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ABSTRACT 
Gas leakage in industrial areas will have negative impacts such as air pollution, loss, or even 

disaster. The occurrence of leakage can be caused by corrosion or from the valve crack in the 

pipe, and so forth. Therefore, it is necessary to have a system that can monitor the state of the 

gas pipeline so the possibility of leakage can be known earlier. This research has developed 

application of robot manipulator 4 DOF integrated with gas sensor that is MQ4 which placed 

at end of robot arm. The method used to determine the motion of the robot is trajectory 

planning in the form of cubic trajectory, where in this method the robot movement route will 

adjust the pattern of pipelines in cartesian coordinates. To determine the possibility of a leak of 

butane gas, observed the output signal from the gas sensor. If it exceeds 3.5 volts then the 

coordinates passed by the end-effector may leak. The experimental results show that robot 

manipulators with cubic trajectory planning are able to track paths according to the shape of 

pipes, and gas leaks can be detected by gas sensors. 

 

Keywords: Robot manipulator, Sensor gas, Trajectory planning 

 

ABSTRAK 

Kebocoran gas dalam area industri akan berdampak buruk seperti pencemaran udara, timbul 

kerugian atau bahkan menjadi bencana. Terjadinya kebocoran bisa disebabkan oleh korosi atau 

dari celah katup yang berada pada pipa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu suatu sistem 

yang dapat memonitor keadaan pipa gas supaya kemungkinan adanya kebocoran diketahui lebih 

awal. Pada penelitian ini telah dikembangkan aplikasi robot manipulator 4 DOF yang 

terintegrasi dengan sensor gas yaitu MQ4 yang ditempatkan pada ujung lengan robot. Adapun 

metode yang digunakan untuk menentukan gerak robot adalah trajectory planning yakni cubic 

trajectory, pada metode ini rute pergerakan robot akan menyesuaikan pola jalur pipa dalam 

koordinat kartesian. Dalam mengetahui kemungkinan adanya kebocoran gas yaitu jenis gas 

butana, dilakukan pengamatan sinyal output dari sensor gas yang melebihi 3.5 volt maka 

koordinat yang dilalui oleh end-effector kemungkinan mengalami kebocoran. Dari hasil 

percobaan menunjukkan robot manipulator dengan cubic trajectory planning mampu melacak 

jalur sesuai bentuk pipa dan kebocoran gas dapat dideteksi oleh sensor gas. 

 

Kata Kunci: Robot manipulator, Sensor gas, Trajectory planning 

 

I. PENDAHULUAN 

Kebocoran gas dalam area industri akan 

menyebabkan banyak masalah bagi 

perusahaan dan lingkungan sekitar. 

Kebocoran gas susah untuk diketahui oleh 

penglihatan namun bisa dirasakan oleh 

penciumanan manusia. Misalkan adanya 

kebocoran yang halus pada pipa gas, hal ini 

akan sulit untuk diketahui secara dini. 

mailto:aditrecca@gmail.com
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Akibatnya gas akan menyebar ke udara yang 

dapat menimbulkan kebakaran pada area 

sekitarnya yang berefek pada kerugian 

perusahaan. 

Keterbatasan manusia yang berakibat 

kelalaian dan jarang dalam memantau 

keadaan yang selalu berubah. Dalam 

membantu proses me-monitor keadaan pipa 

gas perlu dirancang suatu alat yang mampu 

mendeteksi dan menemukan target 

kebocoran gas. Pada era modern ini, 

teknologi telah berkembang cukup pesat 

untuk memudahkan atau membantu 

kehidupan manusia. Salah satunya teknologi 

robot yang berkembang begitu pesat. Dalam 

dunia industri telah banyak digunakan 

teknologi robot yang mana sudah menjadi 

bagian utama dalam proses produksi [1]. 

Contoh robot yang umum digunakan dalam 

industri yaitu robot manipulator [1]. 

Kegunaan robot manipulator dalam industri 

bermacam-macam, yaitu untuk mencetak, 

memotong maupun merakit, dan lain 

sebagainya [2]. Oleh karena itu, robot 

manipulator menjadi pilihan yang tepat untuk 

me-monitor keadaan pipa gas sejauh 

jangkauan lengannya. Sehingga target 

deteksi kebocoran gas dapat diketahui 

dengan cepat dan dapat dilakukan tindakan. 

Robot manipulator dapat dikontrol 

secara manual ataupun otomatis [3]. Dalam 

kasus pendeteksian kebocoran gas maka 

robot dikontrol secara otomatis yang mana 

gerakannya ditentukan secara trajectory yang 

mengikuti jalur pipa gas. Trajectory 

merupakan metode perencanaan jalur pada 

robot [4][5][6]. Dalam penelitian ini robot 

manipulator dilengkapi dengan sensor gas 

yang dipasang pada ujung lengansebagai 

pendeteksi aroma gas, yang disebut Olfactory 

Manipulator Robot. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengendalikan gerak robot 

manipulator secara otomatis berbasis 

komputer selama proses inspeksi untuk 

mencari kebocoran gas, dan mengetahui 

kemampuantrajectory planning sebagai 

metode dalam perencanaan jalur untuk 

pergerakan robot. 

II. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini dirancang robot 

manipulator dengan empat derajat kebebasan 

(4 degree of freedom) yang terintegrasi 

dengan sensor gas tipe MQ4. Pada Gambar 1 

ditunjukkan bentuk fisik robot manipulator 4 

DOF.  

Berdasarkan pada Gambar 1, masing-

masing link lengan mempunyai panjang: d1 = 

15 cm, a2 = 20 cm, a3 = 20 cm dan a4 = 20 

cm. Panjang link lengan akan menentukan 

seberapa jauh jangkauan robot manipulator 

dalam kartesian x, y dan z. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Bentuk fisik robot manipulator, (a) tampak  

samping dan (b) tampak atas.  

Dalam merancang gerak robot perlu 

dihitung persamaan kinematik baik forwad 

maupun invers. Untuk forward kinematic 

dapat dicari dengan mengamati setiap sendi 

dan link dan aturan Denavit-Harternberg 

[6][7], dan solusi akhir forward kinematic 

seperti pada Persamaan (1), (2) dan (3).   

 1 2 2 3 23 4 234xq C a C a C a C     
          (1) 

 1 2 2 3 23 4 234yq S a C a C a C     
      (2) 
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1 2 2 3 23 4 234zq d a S a S a S     
      (3) 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. Arah pergerakan joint robot manipulator 4 

DOF, (a) tampak samping, (b) tampak atas. 

Sedangkan untuk invers kinematic 

menggunakan aturan trigonometri [6], dalam 

hal ini memperhatikan ilustrasi pada Gambar 

2. Adapun solusi akhir dari invers kinematic 

pada Persamaan (4) sampai (8). Perlu 

diketahui bahwa sudut orientasi (  ) 

ditentukan sebesar -45
o
 terhadap sumbu-x 

supaya posisi end-effector selalu menghadap 

kearah target. 
2 2

1

1 4

1 4

( ) ( )

( .c )

( .s )

z x y

x z

y z

Q Q Q

P Q a

P Q d a





 

 

  
(4)

2 2 2 2

2 31

3

2 3

( ) ( ) ( ) ( )
cos

2

x yP P a a

a a
 

   
   

   (5) 

1 1 3 3
2

2 3 3

.s
tan tan

.c

y

x

P a

P a a






    
    

     (6) 

4 2 3     
 

dan 

1

1 tan
y

x

Q

Q
   
  

                                                (8) 

 

Adapun pergerakan robot manipulator 4 

DOF ini mengikuti rute pada jalur pipa yang 

disesuaikan dalam koordinat kartesian x,y 

dan z. Pergerakan robot akan aktif jika 

diberikan sinyal oleh pengguna berbasis 

komputer sehingga informasi adanya 

kebocoran gas dapat di-monitor. Pada 

Gambar 3 memperlihatkan skematik 

hardware pada robot manipulator 4 DOF. 

Selama proses inspeksi berlangsung sensor 

gas akan memberikan sinyal elektrik ke 

mikrokontroler dan dikonvesi ke data digital 

untuk dikirim dan ditampilkan ke komputer. 

Jika indikator sinyal output dari sensor gas 

lebih dari 3.5 volt maka terdapat kebocoran 

gas di area yang dilalui oleh end-effector.  

Pergerakan robot manipulator ini 

menggunakan metode trajectory planning. 

Pada penelitian ini metode trajectory 

planningmenggunakan konsep polynomial 

orde tiga atau disebut dengan cubic 

trajectory [4][6], ditunjukkan pada 

Persamaan (9). Cubic trajectory planningini 

berbasis kartesian space yang diprogram di 

dalam komputer. Adapun untuk input yaitu 

nilai koordinat kartesian dan output adalah 

sudut joint. Adapun data sudut joint yang 

diberikan ke mikro akan menggerakkan robot 

berdasarkan kartesian yang diinginkan. 

 

 



Jurnal J-Innovation Vol. 6, No. 2, Desember 2017 

ISSN: 2338-2082 

4 

 

 
 

Gambar 3. Skematik hardware pada robot manipulator 4 DOF. 

 

 
(a) (b) 

Gambar 4. Instrumen percobaan,(a) ilustrasi aliran pipa gas,  

dan (b) posisi origin end-effector saat robot aktif. 

 
2 3

0 1 2 3( )q t a a t a t a t   
      

(9) 

nilai a0, a1, a2 dan a3 [6], dan diperoleh 

Langkah selanjutnya mencari solusi untuk 

2 3

2 3
( ) 3 2

f s f s

s

f f

q q q q
q t q t t

t t

    
        

   

    (10) 

 

 

 



Jurnal J-Innovation Vol. 6, No. 2, Desember 2017 

ISSN: 2338-2082 

5 

 

 
(a) (b) 

Gambar 4. Instrumen percobaan,(a) ilustrasi aliran pipa gas,  

dan (b) posisi origin end-effector saat robot aktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) 

Gambar 4. Instrumen percobaan,(a) ilustrasi aliran pipa gas,  

dan (b) posisi origin end-effector saat robot aktif. 
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Trajectoryini menggunakan input 

kartesian, maka pada Persamaan (10) 

dikembangkan untuk tiga 

kartesian yaitu x, y dan z seperti pada 

Persamaan (11), (12) dan (13). 

2 3

2 3
( ) 3 2

xf xs xf xs

x xs

xf xf

q q q q
q t q t t

t t

    
        

   

   (11) 

 

2 3

2 3
( ) 3 2

yf ys yf ys

y ys

yf yf

q q q q
q t q t t

t t

    
        

   

    (12) 

 

2 3

2 3
( ) 3 2

zf zs zf zs

z zs

zf zf

q q q q
q t q t t

t t

    
        

   

  (13) 

 

Tabel 1. Koordinat kartesian pola jalur pipa. 

 

Titik 

Koordinat (cm) 

X Y Z 

1 0 30 20 

2 -30 10 20 

3 -30 10 10 

4 -30 35 10 

5 0 35 10 

6 0 35 30 

7 0 35 10 

8 30 35 10 

9 30 10 10 

10 30 10 20 

11 0 30 20 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan percobaan 

untuk mengetahui kemampuan dari sistem. 

Jangkauan lengan robot manipulator 4 DOF 

tidak melebihi dari ±40 cm terhadap posisi 

horizontal maupun vertikal. Gambar 4 

memperlihatkan instrument percobaan pipa 

yang telah disesuaikan dalam kartesian dan 

posisi origin end-effector saat robot aktif. 

Adapun dalam pengujian ini digunakan 

simulasi berbasis visual untuk memudahkan 

dalam monitoring. Pada Gambar 5 

memperlihatkan perangkat lunak berbasis 

komputer untuk robot manipulator 4 DOF. 

Berdasarkan pada Gambar 4 dan Gambar 5, 

saat pertama kali robot diaktifkan akan 

membentuk posisi origin di sumbu-x 0 cm, 

sumbu-y 30 cm dan sumbu-z 20 cm, dimana 

posisi ini telah ditentukan oleh pengguna. 

Proses trackingpada robot manipulator 

dimulai dari menentukan rute gerak dalam 

kartesian sesuai pola jalur pipa. Pada Tabel 1 

menunjukkan koordinat kartesian pola jalur 

pipa. Dari posisi origin titik pertama akan 

menuju koordinat titik kedua dengan lama 

durasi waktu yang ditentukan yaitu 10 detik 

dengan interval 0.01 detik. Begitu juga untuk 

koordinat titik dua menuju titik tiga dan 

seterusnya sampai selesai. Adapun hasil 

trackingdari pergerakan robot manipulator 

dapat dilihat pada Gambar 6. Hasil tracking 

mengikuti jalur yang telah ditentukan, dan 

end-effector tidak menyentuh pipa tapi ada 

jarak sekitar 5 cm. Setelah robot selesai 

melacak pipa maka robot kembali pada posisi 

origin. 

 

 
 (a) 

 
 (b) 
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Perubahan posisi end-effector setiap 

interval 0.01 detik untuk koordinat sumbu-x, 

sumbu-y dan sumbu-z dapat dilihat pada 

Gambar 7. Begitu juga perubahan kecepatan 

yang dialami oleh robot ditunjukkan pada 

Gambar 8. Dalam pergerakan trajectory ini 

ditentukan bahwa kecepatan awal (vs) 

bernilai 0 dan kecepatan akhir (vf) juga di-

setting dengan nilai 0. Oleh karena itu 

pergerakan robot awalnya lambat kemudian 

dipercepat dan saat menuju titik akhir 

diperlambat lagi. Hal ini juga berlaku untuk 

setiap titik menuju titik berikutnya. Adapun 

fungsi diperlambat saat mencapai titik 

koordinat supaya sensor gas dapat 

mendeteksi aroma gas dengan baik.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Jika sensor gas pada end-effector 

mendeteksi aroma gas maka sistem akan 

menampilkan koordinat yang terdeteksi 

adanya kebocoran dan robot terus melacak 

aliran pipa gas sampai selesai. Berdasarkan 

Gambar 4(a) ditentukan titik bocor pada area 

sambungan yang mengilustrasikan target 

bocor. Pada percobaan ini terdapat tiga titik 

bocor. Gambar 9 menunjukkan tampilan 

koordinat ketika sensor gas mendeteksi 

adanya kebocoran gas, dan hasil pengujian  

untuk deteksi gas pada tiga posisi titik 

bocorditunjukkan pada Tabel 2.Dari Gambar 

9 dan Tabel 2, bahwa koordinat posisi titik 

bocor yang ditampilkan belum presisi dan 

selalu berubah karena aroma gas yang keluar 

dari titik bocor dipengaruhi oleh udara. 

Udara bebas mempengaruhi sensor gas dan 

terkadang terdeteksiaroma sebelum atau 

sesudah melalui titik bocor, namun hal ini 

masih bisa ditoleransi. Untuk itu sebagai 

asumsi tampilan koordinat titik bocor 

menunjukkan bahwa posisi kebocoran berada 

pada area sekitar koordinat tersebut. 

 
(c) 

Gambar 8. Perubahan kecepatan yang dialami oleh  

robot, (a) pada sumbu-x, (b) pada sumbu-y 

dan (c) pada sumbu-z. 

 

 
Gambar 9. Tampilan sistem ketika sensor gas 

mendeteksi adanya kebocoran gas. 
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Tabel 2. Hasil percobaan untuk deteksi gas pada tiga 

posisi titik bocor. 

Posisi 

titik 

bocor 

Koordinat yang terbaca (cm) 

X Y Z 

 

1 

-25 35 10 

-30 22 10 

-30 31 10 

 

2 

-10 35 10 

0 35 16 

-12 35 10 

 

3 

26 35 10 

29 35 10 

21 35 10 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam penelitian telah dirancang robot 

manipulator 4 DOF untuk mendeteksi atau 

mencari target kebocoran gas. Robot 

terintegrasi dengan sensor gas tipe MQ4 

dengan ambang batas deteksi yaitu 3,5 volt. 

Berdasarkan dari hasil percobaan bahwa 

cubic trajectory planning yang di-

implementasikan pada robot mampu melacak 

jalur yang berbentuk pola pipa. Dalam 

instrument percobaan terdapat tiga posisi 

titik bocor yang berbeda, dan robot 

diaktifkan untuk melakukan inspeksi. Hasil 

percobaan menunjukkan sensor gas dapat 

mendeteksi aroma gas butana yang melalui 

titik bocor tersebut, namun posisi koordinat 

yang ditampilkan ke sistem belum konsisten. 

Adapun factor yang mepengaruhinyayaitu 

aliran udara bebasdisekitar robot dan 

instrument percobaan. Untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya akan digunakan sensor 

vision sebagai interaksi manusia dan robot. 
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ABSTRACK 

Chitosan is a modification of chitin contained in the shell of green mussel which is cationic and 

biodegradable in the environment. The green mussel shell waste has some great potential 

benefits because it contains chitin which can be used as the main ingredient for chitosan 

production for Cu metal adsorption (II). The adsorption was by varying concentration and 

contact time. The adsorption analysis on the metal content of Cu was done by using the Atomic 

Adsorption Spectrophotometer (AAS) of Shidmazu type AA 6300 made in Japan. Parameter 

obtained in this study are adsorption capacity and absorption efficiency of metal Cu (II). Value 

of adsorption capacity and adsorption efficiency concentration of 5 mg/L are 4,835 mg/g and 

96,72 %. The adsorption follows Freundlich absorption isotherm with R2of 0,906 and 

Freundlich constant (Kf) of 3,3118 l/g and l/n of 0,361. The adsorption of 5 mg/L concentration 

follows the pseudo second-order kinetics model with kinetics constant (k2) of 0,687 mg/g/min. 

 

Keywords: adsorption, chitin, chitosan, heavy metal Cu (II), green mussel shells waste 

 

ABSTRAK 

Kitosan merupakan modifikasi dari senyawa kitin yang terdapat dalam kulit luar kerang hijau 

yang bersifat kationik dan dapat terurai dengan baik di lingkungan. limbah kerang hijau 

memiliki potensi yang besar manfaatnya karena mengandung zat kitin yang dapat dijadikan 

kitosan sebagai adsorben logam Cu (II). Proses adsorpsi dilakukan dengan variasi konsentrasi 

dan waktu kontak. Analisa adsorpsi terhadap kandungan logam Cu (II) menggunakan alat 

atomic adsorption Spectrophotometer (AAS) merk Shimadzu tipe AA 6300 buatan Jepang. 

Parameter penelitian yang ditinjau meliputi kapasitas adsorpsi dan efisiensi penyerapan logam 

Cu (II). Nilai kapasitas adsorpsi dan nilai efisiensi penyerapan pada saat kesetimbangan 

berturut-turut sebesar 4,835 mg/g dan 96,72 % untuk konsentrasi 5 mg/L. Adsorpsi cenderung 

mengikuti isoterm Freundlich dengan nilai R2 sebesar 0,906 dan nilai konstanta Freundlich (Kf) 

sebesar 3,3118 1/g dan nilai 1/n sebesar 0,361. Adsorpsi mengikuti model kinetika orde dua 

semu dengan k2 sebesar 0,687 mg/g/min pada konsentrasi 5 mg/L. 
 

Kata kunci: adsorpsi, kitin, kitosan, logam Cu (II), limbah kerang hijau. 

 

I. PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber kehidupan bagi 

makhluk hidup di muka bumi ini, sehingga 

ketersediaannya  sangat  dibutuhkan terutama 

air bersih. Umumnya pengguna air 

digunakan dalam tiga sektor yaitu sektor 

pertanian (70%), sektor industri (19%) dan 

sektor domestik (11%). (Alimohammadi, 

dkk., 2013). Dewasa ini ditemukan  polutan-

polutan berbahaya  telah mencemari sebagian 

besar air yang dapat menimbulkan masalah 

bagi lingkungan dan kesehatan manusia. 

Salah satu polutan tersebut adalah adanya 

logam berat yang terdapat pada air. Logam 
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berat yang dibuang ke air limbah sangat 

beracun, berbahaya dan dapat menyebabkan 

ancaman serius bagi kesehatan manusia pada 

batas konsentrasi tertentu (Lakherwal, 2014). 

Logam berat berbahaya yang dapat 

mencemari lingkungan seperti Cd (II), Pb (II) 

dan Cu (II) yang merupakan ion-ion logam 

yang banyak mengkontaminasi sumber air 

terutama air minum. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan penanganan khusus dalam 

menentukan metode yang efisien dan efektif 

untuk menghilangkannya di dalam air.  

Penanganan limbah logam berat telah 

banyak dikembangkan untuk mengurangi 

efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan 

diantaranya dengan proses adsorpsi. 

Adsorpsi dapat menggunakan berbagai 

macam adsorben seperti karbon aktif,  zeolit, 

silika gel, bentonit, grafit dan kitosan. 

Kitosan merupakan adsorben alami yang 

tidak beracun, mudah terdegradasi, memiiliki 

stabilitas termal yang tinggi, ramah 

lingkungan. Kitosan sangat baik sebagai 

adsorben  ion logam dan zat warna karena 

adanya gugus amino (-NH2) dan hidroksil      

(-OH). Oleh karena gugus tersebut kitosan 

dapat pula dimungkinkan untuk dimodifikasi 

(Pramono, et al, 2012). 

Dengan banyaknya limbah kulit kerang 

hijau maka perlu dicarikan upaya 

pemanfaatannya agar dapat memberikan nilai 

tambah pada usaha pengolahan kerang hijau. 

Selain itu juga untuk menanggulangi masalah 

pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. 

Kulit kerang hijau dapat dibuat menjadi 

adsorben seperti kitosan yang dapat 

menyerap logam berat dalam air, hal ini 

karena kulit kerang mengandung kitin. 

Masalah utama yang dihadapi dalam 

memproduksi kitin dan kitosan di Indonesia 

adalah kualitas produk yang masih rendah, 

kontinuitas suplainya belum pasti.  

Indonesia merupakan negara maritim 

yang mempunyai potensi cukup besar dan 

beragam sebagai penghasil jenis ikan dan 

hewan laut lainnya, diantaranya kerang hijau. 

Kerang hijau banyak ditemui diberbagai 

wilayah di Indonesia, khususnya di Aceh 

Barat (Meulaboh). Kerang hijau (Mytilus 

virdis linneaus)  merupakan jenis kerang 

yang digemari masyarakat. Kerang hijau ini 

memiliki nilai ekonomis yang baik untuk 

kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. 

Selama ini hanya bagian isi kerang hijau saja 

yang dikonsumsi sebagai sumber makanan 

berprotein tinggi sementara kulit (cangkang) 

nya dibuang begitu saja dan dianggap 

sebagai limbah. Limbah ini semakin lama 

semakin menumpuk dan mengakibatkan 

pencemaran lingkungan dan merusak estetika 

lingkungan apabila dibiarkan begitu saja 

tanpa ada penanggulangannya. 

Karenanya dilakukan upaya untuk 

mengolah limbah kulit kerang hijau ini 

dengan menjadikannya sebagai modifikasi 

kitin dengan mengoptimalkan kegunaan 

maupun memperluas aplikasi kitinuntuk 

dijadikan kitosan. Kitosan adalah turunan 

kitin yang banyak dikembangkan dan 

diaplikasikan diberbagai bidang kehidupan 

salah satunya sebagai adsorben dalam proses 

pengolahan air untuk diperoleh air yang 

jernih. 

Kitosan didapatkan melalui proses 

deasetilasi dari kitin, dimana gugus asetil 

pada kitin oleh hidrogen diubah menjadi 

gugus amina dengan penambahan larutan 

basa kuat berkonsentrasi tinggi (Planas, 

2002). Kitosan mempunyai kelarutan yang 

baik dalam asam-asam organik encer 

sedangkan kitin tidak larut dalam air dan 

kebanyakan pelarut organik, kitosan dapat 

larut dalam heksafloroaseton, heksafloro 

isopropanol dan dimetilasetamid yang 

mengandung 5 % LiCl. Terkait dengan 

kelarutan tersebut kitosan menjadi lebih 

menarik dan mempunyai aplikasi yang lebih 

luas daripada kitin (Kumar, 2000). 

Keunggulan kitosan sebagai koagulan 

adalah sifatnya yang tidak beracun, mudah 

mengalami biodegradasi, bersifat 

polielektrolit dan mudah berinteraksi dengan 

zat-zat organik lainnya seperti protein. 

Dengan demikian diharapkan koagulan yang 

diperoleh dari kitosan bahan alam adalah 

bahan yang ramah lingkungan dan 

mempunyai nilai tambah yang tinggi (Sinardi 

dkk, 2013). 

Kitosan dapat digunakan sebagai 

penyerap logam. Kemampuan kitosan untuk 
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menyerap logam dengan cara pengkhelatan 

yang dipengaruhi oleh kandungan Nitrogen 

yang tinggi pada rantai polimernya. Metode 

penyerapan logam Cu
2+

 oleh kitosan dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu : melalui 

metode pelarutan dan metode perendaman, 

yang dikenal dengan metode Rigby dan 

Wolfram (Alfian, 2003). 

 Untuk mengetahui kualitas larutan 

sampel hasil penyisihan logam Cu (II) 

dengan cara adsorpsi diukur dengan 

menggunakan sebuah alat Atomic Adsorption 

Spectrophotometer (AAS) shimadzu AA 

6300 buatan Jepang, dan dikarakterisasi 

mengunakan SEM (Scanning Electron 

Microscopy) Jeol jsm 6063 buatan Jepang 

keluaran 2003.  

 
II. METODE PENELITIAN 

 

1. Penyiapan Adsorben Kitosan 

Penelitian ini menggunakan kitosan 

yang berasal dari kulit kerang hijau berasal 

dari Meulaboh Aceh Barat. Kulit kerang 

hijau  dibersihkan dari bahan pengotor, 

kemudian dijemur di bawah sinar matahari 

sampai kering.  Kulit kerang hijau  ditumbuk 

dengan palu stainless stell hingga dapat 

dijadikan umpan alat penghalus (ball-mill). 

Setelah halus disaring dengan menggunakan 

ukuran ayakan 80 mesh.  

 

2. Deprotienasi, Proses Penghilang 

proteien 

 

Sebanyak 50 g serbuk kulit kerang hijau 

ditambahkan larutan NaOH 1 N 1 : 10 (b/v) 

dalam 200 ml sambil diaduk dengan motor 

pengaduk dengan kecepatan 200 rpm selama 

90 menit. Setelah dingin, disaring dan residu 

dicuci dengan aquades sampai pH residu 

netral. Setelah pH netral selanjutnya 

dilakukan pengeringan pada oven dengan 

suhu 80 
0
C selama 2 jam. 

 

3. Demineralisasi, proses penghilangan 

mineral  
padatan dimasukkan dalam labu refluks 

1000 ml  kemudian ditambahkan  HCl 1 N 

dengan ratio 1 : 10 (b/v) dalam 200 ml, 

Diaduk dengan motor pengaduk selama 60 

menit dengan kecepatan 200 rpm, kemudian 

dilakukan pencucian dengan aquades sampai 

pH netral. Selanjutnya dipanaskan dalam 

oven pada suhu 80 
0
C selama 2 jam. 

 

4. Deasetilasi, proses penghilangan gugus 

asetil  
 Kitin ditambahkan NaOH 50% 1 : 10 

(b/v) dalam 200 ml, kemudian dipanaskan 

pada suhu 120 
0
C sambil distirer selama 30 

menit. Setelah didinginkan, campuran dicuci 

dengan aquades dan disaring. kemudian 

direfluks sebanyak 3 kali, setiap kali refluks 

dilakukan pencucian dengan aquades 

disaring sampai pH nya netral. Selanjutnya 

sampel dipanaskan dengan oven pada suhu 

110 
0
C selama 2 jam 

 

Skema pembuatan adsorben kitosan  

   

  Kulit kerang hijau  
 

 

 

  Penghalusan (Ball mill)  

 

 

 

          Kitin              

  

 

 

             

        Proses deproteinasi 

   

 

 

       Proses demineralisasi  

 

 

 

             Proses deasetilasi   

 
Gambar 1. Diagram alir pembuatan kitosan 
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4. Karakterisasi Kitosan 

 

Penentuan Derajat Deasetilasi  
Sampel kitosan yang diperoleh dari 

penelitian dianalisa menggunakan Fourier-

Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 

merk Agilent Technologies tipe Cary 630, 

untuk mengetahui derajat deasetilasinya 

(DD) seperti diperlihatkan pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Spektra FTIR 

 

Dari spektrum FTIR kitosan pada Gambar 

2 tampak bahwa serapan karakteristik kitosan terdapat 

pada bilangan gelombang 3450 cm-1 menunjukkan 

adanya hidrogen dari gugus –OH yang tumpang tindih 
dengan rentangan –NH. Dari nilai bilangan gelombang 

dihitung derajat deasetilasi  menggunakan persamaan 

bilangan gelombang 3450 cm-1 dengan nilai 
absorbansinya (A3450)  diperoleh  sebesar 1,08. 

Selanjutnya serapan pada 1655 cm- 1 yang menunjukkan 

serapan karbonil dari amida memiliki nilai absorbansi 
(A1655) sebesar 1,30. Hasil perhitungan derajat deasetilasi 

berdasarkan metode base line didapatkan nilai derajat 

deasetilasi (DD) kitosan sebesar 90,53 %.  
 

Penentuan Kadar Air 

Analisa kadar air bertujuan untuk mengetahui 
kadar air beserta kemurnian kitin per satuan berat kitin. 

Data perhitungan kadar air kitin ditunjukkan dalam 

Tabel.1.  

 

Tabel 1. Kadar Air Kitin 

 

Berat 

Awal 

Berat 

Akhir 

Berat yang 

Hilang 

Kadar Air 

(%) 

1 gr 0,932 gr 0,068 gr 
6,8 % 

1 gr 0,908  gr 0,104 gr 
9,2 % 

1 gr 0,908 gr 0,104 gr 
9,2 % 

 

Dari Tabel 1 diperoleh kadar air kitin setelah 3 
kali pengulangan sampai diperoleh hasil konstan adalah 

sebesar  9,2 %.  

 

Penentuan Kadar Abu 

Analisa kadar abu dapat diketahui dari 

sampel yang tidak terabukan. Kandungan abu 

pada kitosan merupakan parameter penting. 

Kadar abu yang besar pada kitosan dapat 

mempengaruhi kelarutan, dan 

konsekuensinya dapat menurunkan viskositas 

kitosan tersebut.  
 

Tabel 2. Kadar abu kitin 

Berat Awal Berat Akhir 
Kadar Abu 

(%) 

1 gr 0,011 gr 1,1 % 

1 gr 0,009 gr 0,9 % 

1 gr 0,009 gr 0,9 % 

 

 Dari Tabel 2 menunjukkan kadar abu 

kitin rata-rata yang diperoleh dari penelitian 

adalah sebesar 0,96 %. Sedangkan kadar abu 

yang diperoleh setelah 3 kali pengulangan 

sampai di dapat nilai konstan adalah 0,9 %.  

 

Morfologi Permukaan 

Scanning electron microscopy (SEM) 

digunakan untuk mengamati morfologi fisik 

permukaan dari kitosan. SEM yang 

digunakan  alatnya Analytical Spectrometer 

Microscope tipe Jeol Jsm-6063 La buatan 

Jepang keluaran 2003. Hasil analisa SEM 

ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 
 

Gambar 3. Hasil analisa kitosan dengan  menggunakan 

SEM 
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Dari Gambar 3 dengan pembesaran 1500 

kali terlihat bahwa bentuk permukaan kitosan 

tidak beraturan (irregular) dengan ukuran 

partikel bervariasi dan partikelnya saling 

tumpang tindih.  

 

5. Kajian proses adsorpsi 

 

Isoterm Adsorpsi 

Model isoterm adsorpsi digunakan untuk 

mengetahui interaksi antara larutan dengan 

adsorben dan kemampuan menyerap yang 

dapat dicapai oleh adsorben. Isoterm 

adsorpsi yang biasa digunakan adalah 

isoterm Langmuir dan Freundlich. Pengujian 

model kesetimbangan ini diperlukan untuk 

menentukan kesetimbangan yang sesuai 

digunakan pada suatu proses adsorpsi. 

Penentuan model kesetimbangan dilakukan 

dengan melihat nilai R
2

 dari grafik . 

 

Isoterm Langmuir 

Isoterm adsorpsi langmuir ion logam Cu 
 

(II) diperoleh dengan cara membuat kurva 

hubungan antara Ce terhadap Ce/Qe. Grafik 

persamaan isoterm Langmuir dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Linierisasi isoterm Langmuir pada adsorpsi 

logam Cu2+  oleh kitosan. 

 

Pada Gambar 4 didapatkan bahwa 

Isoterm Langmuir mempunyai nilai R
2
 

sebesar 0,9001. Persamaan linear yang 

didapatkan menunjukkan nilai KL sebesar 

10,830 1/g dan qm sebesar 7,824 1/mg. 

 

Tabel 3. Hasil perhitungan isoterm adsorpsi Langmuir 

Suhu 

Adsorpsi 

(
o
C) 

Isoterm Langmuir 

 

qm  

 

Kl   

 

R
2 

27 84,746 0,0923 0,9001 

 

Berikut ditunjukkan kurva 

kesetimbangan model Langmuir  
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Gambar 5 Kurva kesetimbangan model isoter Langmuir  

 

Berikut ditunjukkan kurva 

kesetimbangan model Freundlich pada 

penyerapan ion logam Cu
2*

 menggunakan 

kitosan. 

 

 
Gambar 6. Kurva kesetimbangan model isotherm 

Freundlich. 

 

Isoterm Freundlich 

Penentuan Isoterm adsorpsi Freundlich 

diperoleh dengan membuat kurva hubungan 

antara log Ce terhadap qe. Grafik isoterm 

Freundlich dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

y = 0.011x + 0.127
R² = 0.900

,0.0

,0.2

,0.4

,0.6

,0.8

,1.0

,1.2

0 20 40 60 80

C
e

/q
e

 (
g/

L)

Ce (mg/L)

0

5

10

15

20

-20 0 20 40 60 80q
e

 (
m

g/
g)

Ce (mg/L)



Jurnal J-Innovation Vol. 6, No. 2, Desember 2017 

ISSN: 2338-2082 

14 

 

 
 

Gambar 7. Linierisasi Isoterm Freundlich pada adsorpsi 

logam Cu2+ oleh kitosan. 

Dari Gambar 7 diperoleh nilai R
2
 0,906 

untuk isoterm Freundlich. Hal ini 

menunjukkan isoterm adsorpsi mengikuti 

model  Freundlich. Hal ini dikarenakan 

bahan baku adsorbennya merupakan bahan 

alami kerang hijau yang umumnya 

mempunyai permukaan heterogen dan juga 

isoterm ini paling sering digunakan karena 

dapat mengkarakterisasi kebanyakan proses 

adsorpsi dengan baik, (Pope, 2004).  

Pada Gambar 7 didapatkan bahwa 

Isoterm Freundlich mempunyai nilai 

koefisien korelasi (R
2
) sebesar 0,906. 

Persamaan linear yang didapatkan bahwa 

nilai 1/n sebesar 0,3614 dan Kf  sebesar 

3,3118 1/g. Gambar 5 tampak bahwa bentuk 

kurva model hasil penelitian lebih cenderung 

menyerupai model isoterm Freundlich. Oleh 

karenanya data hasil penelitian diolah 

berdasarkan rumus Freundlich untuk 

mendapatkan nilai Kf dan 1/n dengan cara 

membuat kurva hubungan antara log Kf 

dengan log qs. Slope kurva Freundlich 

adalah 1/n dan intersepnya Kf. Harga Kf dan 

1/n penting dalam memilih suatu adsorben 

sebagai media pemisah dimana Kf (mg/g) 

adalah kapasitas adsorpsi menyeluruh 

sedangkan 1/n adalah faktor heterogenitas 

yang menunjukkan kekuatan suatu energi 

ikatan antara adsorben dan adsorbat.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian menunjukkan model 

kesetimbangan isoterm cenderung mengikuti 

model Freundlich. Oleh karenanya 

menghitung kapasitas adsorpsi kitosan (qe) 

secara keseluruhan mengikuti persamaan 

adsorpsi isoterm Freundlich. Berikut 

ditampilkan tabel perolehan hasil adsorpsi 

Freundlich. 
 

Tabel 4.  Hasil Perhitungan Isoterm Adsorpsi 

Suhu 

Adsorpsi 

(
0
 C) 

Isoterm Freundlich 

 

1/n 

 

K 

 

R
 

27   0,3614 
3,3118 0,906 

 

Kinetika Adsorpsi 

 

Kinetika adsorpsi menyatakan kecepatan 

penyerapan yang terjadi pada adsorben 

terhadap adsorbat per satuan waktu. Kinetika 

adsorpsi ion Cu
2+ 

berfungsi untuk mendesain 

sistem eksperimen. Model kinetika yang 

digunakan dalam mencocokkan data 

penelitian terdiri dari model orde satu dan 

orde dua. Model kinetika ini digunakan 

untuk menjelaskan mekanisme dari adsorpsi 

itu sendiri, yang tergantung pada 

karakteristik fisika maupun kimia dari 

adsorben sebagaimana halnya dengan proses 

transfer massa.  Konstanta laju adsorpsi (K1) 

untuk ion Cu
2+ 

menggunakan persamaan laju 

dan mekanisme adsorpsi. Untuk mengetahui 

laju dan mekanisme dari adsorpsi, maka 

digunakan persamaan orde pertama semu dan 

orde kedua semu (Muslim, 2017).  

Persamaan orde satu semu : 

         log   qe − qt = log qe −   
kl t

2,303
    

Persamaan orde dua semu : 

         
t

 qt
=

1

k2qe 2
+

t

qe
         

  

Dimana qe dan qt adalah kapastitas 

penyerapan pada waktu ekuilibrium dan pada 

waktu t (mg/g), k1 adalah konstanta kinetika 

orde satu semu (min
-1

), k2 adalah konstanta 

kinetika orde dua semu (g/mg.min). 

Slope dan intersep dengan memasukan data 

t/qt vs t. slope dan intersep yang diperoleh 

y = 0.361x + 1.197
R² = 0.9060.0

0.5

1.0

1.5

2.0

-1.0 0.0 1.0 2.0

L
o

g
q

e

Log Ce
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adalah 1/qe dan 1/k2qe
2
. Kinetika orde satu 

penyerapan ion logam Cu
2+

 untuk adsorben 

kitosan dapat diperoleh dengan cara 

membuat kurva hubungan antara t terhadap 

log (qe-qt). Grafik kinetika adsorpsi orde 

satu semu untuk adsorben kitosan dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8.  Kinetika adsorpsi orde satu semu  

 

Studi kinetika yang ditunjukkan pada 

Gambar 8 merupakan grafik kinetika 

adsorpsi orde satu semu pada sistem adsorpsi 

ion Cu
2+

 menggunakan kitosan. Parameter 

kinetika yang berhubungan dengan sistem 

kinetika orde satu semu telah didapat dan 

dapat dilihat pada Tabel 5.  

 
Tabel 5. Parameter yang diperoleh dari hasil 

perhitungan menggunakan model     
kinetika orde dua semu untuk penyerapan 

logam Cu2+. 

5 ppm 

qe 

(mg/g) 

k1 

(g/mg menit) 
R

2 

5,329 -0,0127 0,087 

 

Dari Tabel.5 tampak nilai k1  yang 

diperoleh untuk konsentrasi 5 ppm sebesar -

0,0127 g/mg menit. Hal ini menunjukan 

proses adsorpsi yang terjadi pada sistem 

sangat lambat, selain itu nilai R
2
 yang di 

dapat sangat rendah sehingga model kinetika 

orde satu semu tidak memenuhi standar 

penelitian. Berikut ditunjukkan kurva untuk 

model kinetika orde dua semu dengan 

memplotkan antara t dengan t/qt. 

 

 
   

Gambar 9. Kinetika adsorpsi orde dua semu 

Dari Gambar 9 diperoleh nilai 

konstanta laju orde dua semu (k2) secara 

berurutan untuk konsentrasi 5 ppm adalah 

0,472 g/mg menit. Nilai k2 tersebut 

menunjukan proses adsorpsi yang terjadi 

pada sistem adsorpsi orde dua semu 

cenderung berjalan cepat. Hubungan 

konsentrasi dengan nilai k1, qe dan R
2 

untuk 

orde dua semu ditampilkan pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Parameter yang diperoleh dari hasil 

perhitungan menggunakan model     
kinetika orde dua semu untuk penyerapan 

logam Cu2+. 

5 ppm 

qe (mg/g) 
k2  

(g/mg menit) 
R

2 

4,845 0,687 1 

 

Dari Tabel 6 tampak R
2
 yang diperoleh 

pada model kinetika orde kedua semu lebih 

besar dibandingkan model kinetika orde 

pertama semu. Hal ini menunjukkan bahwa 

persamaan kinetika orde dua semu lebih 

sesuai digunakan untuk membuat simulasi 

data kinetika eksperimen.  
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kulit kerang hijau berpotensi untuk 

dijadikan kitosan sebagai adsorben untuk 
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menyerap logam Cu (II). Waktu kontak dan 

konsentrasi mempengaruhi efisiensi 

penyerapan logam Cu (II) oleh kitosan dari 

kulit keerang hijau asal aceh barat. 

Konsentrasi terbaik pada 15 mg/L dan waktu 

kontak terbaik pada 20 menit. Adsorpsi 

isoterm mengikuti model Freundlich, dan 

kinetika reaksi mengikuti orde reaksi dua 

semu. 

 

B. Saran 

 
1. Perlu dilakukan variasi massa adsorben untuk 

mendapatkan performa kitosan terbaik.  

2. Perlu dilakukan variasi pH ion logam Cu (II) untuk 

mendapatkan kapasitas kitosan terbaik. 
3. Pemanfaatan kitosan sebagai adsorben penyerapan 

logam berat lain dan bahan-bahan organik. 
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ABSTRACT 
The quality of the transformer oil is very important in ensuring the continuity of operation and 

the life of a transformer. As a transformer oil insulation medium must meet the requirements 

such as the higher the penetration value the better the quality of the insulation. If the value of 

water content is too high then the water can reduce the breakdown voltage, and damage the 

insulation of transformer paper, so it can affect the color change on transformer oil. In 

addition, changes in the color of transformer oils are also influenced by the carbon content that 

occurs due to continuous heating in the transformer. Changes in the color of the transformer oil 

inevitably decrease the quality and durability of the transformer oil itself. The using of this 

digital image processing is to analyze the quality of Transformer oil based on Color on 

transformer oil. Where from the color shown by the transformer oil will be known the feasibility 

of transformer oil itself. The software design of the color information processing of the 

transformer oil image in this research was conducted by using Borland Delphi 7 due to its 

convenient and simple process. The result of the digital image processing in the color 

information from the transformer oil image with RGB (Red, Green and Blue) value have shown 

the transformer oil quality itself. 
 

Keywords: Transformer, Trafo Oil, Quality, Color, Digital Image Processing. 

 

ABSTRAK 
Kualitas minyak transformator sangat penting dalam menjamin kelangsungan operasi dan umur 

suatu transformator. Sebagai media isolasi minyak transformator harus memenuhi persyaratan 

antara lain semakin tinggi nilai tegangan tembusnya maka kualitas isolasinya semakin baik. 

apabila nilai Kandungan air (water content) terlalu tinggi maka air bisa menurunkan tegangan 

tembus, dan merusak isolasi kertas transformator sehingga dapat mempengaruhi perubahan 

warna pada minyak transformator. Selain itu juga perubahan pada warna minyak transformator 

juga dipengaruhi oleh kandungan karbon yang muncul akibat terjadi pemanasan yang terus 

menerus di dalam transformator. Perubahan warna pada minyak transformator pasti terjadi 

penurunan kualitas dan ketahanan dari minyak trafnsformator itu sendiri. Menggunakan 

pengolahan citra digital ini adalah untuk menganalisa kualitas minyak transformator 

berdasarkan Warna pada minyak transformator. Dimana dari warna yang ditunjukkan oleh 

minyak transformator akan dapat diketahui kelayakan minyak transformator itu sendiri. Pada 

perancangan piranti lunak untuk mengolah informasi warna dari citra minyak transformator 

pada penelitian menggunakan Borland  Delphi  7 karena prosesnya lebih mudah dan sederhana. 

Hasil pengolahan citra digital pada informasi warna  dari citra minyak transformator dengan 

nilai RGB (Red, Green dan Blue) tertentu dapat diketahui kualitas minyak transformasi itu 

sendiri.  

 

Kata kunci: Transformator, Minyak Trafo, Kualitas, Warna, Pengolahan Citra Digital. 

mailto:rinawalconz@gmail.com
mailto:bramlatu25@gmail.com
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I.  PENDAHULUAN 

Citra atau image merupakan hal yang 

vital dan menjadi bagian dari kehidupan 

sehari-hari sebagai bentuk informasi visual. 

Pada keperluan tertentu, citra dapat 

digunakan sebagai indikator untuk 

menginformasikan sesuatu dalam bentuk 

gambar contohnya sebagai navigasi survai, 

ilustrasi, evaluasi, penggambaran dan lain 

sebagainya. Citra juga mempunyai 

karakteristik yang tidak dimiliki oleh data 

teks.  

Pada peralatan tegangan tinggi isolasi 

sangat diperlukan untuk memisahkan dua 

atau lebih penghantar listrik yang 

bertegangan sehingga antara penghantar-

penghantar tersebut tidak terjadi lompatan 

listrik atau percikan. Jadi sistem isolasi 

merupakan hal yang vital dalam sebuah 

peralatan. Apabila sistem isolasi sebuah 

peralatan buruk maka akan berdampak buruk 

juga pada operasi peralatan tersebut. 

Minyak transformator merupakan salah 

satu bahan isolasi cair yang dipergunakan 

sebagai isolasi dan pendingin pada 

transformator. Sebagian bahan isolasi 

minyak harus memiliki kemampuan untuk 

menahan tegangan tembus, sedangkan 

sebagai pendingin minyak transformator 

harus mampu meredam panas yang 

ditimbulkan, sehingga dengan kedua 

kemampuan ini maka minyak diharapkan 

akan mampu melindungi transformator dari 

gangguan. 

Sebagai media isolasi minyak 

transformator harus memenuhi persyaratan 

antara lain semakin tinggi nilai tegangan 

tembusnya maka kualitas isolasinya semakin 

baik. apabila nilai Kandungan air (water 

content) terlalu tinggi maka air bisa 

menurunkan tegangan tembus, dan merusak 

isolasi kertas transformator sehingga dapat 

mempengaruhi perubahan warna pada 

minyak transformator. Selain itu juga 

perubahan pada warna minyak transformator 

juga dipengaruhi oleh kandungan karbon 

yang muncul akibat terjadi pemanasan yang 

terus menerus di dalam transformator. Faktor 

lain yang juga dapat mempengaruhi 

perubahan warna pada minyak transformator 

adalah adanya endapan-endapan pada 

dinding transformator ataupun adanya jamur-

jamur menempel yang tidak ikut tersirkulasi 

pada saat pergantian minyak transformator 

baru. Perubahan warna pada minyak 

transformator pasti terjadi penurunan kualitas 

dan ketahanan dari minyak trafnsformator itu 

sendiri. Selama ini pengujian terhadap 

minyak transformator selalu menggunakan 

pengujian secara kimia ataupun elektris. 

Pemeliharan yang dilakukan secara 

teratur pada minyak transformator adalah 

merupakan cara yang paling baik untuk 

mempertahankan kondisi operasional sebuah 

transformator sehingga masa pemanfaatan 

menjadi relatif panjang. 

Tujuan penelitian dengan menggunakan 

pengolahan citra ini adalah untuk 

menganalisa kualitas minyak transformator.  

Warna pada minyak transformator akan 

semakin gelap setelah mengalami peristiwa 

kimia selama masa pemakaiannya, semakin 

lama pemakaian akan mempengaruhi 

perubahan warna minyak transformator 

dikarekan adanya kandungan kotoran serta 

endapan-endapan sehingga akan 

mempengaruhi kualitas dari minyak 

transformator itu sendiri. 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

Penggunakan pengolahan citra digital pada 

informasi warna citra fotografi minyak 

transformator untuk menentukan kualitas 

minyak transformator sehingga dapat 

memutuskan kapan harus dilaksanakan 

secara tepat pengreklamasian atau pergantian 

minyak transformator. 

Pengolahan citra bertujuan memperbaiki 

kualitas citra agar mudah diinterprestasi oleh 

manusia atau mesin (dalam hal ini 

komputer). Teknik – teknik pengolahan citra 

mentransformasikan citra menjadi citra lain. 

Jadi masukannya adalah citra dan 

keluarannya juga citra, namun citra keluaran 

mempunyai kualitas lebih baik daripada citra 

masukan. Termasuk ke dalam bidang ini juga 

adalah pemampatan citra (image 

compression). (Munir, 2004) 

Teknologi dasar untuk menciptakan dan 

menampilkan warna pada citra digital 
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berdasarkan pada  penelitian bahwa sebuah 

warna merupakan kombinasi dari tiga warna 

dasar, yaitu merah, hijau, dan biru (Red, 

Green, Blue - RGB). Komposisi warna RGB 

tersebut dapat dijelaskan pada gambar 

berikut ini : 

 
Gambar 1.  Komposisi Warna RGB 

 

Meskipun basis RGB bagus untuk 

menampilkan informasi warna, tetapi ia tidak 

cocok untuk beberapa aplikasi pemprosesan 

citra. Pada aplikasi pengenalan objek, lebih 

mudah mengidentifikasi objek dengan 

perbedaan hue-nya dengan cara memberikan 

nilai ambang pada rentang nilai–nilai hue 

(panjang gelombang spekturum) yang 

melingkupi objek.  

Untuk mendapatkan suatu rancangan 

piranti lunak yang dapat mengolah fitur 

warna RGB diperlukan serangkaian instruksi 

yang memuat prosedur dengan urutan 

tertentu yang dapat diimplementasikan 

dengan menggunakan apa yang dinamakan 

dengan bahasa pemrograman komputer. 

 

1. Pengcroopingan citra warna minyak 

transformator 

Pada proses pengolahan informasi warna 

pada citra minyak transformator, citra atau 

gambar yang telah dimiliki dimasukkan ke 

dalam form yang ditentukan. Apabila gambar 

yang dihasilkan merupakan citra dengan 

berbagai macam informasi warna, maka 

harus dilakukan dilakukan pemotongan atau 

pengcroopingan gambar pada area warna 

tertentu yang dominan dan mewakili warna 

asli minyak transformator.  

Pengcroopingan dilakukan secara 

manual, yaitu satu persatu gambar diambil 

area warna yang dominan warnanya 

mendekati warna asli minyak. Untuk ukuran 

area gambar yang akan dicrooping 

ditentukan jumlah pixel yang sama pada 

semua sampel foto minyak transformator 

sehingga nilai yang dihasilkan juga akan 

sama. 

 

2. Pengolahan menggunakan model RGB 

Setelah melakukan langkah-langkah 

yang sebelumnya, maka sebuah citra atau 

gambar dapat diketahui nilai-nilai RGB 

dengan jumlah pixel yang berbeda-beda pada 

tiap nilai R, G, atau B.  

Sebagaimana yang diketahui bahwa satu 

citra pasti memiliki nilai RGB mulai dari         

0 – 255 dengan jumlah pixel dari tiap nilai 

itu berbeda-beda. Untuk mendapatkan satu 

nilai warna untuk satu citra, RGB yang 

diambil adalah pada nilai masing-masing 

RGB yang jumlah nilai pixelnya yang 

tertinggi atau terbanyak. Karena jumlah nilai 

pixel yang terbanyak adalah menggambarkan 

nilai dari warna yang lebih dominan. 

Minyak transformator adalah cairan 

yang dihasilkan dari proses pemurnian 

minyak mentah. Selain itu minyak 

transformator ini juga berasal dari bahan 

bahan organik, misalnya minyak piranol dan 

silikon, jenis minyak transformator yang 

sering dijumpai di lapangan adalah minyak 

transformator jenis Diala B.  

Minyak transformator mempunyai unsur 

atau senyawa hidrokarbon yang terkandung 

dalam minyak transformator ini adalah 

senyawa hidrokarbon parafinik, senyawa 

hidrokarbon naftenik dan senyawa 

hidrokarbon aromatik. Selain ketiga senyawa 

diatas minyak transformator masih 

mengandung senyawa yang disebut zat aditif 

meskipun kandungan nya sangat kecil.  

Minyak transformator merupakan salah 

satu bahan isolasi cair yang dipergunakan 

sebagai isolasi dan pendingin pada 

transformator. Sebagian bahan isolasi 
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minyak harus memiliki kemampuan untuk 

menahan tegangan tembus, sedangkan 

sebagai pendingin minyak transformator 

harus mampu meredam panas yang 

ditimbulkan, sehingga dengan kedua 

kemampuan ini maka minyak diharapkan 

akan mampu melindungi transformator dari 

gangguan. 

Minyak transformator digunakan sebagai 

isolator cair, dengan mengisolasi kumparan 

di dalam transformator supaya tidak terjadi 

loncatan bunga api listrik akibat tegangan 

tinggi, juga sebagai media pemindahan panas 

yaitu saat mengambil kalor yang ditimbulkan 

ketika transformator berbeban. Selain itu 

minyak juga berfungsi untuk melindungi 

komponen di dalam transformator terhadap 

korosi dan oksidasi. 

Minyak transformator dapat dikotori 

oleh uap air, fiber (misalnya : kertas, kayu, 

tekstil), dammar dan sebagainya, Hal ini 

dapat mempengaruhi kemurnian minyak 

transformator. Bentuk dari kotoran dapat 

bermacam-macam yaitu : meleleh dan 

mencairnya bahan-bahan yang digunakan di 

dalam transformator, partikel-partikel yang 

mengapung pada minyak, partikel-partikel 

yang mengendap di dasar tangki, pada 

belitan atau pada intinya. Dengan adanya 

kotoran maka akan terjadi perubahan warna 

pada minyak dan tegangan tembus minyak 

akan menurun ini berarti mengurangi atau 

menurunnya umur pemakaian dan kualitas 

minyak. 

Kualitas minyak transformator sangat 

penting dalam menjamin kelangsungan 

operasi dan umur suatu transformator. 

Jumlah umur yang dicapai sangat bergantung 

sisitem isolasinya. Selama ini perlakuan yang 

diberikan kepada minyak transformator 

bekas ialah penggolongan berdasarkan 

tingkat warna kemudian dilakukan pengujian 

tegangan tembus minyak. Melalui teknik ini 

diperoleh  hasil maksimum tegangan yang 

mampu ditahan oleh sifat isolator dari 

minyak transformator. 

Pada umumnya minyak transformator 

yang berada pada golongan warna 1 ialah 

minyak dengan kondisi sangat baik. Pada 

golongan warna 2 – 4 minyak harus melalui 

proses pemurnian kembali, karena nilai 

tegangan tembusnya dipastikan berada 

dibawah kondisi optimal. Untuk minyak 

yang digolongkan pada tipe warna 7 maka 

minyak ini tidak akan dimurnikan, tetapi 

akan langsung diganti dengan minyak baru. 

 

3. Kualitas Minyak Transformator 

berdasarkan Uji Warna 

Untuk penggolongan kualitas minyak 

transformator berdasarkan warna dari PT 

PLN P3B didasarkan atas kepekatan warna 

minyak transformator, mulai dari kualitas 

yang baik hingga yang berkualitas buruk, 

begitupun juga  penggolongan warna dari 

PT. txmservice dan PT. Tira Wira Usaha, 

minyak yang baik berwarna kuning pucat 

hingga berwarna hitam untuk kualitas yang 

buruk. Penggolongan dapat berbeda karena 

tergantung dengan tipe dan merek minyak 

transformator yang dipakai dan di uji. Pada 

umunya minyak yang dipakai pada 

Transformator – transformator  adalah Shell 

Diala B. 

Warna pada minyak transformator ada 

beberapa tingkatan sehingga pada 

pengolahan citra nanti dapat dilihat pada 

tingkatan yang mana kualitas minyak 

transformator tersebut bisa dikatakan masih 

layak dipakai atau sudah waktunya diadakan 

reklamasi ataupun diregenerasi (diganti). 

Tingkatan warna pada minyak transformator 

yang dimiliki oleh txmservice dan PT. Tira 

Wira Usaha yang merupakan perusahaan 

maintenance yang bekerja sama dengan PT. 

PLN adalah : 

1. kuning pucat   :  kondisi minyak bagus. 

2. kuning :  sudah ada endapan 

tipis. 

3. kuning kecoklatan : terjadi endapan 

tipis pada lilitan trafo. 

4. coklat pucat :  terjadi endapan pada 

lilitan dan inti trafo. 

5. coklat : endapan beroksidasi dan 

mengeras sehingga  kertas isolasi mudah 

retak atau sobek yang akan terlarut dalam 

minyak trafo. 

6. coklat gelap : endapan mulai menyumbat 

siripsirip pendingin. 
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7. hitam  : kondisi minyak sudah rusak 

sebaiknya minyak diganti yang baru atau 

diregenerasi. 

Selengkapnya mengenai tingkatan 

warna pada minyak trafo serta batas nilai 

maksimumnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 1. Warna pada minyak transformator 

 

Sumber : Panduan Pemeliharaan Trafo 

Tenaga PT. PLN (Persero) P3B 

II. METODE PENULISAN 

Pada penelitian ini metodologi 

penelitian dilakukan secara eksperimental 

yaitu sampel minyak transformator yang 

diambil dari PT. PLN (Persero) Kota Ambon. 

Proses pengambilan sampel minyak 

transformator yaitu mulai dari persiapan, 

pelaksanaan dan finishing. 

Proses pelaksanaan pengambilan 

gambar dimulai dari persiapan alat-alat 

pemotretan seperti : kamera, box/kotak 

sebagai area pemotretan, alat-alat pendukung 

dalam hal ini lampu TL untuk penerangan, 

gelas ukur untuk mengukur banyaknya 

minyak tiap sampel harus sama. Jarak antara 

camera dengan objek harus ditentukan dan 

penerangan yang mencukupi.  Pemotretan 

menggunakan kamera digital merek Canon 

EOS, 450D dan akan diolah dengan proses 

pengolahan citra. Sebelum proses 

pengambilan gambar dengan standart diatas 

dipakai, telah dilakukan beberapa beberapa 

cara dengan kondisi dan cara yang berbeda-

beda. Proses-proses pengambilan gambar 

yang dilakukan adalah: 

1) Pengambilan gambar pada ruangan 

terbuka dengan menggunakan kamera 

digital 12 Megapixel, hasil foto yang 

didapat masih jauh dari warna asli 

minyak. 

2) Pengambilan gambar pada ruangan 2m 

x 4m dengan penerangan yang lampu 

TL 20 watt, hasilnya juga masih belum 

mendekati warna asli minyak 

transformator. 

3) Pengambilan gambar pada ruangan 

yang lebih kecil dengan ukuran 

(120x120x120)cm dengan 

menggunakan latar belakang ruangan 

dengan warna hitam dan putih. Untuk 

ke-2 latar belakang hitam dan putih ini, 

hasil yang mendekati yaitu dengan latar 

belakang warna putih. 

4) Selain pada cara ke-3 tersebut diatas, 

sampel minyak juga diletakan diatas 

archilik yang berukuran lebih besar dari 

wadah minyak. Dengan penerangan 

yang lebih terang yaitu 4 x 80 watt 

dengan jarak antara objek dalam hal ini 

minyak transformator dengan kamera 

adalah 50 cm. 

5) Pengambilan gambar dilakukan dengan 

2 jenis kamera yaitu kamera digital 

Sony 12 mega pixel dan dengan kamera 

merek Canon EOS, 450D.  

Dari kedua jenis kamera diatas, dipilih 

jenis Canon EOS, 450D karena hasil foto 

dengan menggunakan camera jenis Canon 

EOS, 450D mendekati warna asli minyak 

transformator. Untuk proses pengambilan 

gambar, cara digunakan adalah didalam 

ruang yang berukuran (120x120x120)cm dan 

penerangan 4x80 watt dengan latar belakang 

yang cerah dalam hal ini warna putih, dengan 

sampel dimasukkan dalam gelas dan 

diletakkan diatas archilik.  
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Mulai

Tampilkan layar dan 

menu utama

Ambil dan pilih gambar

Tampilkan semua 

gambar terpilih di layar 

utama

Analisa

Tampilkan area terpilih 

ke layar utama

Selesai

Pilih area

Olah dengan RGB

tdk

ya

Pilih area yang 

lebih kecil

Standar pengambilan gambar ini yang 

dipakai untuk acuan atau standar 

pengambilan gambar dalam pengujian-

pengujian atau penelitian-penelitian yang 

akan datang.  

Proses pengolahan citra digital dimulai 

dari proses pengambilan gambar dan 

ditampilkan ke dalam layar utama sampai 

proses perhitungan dan analisa dengan 

menggunakan program Borland Delphi 7. 

Diagram alir proses pengolahan citra digital 

tersebut ditunjukan pada  Gambar 2 dibawah 

ini :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. Diagram alir proses Pengolahan Citra 

Sumber : Perancangan 

 

1.  Interval dan setting Warna 

Dengan menggunakan pengolahan citra 

pertama dibuat interval intensitas warna 

sebagai dasar pengujian kemudian masukan 

gambar dari minyak transformator yang akan 

diolah untuk mengetahui umur pakainya 

dengan cara menghitung intensitas warna 

setelah itu memasukan hasil intensitas yang 

didapat pada interval yang telah ditentukan 

sebelumnya sehingga dapat diketahui 

kualitas minyak transformator.  

Berikut adalah potongan warna yang 

ditentukan dan dijadikan ukuran : 

 

Table 2.  Standar warna dari PT. PLN 

 

 
Minyak baik  

 
minyak baik 

 
minyak baik 

 
minyak cukup baik 

 
minyak jelek  

 
minyak jelek  

 
minyak rusak atau 

over load  

 

 
Gambar 3. Form1 menu utama 
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Gambar 3. diatas merupakan form1 awal 

sebagai tempat penempatan citra-citra dari 

minyak transformator.  

Disini kita berpatokan pada warna yang 

ditentukan oleh PT. Tira Wira Usaha yang 

merupakan perusahaan maintenance yang 

bekerja sama dengan PT. PLN adalah Warna 

pada minyak transformator ada beberapa 

tingkatan sehingga pada pengolahan citra 

nanti dapat dilihat pada tingkatan yang mana 

kualitas minyak transformator tersebut bisa 

dikatakan masih layak dipakai atau sudah 

waktunya diadakan reklamasi ataupun 

diregenerasi (diganti). Pada segmen ini 

ditentukan intensitas warna minyak 

transformator antara warna kuning hingga 

warna teh pekat atau kecoklatan. 

 

2. Pemotongan / pengcroopingan area 

gambar 

Untuk lebih mendapatkan areal warna 

yang kita inginkan dengan nilai RGB yang 

lebih spesifik, maka kita menentukan atau 

melakukan pemotongan areal gambar sesuai 

dengan keinginan kita dengan menggunakan 

form2.  

 

Gambar 4. Form2 untuk pemotongan area 

Gambar 5 adalah form1 atau menu 

utama dengan tampilan pengcroopingan area 

gambar yang diinginkan sesuai dengan warna 

asli minyak transformator, sehingga proses 

pengklasifikasian warna RGB lebih akurat ke 

warna yang diinginkan. 

Berikut adalah areal hasil pemotongan 

gambar setelah dilakukan pemotongan areal 

dengan menggunakan form2 : 

 

Gambar 5. Hasil pemotongan area citra 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan langkah-langkah 

penentuan interval, setting warna, metode 

pengambilan gambar dan pemotongan areal 

gambar yang dipilih, maka hasil dari 

pengolahan citra dengan menggunakan 

Borland Delphi 7 ini akan diketahui nilai-

nilai dari citra minyak transformator yang 

diolah.  

Untuk mendapat nilai RGB dari suatu 

citra, maka dicari nilai pixel terbanyak dari 

RGB itu sendiri sehingga mendapatkan satu 

nilai RGB yang dapat mewakili satu citra 

atau gambar. Jumlah pixel yang diambil 

untuk semua citra minyak transformator 

adalah sama yaitu sebesar 2500. 

 

 

 
 
 
 

Gambar 6. Grafik nilai RGB pada Minyak Trafo Warna 
Kuning Cerah 

Untuk kualitas minyak transformator 

baik nilai merah (R) memiliki nilai pixel 

yang besar untuk nilai Hijau (G) berada 

berdekatan dengan nilai merah sedangkan 

niali Biru (B) jauh lebih kecil dari nilai 

merah dan Hijau. 

Untuk kualitas minyak transformator 

cukup baik nilai merah (R) memiliki nilai 

pixel yang besar untuk nilai Hijau berada 

ditengah antara nilai Merah (R) dan biru (B) 

sedangkan niali Biru (B) lebih kecil dari nilai 

merah dan Hijau. 
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Gambar 7. Grafik nilai RGB pada Minyak Trafo warna 

coklat bening. 

 
 
 
 
 

 

 
Gambar 8. Grafik nilai RGB pada Minyak Trafo warna 

coklat Pekat 

Untuk kualitas minyak transformator 

jelek atau rusak nilasi pixel RGB berada 

pada kisaran nilai yang paling kecil dan 

dominan mendekati nilai RGB nol. 

 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dengan 

menggunakan metode proses pengolahan 

citra digital dengan aplikasi fitur warna RGB 

pada informasi warna citra fotografi minyak 

transformator, dapat diketahui bahwa secara 

teknis dapat digunakan sebagai metoda 

alternatif pengganti pengujian secara 

laboratorium dalam mengukur tingkat 

kualitas dari minyak transformator. 

Dari warna yang ditunjukkan oleh 

minyak transformator akan dapat diketahui 

kelayakan minyak transformator itu sendiri. 

Disini dapat dilihat semakin pekat warna dari 

minyak transformator maka semakin jelek 

kualitas minyak transformator tersebut. 

Hasil analisa dengan  RGB untuk 

kualitas minyak dapat disimpulkan bahwa : 

a. untuk kualitas minyak transformator baik, 

nilai pixel RGB minyak masing-masing 

adalah : nilai pixel R dan G banyak 

sedangkan nilai B sedikit atau kurang dari 

nilai R dan G pada kisaran 30-103.  

b. Untuk kualitas minyak transformator 

cukup, nilai pixel RGB minyak masing-

masing adalah : Nilai pixel R banyak  

dengan kisaran yang sama pada kualitas 

baik. Nilai pixel G kurang lebih setengah 

dari nilai R, dan  Nilai B lebih kecil dari 

nilai R atau kurang lebih nilai G.  

c. Untuk kualitas minyak transformator 

jelek atau rusak nilasi pixel RGB berada 

pada kisaran nilai yang paling kecil dan 

dominan mendekati nilai nol  
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ABSTRACT 

Bus Tracking is an application that tracks bus position. Tracking System involves the installed 

Android App on smartphone. The application is built for bus and user. On the application, the 

map shows the bus location and provide the actual information to the users in different time 

interval. The server will store the data in the firebase database. Since it is real-time system, it 

automatically sends the information from the smartphone to the othersmartphones. 
 

Keywords:  Android, Bus Tracking, GPS, Java.   

 

ABSTRAK 

Bus Tracking adalah sebuah aplikasi yang dapat melacak posisi bus. Sistem pelacakan 

menggunakan aplikasi android yang terpasang pada smartphone. Aplikasi dibangun untuk bus 

dan pengguna. Pada aplikasi tersebut, peta akan menampilkan posisi bus dan memberi 

informasi terkini kepada pengguna dalam interval waktu yang berbeda. Server akan menyimpan 

data tersebut di database firebase. Aplikasi ini adalah sistem real-time karena metode ini secara 

otomatis mengirim informasi dari smartphone ke smartphone yang lainnya. 

.  

Kata Kunci: Android, Bus Tracking, GPS, Java.   
 

1. PENDAHULUAN 

Bus Trans Koetaradja adalah salah satu 

angkutan umum yang disediakan pemerintah 

kota Banda Aceh agar dapat digunakan oleh 

masyarakat. Angkutan umum ini bertujuan 

untuk meminimalisir kepadatan di jalan raya 

kota Banda Aceh. Adapun jalur, tempat 

pemberhentian atau halte dan jadwal 

kedatangan bus tersebut sudah ditentukan 

oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. 

Meskipun jadwal telah ditentukan, posisi bus 

tersebut pada saat di jalan tidak bisa 

diketahui apakah sudah atau belum melewati 

halte dikarenakan hambatan yang ada di jalan 

seperti macet, membuat para masyarakat 

bertanya-tanya sudahkah bus yang akan 

ditumpangi telah melewati halte tersebut atau 

belum. 

Berdasarkan permasalahan di atas, pada 

proyek akhir ini saya berinisiatif untuk 

membuat suatu sistem yang mana 

masyarakat akan dapat mengetahui 

keberadaan bus Trans Koetaradja tersebut 

dengan cara memonitoring.  

 

II.    METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian  

Dalam sistem ini, terdapat dua buah 

aplikasi yaitu aplikasi untuk user dan aplikasi 

untuk bus.  

1. Aplikasi untuk bus berfungsi untuk 

menampilkan peta dan mengirimkan data 

posisi (latitude dan longitude) dari bus 

tersebut ke dalam sebuah database yang 

di update secara berkala. Tahapan 

perancangan aplikasi pada bus adalah : 

1.  Menentukan Flowchart. 
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2. Membuat aplikasi android untuk 

menampilkan maps. 

3. Menyambungkan koneksi dengan 

database. 

4. Melakukan proses debugging pada 

aplikasi android. 

5. Memperbaiki kesalahan yang muncul 

pada saat proses debugging. 

2. Aplikasi untuk user berfungsi untuk 

menampilkan peta dan mengambil data 

posisi bus di dalam database. Data 

tersebut akan ditampilkan di peta sebagai 

marker yang di update secara berkala. 

Tahapan perancangan aplikasi pada user 

adalah : 

1. Menentukan Flowchart 

2. Membuat aplikasi android untuk 

menampilkan maps. 

3. Menyambungkan koneksi dengan 

database. 

4. Melakukan proses debugging pada 

aplikasi android. 

5. Memperbaiki kesalahan yang muncul 

pada saat proses debugging. 

 

2.  Perancangan Aplikasi Bus
 

 

Berikut ini adalah perancangan berserta 

pembahasan dari aplikasi Monitoring dan 

Tracking pada Bus Trans Koetaradja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Sistem Kerja Aplikasi Bus 

 

 

Keterangan : 

1. Ketika aplikasi dijalankan (start), aplikasi 

mendeteksi posisi bus. 

2. Setelah mendapatkan posisi bus, aplikasi 

mengirimkan posisi bus ke dalam 

database. 

3. Jika gagal mengirimkan posisi bus ke 

dalam database, aplikasi kembali 

mendeteksi posisi bus. 

4. Jika berhasil mengirimkan posisi bus, 

aplikasi menampilkan posisi bus. 

 

3. Perancangan Aplikasi User 

Berikut ini adalah perancangan berserta 

pembahasan dari aplikasi Monitoring dan 

Tracking pada Bus Trans Koetaradja. 

 

 
 

Gambar 2. Sistem Kerja Aplikasi User 

 

Keterangan : 

1. Ketika aplikasi dijalankan (start), aplikasi 

mendeteksi posisi user. 

2. Aplikasi mengambil data posisi bus yang 

terdapat di dalam database firebase. 
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3. Jika gagal mengambil posisi bus yang 

terdapat di dalam database, aplikasi 

kembali mendeteksi posisi user. 

4. Jika berhasil mengambil posisi bus, 

aplikasi menampilkan posisi user, bus, 

dan halte. 

 

4. Rancangan Database Firebase Database 

Aplikasi monitoring dan tracking bus 

Trans Koetaradja ini menggunakan database 

sebagai tempat penyimpanan data, aplikasi 

database yang digunakan pada website 

adalah firebase database. Link yang 

digunakan adalah : 

https://console.firebase.google.com/proje

ct/tugasakhir-258a2/database/data. 

 

 
Gambar 3. Rancangan Database Firebase 

 

Keterangan : 

Database akan menerima dan 

memperbarui data posisi bus berupa latitude 

dan longitude yang dikirimkan oleh aplikasi 

bus. Kemudian database firebase akan 

meneruskan data berupa latitude dan 

longitude kepada aplikasi user untuk 

ditampilkan sebagai waypoint untuk 

dijadikan sebagai marker bus Trans 

Koetaradja. 

 

5. Activity Diagram 

Proses tracking dan monitoring bus 

Trans Koetaradja pada Smartphone dimulai 

dari aplikasi pada smartphone bus, kemudian 

aplikasi akan menampilkan Map (peta) dan 

posisi bus. Lalu aplikasi yang terdapat di 

dalam smartphone bus akan mengirimkan 

data posisi bus secara berkala (real-time) ke 

dalam database. Di dalam database data yang 

masuk akan memperbarui data yang ada 

sebelumnya. 

Pada sisi user, akan dimulai dengan 

membuka aplikasi. Lalu aplikasi 

menampilkan Map beserta posisi user dan 

posisi halte. Kemudian aplikasi akan 

mengambil data yang berada di dalam 

database secara berkala (real-time). Data 

posisi dari bus tersebut akan ditampilkan ke 

dalam peta dari aplikasi user berupa Marker. 

 
Gambar 4. Activity Diagram 

 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah hasil beserta 

pembahasan dari aplikasi Monitoring dan 

Tracking bus Trans Koetaradja. 

 

1. Tampilan Halaman Utama pada 

Aplikasi Bus 

Pada gambar di bawah ini menampilkan 

halaman Map (Peta) yang merupakan 

halaman utama pada aplikasi ini. Pada 

halaman ini akan ditampilkan posisi dari bus 

Trans Koetaradja tersebut. Halaman ini juga 

akan memberikan sorotan langsung terhadap 

posisi bus serta memperbaharui  data posisi 

dari bus tersebut secara berkala (real-time) 

tanpa harus menekan button. 

https://console.firebase.google.com/project/tugasakhir-258a2/database/data
https://console.firebase.google.com/project/tugasakhir-258a2/database/data
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Gambar 5. Tampilan Halaman Utama pada Aplikasi 

Bus 

 

2. Tampilan Halaman Utama pada 

Aplikasi User 

Pada gambar di bawah ini menampilkan 

halaman Map (Peta) yang merupakan 

halaman utama pada aplikasi ini. Jenis peta 

yang ditampilkan adalah hybrid. Pada 

halaman ini akan ditampilkan posisi dari 

user, bus Trans Koetaradja, dan halte. Data 

posisi bus tersebut berada di dalam database akan 

diambil dan ditampilan sebagai marker. Aplikasi akan 
terus memperbaharui posisi user dan posisi bus Trans 

Koetaradja secara berkala (real-time). 

 

 
 

Gambar 6.Tampilan Halaman Utama pada Aplikasi 

User 

 

3. Tampilan Database Firebase 

Pada gambar di bawah ini menampilkan 

laman web dari database firebase. Data yang 

tersimpan di dalam database berupa latitude 

dan longitude yang disimpan oleh aplikasi 

bus dan diambil serta dijadikan marker pada 

tampilan di aplikasi user. 

 
Gambar 3.3 Tampilan Database Firebase 

 

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dapat membantu pengguna 

dalam memonitoring bus Trans 

Koetaradja melalu smartphone. 

2. Jumlah bus yang dapat dimonitoring 

secara bersamaan adalah dua. 

3. Aplikasi ini dapat bekerja dengan baik 

pada smartphone android yang memiliki 

Operating System minimal 4.3 Jelly 

Bean. 

4. Aplikasi ini menampilkan lokasi-lokasi 

halte yang terdapat pada rute Trans 

Koetaradja koridor satu, yaitu rute dari 

Keudah menuju ke Darussalam. 

2.  Saran 

Sesuai dengan kesimpulan yang telah 

dipaparkan diatas, Saran yang dapat 

diberikan yakni : 

1. Aplikasi ini diharapkan dapat 

dikembangkan dengan menambah fitur 



Jurnal J-Innovation Vol. 6, No. 2, Desember 2017 

ISSN : 2338-2082 

 

29 

 

jadwal keberangkan dan jadwal tiba di 

setiap halte. 

2. Aplikasi ini diharapkan dapat 

dikembangkan dengan menambah fitur 

jalur-jalur yang akan dilalui oleh bus 

Trans Koetaradja. 

3. Aplikasi ini diharapkan dapat 

dikembangkan dengan menambah jumlah 

bus yang dapat dimonitoring. 

4. Penambahan lokasi-lokasi halte yang 

terdapat di area yang lebih luas. 
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ABSTRACT 
The gas sensor used concept based on a contaminated air detection system can be used to 

detect dangerous objects. The main goal of this study is how to use a gas sensor to detect 

harmful gas such as formaldehyde. The problem found is the condition of the detected object 

must be dry to make the process faster. To find out the results of the detection, this research 

using interface result between microcontroller and personal computer that resulted change of 

ADC value by gas sensor array. On the whole tests, the change of ADC value reached 192 on 

TGS2600 sensor with formalized fish samples. Therefore, it can be concluded that the sensors 

can detect dangerous materials on an detected object in just 4 minutes with a flowrate of 0.8  

atm/min (atmosphere per minutes). 
 

Keywords: contaminated, fish, formaldehyde, gas sensors. 

 

ABSTRAK 

Konsep penggunaan sensor gas berdasarkan pada sistem pendeteksian udara yang 

terkontaminasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi objek-objek berbahaya. Tujuan utama 

dari penelitian ini adalah menggunakan sensor gas untuk mendeteksi kandungan gas berbahaya 

yaitu formalin. Permasalahan yang timbul pada pendeteksian ini adalah kondisi objek yang 

dideteksi harus kering agar mempercepat proses pedeteksian. Untuk mengetahui hasil dari 

pendeteksian, pada penelitian ini menggunakan hasil interface  antara mikrokontroller dengan 

personal computer yang menghasilkan perubahan nilai ADC oleh deret sensor gas. Pada 

pengujian didapatkan perubahan nilai ADC mencapai 192 pada sensor TGS2600 dengan sampel 

ikan berformalin. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sensor dapat mendeteksi bahan-

bahan yang berbahaya pada sebuah objek yang dideteksi dalam waktu hanya 4 menit dengan 

kecepatan aliran udara 0,8 atm/min (atmosphere per minutes). 
 

Keywords: terkontaminasi, ikan, formalin, sensor gas. 

 

I. PENDAHULUAN 

Penggunaan jenis-jenis sensor gas 

berkembang sangat pesat, seiring dengan 

perkembangan teknologi sensor gas ini dapat 

dimanfaatkan berbagai macam kebutuhan 

seperti mendeteksi gas beracun tanpa 

membutuhkan indera penciuman manusia 

yang dapat meningkatkan resiko penyakit 

yang diakibatkan oleh gas beracun yang 

terhirup oleh hidung manusia. 

Penciuman elektronik adalah suatu alat 

mendeteksi bau maupun berbagai jenis 

aroma. Penciuman elektronik yang 

menggunakan deret sensor untuk mengamati 

dan mendeteksi gas yang memiliki beberapa 

bau dari senyawa organik volatile [1]. 

Penelitian lainya mengenai penciuman 

elektronik untuk menentukan kualitas ikan, 

karena kesegaran ikan berubah sesuai dengan 

jenis ikan, hidung elektronik  digunakan 

untuk membedakan antara tiga jenis ikan [2].  

Penciuman elektronik juga diaplikasikan 
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sebagai alternatif pemantauan untuk 

menentukan dua aditif makanan, yaitu asam 

benzoat dan kitosan [3].  

Tujuan dari penelitian ini, mendeteksi 

formalin pada ikan dengan menggunakan 

sensor gas. Sehingga menjamin kualitas ikan, 

dan mencegah efek memakan ikan yang 

mengandung formalin. 

 

II. METODE PENELITIAN 

1. E-Nose (Electronic Nose) 

Electronic nose (e-nose) adalah sebuah 

instrument yang digunakan untuk mendeteksi 

bau atau aroma. Sistem ini dibangun atas 

deret sensor gas karena e-nose mempunyai 

kemampuan meniru kerja indera penciuman 

manusia. Oleh karena keluaran sistem e-nose 

ini berupasinyal, maka sinyal tersebut 

merupakan pola-pola yang mewakili masing-

masing aroma sehingga dapat diterapkan 

untuk aplikasi identifikasi, perbandingan, 

kuantifikasi dan klasifikasi berdasarkan 

aroma.  

Penelititan ini dilakukan jenis elektronic nose 

model indirect pengambilan aroma/ bau 

melalui aliran udara yang dibawa dari ruang 

sampel. 

Dalam sistem e-nose model indirect ini, 

sampel uji ditempatkan pada ruang sampel 

dan aroma yang dihasilkan berasal dari ruang 

sampel tersebut. aroma yang dihasilkan pada 

ruang sampel 2 tersebut dibawa ke sensor 

dengan memanfaatkan aliran udara melalui 

selangselang dan kran (valve) yang diatur 

penggunaannya. Keuntungan dari e-nose 

sistem indirect ini adalah pengaruh aroma 

lain yang berasal dari luar dapat 

diminimalisir. Sedangkan kelemahan dari 

model indirect ini adalah tahap preparasi 

sampel yang lebih lama daripada pada model 

direct. 

2. Proses identifikasi 

Pada bagian proses identifikasi ikan 

bercampur formalin yang dapat dilihat pada 

Gambar 1, tahap pertama sumber udara akan 

dipompa menggunakan pompa udara 

aquarium menuju tabung silica gel untuk 

sterilisasi udara menuju chamber sensor dan 

wadah penempatan objek yang dideteksi 

(ikan), pada bagian pipa penyaluran udara 

memiliki 4 katup udara, yang berfungsi 

mengalihkan udara dengan tujuan 

membersihkan chamber sensor, kemudian 

untuk pengisian udara bagian wadah deteksi 

yang akan dicampur dengan udara 

terkontaminasi, selanjutnya ketika sumber 

udara dan udara terkontaminasi akan 

bergabung pada chamber, pada saat itu 

sensor mulai bekerja dan mendeteksi 

kandungan formalin dan sinyal akan 

dikondisikan oleh rangkaian pengkondisian 

sinyal, selanjutnya tegangan akan masuk ke 

bagian mikrokontroller (arduino uno) dan 

ditampilkan ke antarmuka menggunakan 

monitor, udara yang sudah terkontaminasi 

akan dikeluarkan melalui katup pembuangan 

agar proses pendeteksian selanjutnya tidak 

ada udara yang masih terkontaminasi dalam 

chamber sensor. 
Mikrokontroller

ADC

Serial Inerface

 
Gambar 1. Alur proses indentifikasian ikan bercampur 

formalin. 

 

3. Rangkaian Pengkondisian Sinyal 

 
Gambar 3.1 Rangkaian Pengkondisian Sinyal Sensor 

TGS2600, TGS2611, TGS2602 



Jurnal J-Innovation Vol. 6, No. 2, Desember 2017 

ISSN : 2338-2082 

37 

 

Gambar di atas adalah rangkaian 

pengkondisi sinyal sensor gas TGS 2600, 

TGS2611, dan TGS2602. Seluruh sensor ini 

dapat mendeteksi gas methana, CO, Iso-

butan, Hydrogen dan Ethanol. Sensor ini 

keluarannya berupa perubahan resistansi. 

Sensor ini dapat dibaca oleh mikrokontroller 

jika keluarannya berupa tegangan. Oleh 

karena itu diperlukan resitor dan tegangan 

sumber agar keluarannya dapat dibaca oleh 

mikrokontroller menggunakan fitur Analog 

to Digital Converter (ADC). 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1.  Pengujian Sensor 

Setelah melakukan pengujian sensor 

dapat bekerja, hasil pengujian tegangan 

analog terbaca pada pin analog (A0, A1, A2) 

Arduino UNO dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tegangan Input dan  output ADC Sensor 

No. 
Jenis 

Sensor 

Masukan 

(V) 

Keluaran 

Analog 

1. TGS2600 4.98 
ADC 187 

2. TGS2611 4.97 
ADC 123 

3. TGS2602 4.98 
ADC 366 

 
Dari hasil pengujian dapat dianalisa 

bahwa sensor bekerja dan sesuai dengan 

sistem kerja sensor yang membutuhkan 

tegangan 5V maupun output ADC sensor.  

 

2. Pengujian Sensor dengan Sampel Ikan 

Kering Berformalin 

 
Gambar 2. Pengujian Sensor dengan Sampel Ikan    

Kering  Berformalindan kecepatan udara 

0,8 atm/min 

Pengujian sensor bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan sensor 

dalam mendeteksi ikan kering yang 

mengandung formalin. 

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa 

pendeteksian formalin dengan kecepatan 

udara 0,8 atm/m hanya membutuhkan waktu 

selama 4 menit untuk mendapatkan hasil 

dengan nilai perubahan tertinggi ADC 192 

pada posisi steady state untuk sensor 

TGS2600  

 

  

Gambar 3. Pengujian Sensor dengan sampel Ikan 

Kering  Berformalin dan kecepatan udara 
0,2 atm/min 

 Gambar 3 grafik dapat dilihat bahwa 

pada saat mendeteksi formalin menggunakan 

kecepatan udara 0,2 atm/m mendapatkan 

hasil perubahan nilai tertinggi ADC 216 

untuk sensor TGS2600 posisi steady state 

membutuhkan waktu selama 26 menit, dapat 

disimpulkan bahwa kecepatan udara sangat 

berpengaruh lamanya pendeteksian sebuah 

objek yang akan dideteksi. 

 

3. Pengujian Sensor dengan Sampel Ikan 

Kering Tanpa Formalin 

 

Pengujian sensor bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan sensor 

dalam mendeteksi perbedaan kandungan ikan 

kering yang tidak mengandung formalin. 
Pada Gambar 4 grafik diatas dapat 

dilihat bahwa pengujian sensor tanpa sampel 

formalin menggunakan kecepatan udara 0,8 

atm/m menghasilkan perubahan nilai 
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tertinggi ADC 74 pada posisi steady state 

hanya membutuhkan waktu selama 3 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 4. Pengujian dengan Sampel Ikan Kering 

Tanpa Formalin dan kecepatan udara 0,8 

atm/min 

 
Gambar 5. Grafik Pengujian Sensor dengan Sampel 

Ikan Kering Tanpa Formalin dan kecepatan 

udara 0,2 atm/m 

Pada saat  pendeteksian  ikan kering 

tanpa formalin yang menggunakan kecepatan 

udara 0,2 atm/m, angka steady state 

didapatkan dengan waktu proses selama 5 

menit dengan nilai tertinggi perubahan ADC 

82 untuk sensor TGS2600. 
 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada penelitian ini menghasilkan 

rancangan yang mampu mendeteksi ikan 

bercampur formalin dan tanpa formalin yang 

diperoleh nilai yang paling sesnsitif dari 

sensor TGS2600 dari pada sensor TGS 2611 

dan TGS2602. Pada pengujian dengan 

kecepatan aliran udara 0.8 atm/min, 

menghasilkan nilai perubahan ADC 192 

yang signifikan untuk pengujian sampel 

berformalin dari pada tanpa formalin dengan 

perubahan nilai tertinggi ADC 74. Begitu 

juga dengan pengujian dengan kecepatan 

aliran udara 0.2 atm/min perubahan nilai 

tertinggi ADC 216 dibandingkan dengan 

tanpa formalin dengan nilai perubahan ADC 

82.  
Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan 

pengujian dilakukan dengan pemberian 
formalin dengan konsentrasi yang lebih 
rendah dan dengan sampel ikan basah. 
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ABSTRACT 

 

Plastic packaging is often used by consumers or wide community to save food or other objects. 

Plastic packaging will be dangerous for users if it is not used in accordance with the rules. The 

purpose of this study was to explain how much the consumer's knowledge of the dangers of 

plastic packaging so that the consumer(s) or the user(s) couldpreventfrom this risk. This study 

test was done by using 70 samples around Medan. Meanwhile, it used two variables which were 

the dependent variable and the free variable. The independent variable was the consumer’s 

knowledge and the dependent variable was the danger of plastic packaging. The results of this 

study showed thatmany consumers have aslight knowledgeaboutthe plastic packaging 

hazards.From 70 samples distributed there are 96% consumers indicated low knowledge of the 

plastic packaging hazard. The assessment contributed to the consumers consists of 25 items in 

which under ten items could be answered correctly, 4% with the good knowledge (two people) 

and enough knowledge (one person) with 5% significant.  

. 
 

Keywords: Knowledge, Consumers, Dangers of Plastic Packaging  

 

 

ABSTRAK 

 

Kemasan plastik sering digunakan oleh konsumen atau masyarakat luas untuk menyimpan 

makanan atau benda lainnya. Kemasan plastik jika digunakan tidak sesuai dengan aturan akan 

membahayakan bagi sipengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan seberapa besar 

pengetahuan konsumen terhadap bahaya kemasan plastic agar konsumen atau si pengguna 

kemasan terhindar dari nahaya kemasn plastik. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

70 sampel yang berada disekitar kota Medan. Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu 

variabel terikat dan varibel bebas. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan 

konsumen dan varibel terikatnya adalah bahaya kemasan plastik. Hasil penelitian ini diperoleh 

masih banyak pengetahauan konsumen yang sangat rendah terhadap pengetahuan bahaya 

kemasan plastik. Dari 70 sampel yang disebarkan terdapat 96% yang pengetahuan bahaya 

kemasan plastik kuang baik, penilaian ini dari 25 butir soal yang diberikan hanya mampu 

menjawab dibawah 10 skor butir yang benar dan 4%  dengan pengetahuan baik 2 orang dan 

pengetahuan cukup 1 orang dengan signifikan 5%. 

 

Kata kunci: Pengetahuan, Konsumen, Bahaya Kemasan Plastik 

mailto:reniwati_lbs@yahoo.com
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I. PENDAHULUAN 

Pada saat ini perkembangan dunia 

teknologi kemasan mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Salah satunya adalah 

perkembangan dari teknologi kemasan 

plastik. Kemasan plastik yang sering kita 

jumpai dengan berbagai bentuk, berbagai 

warna, dan berbagai ketebalan bahan plastik. 

Kemasan plastik dibuat dengan sangat 

menarik agar konsumen tertarik akan produk 

tersebut. Produsen selalu berupaya membuat, 

mendesain dan seminim mungkin biaya 

terhadap kemasan plastik Konsumen akan 

senang dengan kemasan yang menarik 

apalagi dengan harga yang terjangkau untuk 

membeli produk kemasan plastik. Tetapi 

masyarakat masih belum dapat menyadari 

mengenai pengetahuan kemasan plastik dan 

bagaimana mengetahui bahayanya kemasan 

plastik apalagi hasil kemasan plastik dibuat 

dengan berbagai warma agar kelihatan 

menarik. 

Tingkat kesadaran konsumen terhadap 

bahaya kemasan plastik masih rendah. 

Konsumen tidak menyadari bahaya dari 

kemasan plastik terbut. Pemerintah dan 

beberapa produsen juga telah memberikan  

informasi terhadap produk tersebut dan 

masyarakat tahu akan kode kemasan plastik 

tersebut. Tetapi masyarakat hanya tahu saja 

tentang kode tersebut, belum tentu 

mengetahui apa maksud dari kode atau 

simbol tersebut. Hal inilah yang mendorong 

saya untuk mengetahui sejauhmana 

penegtahuan informasi konsumen  terhadap 

bahaya kemasan plastik   

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan di sekitar 

kota Medan dengan sampel 70 peserta secara 

acak. Variabel yang digunakan yaitu variable 

terikat dan variable bebas. Untuk variabel 

bebas yaitu pengetahuan konsumen dan 

variabel terikat yaitu bahaya kemasan plastik. 

 

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik tes 

dengan instrument tes mengenai tingkat 

pengetahuan konsumen terhadap bahaya 

kemasan plastic. Instrumen penelitian yang 

digunakan merupakan kemampuam 

(kognitif) dalam bentuk pilihan ganda. 

Dimana instrument ini sebanyak 25 soal yang 

terdiri dari 5 pilihan jawaban, dan hanya 

terdapat satu pilihan yang benar. Setiap 

jawaban yang benar diberi nilai satu dan 

jawaban yang salah diberi nilai nol. Kisi-kisi 

tes hasil pengujian pengetahuan konsumen 

terhadap bahaya kemasan platik dapat dilihat 

sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Kisi-Kisi Hasil Pengujian Pengetahuan 

Konsumen Terhadap Bahaya Kemasan 

Plastik. 

N

o 

Pokok 

Bahasa

nn/ 

Sub 

Pokok 

Bahasa

n 

Tingkat Kemampuan Kognitif 

C

1 

C2 C3 C4 C5 C

6 

Jlh 

1
. 

Kode 
simbol 

kemaan 

plastik 

 9, 
11 

 15, 
16, 

17, 

18, 
19, 

20, 

21, 
22, 

23, 

24, 
25 

  13 

2

. 

Aturan 

pemaka
ian 

kemaan 

plastik 

 1,2

, 
3,4

, 

5,6

, 

7,8

, 
13 

    9 

3

. 

Dampk 

bahaya 

kemasn 
plastik 

terhadp 

keseha 
an 

 10, 

12, 

14,  

    3 

Jumlah 25 

 

Keterangan: 

C1= pengetahuan C3 = penerapan C5 = 

evaluasi 

C2 = pemahaman C4 = analisis C6 = 

kreativitas 
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2. Hasil Uji Coba Instrumen Pengumpul 

Data 

 Uji coba instrument tes ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah instrument  yang 

digunakan mampu mengukur sejauhmana 

instrument tersebut mampu mengukur 

sesuatu yang harus diukur (validitas) dan 

seberapa besar keterandalannya (reabilitas). 

Untuk lebih lengkapnya akan dibahas satu 

per satu seperti berikut ini: 

 

2.1. Validitas Butir 

Uji validitas yang dipergunakan adalah 

Korelasi Point Biserial menurut Arikunto 

(2012:93) sebagai berikut: 

𝑌𝑝𝑏𝑖 =
𝑀𝑝 − 𝑀𝑡

𝑆𝐷𝑡

 
𝑃

𝑞
 

Keterangan: 

𝑌𝑝𝑏  = kooefesien korelasi biserial 

𝑀𝑝  = rerata skor dari subjek yang 

menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya 

𝑀𝑥  = rerata dari skor total 

𝑆𝐷2 = standar deviasi dari skor total 

proporsi 

P = proporsi siswa yanng menjawab 

benar 

q = proporsi siswa yang menjawab salah 

(q = 1 – p)  

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus korelasi point biserial, 

dimana derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 25 – 

1 = 24, dari tabel kritik product moment  

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =0,235 maka diperoleh 18 

butir soal yang valid dan terdapat 7 butir soal 

yang menghasilkan 𝑟𝑥𝑦 <𝑟𝑡  = 0, 235 dengan 

taraf signifikan 5%, maka dalam penelitian 

ini soal dibuang seperti butir soal no. 1, 4, 6, 

8, 11, 17, 22 (hasil perhitungan dapat dilihat 

pada Lampiran I) 

 

 

2.2. Uji Reabilitas 

Untuk uji reabilitas tes, dipergunakan 

rumus Spearman Brown menurut Arikunto 

(2002) yang dikutip oleh Lubis (2011) 

sebagai berikut: 

𝑟11 =  
 2 𝑟 1

2 
1

2 

(1 + 𝑟 1
2 

1
2  )

 

Keterangan: 

𝑟11  = Koefesien reabilitas yang 

sudah disesuaikan 

𝑟 1
2 

1
2  =  Koefesien antara skor-skor 

setiap belahan tes 

 

Dari hasil perhitungan reabilitas tes pada 

soal no 2, maka kooefesien reabilitasnya 

adalah 𝑟11  = berarti reabilias pada soal ini  

 
Tabel 2. Kisi-Kisi Hasil Pengujian Pengetahuan 

Konsumen Terhadap Bahaya Kemasan 

Plastik (setelah ujicoba) 

N

o. 

Pokok 

Bahasan

n/Sub 

Pokok 

Bahasan 

  Tingkat Kemampuan 

Kognitif 

C

1 

C2 C

3 

C4 C

5 

C

6 

Jlh 

1. Kode 

simbol 
kemasan 

plastic 

 9,   15, 16, 

18, 19, 
20, 21,  

23, 24, 

25 

  10 

2. Aturan 

pemakaia

n 
kemasan 

plastic 

 2,3

,5,

7, 
13 

    5 

3. Dampak 

bahaya 
kemasan 

plastik 

terhadap 
kesehata

n 

 10, 

12, 
14,  

    3 

Jumlah 18 

 

2.3. Uji Pengetahuan 

Menurut Bloom dan Skinner 

pengetahuan adalah kemampuan seseorang 

untuk mengungkapkan kembali apa yang 

diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban 

baik lisan atau tulisan, bukti atau tulisan 

tersebut merupakan suatu reaksi dari suatu 

stimulasi yang berupa pertanyaan baik lisan 

atau tulisan (Notoatmodjo, 2003).  

 

Kategori Pengetahuan  
Menurut Arikunto (2006), pengetahuan 

dibagi dalam 3 kategori, yaitu:  
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a. Baik : Bila subyek mampu menjawab 

dengan benar 76% - 100% dari seluruh 

petanyaan  

b. Cukup : Bila subyek mampu menjawab 

dengan benar 56% - 75% dari seluruh 

pertanyaan Kurang : Bila subyek mampu 

menjawab dengan benar 40% - 55% dari 

seluruh pertanyaan 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perhitungan Validitas Angket  

Analisis butir soal bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, 

kurang, dan soal yang jelek, sehingga 

menjadi petunjuk untuk memperbaiki butir-

butir tes yang perlu diperbaiki atau dibuang 

(Arikunto, 2002). Untuik mengujinya 

digunakan rumus Product Moment: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁𝛴𝑥𝑦− ∑𝑥  ∑𝑦 

 (𝑁𝛴𝑥2 −  ∑𝑥 2 𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦 2)
 

Keterangan: 
𝑟𝑥𝑦      = Koefisien korelasi antara variabel X dan 

variabel Y 

𝛴𝑥y    = Jumlah perkalian antara variabel x 

dan Y 

∑𝑥2 = Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑𝑦2 = Jumlah dari kuadrat nilai Y 

 ∑𝑥 2 = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 
 ∑𝑦 2 = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus Product Moment, 

dimana derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 25 – 

1 =24, dari table kritik Product Moment 

diperoleh 𝑟𝑡  = 0,235 maka 7 butir soal yang 

tidak valid yaitu butir angket no. 1, 4, 6, 8, 

11, 17,  dan 22 yang tidak dapat digunakan 

untuk menjaring pengujian pengetahuan 

konsumen terhadap bahaya kemasan plastik. 

Terdapat 18 butir soal yang bisa digunakan 

karena menghasilkan nilai  𝑟𝑥𝑦 <𝑟𝑡 = 0,235 

dengan taraf signifikan 5%. Dari butir soal 

dibuat seperti soal no 2. Perhitungan lengkap 

hasil uji coba dapat dilihat di bawah ini:. 

 

Contoh uji validitas butir angket nomor 2, 

dari sebaran data yang diketahui: 
∑x =     320  ∑𝑥2   =  102400 

∑y =   4708  ∑𝑦2=  320035 

∑xy = 21605  ∑𝑥𝑦2= 20 

Mendistribusikan besaran nilai ke dalam 

rumus di atas maka: 
𝑟𝑥𝑦

=
(20)(21605)(320)(4708)

 ((20)(1 − 2400) −  320 2 (20)(320035) − (4708) 2)
 

𝑟𝑥𝑦   = 0,3349 

 

Dengan membandingkan 𝑟𝑥𝑦  dengan  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  untuk n = 20 taraf signifikan α = 0,05 

didapat  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,456. Berdasarkan kriteria 

𝑟𝑥𝑦 >𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,2272 < 0,456 yang berarti 

angket no 1 dinyatakan tidak valid. 

Dengan cara yang sama diperoleh nilai-

nilai 𝑟𝑥𝑦  seperti tabel 1 di bawah ini: 

 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Validitas Tes Hasil 

Bahaya Kemasan Plastik Terhadap 

Konsumen 

No Butir 

Soal 

Kooefesien 

Validitas 

Keterangan 

1 0.0391 Tidak Valid 

2 0.3349 Valid 

3 0.2523 Valid 

4 0.0814 Tidak Valid 

5 0.4895 Valid 

6 0.1977 Tidak Valid 

7 0.4552 Valid 

8 0.1071 Tidak Valid 

9 0.2458 Valid 

10 0.5742 Valid 

11 0.0257 Tidak Valid 

12 0.5202 Valid 

13 0.4118 Valid 

14 0.4538 Valid 

15 0.4345 Valid 

16 0.2953 Valid 

17 0.1594 Tidak Valid 

18 0.4550 Valid 

19 0.3829 Valid 

20 0.4825 Valid 

21 0.3129 Valid 

22 0.0741 Tidak Valid 

23 0.4561 Valid 

24 0.4010 Valid 

25 0.4455 Valid 
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2. Perhitungan Reabilitas Hasil Tes 

Bahaya Kemasan Plastik Terhadap 

Konsumen 

 

Untuk uji reabilitas tes, dipergunakan 

rumus Spearman Brown menurut Arikunto 

(2002) yang dikutip oleh Lubis (2011) 

sebagai berikut: 

𝑟11 =  
 2𝑟 1

2 
1

2 

(1 + 𝑟 1
2 

1
2  )

 

Keterangan: 

𝑟11  = korealsi reabilitas yang sudah 

disesuaikan 

 2𝑟 1
2 

1
2  = korelasi antara skor-skor 

setiap belahan tes 

 

Dari hasil perhitungan reabilitas pada 

lampiran I diperoleh nilai untuk menghitung 

reabilitas sebagai berikut: 

n = 25 

∑pq = 4, 75 

 

Berdasarkan data di atas maka akan 

diperoleh nilai untuk menghitung reabilitas 

sebagai berikut: 

𝑆2

=  
𝑛∑𝑦2 − ( ∑𝑦)2

𝑛 ( 𝑛 − 1 )
 

= 
70 𝑥  5.410 −( 564 )2

70 ( 70−1 )
 

= 12,55 

 

Selanjutnya nilai 𝑆2ini didistribusikan 

dengan rumus KR – 20 yaitu: 

 

𝑟11 =   
𝑛

𝑛 − 1
  

𝑆2 −  ∑𝑝𝑞

𝑆2
  

              =  
70

70 − 1 
  

12,55 − 4.75

12,55
  

      = 0, 6302  

 

Dari hasil perhitungan ini didapat bahwa 

koefesi reanilitas tes pengujian bahaya 

kemasan plastik terhadap konsumenen adalah 

0,6302. Untuk mengadakan interprestasi 

mengenai besarnya koefesien sebagai 

berikut: 

Antara 0,801 sampai dengan 1,00; sangat 

tinggi 

Antara 0,601 sampai dengan 0,800; tinggi 

Antara 0,401 sampai dengan 0,600; cukup  

Antara 0,201 sampai dengan 0,400; rendah  

Antara 0,00 sampai dengan 0,200; sangat 

rendah 

 

Nilai koefisien reliabilitas tes adalah 𝑟11  = 

0,6302 berarti nilai ini tergolong reliabilitas 

yang tinggi 

 

3.  Uji Pengetahuan 

Menurut Arikunto (2006), penilaian 

(skor) kategori pengtahuan dapat kita lihat di 

bawah ini: 

a. Baik : Bila subyek mampu menjawab 

dengan benar 76% - 100% dari seluruh 

petanyaan  

b. Cukup : Bila subyek mampu menjawab 

dengan benar 56% - 75% dari seluruh 

pertanyaan  

c. Kurang : Bila subyek mampu menjawab 

dengan benar 40% - 55% dari seluruh 

pertanyaan  

 

Skor kriteria penegtahuan sebagai berikut: 

a. Baik = 76% x 25 butir soal= skor benar 

 19 – 25 

b. Cukup= 56% x 25 butir soal= skor  

benar 14 – 18 

c. Kurang= 40% x 25 butir soal = skor 

benar 10  - 13 

 

Hasil pengujian bahaya kemasan plastik 

dapat dilihat pada table di bawah ini: 

 
Tabel 1. Skor Pengujian Bahaya Kemasan Plastik 

Terhadap Konsumen 

Koresponden Skor Keterangan 

1 6 Kurang 

2 10 Kurang 

3 10 Kurang 

4 13 Kurang 

5 10 Kurang 

6 12 Kurang 

7 7 Kurang 

8 8 Kurang 

9 5 Kurang 

10 9 Kurang 

11 8 Kurang 
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12 11 Kurang 

13 9 Kurang 

14 8 Kurang 

15 6 Kurang 

16 8 Kurang 

17 11 Kurang 

18 9 Kurang 

19 8 Kurang 

20 10 Kurang 

21 13 Kurang 

22 9 Kurang 

23 6 Kurang 

24 5 Kurang 

25 4 Kurang 

26 2 Kurang 

27 3 Kurang 

28 8 Kurang 

29 9 Kurang 

30 9 Kurang 

31 3 Kurang 

32 2 Kurang 

33 7 Kurang 

34 13 Kurang 

35 12 Kurang 

36 6 Kurang 

37 9 Kurang 

38 7 Kurang 

39 10 Kurang 

40 10 Kurang 

41 15 Cukup 

42 5 Kurang 

43 3 Kurang 

44 5 Kurang 

45 11 Kurang 

46 6 Kurang 

47 10 Kurang 

48 10 Kurang 

49 5 Kurang 

50 8 Kurang 

51 10 Kurang 

52 8 Kurang 

53 5 Kurang 

54 11 Kurang 

55 3 Kurang 

56 6 Kurang 

57 5 Kurang 

58 8 Kurang 

59 6 Kurang 

60 6 Kurang 

61 8 Kurang 

62 5 Kurang 

63 19 Baik 

64 20 Baik 

65 11 Kurang 

66 10 Kurang 

67 9 Kurang 

68 4 Kurang 

69 4 Kurang 

70 4 Kurang 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan 

dari 25 soal yang diberikan hanya 2 orang 

koresponden  yang mendapat nilai baik yaitu 

koresponden 63 dan koresponden 64, nilai 

cukup hanya 1 orang koresponden dengan 

koresponden 47, dan 67 orang  mendapat 

nilai kurang. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data di atas mengatakan bahwa 

banyak konsumen yang kurang mengetahui 

bahaya kemasan platik. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian berikut di 

bawah ini adalah: 

1. Soal yang dibuat untuk mengetahui 

pengujian pengetahuan konsumen 

terhadap kemasan plastik yang dibuat 

sebanyak 25 soal, dan setelah dilakukan 

uji coba validitas soal ternyata terdapat 7 

soal yang tidak valid  

2. Hasil perhitungan nilai koefisien 

reliabilitas tes adalah 𝑟11  = 0,6302, nilai 

yang diperoleh ini tergolong reliabilitas 

yang tinggi 

3. Setelah melakukan penelitan maka 

diketahui masih banyak konsumen yang 

kurang mengetahui pengetahuan tentang 

bahaya kemasan plastik 

 
2. Saran 

Saran dari hasil penelitian berikut di 

bawah ini adalah: 

1. Diharapkan kepada produsen untuk 

mencatum kode kemasan plastik dan 

memberikan keteranngan pemakaian 

kemasan plastik agar konsumen dapat 

mencegah penggunaan yang berualang-

ulang dan pemakain yang tidak sesuai 

sehingga konsumen terhindar dari 

bahaya kemasan plastic yang bisa 

menyebabkan penyakit kanker atau 

yang lainnya. 
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2. Diharapkan konsumen atau masyarakat 

banyak mencari informasi mengenai 

kemasan plastik 

3. Diharapkan konsumen atau masyarakat 

yang menggunakan kemasan plastik 

selalu memperhatikan kemasan plastik 

yang akan digunakan 
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