𝜆𝑰 = 0.                                 (6) 
 

Persamaan (6) disebut persamaan 

karakteristik. 

 

C. Pelinearan 

Misalkan diketahuisistem persamaan 

diferensial taklinear, dengan menggunakan 

ekspansi deret Taylor di sekitar titik tetap 𝒙   

diperoleh:  

 

𝒙 = 𝑱𝒙 + 𝝋(𝒙),                  (7) 

 

di mana 𝑱 merupakan matriks Jacobi, 

 

𝑱 =  𝜕𝑓(𝒙)

𝜕𝒙
 
𝒙=𝒙 

=

 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑓1

𝜕𝑥1

𝜕𝑓2

𝜕𝑥1

⋮

𝜕𝑓1

𝜕𝑥2

𝜕𝑓2

𝜕𝑥2

⋮

…
𝜕𝑓1

𝜕𝑥𝑛

…
𝜕𝑓2

𝜕𝑥𝑛
⋱ ⋮

𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥1

𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥2

…
𝜕𝑓𝑛
𝜕𝑥𝑛  

 
 
 
 
 
 
 

   (8) 

 

dan 𝜑(𝒙)  suku berorde tinggi dengan 

lim𝒙→0 𝜑 𝒙 = 0,  sedangkan 𝑱  merupakan 

hasil pelinearan dari persamaan diferensial 

taklinear. 

 

D. Titik Tetap dan Kestabilan Titik Tetap 

 

1) Titik Tetap 

 

Misalkan diketahui sistem persamaan 

diferensial mandiri orde-1 seperti (2.7), maka 

titik 𝒙  disebut titik tetap atau titik 

kesetimbangan, jika 𝑓 𝒙  = 0 [5]. 

  

2) Kestabilan Titik Tetap 

 

Misalkan sistem persamaan diferensial 

diferensial taklinear memiliki titik tetap 𝒙 . 
Kestabilan titik tetap tersebut dapat dilihat 

dari nilai-nilai eigennya, yaitu 𝜆𝑖  dengan 

𝑖 = 1, 2, 3,… ,𝑛 yang diperoleh dari 𝑑𝑒𝑡 𝑨 −
𝜆𝑰 = 0. 

Secara umum titik tetap mempunyai sifat 

sebagai berikut:  

1. Stabil, jika 

a. Setiap nilai eigen real adalah negatif: 

𝜆𝑖 < 0 untuk setiap i, atau 

b. Nilai eigen kompleks bagian Re(𝜆𝑖) < 

0 untuk setiap i. 

2. Takstabil, jika   

a. Terdapat paling sedikit satu nilai eigen 

real positif: 𝜆𝑖 > 0. 

b. Terdapat paling sedikit satu nilai eigen 

kompleks dengan Re(𝜆𝑖) > 0 [3]. 

 

E. Kriteria Routh-Hurwitz 

 

Misalkan diberikan persamaan 

karakteristik: 

 

𝝀𝒌 + 𝒂𝟏𝝀
𝒌−𝟏 + 𝒂𝟐𝝀

𝒌−𝟐 + ⋯+ 𝒂𝒌 = 𝟎   (9) 

 

Didefinisikan 𝑘 matriks sebagai berikut: 
 

𝑯𝟏 =  𝑎1 ,𝑯𝟐 =  
𝑎1 1
𝑎3 𝑎2

 ,𝑯𝟑 =  
𝑎1 1 0
𝑎3

𝑎5

𝑎2

𝑎4

𝑎1

𝑎3

  

 

𝑯𝒋 =  

𝑎1 1 0             0   … 0
𝑎3 𝑎2 𝑎1           1    … 0
𝑎5

𝑎2𝑗−1

𝑎4

𝑎2𝑗−2

𝑎3

𝑎2𝑗−3
 

  𝑎2

𝑎2𝑗−4

… 0
 … 𝑎𝑘

 
  

,…, 

 

𝑯𝒌 =  

𝑎1 1 0 … 0
𝑎3

⋮
0

𝑎2

⋮
0

𝑎1 … 0

⋮
…

⋱
…

⋮
𝑎𝑘

 , 

dengan syarat setiap unsur (l,m) pada matrik 

𝑯𝒋 adalah: 

 

 

 

 

 

𝑙𝑚 = 

 
𝑎2𝑙−𝑚 , untuk 0 < 2𝑙 − 𝑚 < 𝑘 

1, untuk 2𝑙 = 𝑚 

0, untuk 2l < 𝑚 atau 2𝑙 > 𝑘 + 𝑚 
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Titik tetap 𝒙  stabil jika dan hanya jika 

𝑑𝑒𝑡 𝑯𝒋 > 0 , untuk setiap j = 1, 2, … , k. 

Kriteria Routh-Hurwitz  untuk k = 2, 3, dan 

4, yaitu 

k = 2:     𝑎1 > 0     𝑎2 > 0 

k = 3:     𝑎1 > 0     𝑎3 > 0,     𝑎1𝑎2 > 𝑎3 

k = 4: 𝑎1 > 0 , 𝑎3 > 0 , 𝑎4 > 0 , 𝑎1𝑎2𝑎3 >
𝑎3

2 + 𝑎1
2𝑎4. 

 

F. Bilangan Reproduksi Dasar  𝓡𝟎  

Menurut [2] bilangan reproduksi dasar 

didefinisikan nilai harapan banyaknya 

populasi rentan yang menjadi terinfeksi 

selama masa infeksi. Selain itu, menurut [2] 

kondisi yang memungkinkan untuk ℛ0 

adalah: 

1. Jika ℛ0 < 1,  maka rata-rata setiap 

individu terinfeksi akan menginfeksi 

kurang dari satu individu baru, sehingga 

penyakit tidak akan menyebar. 

2. Jika ℛ0 > 1,  maka rata-rata setiap 

individu terinfeksi akan menginfeksi 

lebih dari satu individu baru, sehingga 

penyakit akan menyebar. 

 

Bilangan reproduksi dasar dalam tulisan ini 

ditentukan dengan menggunakan the next 

generation matrix 𝑮 . The next generation 

matrix 𝑮 mempunyai dua bagian yaitu 𝑭 dan 

𝑽−𝟏 yang didefinisikan:  

 

            𝑮 = 𝑭𝑽−𝟏                                         (10) 

dengan  

 

  𝑭 =
𝜕𝑭𝑖

𝜕𝒙𝒋
 𝒙𝟎  dan 𝑽 =

𝜕𝑽𝑖

𝜕𝒙𝒋
 𝒙𝟎   5 .                 

 

di mana 𝑭 adalah matriks laju infeksi baru, 

sedangkan 𝑽  merupakan matriks laju 

perpindahan individu yang dievaluasi pada 

titik tetap  𝒙𝟎 .  Menurut [5], ℛ0 merupakan 

nilai eigen dominan dari matriks 𝑮 = 𝑭𝑽−𝟏. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Model Modifikasi 

Dalam model SIR populasi manusia 

terdiri dari manusia rentan  𝑆𝐻 , manusia 

terinfeksi  𝐼𝐻 , dan manusia sembuh  𝑅𝐻 , 

dengan total manusia 𝑁𝐻 = 𝑆𝐻 + 𝐼𝐻 + 𝑅𝐻 . 
Populasi nyamuk terdiri dari nyamuk rentan 
 𝑆𝑀 , nyamuk laten  𝐿𝑀 , dan nyamuk 

terinfeksi  𝐼𝑀 , dengan total  nyamuk 

𝑁𝑀 = 𝑆𝑀 + 𝐿𝑀 + 𝐼𝑀 .  Populasi telur nyamuk 

terdiri dari telur nyamuk sehat  𝑆𝐸  dan 

terifeksi  𝐼𝐸 , dengan total telur nyamuk 

𝑁𝐸 = 𝑆𝐸 + 𝐼𝐸 .  Sistem persamaan diferensial 

untuk masing-masing kompartemen yaitu, 

 

 
Gambar 1. Skema Penyebaran DBD Model Modifikasi 

 

Persamaan diagram kompartmen di atas 

yaitu, 
 
𝑑𝑆𝐻
𝑑𝑡

= 𝑟𝐻𝑁𝐻  1 −
𝑁𝐻
𝑘𝐻

 −  𝑎𝑐𝐻
𝐼𝑀
𝑁𝐻

+ 𝜇𝐻 𝑆𝐻  

𝑑𝐼𝐻
𝑑𝑡

= 𝑎𝑐𝐻
𝐼𝑀
𝑁𝐻

𝑆𝐻 −  𝛼𝐻 + 𝜇𝐻 + 𝛾𝐻 𝐼𝐻  

𝑑𝑅𝐻
𝑑𝑡

= 𝛾𝐻𝐼𝐻 − 𝜇𝐻𝑅𝐻       

𝑑𝑆𝑀
𝑑𝑡

= 𝑃𝐹 𝑡 𝑆𝐸 − 𝑎𝑐𝑀
𝐼𝐻
𝑁𝐻

𝑆𝑀 − 𝜇𝑀𝑆𝑀            (11) 

𝑑𝐿𝑀
𝑑𝑡

= 𝑎𝑐𝑀
𝐼𝐻
𝑁𝐻

𝑆𝑀 − 𝛾𝑀𝐿𝑀 − 𝜇𝑀𝐿𝑀  

𝑑𝐼𝑀
𝑑𝑡

= 𝛾𝑀𝐿𝑀 − 𝜇𝑀𝐼𝑀 + 𝑃𝐹 𝑡 𝐼𝐸    

𝑑𝑆𝐸
𝑑𝑡

=  𝑟𝑀𝑆𝑀 +  1 − 𝑔 𝑟𝑀𝐼𝑀  1 −
 𝑆𝐸 + 𝐼𝐸 

𝑘𝐸
 

− 𝜇𝐸𝑆𝐸 − 𝑃𝐹 𝑡 𝑆𝐸 

𝑑𝐼𝐸
𝑑𝑡

= 𝑔𝑟𝑀𝐼𝑀  1 −
 𝑆𝐸 + 𝐼𝐸 

𝑘𝐸
 

−  𝜇𝐸 + 𝑃𝐹 𝑡  𝐼𝐸   

 

 
 

Perpindahan Individu 

Ket : 
 

Pengaruh Antar 

Kompartemen 

 
 

Produksi Telur 
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Laju infeksi dari nyamuk terinfeksi  ke 

manusia rentan  adalah 𝛽𝐻 = 𝑚𝑎𝑐𝐻 , dimana 

𝑚 rasio total populasi nyamuk terhadap total 

populasi manusia , selanjutnya 𝛽𝐻  dikalikan 

dengan proporsi nyamuk terinfeksi sehingga 

laju perpindahan manusia rentan  menjadi 

manusia terinfeksi  adalah 𝑎𝑐𝐻𝐼𝑀/𝑁𝐻 . Laju 

infeksi dari manusia terinfeksi  ke nyamuk 

rentan  adalah 𝛽𝑀 = 𝑎𝑐𝑀 , kemudian 𝛽𝑀  

dikalikan dengan total manusia terinfeksi 

sehingga laju perpindahan nyamuk rentan 

menjadi nyamuk laten  adalah 𝑎𝑐𝑀𝐼𝐻/𝑁𝐻 . 

Faktor suhu yang digunakan dalam penetesan 

telur nyamuk sehat  dan telur nyamuk 

terinfeksi yaitu, 

 

𝐹 𝑡  =  𝑐 − 𝑑 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑               (12)  
 

Untuk menghindari persamaan (12) 

bernilai negatif maka digunakan fungsi 

Heaviside, dimana fungsi Heaviside bernilai 

0 dan 1, dengan memisalkan, 

 
𝑤 =  𝑐 − 𝑑 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑                                (13 ) 

 

maka 

𝜃 𝑤 =  
1 ;   jika 𝑤 ≥ 0
0 ;   𝑗𝑖𝑘𝑎 w < 0

                          (14) 

 

Persamaan (12) dapat ditulis kembali 

dalam bentuk 
𝐹 𝑡  =  𝑐 − 𝑑 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑  𝜃 𝑤            (15) 

 

Untuk mempermudah analisis pada 

persamaan (11), dilakukan penyederhanaan 

dengan membuat perbandingan masing-

masing subpopulasi terhadap total populasi, 

yaitu 

 

𝑆 =
𝑆𝐻

𝑁𝐻
; 𝐼 =

𝐼𝐻

𝑁𝐻
;𝑅 =

𝑅𝐻

𝑁𝐻
;  𝑆𝑚 =

𝑆𝑀

𝑁𝑀
; 𝐿𝑚 =

𝐿𝑀

𝑁𝑀
;  𝐼𝑚 =

𝐼𝑀

𝑁𝑀
;  𝑆𝑒 =

𝑆𝐸

𝑁𝐸
;  𝐼𝑒 =

𝐼𝐸

𝑁𝐸
                   (16) 

dengan,       
                                                                                                                                                                                             

𝑆 + 𝐼 + 𝑅 = 1,  𝑆𝑚 + 𝐿𝑚+ = 1, dan 𝑆𝑒 + 𝐼𝑒 = 1 
 

Dengan menurunkan persamaan (16) 

diperoleh  

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

1

𝑁𝐻
 
𝑑𝑆𝐻

𝑑𝑡
−

𝑑𝑁𝐻

𝑑𝑡
  dan  

𝑑𝐼

𝑑𝑡
=

1

𝑁𝐻
 
𝑑𝐼𝐻

𝑑𝑡
−

𝑑𝑁𝐻

𝑑𝑡
 . 

Hal yang sama berlaku untuk variabel-

variabel lain sehingga diperoleh sistem 

persamaan diferensial baru delapan dimensi 

yang terdiri dari dua dimensi untuk variabel 

populasi manusia 𝑆 , 𝐼 , dua dimensi untuk 

variabel populasi nyamuk  𝐿𝑚 , 𝐼𝑚  ,  satu 

dimensi untuk variabel populasi telur 

nyamuk 𝐼𝑒 , dan tiga dimensi untuk variabel 

total populasi 𝑁𝐻,𝑁𝑀 ,𝑁𝐸 . 
 

𝑑𝑆
𝑑𝑡

= 𝑟𝐻  1 −
𝑁𝐻

𝑘𝐻
 −  𝑎𝑐𝐻

𝑁𝑀

𝑁𝐻

𝐼𝑚 + 𝑟𝐻  1 −
𝑁𝐻

𝑘𝐻
 

− 𝛼𝐻𝐼 𝑆  

𝑑𝐼
𝑑𝑡

= 𝑎𝑐𝐻
𝑁𝑀

𝑁𝐻

𝐼𝑚𝑆 −  𝛼𝐻 + 𝛾𝐻 + 𝑟𝐻  1 −
𝑁𝐻

𝑘𝐻
  𝐼

+ 𝛼𝐻𝐼
2 

𝑑𝐿𝑚
𝑑𝑡

= 𝑎𝑐𝑀𝐼 1 − 𝐿𝑚 − 𝐼𝑚  −  𝛾𝑀 + 𝑃𝐹 𝑡 
𝑁𝐸

𝑁𝑀

 𝐿𝑚  

𝑑𝐼𝑚
𝑑𝑡

= 𝛾𝑀𝐿𝑚 + 𝑃𝐹 𝑡 
𝑁𝐸

𝑁𝑀

 𝐼𝑒 − 𝐼𝑚                               (17) 

𝑑𝐼𝑒
𝑑𝑡

=  
𝑁𝑀

𝑁𝐸

  𝑔𝑟𝑀𝐼𝑚  −  
𝑁𝑀

𝑁𝐸

  𝑟𝑀𝑆𝑚 + 𝑟𝑀𝐼𝑚   −
𝑁𝐸

𝑘𝐸
 𝐼𝑒  

𝑑𝑁𝐻

𝑑𝑡
= 𝑟𝐻𝑁𝐻  1 −

𝑁𝐻

𝑘𝐻
 − 𝛼𝐻𝐼𝑁𝐻 − 𝜇𝐻𝑁𝐻 

𝑑𝑁𝑀

𝑑𝑡
= 𝑃𝐹 𝑡 𝑁𝐸 − 𝜇𝑀𝑁𝑀   

𝑑𝑁𝐸

𝑑𝑡
= 𝑟𝑀  1 −

𝑁𝐸

𝑘𝐸
  1 − 𝐿𝑚 − 𝐼𝑚  − 𝑟𝑀  1 −

𝑁𝐸

𝑘𝐸
 𝐼𝑚

−  𝜇𝐸 + 𝑃𝐹 𝑡  𝑁𝐸   
 

Tabel 1 Parameter pada model modifikasi 

 
                                             Sumber : [6], [1] 
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B. Penentuan Titik Tetap 
 

Persamaan yang digunakan untuk 

menentukan titik tetap adalah persamaan (6). 

Penentuan titik tetap berdasarkan [3]. Titik 

tetap yang diperoleh ada dua titik tetap yaitu, 

titik tetap tanpa penyakit dan titik tetap ada 

penyakit, 
𝑻𝟎 𝑺𝒉, 𝑰𝒉,𝑳𝒎, 𝑰𝒎, 𝑰𝒆,𝑵𝑯,𝑵𝑴,𝑵𝑬  

𝑆 = 1; 𝐼 = 𝐿𝑚 = 𝐼𝑚 = 𝐼𝑒 = 0;𝑁𝐻

= 𝑘𝐻 −
𝑘𝐻𝜇𝐻
𝑟𝐻

 

𝑁𝑀 = 𝐹 𝑡  𝑘𝐸𝑃  
1

 𝜇𝑀
−

1

𝑟𝑀
 −

  𝑘𝐸 −  𝜇𝐸 

𝑟𝑀
 

𝑁𝐸 =  
 𝜇𝑀

𝐹 𝑡 𝑟𝑀𝑃
  

𝐹 𝑡  𝑘𝐸𝑃𝑟𝑀
 𝜇𝑀

− 𝐹 𝑡  𝑘𝐸 −  𝑘𝐸  𝜇𝐸  

 
𝑻𝟏 𝑺𝒉

∗ , 𝑰𝒉
∗ ,𝑳𝒎

∗ , 𝑰𝒎
∗ , 𝑰𝒆

∗ ,𝑵𝑯
∗ ,𝑵𝑴

∗ ,𝑵𝑬
∗   

 

𝑆
∗ =

  𝑘𝐻 −  𝑁𝐻 𝑁𝐻𝑟𝐻
𝑎 𝑐𝐻𝐼𝑚𝑘𝐻𝑁𝑀 −𝑁𝐻 𝑁𝐻𝑟𝐻 − 𝑘𝐻𝑟𝐻 + 𝑘𝐻𝐼  𝛼𝐻 

 

𝐼
∗ = −

𝑁𝐻
2𝑟𝐻 − 𝑘𝐻𝑁𝐻𝐵 +  𝐿

2𝑘𝐻𝑁𝐻𝛼𝐻
 

𝐿𝑚
∗ = −

𝑎𝑐𝑀𝐼 𝐼𝑚 − 1 𝑁𝑀
𝑎𝑐𝑀𝐼𝑁𝑀 + 𝐹 𝑡 𝑁𝐸𝑃 + 𝑁𝑀𝛾𝑀

 

𝐼𝑚
∗ = 𝐼𝑒 +

𝐿𝑚𝑁𝑀𝛾𝑀
𝐹 𝑡 𝑁𝐸𝑃

;  𝐼𝑒
∗ =

𝑔𝐼𝑚
1 − 𝐿𝑚

 

 

𝑁𝐻
∗ =

𝑘𝐻 𝑟𝐻 − 𝐼𝛼𝐻 − 𝜇𝐻 

𝑟𝐻
;𝑁𝑀

∗ =
𝐹 𝑡 𝑁𝐸𝑃

𝜇𝑀
 

 𝑁𝐸
∗ =

𝑘𝐸 1 − 𝐿𝑚  𝑁𝑀𝑟𝑀
𝐹 𝑡 𝑘𝐸𝑃 + 𝑁𝑀 𝑟𝑀 − 𝐿𝑚𝑟𝑀 + 𝑘𝐸𝜇𝐸

 

dengan  

𝐵 = 𝑟𝐻 + 𝛼𝐻 + 𝛾𝐻    
𝐹 𝑡  =  𝑐 − 𝑑 𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑  𝜃 𝑤  
𝐿 = 𝑁𝐻 −4𝑎 𝑐𝐻𝐼𝑚𝑘𝐻

2𝑁𝑀𝛼𝐻 + 𝑁𝐻 𝑁𝐻𝑟𝐻 − 𝑘𝐻𝐵 
2  

 

 

C. Bilangan Reproduksi Dasar 

 

Bilangan reproduksi dasar dinotasikan 

ℛ0.  Menurut [2], jika ℛ0 < 1  berarti tidak 

terjadi endemik dan jika ℛ0 > 1  berarti 

terjadi endemik pada populasi. Penentuan 

bilangan reproduksi dasar digunakan the next 

generation matriks 𝐺.  the next generation 

matriks 𝐺 didefinisikan: 

        𝐺 = 𝐹𝑉−1 [5].                          
dengan 𝐹  merupakan matriks dari koefisien 

laju infeksi, sedangkan 𝑉  matriks dari 

koefisien laju pergerakan penyakit, baik 

kematian maupun kesembuhan. 

Adapun sistem persamaan diferensial 

yang digunakan untuk menentukan bilangan 

reproduksi dasar yaitu 

 
𝑑𝐼
𝑑𝑡

= 𝑎𝑐𝐻
𝑁𝑀

𝑁𝐻

𝐼𝑚𝑆 −  𝛼𝐻 + 𝛾𝐻 + 𝑟𝐻  1 −
𝑁𝐻

𝑘𝐻
  𝐼

+ 𝛼𝐻𝐼
2 

𝑑𝐿𝑚
𝑑𝑡

= 𝑎𝑐𝑀𝐼 1 − 𝐿𝑚 − 𝐼𝑚  −  𝛾𝑀 + 𝑃𝐹 𝑡 
𝑁𝐸

𝑁𝑀

  

𝐿𝑚                                                                          (18) 

𝑑𝐼𝑚
𝑑𝑡

= 𝛾𝑀𝐿𝑚 + 𝑃𝐹 𝑡 
𝑁𝐸
𝑁𝑀

 𝐼𝑒 − 𝐼𝑚   

𝑑𝐼𝑒
𝑑𝑡

=  
𝑁𝑀

𝑁𝐸

  𝑔𝑟𝑀𝐼𝑚   1 −
𝑁𝐸

𝑘𝐸
 −  

𝑁𝑀

𝑁𝐸

  𝑟𝑀𝑆𝑚 + 𝑟𝑀𝐼𝑚   

 1 −
𝑁𝐸

𝑘𝐸
 𝐼𝑒   

 

Sistem persamaan (18) dikontruksi 

dalam bentuk matrik yang dievaluasi pada 

titik tetap tanpa penyakit, sehingga diperoleh 

matriks 𝐾 = 𝐹𝑉−1 . Selanjutnya ditentukan 

nilai eigen matriks 𝐾, yaitu 𝜆𝑖 , 𝑖 = 1,2,…𝑛. 
ℛ0 = 𝑀𝑎𝑥 𝜆𝑖 , 𝑖 = 1,2,…𝑛  disebut 

bilangan reproduksi dasar. 

Berdasarkan sistem persamaan (18) dan 

analisis yang dilakukan diperoleh bilangan 

reproduksi dasarnya yaitu, 

               

ℛ0 =  
𝑎2𝑐𝐻𝑐𝑀𝑘𝐸𝑟𝐻𝛾𝑀  𝜇𝐸𝜇𝑀+𝐹 𝑡 𝑃 𝜇𝑀−𝑟𝑀   

 𝑔−1 𝑘𝐻𝑟𝑀  𝑟𝐻−𝜇𝐻  𝛼𝐻+𝜇𝐻+𝛾𝐻  𝜇𝑀
2  𝛾𝑀+𝜇𝑀  

         19  

 

 

D. Simulasi Dinamika Populasi 

Penyebaran DBD 

  

Simulasi dinamika populasi dilakukan 

untuk kondisi ℛ0 < 1  dan ℛ0 > 1 , dengan 

ℛ0  merupakan bilangan reproduksi dasar 

(persamaan 19). Simulasi ini dilakukan untuk 

menunjukkan bahwa sistem akan stabil 

menuju titik tetap tanpa penyakit saat ℛ0 < 1 

dan stabil menuju titik tetap ada penyakit 

saat ℛ0 > 1.  Selain itu, simulasi juga 

diperlukan untuk melihat pengaruh laju 

kematian nyamuk  𝜇𝑀  terhadap laju 

penyebaran penyakit dalam populasi.  

Nilai-nilai parameter yang digunakan 

untuk simulasi terdapat pada Tabel 2 di 

bawah ini, dengan nilai awal adalah 𝑆𝐻 =
10 , 𝐼𝐻 = 15 , 𝑅𝐻 = 75,   𝑆𝑀 = 50, 𝐿𝑀 = 30 



Jurnal J-Innovation Vol. 4, No. 2, Desember 2015 

ISSN : 2338-2082 

16 

 

𝐼𝑀 = 20 , 𝑆𝐸 = 50, 𝐼𝑒 = 50 , dan total 

masing-masing populasi 𝑁𝐻 = 𝑁𝑀 = 𝑁𝐸 =
100.  

 

Tabel 2 Nilai parameter Model Modifikasi 

Parameter Nilai Parameter Nilai 

𝑐𝐻  1 𝑘𝐻  2 × 10
5
 

𝑐𝑀  1 𝑃 0.15 

𝛼𝐻  0.001 𝑔 0.1 

𝛾𝐻  0.25 𝑟𝑀  50 

𝛾𝑀  0.143 𝑘𝐸  10
6
 

𝜇𝐻  4 × 10
-5

 𝑓 2.8 × 

10
-3

 

𝜇𝐸  0.1 𝑐 0.07 

𝑟𝐻  2.5 𝑑 0.06 

𝜑 𝜋/2   

Sumber : [6], [1] 

 

1) Dinamika Populasi untuk Kondisi 

𝓡𝟎 < 𝟏 

 

Gambar 2, 3, dan 4 di bawah ini 

menunjukkan kestabilan tiap populasi, baik 

populasi manusia, nyamuk maupun telur 

nyamuk untuk kondisi ℛ0 < 1. Berdasarkan 

nilai-nilai parameter yang terdapat pada 

Tabel 2 dengan mengambil nilai 𝜇𝑀 = 1 dan 

𝑎 = 0.146 , diperoleh gambar dinamika 

populasi sebagai berikut. 

 

 

                                           (a) 

 

                                           (b) 

 

                                           (c) 

 
Gambar 2. Dinamika populasi manusia untuk kondisi 

ℛ0 < 1 

 

Dinamika populasi manusia rentan  𝑆𝐻  
meningkat dari nilai awal kemudian stabil di 

sekitar titik 𝑆 = 1  atau sekitar 199997 

orang. Populasi manusia terinfeksi  𝐼𝐻  
menurun dari nilai awal kemudian stabil di 

𝐼 = 0 , populsi manusia sembuh  𝑅𝐻  
meningkat dari nilai awal kemudian menurun 

dan stabil di titik 𝑅 = 1 − 𝑆 − 𝐼 = 1 −
1 − 0 = 0.  

 

 

                                           (a) 

 

                                           (b) 

 

                                           (c) 
Gambar 3. Dinamika populasi nyamuk untuk kondisi 

ℛ0 < 1 
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Dinamika populasi nyamuk rentan  𝑆𝑀  
berosilasi menuju nilai yang periodik, 

populsi nyamuk laten  𝐿𝑀  menurun dari 

nilai awal kemudian stabil di titik 𝐿𝑚 = 0, 

populsi nyamuk terinfeksi  𝐼𝑀  menurun dari 

nilai awal kemudian stabil di titik 𝐼𝑚 = 0.  

 

                                           (a) 

 

                                           (b) 

 (c) 

 
Gambar 4. Dinamika populasi telur nyamuk dan total 

masing-masing populasi untuk kondisi 

ℛ0 < 1 
 

Dinamika populasi telur nyamuk rentan 

 𝑆𝐸  berosilasi menuju nilai yang periodik, 

populsi telur nyamuk terinfeksi  𝐼𝐸  menurun 

dari nilai awal kemudian stabil di titik 𝐼𝑒 =
0. 

Dinamika total populasi manusia 

 𝑁𝐻  meningkat dari nilai awal kemudian 

stabil di sekitar titik 𝑁𝐻 = 199997 , total 

populasi nyamuk  𝑁𝑀  berosilasi menuju 

nilai yang periodik, sedangkan total populasi 

telur nyamuk  𝑁𝐸  berosilasi menuju nilai 

yang periodik. Berdasarkan simulasi yang 

dilakukan dapat dikatakan bahwa titik tetap 

tanpa penyakit stabil untuk kondisi ℛ0 < 1. 
 

2) Dinamika Populasi untuk Kondisi 

𝓡𝟎 > 𝟏 

 

Gambar 5, 6, dan 7 di bawah ini 

menunjukkan kestabilan tiap populasi, baik 

populasi manusia, nyamuk maupun telur 

nyamuk untuk kondisi ℛ0 > 1. Berdasarkan 

nilai-nilai parameter yang terdapat pada 

Tabel 2 dengan mengambil nilai 𝜇𝑀 = 0.071 

dan 𝑎 = 3.7 , diperoleh gambar dinamika 

populasi sebagai berikut. 

 
 

 
 

 
Gambar 5. Dinamika populasi manusia untuk kondisi 

ℛ0 > 1 

 

Dinamika populasi manusia rentan  𝑆𝐻  
meningkat dari nilai awal kemudian menurun 

dan berosilasi menuju nilai yang periodik, 

populasi manusia terinfeksi  𝐼𝐻  meningkat 

dari nilai awal kemudian menurun dan 

akhirnya berosilasi menuju nilai yang 

periodik, populsi manusia sembuh  𝑅𝐻  
meningkat dari nilai awal kemudian 

berosilasi menuju nilai yang periodik.  
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                                           (a) 

 
                                           (b) 

(c) 

 
Gambar 6. Dinamika populasi nyamuk untuk kondisi 

ℛ0 > 1 

Dinamika populasi nyamuk rentan  𝑆𝑀  
berosilasi menuju nilai yang periodik, 

populsi nyamuk laten  𝐿𝑀  berosilasi menuju 

nilai yang periodik, populasi nyamuk 

terinfeksi  𝐼𝑀  berosilasi menuju nilai yang 

periodik.  

                                           
(a) 

 
                                           (b) 

 (c) 

 
Gambar 7. Dinamika populasi telur nyamuk dan 

totalmasing-masing populasi untuk 

kondisi ℛ0 > 1                    

 

Dinamika populasi telur nyamuk rentan 

 𝑆𝐸  berosilasi menuju nilai yang periodik, 

populsi telur nyamuk terinfeksi  𝐼𝐸  
berosilasi menuju nilai yang periodik. 

Dinamika total populasi manusia  𝑁𝐻  
meningkat dari nilai awal kemudian menurun 

dan meningkat kembali, sehingga pada 

akhirnya berosilasi menuju nilai yang 

periodik, total populasi nyamuk  𝑁𝑀  dan 

total populasi telur nyamuk  𝑁𝐸  berosilasi 

menuju nilai yang periodik.  

E. Simulasi Laju Kematian Nyamuk (𝝁𝑴) 

Simulasi ini diperlukan untuk melihat 

pengaruh laju kematian nyamuk  𝜇𝑀  
terhadap penyebaran penyakit dalam 

populasi. Selain itu, akan ditunjukkan bahwa 

peningkatan atau penurunan nilai parameter 

laju kematian nyamuk dapat menurunkan 

nilai bilangan reproduksi dasar (ℛ0 ) yang 

didefinisikan pada persamaan (19). Terdapat 

4 nilai 𝜇𝑀  yang diambil pada interval [1 , 

2.5] dengan langkah 0.5. Nilai-nilai 

parameter lain terdapat pada Tabel 2 dengan 
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mengambil parameter rata-rata gigitan 

nyamuk yaitu 𝑎 = 3.7.  

Gambar 8 di bawah ini menunjukkan 

perubahan nilai bilangan reproduksi dasar 

untuk kondisi ℛ0 < 1 dan perubahan jumlah 

tiap populasi, baik manusia, nyamuk maupun 

telur nyamuk jika  laju kematian nyamuk 

ditingkatkan.  

 

                                           (a) 

 

                                           (b) 

 (c) 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Dinamika populasi manusia, 

nyamuk, telur nyamuk, dan 

bilangan  reproduksi dasar untuk 

kondisi ℛ0 < 1 dengan parameter 

𝜇𝑀  ditingkatkan 

 

Peningkatan laju kematian nyamuk 

memberi pengaruh terhadap populasi 

manusia terinfeksi, nyamuk laten, nyamuk 

terinfeksi, telur nyamuk terinfeksi dan 

bilangan reproduksi dasar.  

Pengaruh yang terjadi pada populasi 

manusia terinfeksi nyamuk laten, nyamuk 

terinfeksesi dan telur nyamuk terinfeksi yaitu 

jumlah masing-masing populasi tersebut 

berkurang. Hal ini sesuai dengan bilangan 

reproduksi dasar, dimana dengan 

menurunnya dilangan reproduksi dasar 

menyebabkan jumlah populasi terinfeksi 

berkurang. 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

yang dilakukan terhadap model modifikasi 

dapat disimpulkan bahwa, 

1. Titik tetap yang diperoleh ada dua yaitu 

titik tetap tanpa penyakit dan titik tetap 

ada penyakit.  

2. Titik tetap tanpa penyakit stabil untuk 

kondisi ℛ0 < 1, sedangkan titik tetap ada 

penyakit stabil untuk kondisi ℛ0 > 1. 

3. Dengan adanya peningkatan laju 

kematian nyamuk, menyebabkan bilangan 

reproduksi dasar menurun, akibatnya 

jumlah populasi terinfeksi berkurang, 



Jurnal J-Innovation Vol. 4, No. 2, Desember 2015 

ISSN : 2338-2082 

20 

 

sehingga dapat membantu menekan laju 

penyebaran penyakit dalam populasi.  

 

B. Saran 

 

Penelitian ini perlu dilanjutkan 

khususnya dengan melibatkan telur nyamuk 

sehat dan terinfeksi yang diproduksi oleh 

nyamuk laten. 
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ABSTRACT 
The hospitalis closely related to improve the human health quality, especially for the people 

who live in Aceh, which has health insurance facilities such as ASKES, Jamkesnas and Jaminan 

Kesehatan Aceh (JKA). In order to realizeand provide the better health services,it is made 

anapplication whichcan help the peopleto knowthe availability ofthe inpatient room via mobile 

phone. The results ofthis system can help family of the patients to make the right decisionin 

choosing the good hospitalbased onthe patient's conditionandthe availability of the inpatient 

room. This system isan android-based mobile, andis madeby using the techniqueof JSON data 

parserandthe blind search method. 
 

Keywords: blind search, JSON data parser, health insurance, inpatient room 

 

ABSTRAK 
Rumah sakit sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas kesehatan manusia,khususnya 

warga yang berdomisili di Aceh yang saat ini telah mendapat fasilitas kesehatan berupa 

ASKES, jamkesnas dan JaminanKesehatan Aceh (JKA). Dalam rangka upaya untuk 

mewujudkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat maka 

dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat membantu masyarakat untuk mengetahui ketersediaan 

ruang rawat inap secara mobile. Hasilperancangan ini dapat membantu keluarga pasien untuk 

mengambil keputusan pemilihan rujukan ke rumah sakit yang tepat berdasarkan kondisi pasien 

dan ketersediaan ruang inap yang terjangkau. Aplikasi ini berbasis android mobiledan dibuat 

dengan menggunakan teknik JSON data parser dan metode blind search. 
 

Kata kunci: blind search, JSON data parser, fasilitas kesehatan, ruang rawat inap 

 

I.  PENDAHULUAN 

Salah satu fasilitas di rumah sakit yang 

sangat diperlukan masyarakat adalah ruang 

rawat inap pasien. Melonjaknya jumlah 

pasien akhir-akhir ini membuat beberapa 

rumah sakit di Banda aceh dan daerah-daerah 

lainnya kewalahan dalam menampung 

lonjakan pasien tersebut karena fasilitas 

ruang rawat inap yang tidak memadai, 

sehingga pasien kerap kali datang dan tidak 

dapat dirawat sehingga harus menunggu 

adanya pasien lain yang sudah keluar dari 

rumah sakit tersebut. Menghadapi kondisi ini 

keluarga pasien harus mencari rumah sakit 

lain dengan mendatangi setiap rumah sakit 

secara satu persatu demi mendapatkan 

dimana ruang rawat inap yang kosong dan 

sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga 

pasien.  

Maka untuk membangun sistem 

informasi tersebut, salah satu solusi yang 

bisa ditawarkan adalah pembuatan sebuah 

aplikasi pencarian ruang rawat inap kosong 

dengan menggunakan sistem layanan 

berbasis android. Sebenarnya banyak ponsel 

cerdas yang bisa digunakan untuk membuat 

sistem ini. Dari yang bersistem operasi 

mailto:andika@politeknikaceh.ac.id
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Symbian, Java, Windows Mobile, ataupun 

sistem operasi lainnya. Namun membuat 

aplikasi ada Android memiliki satu 

keuntungan yaitu gratis dan tampilannya 

yang cukup menarik. 

Dengan aplikasi ini diharapkan ruang 

rawat inap kosong tersebut dapat diakses 

dengan mudah oleh pengguna yang berasal 

dari luar kota maupun dalam kota. 

II. DASAR TEORI 

A. Teknik Pencarian 

Pencarian dan pelacakan merupakan 

suatu hal penting dalam suatu sistem.Karena 

pencarian dan pelacakan ini adalah hal yang 

menentukan keberhasilan sistem tersebut. 

Salah satuteknikpencarianadalahteknik blind 

search yang terbagikedalamBreadth – First 

Search danDepth – First Search. 

 

Breadth – First Search  

Algoritma pencarian sebuah graph 

dengan breadth-first telah dikaji selama lebih 

dari 50 tahun. Breadth-First Search (BFS) 

dikembangkan pertama kali oleh Moore, 

dimana dia mempelajari permasalahan 

pencarian jalur sebuah maze. Kemudian Lee, 

secara terpisah menemukan algoritma yang 

sama dalam kontek routing wires pada 

printed circuit board (PCB) [1]. 

Pada Breadth – First Search, semua 

node pada level d akan dikunjungi terlebih 

dahulu sebelum mengunjungi node-node 

pada level d+1. Breadth-first search adalah 

sangat sistematik karena  pencarian dimulai 

dari node akar terus ke level I dari kiri ke 

kanan, kemudian berpindah ke level 

berikutnya dari kiri ke kanan. Jika ada solusi, 

breadth-first search dipastikan bisa 

menemukannya, dan apabila ada dua solusi 

maka breadth-first search akan menemukan 

nya di level yang paling dangkal [2][7]. 

 

Gambar 1 Breadth – First Search tree setelah  
ekspansi 3 nodes [2] 

Gambar1 menunjukkan proses 

implementasi algoritma breadth-first search. 

Keuntungan: 

- tidak akan menemui jalan buntu, menjamin 

ditemukannya solusi (jika solusinya memang 

ada) dan solusi yang ditemukan pasti yang 

paling baik. 

- jika ada 1 solusi, maka breadth – first 

search akan menemukannya jika ada lebih 

dari 1 solusi, maka solusi minimum akan 

ditemukan.  

- Kesimpulan : complete dan optimal  

 

Kelemahan : 

- membutuhkan memori yang banyak, karena 

harus menyimpan semua simpul yang pernah 

dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan agar 

BFS dapat melakukan penelusuran simpul-

simpul sampai di level bawah  

- membutuhkan waktu yang cukup lama  

 

Depth – First Search 

Berbeda dengan BFS, Pada Depth – 

First Search, pencarian dilakukan dengan 

cara megekspansi salah satu dari node-node 

sampai ke level yang paling dalam. Jika pada 

level yang paling dalam tidak ditemukan 

solusi, maka pencarian akan kembali dan 

mengekspansi node-node pada level yang 

lebih dangkal dan node yang telah diekspansi 

akan dihapus dari memori. Demikian 

seterusnya sampai ditemukan solusi [2]. 

 

 
 

Gambar 2.Ilustrasi Depth – First Search [2] 

 

Keuntungan : 

- Membutuhkan memori relatif kecil, karena 

hanya node-node pada lintasan yang aktif 

saja yang disimpan  
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- Secara kebetulan, akan menemukan solusi 

tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam 

ruang keadaan, jadi jika solusi yang dicari 

berada pada level yang dalam dan paling kiri, 

maka DFS akan menemukannya dengan 

cepat waktu cepat.  

Kelemahan:  

- Memungkinkan tidak ditemukannya tujuan 

yang diharapkan, karena jika pohon yang 

dibangkitkan mempunyai level yang sangat 

dalam (tak terhingga) tidak complete karena 

tidak ada jaminan menemukan solusi  

- Hanya mendapat I solusi pada setiap 

pencarian, karena jika terdapat lebih dari satu 

solusi yang sama tetapi berada pada level 

yang berbeda, maka DFS tidak menjamin 

untuk menemukan solusi yang paling baik 

tidak optimal.  

 

B. JSON (JavaScript Object Notation) 

JSON adalah singkatan dari JavaScript 

Object Notation yang dikembangkan untuk 

pertukaran data antar bahasa pemrograman 

yang bisa dengan mudah dibaca oleh 

manusia dan mudah digunakan dan diuraikan 

oleh computer. Format JSON adalah berbasis 

teks dan sintaknya merupakan bagian dari 

sintak JavaScript. JSON menggunakan array 

dan Object. Dalam JSON, sebuah array 

dimulai dengan tanda “[“ dan diakhiri dengan 

tanda “]” dan nilainya dipisahkan dengan 

koma “,”. Sedangkan Objectnya diawali 

dengan tanda “{“ dan diakhiri dengan tanda 

“}”, setiap nama dari pasangan objectnya 

dipisahkan dengan koma “,” juga dan setiap 

nama diikuti oleh tanda “:”. Dalam JSON, 

object dan array dapat dilakukan secara 

nested [3]. Gambar 2.3 adalah deskripsi dari 

JSON Object dan JSON Array.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 3. (a) JSON Object, (b) JSON Array 

[3] 

 

C. Sistem Operasi Android 

SistemOperasiAndroid  adalah sebua

h sistem operasi seluler yang berbasis 

pada sebuah hasil modifikasi Linux. 

Sistem operasi Android pada awalnya 

dikembangkan oleh Android.Inc. 

Kemudian pada tahun 2005 Android 

resmi dibeli oleh Google sebagai bagian 

dari strategi untuk masuk ke  perangkat 

bergerak. Sistem operasi Android resmi 

dirilis pada tahun 2007. Google 

menginginkan Android menjadi sebuah 

sistem operasi yang terbuka dan bebas, 

oleh karena itu kebanyakan dari kode-

kode Android dirilis di bawah lisensi 

Apache open source. Yang berarti bahwa 

siapapun yang ingin menggunakan 

Android dapat dilakukan dengan 

mendownload semua kode-kode Android 

[4]. 

 

 

Gambar 4. Arsitektur Android [5] 
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Arsitektur Android 

Secara garis besar arsitektur android 

terdiri dari empat lapisan yaitu Linux Kernel, 

Libraries and Android Runtime, Application 

Framework dan Application seperti yang 

digambarkan pada Gambar 4 [5]. 

 

D. Mobile Computing 

Mobile computing atau komputasi mobil 

adalah sebuah teknologi yang bisa 

mentransfer data dari sebuah komputer tanpa 

harus berhubungan dengan fixed physical 

link. Istilah mobile computing digunakan 

untuk menggambarkan penggunaan divais-

divais  komputer, dimana biasanya 

berinteraksi dengan beberapa mode dengan 

sistem pusat informasi. Teknologi komputasi 

mobil memungkinkan pengguna untuk 

membuat, mengakses, memproses, 

menyimpan dan bertukar informasi tanpa 

adanya batas [6]. 

Dalam sistem komputasi mobil, 

pertukaran informasi mengalir melalui kanal-

kanal nirkabel atau wireless. Salah satu 

manfaat dari sistem komputasi mobil adalah 

digunakan pada bidang layanan darurat. 

Sistem yang menggunakan smartphone 

sebagai front end dari sebuah aplikasi 

termasuk ke dalam mobile computing [6]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Analisis Sistem 

Pada penelitian membuat sebuah 

aplikasi yang berbasis android mobile untuk 

melakukan pencarian ruang inap kosong 

rumah sakit, sehingga pada saat pasien 

memilih menu, pasien langsung dapat 

melihat daftar ruang inap di rumah sakit 

tersebut berikut dengan spesifikasi tipe 

kamar dan fasilitas pelayanan yang 

disediakan. Sistem yang dibuat terdiri dari 

beberapa halaman, yaitu: 

- Halaman Daftar Rumah sakit 

- Halaman Daftar Ruang Inap Per 

Rumah Sakit 

- Halaman Detail Ruang Inap 

- Halaman Pendaftaran 

- Halaman Konfirmasi 

Sistem akan dirancang dengan 

menggunakan teknik JSON data Parser yang 

berbasis java. Sedangkan sebagai plateform 

pengembang aplikasinya digunakan  Android 

Studio 1.1.0. JSON data parser terdiri dari 

beberapa class yaitu: 

- JSON Class ListRumahSakit 

- JSON Class ListRuang 

- JSON Class LoadDetailRuang 

- JSON Class SimpanDataPasien 

 

B. Diagram Alir Sistem 

Diagram alir sistem menjelaskan proses 

pencarian data ruang inap kosong rumah 

sakit dan pemesanan kamar inap. Pasien bisa 

melihat jenis kamar serta spesifikasinya, jika 

ada kamar yang kosong maka pasien akan 

memesan atau membooking ruang inap 

tersebut. Pada bagian admin rumah sakit, 

petugas bisa melihat ruang dan tanggal yang 

masih kosong serta bisa melihat ruang dan 

tanggal yang sudah dipesan oleh pasien. 

Gambar diagram alir sistem reservasi ruang 

inap dapat dilihat pada gambar 5. 

 

 

N

o 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Diagram Alir Sistem 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. GUI (Graphical User Interface) Daftar 

Rumah Sakit 

Gambar 6 menunjukkan hasil pengujian 

GUI daftar rumah sakit. Gambar tersebut 

menunjukkan hasil yang telah dimuati yang 

berupa daftar rumah sakit beserta lokasinya. 

Kemudian apabila user meng-klik salah satu 

dari daftar rumah sakit yang ada di daftar 

tersebut, maka sistem akan mencari dan 

menampilkan informasi ruang inap dari 

rumah sakit yang dicari tersebut.  Informasi 

yang ditampilkan berupa nama-nama ruang 

inap beserta statusnya apakah tersedia atau 

tidak seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

7. 

 

 
Gambar 6. Daftar Rumah Sakit yang telah dimuati 

B. GUIInformasi Ruang Inap Per Rumah 

Sakit 

 

Gambar 7 menunjukkan hasil pengujian 

ketika di klik salah satu dari daftar rumah 

sakit yang ada.  Dari gambar tersebut terlihat 

bahwa informasi ruang inap untuk Rumah 

Sakit Zainal Abidin sudah dapat dimuati 

dengan baik. 

 
Gambar 7. Daftar informasi ruang inap yang 

sudah dimuati 

 

 

C. Detail Informasi Ruang Inap 
Gambar 8 memperlihatkan hasil 

informasi detail salah satu ruang inap yg 

telah dipilih. Dari gambar tersebut terlihat 

bahwa detail ruang Cempaka dari Rumah 

Sakit Zainal Abidin telah ditampilkan. 

Informasi yang ditampilkan berupa harga per 

malam, status, tipe kamar, dan jenis asuransi 
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yang bisa digunakan. Kemudian, apabila 

pengguna yakin ingin memesan ruang 

tersebut, maka bisa langsung diklik tombol 

DAFTAR yang akan diarahkan ke form 

pendaftaran kamar seperti pada gambar 9. 

 

 
 

Gambar 8 Contoh detail informasi ruang inap 

 
D. Form Pendaftaran Ruang Inap 

Gambar 9 adalah hasil dari pengujian 

form pendaftaran ruang yang telah dipilih 

oleh user. Dari gambar tersebut 

memperlihatkan form pendaftaran untuk 

ruang Cempaka pada Rumah Sakit Zainal 

Abidin. Kemudian, pengguna/pasien bisa 

secara langsung mengisi data-data yang 

diperlukan seperti Nama, Alamat, Tanggal 

Lahir dan Nomor Telepon/HP. Setelah 

selesai mengisi semua data tersebut, 

pengguna diharuskan menekan tombol 

SIMPAN untuk menyimpan kamar yang 

dipesan. 

 

E. Konfirmasi Pendaftaran 

Gambar 10 adalah konfirmasi setelah 

tombol SIMPAN yang ditunjukkan pada 

gambar 9 ditekan. Sistem akan memberikan 

konfirmasi kepada pengguna sebelum data 

benar-benar tersimpan. Apabila pengguna 

menekan tombol YA maka sistem akan 

meyimpan data tersebut di dalam database 

server. Sebaliknya, kalau menekan TIDAK 

berarti sistem akan mengarahkan kembali ke 

form pengisian data. 

 

 
Gambar 9. Tampilan form pendaftaran ruang inap yang 

telah diisi 
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Gambar 10.Konfirmasi pendaftaran ruang inap 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

 
Dari hasil implementasi dan pengujian 

sistem secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Sistem sudah berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan.  

2. Koneksi antara aplikasi android 

pengguna sudah dapat terkoneksi 

dengan bagus dengan server 

database.   

3. Kecepatan pencarian informasi 

tidak bisa disajikan karena sangat 

tergantung dari kapasitas server, 

jumlah data dalam database server 

dan kecepatan koneksi internet yang 

digunakan. 

 

2. Saran 

 
Agar sistem ini bisa digunakan secara 

nyata untuk memudahkan masyarakat, maka 

perlu dilakukan lebih banyak kajian lagi dan 

koordinasi dengan pihak-pihak rumah sakit. 
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ABSTRACT 

Electrical energy is one of the very important resources in a modern society. 

Therefore, PT PLN(Persero), as a provider ofelectricity, musthave a high integrityin 

serving ofelectrical energy for the society. One of the effective ways to improve the 

quality of service is done by recording KWH meter remotely usingGSM technology. 

This system consistsof clients (customers) andserver(PLN) side. The usaged of the 

KWH meter is read by the microcontroller system on the KWH meter side. Then, these 

data are transmitted to PLN server by using the SMS feature that is available in the 

GSM technolgy. The KWH meter is also equipped with theft of power monitoring 

system by adding anelectronic seal sensor on the KWH meterbox. If these alisre 

moved, the system will immediately send a message to PLN server tells that the 

custumer has already broken the seal, and the suplay of power to the custumeris cut 

automatically.  
 

Kata kunci :  GSM technology, KWH meter, PLN, theft of power 

 

ABSTRAK 

Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat utama dalam kehidupan masyarakat modern. 

Oleh karena itu, PT.PLN (Persero) selaku penyedia energi listrik haruslah memiliki integritas 

yang tinggi dalam melayani kebutuhan energy listrik masyarakat. Salah satu cara yang efektif 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanana dalah dengan melakukan pencatatan 

KWH meter jarak jauh menggunakan teknologi GSM. Sistem ini terdiri dari client (sisi 

pelanggan) dan server (sisi PLN). Data penggunaan daya dibaca oleh sistem mikrokontroler 

yang ada pada KWH meter. Kemudian, data-data ini dikirimkan ke server PLN dengan 

menggunakan fitur SMS yang ada pada sistem GSM. KWH meter ini juga dilengkapi dengan 

sistem monitoring pencurian daya yaitu dengan menambahkan sebuah sensor yang 

berupasegelelektronik dikotak KWH meter. Apabila segel tersebut dilepas maka sistem segera 

mengirimkan pesan ke server PLN untuk memberitahukan bahwa pelanggan tersebut telah 

merusak segel KWH meter dan secara otomatis suplai daya kepelanggan tersebut juga 

diputuskan.  

 

Kata Kunci: listrik PLN, KWH meter, jarakjauh, GSM, pencuriandaya.  
 

1. PENDAHULUAN 

Energi listrik merupakan kebutuhan 

yang sangat utama dalam kehidupan 

masyarakat modern. Hampir bisa dipastikan 

tanpa listrik seakan roda kehidupan berhenti 

berjalan. Oleh karena itu perusahaan 

penyuplai energi listrik yaitu PT.PLN 

(Persero) haruslah memiliki integritas yang 

tinggi dalam melayani kebutuhan energi 

listrik masyarakat. Sehingga dengan 
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stabilnya listrik, keberlangsungan kehidupan 

akan menjadi nyaman dan tenteram serta 

dapat meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

Seiring berjalannya waktu berbagai 

macam pelayanan yang baik terus 

diupayakan oleh pihak PLN. Namun 

kadangkala, usaha penigkatan pelayanan juga 

mengalami kendala disebabkan terus 

bertambahnya kebutuhan konsumsi daya 

listrik yang masif. Salah satu upaya PLN 

untuk menstabilkan suplai listrik dengan cara 

penambahan generator-generator pembagkit 

listrik. Namun hal ini juga mendatangkan 

permasalahan yang baru bagi pihak PLN 

yaitu tingginya biaya operasional yang harus 

dikeluarkan yang tidak sepadan dengan 

keuntungan yang didapatkan oleh PLN. 

Tingginya tingkat pencurian dan tunggakan-

tunggakan pembayaran dari pelanggan 

menjadi salah satu penyebabnya,  sehingga 

menjadi sulit bagi PLN untuk 

mengembangkan pelayanan yang prima bagi 

masyarakat.  

Salah satu cara yang paling efektif 

dilakukan oleh PLN adalah dengan 

meningkatkan kualitas sistem pelayanan 

yang berbasis teknologi informasi seperti 

pencatatan KWH meter otomatis jarak jauh 

menggunakan teknologi  GSM. Hal ini 

memungkinkan dilakukan karena GSM telah 

merambah sampai ke pelosok-pelosok daerah 

terpencil. Salah satu fasilitas yang bisa 

dimanfaatkan yaitu fitur SMS yang ada pada 

GSM. Pengiriman data dari pelanggan ke 

server PLN dapat dengan mudah dilakukan 

dengan menggunakan fitur SMS ini.  

Dengan adanya sistem ini, keuntungan 

yang dirasakan oleh masyarakat adalah 

tumbuhnya rasa percaya terhadap akurasi 

data pencatatan dibandingkan dengan 

pencatatan manual yang kadang kala 

menimbulkan tanda tanya dari masyarakat 

apakah benar ada petugas yang datang 

mencatat ataukah hasil dari perkiraan-

perkiraan saja, sehingga pelanggan tidak 

merasa dirugikan. Selain itu keuntungan dari 

pihak PLN sendiri adalah  dapat dengan 

mudah memonitoring kebutuhan daya listrik 

masyarakat perbulannya secara real. 

Sehingga data ini dapat digunakan untuk 

evaluasi dan estimasi daya PLN.  

Keuntungan lainnya adalah sistem ini 

juga bisa mengantisipasi tunggakan 

pembayaran dalam waktu yang lama. Setiap 

pelanggan yang tidak membayar dalam 

kurun waktu yang sudah ditentukan misalnya 

paling lama 3 bulan, maka dapat langsung 

diputuskan secara permanen oleh operator 

PLN dari jarak jauh tanpa harus datang ke 

rumah pelanggan. Dengan cara seperti ini 

kontak fisik antara teknisi PLN dan 

pelanggan bisa dikurangi. Begitu juga 

dengan pencurian arus yang dilakukan. 

Apabila ada pelanggan yang berani 

membuka segel Kwh meter, maka secara 

otomatis sistem langsung mengirimkan pesan 

ke operator bahwa pelanggan dengan nomor 

123xxx (sebagai contoh) telah membuka 

paksa segel Kwh meter. 

 

II. DASAR TEORI 

A. Daya Listrik  

Daya listrik adalah salah satu kuantitas 

yang sangat penting dalam ilmu kelistrikan. 

Daya listrik dapat dikelompokkan menjadi 

dua berdasarkan sumbernya yaitu daya listrik 

DC (arus searah) dan AC (arus bolak 

balik)[1]. Daya listrik DC dirumuskan 

sebagai berikut[1]: 

 
           P = V * I (1) 

 
Dimana:  P= daya 

  V= Tegangan 

I = Arus 

 

Perhitungan daya listrik pada sistem AC 

dihitung dengan menggunakan formula[1]: 

 

𝑝 𝑖 = 𝑣 𝑡 𝑖(𝑡)                                (2) 

𝑣 𝑡 = 𝑉𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝜃𝑣)                   (3) 

𝑖 𝑡 = 𝐼𝑚cos(𝜔𝑡 + 𝜃𝑖)                    (4) 

Dimana:  

p(t)  adalah daya sesaat yang 

dipengaruhi oleh waktu(t). 

 

Vm dan Im adalah amplitudo dari 

tegangan dan arus 



Jurnal J-Innovation Vol. 4, No. 2, Desember 2015 

ISSN : 2338-2082 

30 

 

 

Daya rata-rata diberikan oleh[1]: 

 

𝑃 =
1

𝑇
 𝑝(𝑡)
𝑇

0
                                (5) 

 

Sehingga
[1]

: 

𝑃 =
1

𝑇
 

1

2

𝑇

0

𝑉𝑚 𝐼𝑚 cos 𝜃𝑣 − 𝜃𝑖 𝑑𝑡 

                       +
1

𝑇
 

1

2

𝑇

0

𝑉𝑚 𝐼𝑚 cos 2𝜔𝑡 + 𝜃𝑣

+ 𝜃𝑖  
= 𝑉𝑟𝑚𝑠 𝐼𝑟𝑚𝑠 cos𝜑                                (6) 

 

Atau sering ditulis dengan[1]: 

 

 P = V I cos φ (7) 

Dimana: 

 

V= Vrms  adalah tegangan efektif (Volt) 

I = Irms  adalah arus efektif (Ampere) 

cos φ = Power factor 

 

B. RTC (Real Time Clock)
 

RTC adalah sebuah devais yang banyak 

digunakan sebagai jam digital dan informasi 

tanggal. Untuk berbagai aplikasi. Semua 

sistem komputer memiliki RTC built-in pada 

mother board-nya. Kebanyakan RTC 

menggunakan internal baterai untuk menjaga 

setingan waktu dan tanggal meskipun catu  

daya dimatikan. Salah satu RTC yang paling 

banyak digunakan adalah DS1287 buatan 

Dallas Semiconductor/Maxim Corp. Chip ini 

memiliki baterai lithium internal yang 

mampu beroperasi lebih dari 10 tahun. 

Namun ada satu kekurangan yaitu mode 

komunikasinya masih menggunakan 

komunikasi parallel 8-bit. Saat ini mode 

komunikasi paralel sudah tidak digemari lagi 

mengingat pemakaiannya yang boros jalur 

I/O sehingga sistem-sistem modern telah 

beralih dari komunikasi paralel ke 

komunikasi serial[2]. 

 Salah satu RTC yang memiliki mode 

komunikasi serial adalah DS 1307 yang 

memiliki sebuah jalur komunikasi I2C (Inter 

Integrated Circuit). Dalam penelitian ini 

akan digunakan RTC DS1307 sebagai 

sumber informasi jam dan tanggal untuk 

Kwh meter. Gambar 1 menunjukkan pin 

diagram DS1307[2]. 

 

 
Gambar 1. Deskripsi pin RTC DS1307 [2] 

 

Gambar 2 menunjukkan rangkaian 

interfacing RTC DS1307 dengan 

mikrokontroler. 

 
Gambar 2. Rangkaian interfacing DS 1307 dengan 

mikrokontroler [2] 

 

DS1307 memiliki 64 byte RAM 

dengan alamat 00 – 3FH. Tujuh dari lokasi 

pertama 00-06H digunakan untuk waktu dan 

tanggal. Alamat selanjutnya (07H) digunakan 

sebagai register kontrol.  56 byte lokasi 

tersisa dari 08H – 3FH tersedia untuk 

penyimpanan data general. Ke 64 lokasi 

alamat DS1307 dapat diakses secara 

langsung sebagai read dan write.Gambar 3 

memperlihatkandeskripsialamat-

alamatregister DS1307. 

 

 
Gambar 3. Deskripsi alamat register DS1307 [2] 
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C. Sensor Arus  

Pengukuran arus biasanya 

membutuhkan sebuah resistors hunt yaitu 

resistor yang dihubungkan secara seri pada 

beban dan mengubah aliran arus menjadi 

tegangan. Tegangan tersebut biasanya 

diumpankan ke current transformer terlebih 

dahulu sebelum masuk kerangkaian 

pengkondisi sinyal[3]. 

Dalam penelitian ini akan digunakan 

modul sensor arus DCS-01 Delta current 

sensing dari delta elektronics. Modul DCS-

01 Delta Current Sensing merupakan sensor 

arus yang menggunakan IC ACS706ELC-

20A.  

 

 
Gambar 4. Deskripsi pin DCS-01 Delta current 

sensing[3] 

 

ACS706ELC-20A merupakan sensor 

arus effect hal yang digunakan oleh 

Allegromenggantikanfungsiresistorshuntda

ncurrenttransformermenjadisebuahsensorde

nganukuran 

yangrelatifjauhlebihkecil.Aliranaruslistrikya

ngmengakibatkanmedanmagnetdanmengind

uksibagiandynamicoffsetcancellationdariA

CS706ELC-

20A.Bagianiniakandikuatkanolehbagianamp

lifierdanmelaluiprosesfiltersebelumdikeluar

kanmelaluikaki6dan7. 

Gambar 5 menunjukkan linearitas 

pembacaan arus dari tengangan yang 

dihasilkan. 

 
Gambar 5. Gafik arus yang dibaca terhadap output 

tegagan yang dihasilkan ACS706ELC-20A[3] 

D. SMS Gateway 

SMS gateway adalah sistem yang 

menggunakan layanan SMS dari 

teknologi GSM yang sudah ada. SMS 

gateway dapat digunakan untuk 

membuat sebuah sistem monitoring atau 

pengontrol jarak jauh hanya dengan 

menggunakan peralatan hardware yang 

murah. Sistem tersebut dapat dikontrol 

dimana saja selama tersedia layanan 

SMS [4]. 

Short Message Service (SMS) 

adalah komponen layanan pesan teks 

pada sistem telepon, web, atau sistem 

komunikasi bergerak (mobile phone). 

SMS menggunakan protocol komunikasi 

standard yang mengizinkan jaringan 

fixed-line atau telepon seluler untuk bisa 

saling bertukar pesan text singkat [5]. 

SMS juga memungkinkan untuk 

pengiriman pesan melalui jaringan 

komputer. Pesan-pesan ini mengalir 

dalam jaringan bersamaan dengan voice 

call signaling traffic [6]. 

SMS merupakan aplikasi data 

yang paling banyak digunakan, dengan 

estimasi 3.5 miliyar pengguna aktif atau 

sekitar 80% dari semua pelanggan 

telepon seluler pada akhir tahun 2010. 

SMS yang digunakan pada handset-

handset modern sebenarnya berasal dari 

radio telegraph memo pagers radio yang 

menggunakan standard protocol telepon. 

Text SMS dibatasi sampai 160 

karakter/pesan baik pesan yang diterima 

maupun pesan yang dikirim sesuai 

dengan apa yang didefinisikan pada 

tahun 1985 sebagai bagian dari standard 

Global System for Mobile 

Communication (GSM) [5]. 

 
III. METODELOGI 

A. Perancangan Perangkat Keras 

Secara umum sistem terdiri dari 2 bagian 

yaitu sisi PLN dan sisi pelanggan seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 6. Pada sisi 
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pelanggan terdiri dari modul pengontrol 

utama yang berupa Arduino, sebuah modem 

GSM untuk komunikasi dengan server PLN, 

sebuah watt meter yang terdiri dari sensor 

arus dan tegangan, sebuah RTC (Real Time 

Clock) yang digunakan sebagai infomasi 

waktu dan kalender digital, sebuah penampil 

LCD yang digunakan untuk menampilkan 

data pemakaian Kwh dan harga perdetik, 

sebuah relay pemutus/penyambung suplai 

listrik dari PLN ke pelanggan dan sebuah 

sensor yang dihubungkan secara langsung 

dengan segel Kwh meter untuk mendeteksi 

pencurian arus PLN.  

Sedangkan pada sisi PLN terdapat 

sebuah modem GSM untuk berkomunikasi 

dengan pelanggan dan sebuah komputer 

server untuk menerima dan mengolah 

kiriman data dari Kwh meter pelanggan. 

Pada sisi server PLN dilengkapi dengan 

aplikasi HMI (Human Machine Interface) 

sehingga operator PLN bisa melakukan 

monitoring dan mengontrol suplai listrik ke 

pelanggan secara jarak jauh. 

 

 
Gambar 6. Blok Diagram Perancangan Sistem 

 

 

B. Perancangan Software Pada Sisi 

Server PLN 

Software yang  dirancang pada sisi 

server PLN berupa aplikasi database untuk 

menyimpan data-data pelanggan dan HMI  

(human machine interface). Aplikasi ini akan 

dirancang dengan menggunakan Visual 

Basic.NET. 

Gambar 7 berikut menunjukkan 

flowchart diagram perancangan aplikasi pada 

sisi server PLN. 

 
Gambar 7. Flowchart Perancangansoftware pada sisi 

server PLN 

 

C. Perancangan Software KWH 

pelanggan 
Software pada KWH meter dirancang 

dengan menggunakan Integrated 

Development Environment (IDE) Arduino 

1.0.5. Software ini merupakan open source 

yg dapat didownload gratis dari situs 

arduino. Diagram alir dari rancangan 

software ini diperlihatkan pada gambar 8. 

 
D. PrinsipKerja 

Pada sisi Server PLN, sistem menunggu 

kiriman data dari pelanggan setiap bulannya 

melalui GSM Modem. Data yang diterima ini 

disimpan dalam sebuah database. Server juga 

bisa menerima data secara tiba-tiba apabila 

ada indikasi pencurian atau perusakan segel 

Kwh meter pelanggan. Sehingga Pihak PLN 

dapat segera mengirimkan teknisinya menuju 

ke lokasi untuk melakukan pengecekan 

langsung.  

Pada sisi pelanggan, sistem akan terus 

mencatat penggunaan Kwh oleh pelanggan 

dengan cara menggunakan sensor arus dan 

tegangan yang kemudian dikonversikan ke 

dalam watts. Proses pencatatan ini dilakukan 

dengan sampling rate 1000kali/s. Jadi dalam 
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setiap detiknya sistem telah mampu me-

record penggunaan daya sebanyak 1000 kali. 

Pada saat yang hampir bersamaan, sistem 

mendeteksi apakah segel Kwh meter dibuka 

atau tidak. Bila terjadi indikasi segel dibuka, 

sistem dengan segera mengirimkan pesan ke 

operator PLN dan suplai arus ke pelanggan 

langsung diputuskan. Selain itu, sistem pada 

sisi Kwh meter juga mengecek apakah ada 

perintah untuk pemutusan arus ke pelanggan 

atau tidak yang disebabkan oleh tunggakan 

pembayaran. Bila Ya, maka akan langsung 

dilakukan pemutusan dan selanjutnya 

menunggu perintah untuk disambungkan 

kembali apabila telah diselesaikan proses 

pembayaran.  

 
Gambar 8. Flowchart perancangan software KWH 

Meter 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengujian Sensor Arus dan Tegangan 

Pengujian sensor arus dilakukan 

dengan membandingkan hasil pengukuran 

sensor dengan pembacaan sebuah multi 

meter. Hasil pengujian untuk sensor arus dan 

tegangan dirangkumkan dalam tabel 5.1 dan 

5.2. 
Tabel 5.1 HasilPegujian Sensor Arus 

Beban 

Pembacaan 

sensor arus 

(A) 

Pembacaan 

amperemeter 

digital (mA) 

Error

% 

2 buah 

Lampu 25 W 
1 buah 

Lampu 40  

0.407 0,407 0,00% 

1 buah 

Lampu 25 W 
1 buah 

Lampu 40 W 

0.296 0.294 0.68% 

 
Tabel 5.2 HasilPegujian Sensor Tegangan 

Beban 

Pembacaan 

sensor 
tegangan 

(Volt) 

Pembacaan 

voltmeter 
digital 

(Volt) 

Error
% 

2 buah Lampu 
25 W 

1 buah Lampu 

40 W 

229.6 229.0 0.26% 

1 buahLampu 
25 W 

1 buahLampu 

40 W 

228.6 228.1 0.22% 

 

Dari hasil pengujian menunjukkan 

bahwa pembacaan sensor arus dan sensor 

tegangan memiliki akurasi yang sangat 

bagus, dengan tingkat kesalahan di bawah 

1%. Kesalahan pembacaan yang terjadi 

adalah sangat kecil sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini sudah bisa 

digunakan dalam aplikasi nyata. 

 
B. Pengujian Software Pada Server PLN 

Gambar 9 menunjukkan hasil dari 

pengujian Form informasi Data Tagihan 

Pelanggan. Dari hasil pengujian 

menunjukkan bahwa pengiriman data dari 

KWH meter pelanggan sudah dapat diterima 

oleh server PLN dan telah bisa disimpan 

pada database server PLN. 
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Gambar 9.FomInformasi Data TagihanPelanggan 

Gambar10 menunjukkan hasil pengujian 

terhadap pengrusakan segel oleh pelanggan. 

Dari pengujian, setelah segel disimulasikan 

dalam kondisi rusak, maka seketika 

dikirimkan status ke server bahwa status 

segel dalam keadaan rusak diikuti dengan 

diputuskan sambungan listrik ke pelanggan 

tersebut. Pesan peringatan jugaakan 

ditampilkan dilayar supaya operator PLN 

dapat langsung melakukan pengecekan ke 

lokasi pelanggan. Pengujian telah dilakukan 

beberapa kali dengan hasil yang sama. 

 

Gambar10. Hasil Pengujian Kondisi Segel 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Sistem yang telah dirancang ini sudah 

bekerja dengan sangat baik, Sistem ini 

diharapkan dapat digunakan oleh PLN untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan PLN 

terhadap masyarakat. Kemudian, sistem 

pencatatan otomatis jarak jauh ini 

diharapakan dapat memberikan kepercayaan 

masyarakat terhadap reliabilitas sistem 

pembayaran yang dilakukan. Hal ini 

mengurangi kecurigaan masyarakat terhadap 

penggelembungan biaya pada waktu 

pembayaran.  

Selain itu, sistem ini juga memiliki 

kelebihan dalam hal pengontrolan pemakaian 

daya dan kecurangan-kecurangan masyarakat 

yang sering melakukan pencurian daya PLN 

karena sistem ini mampu mendeteksi dan 

memberikan pesan secara langsung kepada 

operator PLN apabila suatu waktu dengan 

sengaja pelanggan ada yang ingin membuka 

kotak KWH meter dengan tujuan untuk 

mencuri daya listrik. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1]   Alexander K, Sadiku M, Fundamental 

of Electrics Circuit, Fifth Edition, 

McGraw Hill, New York, USA, 2013. 

[2]   Ali Mazidi M, Sarmad N and Sepehr 

N, The AVR Microcontroller and 

Embedded System Using Assembly 

and C, Prentice Hall, New Jersey, 

USA, 2011.  

[3] Delta electronics, DCS-01 Delta 

Current Sensing,http://www.delta-

electronic.com/Design/Data%20Sheet/

kits/dcs01/manual.pdf, diunduh: 15 

April 2014.  

[4] Siang, B.K., Bin Ramli, A.R., 

Prakash, V., Bin Syed Mohamed, 

S.A.R, “SMS gateway interface 

remote monitoring and controlling via 

GSM SMS”, Telecommunication 

Technology, 2003. NCTT 2003 

Proceedings. 4th National 

Conference, 14-15 Jan. 2003, 

Pages:84 – 87, ISBN: 0-7803-7773-7. 

[5] GSM Doc 28/85, Services and 

Facilities to be provided in the GSM 

System, rev2, June 1985. 

[6] Jimoh, R. G. COCO, K. B OLUOBO, 

Abdel, M. F. O, “Design Of Mobile 

Short Message Service (SMS) Across 

A Computer Network For 

Organisational Communication”, 

International Journal of Computer 

Applications Technology and 

Research, Volume 2– Issue 4, 409 - 

414, 2013, ISSN: 2319–8656. 

 

 

 

 

http://www.delta-electronic.com/Design/Data%20Sheet/kits/dcs01/manual.pdf
http://www.delta-electronic.com/Design/Data%20Sheet/kits/dcs01/manual.pdf
http://www.delta-electronic.com/Design/Data%20Sheet/kits/dcs01/manual.pdf


Jurnal J-Innovation Vol. 4, No. 2, Desember 2015 

ISSN : 2338-2082 

 

35 

 

IMPLEMENTASI ROBOT HUMANOID SEBAGAI 

PEMBAGI BROSUR 

  
Rouhillah 

Program Studi Teknik Mekatronika Politeknik Aceh, 
Jl. Politeknik Aceh, Pango Raya, Banda Aceh 23119 

Email: rouhillah@politeknikaceh.ac.id  

 

ABSTRACT 
The distribution is an activity that is often carried out in various places, such as in schools, fairs, 
colleges, and other places. To attract the attention of visitors to want to take a proportion of the 
visitors reluctantly took a brochure distributed, because the distribution is less attractive, giving 
flyers with poor grammar, and disrespectful. In this study generated humanoid robot divider 
brochure with attractive looks, then the presence of this robot can help in the distribution 
process. This robot is equipped arm moves, sound, similar led eyes, and a mouth that serves to 
attract the attention of visitors to pick up a brochure distributed and process control using a 
microcontroller. The results of this study, the robotic arm can move, brochure paper can out one 
by one, and the robot can make a sound. 

 

Keywords: brosure,humanoid robot, microcontroller 

 

ABSTRAK 

Pembagian brosur merupakan kegiatan yang sering dilakukan diberbagai tempat, seperti di 
sekolah, pameran, kampus, dan tempat-tempat lainnya. Untuk menarik perhatian pengunjung 
agar mau mengambil Sebahagian pengunjung berat hati mengambil brosur yang dibagikan, 
dikarenakan pembagian brosur kurang menarik, pemberi brosur dengan tata bahasa kurang baik, 
dan tidak sopan. Pada penelitian ini dihasilkan robot humanoid pembagi brosur dengan 
penampilan menarik, sehingga dengan adanya robot ini dapat membantu dalam proses 
pembagian brosur. Robot ini dilengkapi lengan bergerak, suara, led menyurupai mata, dan mulut 
yang berfungsi untuk menarik perhatian pengunjung untuk mengambil brosur yang dibagikan 
dan proses kontrol menggunakan mikrokontroller. Hasil yang diperoleh penelitian ini, lengan 
robot dapat bergerak, kertas brosur dapat keluar satu persatu, dan robot dapat mengeluarkan 
suara. 

 

Keywords: brosur, robot humanoid, mikrokontroller 

 

I. PENDAHULUAN 

Robot dirancang untuk membantu 

manusia dalam mengerjakan tugasnya, baik 

secara otomatis maupun menggunakan 

pengawasan. Robot mirip manusia 

diterapkan untuk menyelediki kedekatan 

fisik, daya jarak, dan struktur tugas bentuk 

respon terhadap orang-orang disekitarnya 

[1]. Interaksi manusia-robot diukur tingkat 

kecerdasan fungsional merupakan prasarat 

untuk kepercayaan kecerdasan sosial 

terhadap pengaruh robot [2]. Penelitian 

lainnya yang berhungan dengan robot adalah 

potensi robot humanoid untuk beriterasi 

dengan anak-anak dalam kegiatan tari, hasil 

analisa menunjukan tingkat keterlibatan yang 

tinggi antara interaksi robot dan anak-anak 

[3]. Disamping itu, pengembangan 

manufaktur manusia-robot untuk 

homokinetik dapat mengelola kontak fisik 

langsung antara robot dan manusia, dan 

antara robot dengan lingkungan [4]. 
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Pembagian brosur merupakan salah satu 

kegiatan yang sering dilakukan apabila ada 

acara seperti pameran, dengan cara 

membagi-bagikan brosur kepada 

pengunjung, akan tetapi proses pembangian 

brosur itu tidaklah mudah, kebanyakan 

pengunjung tidak mau mengambil brosur 

yang di bagikan.  

Mungkin hal yang membuat pengunjung 

tidak mau mengambil brosur dikarenakan 

oleh beberapa faktor, antara lain orang yang 

membagi brosur terlalu tegang, tata 

bahasanya tidak baik, tidak sopan. Oleh 

karena itu perlu adanya daya tarik yang harus 

dibuat. 

Pada penelitian ini dilakukan proses 

pembuatan robot pembagi brosur yang 

dilengkapi dengan sensor pendeteksi objek, 

IC suara, tampilan LCD, LED, dan lengan 

robot yang bergerak sehingga menarik 

perhatian pengunjung untuk mau mengambil 

brosur yang di bagikan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Roll Kertas 

 

Pada penelitian ini, roll kertas digunakan 

untuk menarik kertas dan mengulurkan 

kertas. Roll kertas merupakan sebuah 

komponen yang biasanya digunakan pada 

mesin printer yang letaknya di belakang 

mesin. Dan roll tersebut digerak oleh  satu 

buah motor DC yang arah putarannya searah 

dengan arah jarum jam atau sering disebut 

CW (clock wise). Skema roll kertas dapat 

dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Sistem keluarnya kertas 

 

Secara lengkap pada umumnya setiap mesin 

large format (mesin printer) memiliki 2 buah 

roll kertas yaitu letaknya di bagian depan dan 

di bagian belakang. Roll kertas yang 

dipasang dibagian belakang berfungsi untuk 

mempermudah penarikan dan masuknya 

kertas atau media yang akan dicetak.  

 

B. Mekanik Robot 

Proses perancangan sistem mekanik 

robot brosur ini digambar menggunakan 

Autocad. Dimensi robot adalah 80 cm x 25,7 

cm x 158 cm. Perancangan robot dibuat 

sedemikian rupa untuk menyerupai 

humanoid robot, sehingga diharapkan 

pengunjung antusian dengan kehadiran robot 

pembagi brosur. Adapun perancangan 

mekanik robot dapat dilihat pada Gambar 2 

 

  

 
Gambar 2. Perancangan mekanik robot 

 

C. Sistem Elektrik  

Sistem elektrik pada robot 

menggunakan mikrokontroler ATmega16 

sebagai pusat pengendalinya. Skematik blok 

sistem elektrik dapat dilihat pada Gambar 3. 

Adapun fungsi dari masing-masing blok 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sensor PIR adalah sebagai alat yang 

digunakan untuk mendeteksi adanya 

gerakan manusia. 

Input Kertas 

Output Kertas 
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2. Pushbutton sebagai komponen untuk 

menggerakan motor pada roll kertas. 

3. Limit Switch berfungsi sebagai batas 

pergerakan lengan pada saat bergerak 

kekanan dan kekiri. 

4. Mikrokontroler berfungsi untuk 

membandingkan dan mengolah data dari 

perubahan tegangan pada sensor PIR, 

push button dan limit switch. 

5. ISD2560 berfungsi merekam suara dan 

mengeluarkan suara.  

6. Motor DC berfungsi untuk menggerakan 

kertas pada mesin printer dan lengan 

kekanan dan kekiri. 

7. LCD berfungsi untuk menampilkan 

identitas robot. 

 

 

Mikrokontroller 

Atmega 16

Sensor PIR

Push button

Limit Switch

ISD 2560

Motor DC

LCD

LED

 

Gambar 3. Blok sistem elektrik 

 

D. Flowchart sistem 

 

Flowchart sistem dibawah menjelaskan 

proses kerja robot pembagi brosur dapat 

dilihat pada Gambar 4. Adapun tahapan-

tahapan proses kerja robot adalah: 

 

1. Pada saat objek lewat didepan robot 

maka sensor PIR akan mendeteksi. 

2. Mikrokontroler memprogram IC 

ISD2560 untuk mengeluarkan suara. 

3. Pada saat objek menekan tombol 

maka motor pada mesin printer akan 

menggerakan roll kertas beserta 

motor pada lengan akan bekerja 

untuk menggerakan lengan robot 

sambil mengeluarkan brosur. 

4. Dengan waktu 2 detik maka tangan 

kembali ke posisi semula. 

START

Objek 

melintas

Sensor 

terdeteksi

Tidak

Ya

IC Suara

Tekan tombol

End

Sensor PIR, IC ISD2560, 

Pushbuttton, 

Motor DC 12V

Suara 

keluar

Motor ON

Motor OFF

Kertas 

keluar

Lengan 

bergerak

Delay 2 detik

Tidak

Ya

 
Gambar 4. Flowchart sistem kerja robot 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sensor PIR 

 
Gambar 9 menunjukkan bahwa tingkat 

perubahan nilai adc tampak sangat jelas 

perbedaanya. Dimana s1 merupakan tidak 

ada objek didepannya sensor, sedangkan s2 

memiliki nilai adc yang signifikan untuk 

menandakan ada objek didepan sensor. Dari 

hasil pengukuran maka sensor PIR selektif 

terhadap keberadan suatu objek yang 
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dideteksi dan dapat diterapkan pada robot 

pembagi brosur.  

 

 

Gambar 5. Data pengujian sensor PIR 

 

B. Respon Pengunjung 

 

Berdasarkan Gambar 6 data respon 

pengunjung terhadap robot pembagi brosur 

memperoleh persentase yang baik. 

Pengambilan data dilakukan selama 6 hari, 

dari hasil didapat bahwa semakin menuju 

hari ke 6 memperoleh persentase tertinggi 

yakni 83% memilih tertarik adanya robot 

pembagi brosur. 

Selain itu, pengujian terhadap sistem 

robot secara keseluruhan berjalan dengan 

baik. Led mata hidup mengeluarkan emotion 

tersenyum, lengan robot dapat bergerak, 

kertas brosur dapat keluar satu persatu, dan 

robot dapat mengeluarkan suara. Hasil setup 

secara keseluruhan dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 

Gambar 6. Respon Pengunjung 

 

 
 

Gambar 7. Setup robot pembagi brosur  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Pada penelitian ini menghasilkan sebuah 

robot yang dapat membagikan brosur. Semua 
rancangan dapat berjalan dengan baik pada 
saat berlangsungnya kegiatan membagikan 
brosur. Hasil yang diperoleh adalah lengan 
robot dapat bergerak, kertas brosur dapat 
keluar satu persatu, dan robot dapat 
mengeluarkan suara. Disamping itu, dari hasil 
respon terhadapat pengunjung memperoleh 
83% tertarik atau terhibur adanya robot 
pembagi brosur. 

 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan 
lengan robot dapat memberikan brosur 
langsung kepada pengunjung, robot dapat 
berjalan, dan kepala robot dapat bergerak. 
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ABSTRACT 

 

As the development of the current technology all the things already made easy with State of the 

art equipment as well as prepaid electricity kWh meter functionality so users can power savings 

and not the onset of delinquency, this is beneficial Power of State parties (PLN) but complicates 

the user (consumer) in filling the power balance prepaid charging process manually via 

keypad. Balance SMS-based charging system will simplify the user in filling out the balance of 

electricity prabayarnya those in homes through official place of purchase electric token. The 

control system developed by mikrokontroller programming and communication interface which 

is connected with a digital meter prepaid and computers as well as mobile devices can run well 

but still the need for synchronization with the PLN to get optimal results. 
Key word: Arduino Uno, kWh prepaid, GSM Modem SIM 900, Serial communications 
 

Key word : Arduino Uno, kWh prepaid, GSM Modem SIM 900, Serial communications 

 

Seiring perkembangan teknologi saat ini semua hal sudah dimudahkan dengan peralatan-

peralatan yang canggih seperti halnya meteran kWh listrik prabayar yang fungsinya agar 

pengguna listrik dapat penghematan dan tidak terjadinya tunggakan pembayaran, hal ini 

menguntungkan pihak Pembangkit Listrik Negara (PLN) tetapi mempersulit pengguna 

(konsumen) dalam mengisi saldo listrik prabayar dengan proses pengisian secara manual 

melalui keypad. Dengan sistem pengisian saldo berbasis SMS akan mempermudah pengguna 

dalam mengisi saldo listrik prabayarnya yang ada di rumahmelalui tempat resmi pembelian 

token listrik. Pengendalian sistem dikembangkan dengan pemrograman mikrokontroller dan 

komunikasi interface yang terhubung dengan meteran digital prabayar dan perangkat komputer 

serta handphone dapat berjalan dengan baik namun masih perlunya sinkronisasi dengan pihak 

PLN untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

Kata kunci : Arduino Uno, kWh prabayar, Modem GSM SIM 900, Komunikasi Serial 

I. PENDAHULUAN 

Meteran listrik prabayar sekarang ini 

banyak sekali digunakan dan mempermudah 

pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

untuk mengatasi tertundanya pembayaran 

dengan menggunakan  voucher atau token 

sehingga tidak akan terjadi penunggakan 

pembayaran listrik. Tetapi, listrik prabayar 

telah membuat penggunanya kerepotan 

dalam mengisi saldo pada kWh  yang 

mengharuskan pengguna membeli  voucher 

lewat penjualan resmi terdekat dan kembali 

kerumah untuk mengimput “Token” yang 

telah diberikan. Tentunya hal ini menjadi 

sangat merepotkan bagi masyarakat kalangan 

menengah kebawah yang tidak memiliki 

SMS banking maupun Internet Banking 

seperti masyarakat kalangan atas. 

Dari kasus diatas maka sistem yang akan 

diterapkan adalah menggunakan perangkat 

penerima pesan singkat (SMS) yang 

terhubung dengan perangkat Meteran 
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Prabayar sehingga dalam proses pengisian 

saldo kWh bisa langsung dikirimkan menuju 

nomor tujuan SMS dari software pengiriman 

yang akan dirancang untuk mendukung 

perangkat yang di integrasikan dnegan 

meteran digital prabayar nantinya. Dengan 

perangkat ini seseorang bisa melakukan 

pengisian saldo listrik melalui jarak jauh 

lewat sms dengan mengirimkan format token 

yang sudah dibeli dan dikirimkan melalui 

sms ke nomot tujuan rumah. Jika format 

salah maka saldo tidak akan bertambah. 

II. METODE PENELITIAN  

A. Modem GSM SIM 900 

SIM 900 merupakan modem GSM yang 

dikhususkan untuk SMS gateway yang 

memiliki sebuah antena dan slot sim card 

yang menyerupai sebuah handphonehanya 

saja tidak memiliki layar sehingga untuk 

mengetahui adanya pesan masuk maupun 

pesan keluar dibutuhkan perangkat lain 

seperti komputer yang memiliki jalur 

komunikasi serial RS232 atau dapat 

dihubungkan dengan mikrokontroler yang 

juga memiliki jalur  komunikasi serial 

RS232. Bentuk dari modem  SIM900  adalah 

seperti pada gambar berikut ini. 

 

 

Gambar1. Modem GSM SIM900 

B. Mikrokontroller Arduino UniRev3 

Mikrokontroller jenis arduino ini telah 

banyak digunakan dan terdapat banyak 

contoh program yang beredar di internet baik 

pada website pendukungnya sendiri maupun 

pada tutorial dikarenakan mikrokontroller 

jenis ini adalah jenis yang paling 

familiaryaitu ATMEL yang telah diberikan 

Operation system didalamnya. Berikut ini 

adalah bentuk dari Arduino Uno Rev3. 

 
Gambar 2.Arduino Uno rev 3 

C. Komunikasi Serial RS232 

Komunikasi data serial sangat berbeda 

dengan format pemindahan data pararel. 

Pengiriman bit-bit tidak dilakukan sekaligus 

melalui saluran pararel, tetapi setiap bit 

dikirimkan satu persatu melalui saluran 

tunggal. Dalam pengiriman data secara serial 

harus ada sinkronisasi atau penyesuaian 

antara pengirim dan penerima agar data yang 

dikirimkan dapat diterima dengan tepat dan 

benar oleh penerima.  

Salah satu mode transmisi dalam 

komunikasi serial adalah mode  

asynchronous. Transmisi serial mode ini 

digunakan apabila pengiriman data dilakukan 

satu karakter tiap pengiriman. Antara satu 

karakter dengan yang lainnya tidak ada 

waktu antara yang tetap. Karakter dapat 

dikirimkan sekaligus ataupun beberapa 

karakter kemudian berhenti untuk waktu 

yang tidak tentu,  kemudian dikirimkan 

sisanya. Dengan demikian bit-bit data ini 

dikirimkan dengan periode yang acak 

sehingga pada sisi penerima data akan 

diterima kapan saja. Adapun sinkronisasi 

yang terjadi pada mode transmisi ini adalah 

dengan memberikan bit-bit penanda  awal 

dari data dan penanda akhir dari data pada 

sisi pengirim maupun dari sisi penerima.  

Format data komunikasi serial terdiri 

dari parameter -parameter yang dipakai 

untuk menentukan bentuk data serial yang 

dikomunikasikan. 

 

 
 

Gambar 3. Format pengiriman data serial RS232 
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D. Perencanaan Sistem kWh Digital 

Prabayar SMS Gateway 

Konfigurasi sistem pada rangkaian 

elektrik merupakan bagian penting agar 

dapat mencukupi kebutuhan berdasarkan 

spesifikasi komponen dan fungsi komponen 

itu sendiri, berikut ini adalah gambar 

konfigurasi sistem yang akan di rancang. 

 

 
Gambar 4. Konfigurasisistem pada kWh meter prabayar 

 

 

Gambar 5. Komunikasi sistem pada komputer dan 

modem GSM 

 

Dalam pembuatan sistem pengisian saldo 

kWh meter digital prabayar dengan SMS ini 

dibutuhkan perencanaan sistem yang akurat 

sesuai dengan fungsi dari masing-masing 

perangkat seperti yang ditunjukkan pada 

gambar diagram blok sistem berikut ini. 

 

 
Gambar 6. Diagram Blok Sistem kWh Prabayarberbasis 

SMS Gateway 
 

Berikut ini alur proses kerja 

sistempengisiansaldopadameteranprabayarde

ngan SMS gateway. 
 

 
Gambar 7.Flowchart proses kerja sistem 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengujian Pengiriman Kode Token 

Uji coba kirim kode token dilakukan 

dengan cara mengirimkan 20 digit karakter 

angka yang setiap 4 (empat) digit karakter 

dipisahkan oleh tanda baca (koma) ke nomor 

yang telah terdaftar pada perangkat arduino. 

Data yang masukakan diparsing terlebih 

dahulu dan setelah diparsing data berupa 20 

digit kode token (tanpat anda baca) akan 

ditampilkan pada LCD, lalu system 

mengirimkan notifikasi konfirmasi. 

 

   

Gambar 8.Pengujian pengiriman kode token 

B. Pengujan Konfirmasi  

Uji coba konfirmasi dilakukan dengan 

cara mengirimkan pesan dengan format “Y” 

kepada nomor yang sudah terdaftar pada 

perangkat sim 900A, jika system telah 

menerima konfirmasi maka sistem akan 

melakukan pengecekan kode token dan 

pencocokan kode unik. 
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Gambar 9. Pengujian Konfirmasi dengan Meteran 

Prabayar 

C. Pengujian Saldo Terisi 

Setelah saldo terisi maka led pulse mati 

dan listrik menyala selama waktu yang sudah 

ditentukan pada kode unik token. 

 

 
Gambar 10. PengujianSaldoTerisi 

D. Pengujian Konfirmasi Saldo Habis 

Jika saldo habis maka led pulse menyala, 

listrik mati dan mengirimkan notifikasi pulsa 

habis berupa sms. 

 

  
Gambar 11.Pengujian saldo habis 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil yang dicapai terkait dengan 

pembuatan alat pengisian saldo kwh meter 

berbasis sms gateway maka disimpulkan dan 

menyarankan: 

1. Pada perangkat ini juga memungkinkan 

pengguna untuk mengisikan saldonya 

dengan keypad dan lewat SMS jika 

sedang berada di luar rumah. 

2. Aplikasi pengisian saldo kWh meter 

digital prabayar ini dapat mengirimkan 

notifikasi kepada pengguna dan juga 

dapat melakukan pengisian saldo 

melalui sms. 

3. Penerapan sistem pada prototype sudah 

berhasil dan perlunya sinkronisasi 

sistem ini pada kWh sebernarnya 

(PLN). 

4. Diharapkan dapat menerapkan sistem 

ini pada kWh meter digital yang 

sebenarnya untuk PLN. 
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