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melaporkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan mengenai system dan aplikasi 

teknologi di bidang elektro terutama di bidang Otomisasi, pengendalian dan 

Telekomunikasi. Naskah-naskah di tulis oleh para civitas akademik Fakultas Teknik 

Universitas Garut. Beberapa naskah membuka kemungkinan untuk pengembangan 

lebih lanjut baik untuk menunjang perkembangan penerapan teknologi dan munculnya 

produk-produk bernilai ekonomi. 

Pada edisi ini tulisan pertama,  Instalasi Base Transceiver Station (BTS) Di 

Laboratorium Fakultas Teknik Uniga. Tulisan kedua, Rancang Bangun Indikator Lost 

Kontak Tegangan Pada Tiang Tegangan Rendah Di Pln Area Tasikmalaya 

Menggunakan Arduino. Tulisan ketiga, Rancang Bangun Sistem Pengukuran 

Kedalaman Dan Ketinggian Debit Air Sungai. Tulisan ke-empat, Perancangan Prototip 

Lampu Emergency Berbasis Light Emitting Diode Dengan Produk Light Emitting 

Diode Yang Beredar Di Pasaran. Tulisan ke-lima Meningkatkan Kemampuan  

Pemecahan Masalah Matematik Mahasiswa Melalui Problem Based Learning. 

Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan 

dalam penerbitan jurnal edisi kali ini, terutama kepada para penulis naskah yang telah 

menyumbangkan tulisan-tulisannya pula kepada tim penyunting yang bersedia 

menelaah naskah-naskah sehingga beberapa kesalahan yang tidak perlu dapat 
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    INSTALASI BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI LABORATORIUM 

FAKULTAS TEKNIK UNIGA 
 

Sofitri Rahayu1, Helfy Susilawati2, Rudi Ruskandar3 

Prodi Teknik Elektro1, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi2  

Universitas Garut  

 
Abstrak 

Base Tranceiver Station (BTS) adalah subsistem dari Sistem komunikasi Bergerak, 

merupakan perangkat yang langsung berhubungan dengan User Equipment (UE). 

Dengan mengenal BTS secara mendalam minimal akan mempermudah mahasiswa 

memahami teknologi Sistem Komunikai bergerak secara keseluruhan. Tujuan 

penelitian ini pengujian BTS FMR Nokia Siemens Network diinstalasi di laboratorium 

telekomunikasi Fakultas Teknik Universitas Garut.  Modul-modul dan perangkat yang 

diinstalasi pada BTS ini adalah: RF modul (FXEB), system modul (ESMC), transport 

modul (FQIB), dummy antenna dan rectifier power system. Dari hasil pengujian 

acceptance test, semua modul-modul dan perangkat yang di instalasi pada BTS 

tersebut masing-masing berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknik, dan 

dari hasil pengujian dengan commissioning, semua subsistem perangkat pada BTS 

tersebut bisa terintegrasi menjadi satu sistem BTS yang baik, kecuali pada tampilan 

akhir commissioning “O&M link not available”, ini dikarenakan BTS yang diinstalasi 

ini tidak tersambung ke BSC. 

 

Kata Kunci : Base Tranceiver Station, RF modul , transport modul , User Equipment. 

 

Pendahuluan 

Kenyataan yang kita rasakan 

saat ini, bagi kalangan masyarakat 

Indonesia terutama untuk kalangan 

mahasiswa teknik elektro, masih 

terdapat kesulitan dan terbatasnya 

untuk memperoleh informasi mengenai 

Konsep Teknologi Seluler.Hal tersebut 

disebabkan karena masih 

sedikit/minimnya referensi mengenai 

teknologi seluler dimaksud, referensi-

referensi yang ada di masyarakat 

ditujukan kepada pengetahuan untuk 

masyarakat luas mengenai pengatahuan 

teknologi ini secara umum.Demikian 

juga yang dirasakan bagi para 

mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 

Sistem Komunikasi Bergerak di 

Fakultas Teknik Universitas Garut, para 

mahasiswa hanya mengandalkan 

catatan kuliah dari dosen pengampu 

mata kuliah tersebut.Keterbatasan 

waktu dan luasnya ilmu yang harus 

dipelajari dalam mata kuliah ini 

menyebabkan para mahasiswa kurang 

memahami secara utuh tentang 

keilmuan ini dan Idealnya untuk 

memahami perkuliahan yang didapat di 

kelas dilenggkapi dengan adanya 

perangkat teknologi ini di laboratorium 

Fakultas Teknik. 

Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut diatas, dibutuhkan perangkat 

untuk bahan praktikum bagi mahasiswa 

yang sedang mengikuti perkuliahan 

Sistem Komunikasi Bergerak. 

Walaupun bahan praktikum ini tidak 

utuh secara sistem, minimal bisa 

menggambarkan hubungan dari 

perangkat tersebut ke arah pengguna 

(downlink) dan dari perangkat tersebut 

ke arah sistem switching nya (uplink). 

Landasan Teori 
Telekomunikasi adalah teknologi 

yang berhubungan dengan komunikasi 

jarak jauh (Graham Langley,1983). 

Menurut Gunawan Wibisana at al, tiga 
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komponen komunikasi terdiri atas: 

sumber informasi (bisa berupa suara, 

data, dan histogram); terminal 

(dibedakan atas transmitter dan 

receiver); media (dibedakan dengan 

media fisik/wireline dan non-fisik) 

 
Gambar 1 Komponen Sistem 

Komunikasi 

(Sumber Gunawan Wibisana at al,2008) 

 

Komunikasi sistem wireline 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

mobilitas pengguna terbatas (dibatasi 

oleh panjang kabel), kapasitas sistem 

kecil (kecuali fiber optic), ekspansi 

sistem memiliki kendala karena kondisi 

alam dan teknologi. Untuk mengatasi 

keterbatasan komunikasi wireline maka 

dikembangkan komunikasi nirkabel 

(seluler). Komunikasi seluler 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

mobilitas pengguna tidak terbatas 

(pembatasnya daerah jangkauan dari 

sistem), kapasitas sistem relatif besar, 

mudah untuk di-ekspansi. Komunikasi 

seluler dibedakan atas komunikasi 

seluler konvensional dan seluler 

modern. Sistem seluler konvensional 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

daerah jangkauan luas, daya yang 

digunakan besar, kapasitas sistem 

rendah, modulasi analog berupa 

modulation frequency (FM) sehingga 

memerlukan bandwidth yang besar, 

belum menggunakan handoff, belum 

terhubung ke jaringan public service 

telephone network (PSTN), layanan 

hanya diperuntukkan untuk suara 

(voice) saja (Gunawan Wibisana at 

al,2008). Sistem konvensional 

walapun secara ekonomi dan teknologi 

belum menguntungkan, tetapi telah 

membangkitkan penelitian untuk 
mengembangkan sistem komunikasi 

seluler yang lebih baik (sistem seluler 

modern). 

Long Term Evolution (LTE) 

merupakan standar protocol 

komunikasi seluler yang dibangun oleh 

3GPP sebagai kelanjutan dari teknologi 

3G (UMTS, universal mobile telephone 

system). Karena LTE merupakan 

kelanjutan dari 3G, maka seringkali 

LTE juga disebut sebagai teknologi 

seluler generasi keempat atau 4G. 

Sebagaimana halnya perkembangan 

teknologi seluler sejak generasi kedua 

(GSM) sampai generasi ketiga, 

penciptaan LTE dimotivasi oleh 

kebutuhan kecepatan data yang 

semakin tinggi dibanding dengan 

generasi sebelumnya 

Komunikasi wireless memerlukan 

antena pada transmitter dan receiver 

untuk dapat beroperasi secara baik. 

Perancangan dan pemasangan antena 

yang baik akan meningkatkan kualitas 

sistem menjadi baik, sebaliknya 

kualitas sistem menjadi kurang baik 

disebabkan oleh perancangan dan 

pemasangan antena yang kurang tepat. 

Banyak faktor yang dapat menurunkan 

kualitas sistem komunikasi wireless, 

diantaranya fading, rugi-rugi udara 

bebas dan rugi-rugi propagasi. Untuk 

mengatasi faktor ini, pada komunikasi 

wireless biasa digunakan antena 

diversitas. 

Sistem catu daya merupakan 

subsistem dalam perangkat 

telekomunikasi yang sangat penting, 

tidaklah berlebihan kalau kita menyebut 

sistem catu daya adalah jantungnya 

sistem telekomunikasi, karena dengan 

dropnya sistem catu daya akan 

lumpuhlah operasional perangkat 

telekomunikasi. Karena tidak boleh 

putus hubungan telekomunikasi 

walaupun hanya sesaat, sistem catu 

daya telekomunikasi mengharuskan 

sistem catu daya tanpa putus (no break 

system). 

Perencanaan Dan Perancangan 

Sistem 

Instalasi sistem dalam proses ini 

diawali dengan menyajikan beberapa 
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kebutuhan sistem yang dibutuhkan 

dalam membangun sebuah BTS. 

Tahapan instalasi pada tugas akhir ini 

menggunakan prosedur tetap yang 

digunakan dalam peng-instalan BTS 

yang dibakukan oleh pabrikan NSN, 

metode ini dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian, diantaranya:  

1. Checking 

2. Instalation 

3. Commisioning 

4. Front Panel 

 

Berdasarkan pada perumusan masalah 

dan tujuan instalasi BTS secara sistem 

maka dalam mengorganisasi seluruh 

kegiatan tersebut, penulis 

menuangkannya dalam bentuk format 

diagram blok Input Procces Output 

(IPO) dan Pekejaan Instalasi dibawah 

ini: 

 
 

Hasil Dan Pembahasan 

Pengujian Sistem Catu Daya 

Pengujian sistem catu daya 

dilakukan dengan melaksanakan 

pengukuran terhadap Delta Rectifier ES 

48/70-UFA02 DPR2000 Power System. 

Pengukuran yang dilakukan adalah 

tegangan input  dan output,  serta 

frekuensi input dari jala-jala PLN.

 Alat ukur yang digunakan 

adalah Multitester digital type Krisbow 

KW 06-491 AC/DC TRMS CLAMP 

METER         V.OHM.CAP    COM 

TEMP>HZ      CAT III 600V 

Analisis dari hasil pengukuran 

sebanyak lima kali dengan rentang 

pengukuran per jam didapat rata-rata 

hasil pengukuran yang memenuhi 

standar spesifikasi teknik 

Pengujian Flexy RF Modul (FXEB), 

Sistem Modul (ESMC), Transport 

Modul (FIQB) 

Pengujian sistem Flexy RF modul 

(FXEB, NSN-472501A), mencakup 

pengukuran Sistem modul (ESMC, 

NSN 472059A 101) dan Transport 

modul (FIQB, NSN 472234A), hal ini 

dilakukan dengan melaksanakan 

pengukuran terhadap input modul RF. 

Pengukuran yang dilakukan adalah 

tegangan input  dan suhu operasi.

 Alat ukur yang digunakan 

adalah Multitester digital  type Krisbow 

KW 06-491 AC/DC TRMS CLAMP 

METER         V.OHM.CAP    COM 

TEMP>HZ      CAT III 600V 

Analisis dari hasil pengukuran 

sebanyak lima kali dengan rentang 

pengukuran per jam didapat rata-rata 

hasil pengukuran yang memenuhi 

standar spesifikasi teknik 

Pengujian Sistem Antena Dummy 

Load 

Pengujian sistem antena dilakukan 

dengan melaksanakan pengukuran 

terhadap antena dummy type T-50-NF-

S Andrew Scope. Pengukuran yang 

dilakukan adalah : Tegangan keluaran 

dari RF modul (V+); Tegangan balik 

dari antena (V-) dan Impedansi. 

Pengukuran Tegangan keluaran RF dan 

pengukuran tegangan balik dari antena 

dimaksudkan untuk menguji VSWR 

dari antena. Alat ukur yang digunakan 

adalah Multitester digital  type Krisbow 

KW 06-491 AC/DC TRMS CLAMP 

METER         V.OHM.CAP    COM 

TEMP>HZ      CAT III 600V 

Analisis dari hasil pengukuran 

sebanyak lima kali dengan rentang 

pengukuran per jam didapat rata-rata 

hasil pengukuran yang memenuhi 

standar spesifikasi teknik 

Untuk mengetahui penampilan 

unjuk kerja sesungguhnya unit baru 
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yang telah selesai dibangun tersebut 

apakah telah sesuai dengan spesifikasi. 

Pekerjaan commisioning ini 

menggunakan alat bantu Portabel 

Computer yang sudah terinstalasi 

dengan BTS dengan Software EX4.1 

PP0.1 2G BTS Site Manager BL051 

Dengan selesainya kegiatan Integration 

Test maka selesailah seluruh kegiatan 

Instalasi BTS Flexy Multiradio di 

Fakultas Teknik Universitas Garut dan 

BTS ini siap dioperasikan 

Kesimpulan. 
 

1. Sistem Catu Daya berfungsi 

dengan baik berdasarkan hasil 

ukur. 

2. Antena Dummy berfungsi dengan 

baik berdasarkan hasil ukur. 

3. Flexy RF Modul (FXEB) berfungsi 

dengan baik. 

4. Berdasarkan hasil Commisioning, 

sistem BTS sebagai subsistem BSS 

bisa berfungsi dengan baik, namun 

pada hasil finishing commisioning 

menunjukkan Not Available, 

disebabkan BTS ini tidak 

terhubung dengan BSC. 
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RANCANG BANGUN INDIKATOR LOST KONTAK TEGANGAN PADA 

TIANG TEGANGAN RENDAH DI PLN AREA TASIKMALAYA 

MENGGUNAKAN ARDUINO 

 

Helfy Susilawati1, Irman Nurichsan2, Muhamad Hilman3 

Prodi Teknik Elektro1, Prodi D3 Telekomunikasi2 

Universitas Garut  

 

Abstrak 

Salah satu faktor yang dihadapi yakni adanya gangguan pada tiang listrik tegangan 

rendah, yang merupakan perangkat utama yang langsung terhubung dengan 

konsumen. Menurut data dari PLN Area Tasikmalaya, gangguan yang menjadi 

perhatian yaitu putusnya kabel dari sambungan atau yang lebih dikenal lost kontak di 

tiang. Tujuan untuk mengetahui titik gangguan lost kontak setiap sambungan kabel 

dengan alat indikator Arduino. Sensor tegangan sebagai alat elektronik yang 

digunakan untuk mendeteksi gangguan lost kontak dibawah kendali arduino sebagai 

kontroller proses kerja sistem dan bekerja sebagai pengirim informasi berupa SMS 

hasil dari deteksi sensor tegangan ke petugas melalui modul GSM 

 

Kata kunci : lost kontak, sensor tegangan, arduino, modul GSM, 

 

Pendahuluan 
PT PLN (persero) merupakan 

perusahaan penyedia listrik untuk 

umum terbesar di Indonesia yang terus 

semakin berkembang karena semakin 

dibutuhkannya tenaga listrik untuk 

kehidupan. Dari mulai kantor-kantor, 

pabrik, gedung, toko, sampai semua 

lapisan masyarakat sangat 

membutuhkan tenaga listrik sebagai 

penerangan dan sarana untuk 

menjalankan berbagai usaha yang 

semata-mata untuk kemajuan Bangsa 

Indonesia. Penyaluran listrik dari mulai 

pembangkit hingga sampai ke semua 

pelanggan tidak sama dengan 

mudahnya membalikan telapak tangan, 

namun berbagai masalah dan hambatan 

terus dihadapi. PLN dengan segala 

usahanya selalu menjaga agar pasokan 

listrik yang disediakan akan terus 

berkembang dan tetap dapat dinikmati 

oleh semua pelanggan. Dengan kata 

lain, listrik yang disediakan harus tetap 

menyala untuk kehidupan yang lebih 

baik. 

Masalah yang dihadapi dirasa 

masih kurang dalam segi penyaluran. 

Salah satu faktor yang dihadapi yakni 

adanya gangguan pada tiang listrik 

tegangan rendah, yang merupakan 

perangkat utama yang langsung 

terhubung dengan konsumen. Menurut 

data dari PLN Area Tasikmalaya, 

gangguan yang menjadi perhatian yaitu 

putusnya kabel dari sambungan atau 

yang lebih dikenal lost kontak di tiang. 

Berikut data gangguan lost kontak 

selama 3 bulan ditahun 2017.  

Landasan Teori 

Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Secara umum sistem tenaga listrik 

tersusun atas tiga subsistem pokok, 

yaitu subsistem pembangkit, subsistem 

transmisi, dan subsistem distribusi. 

Sistem pembangkit merupakan sistem 

yang berfungsi sebagai pembangkit 

tenaga listrik. Tenaga listrik yang 

dibangkitkan kemudian ditransmisikan 

dalam daya yang besar oleh sistem 

transmisi ke gardu induk transmisi (GI). 

Dari GI transmisi tenaga listrik 

disubtransmisikan ke GI distribusi, 

kemudian didistribusikan kepada 
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pelanggan secara langsung dan ke 

gardu-gardu distribusi untuk keperluan 

pelanggan dengan daya dan tegangan 

rendah. (Kadir, Distribusi dan Utilisasi 

Tenaga Listrik, 2000) 

Elemen Pada Sistem Distribusi 

Tenaga Listrik 

Sistem distribusi tenaga listrik yang 

dimiliki oleh PT PLN (Persero) terdiri 

dari Instalasi Pembangkitan,Instalasi 

Transmisi & Gardu Induk (disebut juga 

Instalasi Penyaluran ) serta Instalasi 

Distribusi.Gambar dibawah ini 

menunjukkan Topologi Instalasi 

Ketenagalistrikan. (PLN, 2011) 

Pengantar Arduino 

Arduino adalah kit elektronik atau 

papan rangkaian elektronik open source 

yang di dalamnya terdapat komponen 

utama yaitu sebuah chip mikrokontroler 

dengan jenis AVR dari perusahaan 

Atmel. Mikrokontroler itu sendiri 

adalah chip atau IC (integrated circuit) 

yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan 

program pada mikrokontroler adalah 

agar rangkaian elektronik dapat 

membaca input, memproses input 

tersebut dan kemudian menghasilkan 

output sesuai yang diinginkan. Jadi 

mikrokontroler bertugas sebagai ‘otak’ 

yang mengendalikan input, proses dan 

output sebuah rangkaian elektronik. 

(Efendi, 2016) 

Module GSM (SIM900A) 

 
Gambar 1 Module GSM SIM900A  

Modul komunikasi GSM ini 

menggunakan core IC SIM900A yang 

sangat populer di kalangan praktisi 

elektronika di Indonesia. SIM 900A 

GSM digunakan untuk pengiriman data 

yang menggunakan sistem SMS (Short 

Message Service). Modul ini 

mendukung komunikasi dual band 

(sanggup berjalan pada 2 frekuensi 

jaringan yang berbeda) yaitu pada 

frekuensi 900/1800 MHz (GSM900 dan 

GSM1800) sehingga fleksibel untuk 

digunakan bersama kartu SIM dari 

berbagai operator seluller di Indonesia. 

Operator GSM yang beroperasi di 

frekuensi dual band 900 MHz dan 1800 

MHz sekaligus : Telkomsel, Indosat 

dan XL. Operator yang berfungsi pada 

frekuensi 1800 MHz : Axis, Three. 

Perancangan 

Perancangan sistem ini dipresentasikan 

sesuai dengan blok diagram dan 

berdasarkan spesifikasi alat sebagai 

berikut: 

 
Gambar 1. Blok Diagram Keseluruhan 

Proses pertama dari blok diagram diatas 

adalah input tegangan berasal dari tiap 

jalur tiang TR diterima oleh sensor 

ZMPT101b berupa sinyal analog, 

sinyal analog diproses oleh arduino uno 

menjadi sinyal digital. Sensor 

ZMPT101b mendeteksi apablia 

tegangan dibawah 220 Volt atau sama 

dengan 0 Vol. Agar sinyal digital dari 

arduino dapat diubah menjadi data 

komunikasi diperlukan modul GSM. 

Maka hasil pemrosesan sinyal yang 

didapat dari jalur 1, 2, dan 3 diteruskan 

ke modul GSM. Dimana modul GSM 

mengubah sinyal digital menjadi sinyal 

data komunikasi berupa teks. Pesan ini 

dikirm ke petugas PLN Area 

Tasikmalaya sebagai notifikasi bahwa 

kondisi jalur yang dilalui sensor 

mengalami gangguan atau lost kontak. 
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Kemudian apabila petugas ingin 

mengetahui kondisi tegangan pada 

tiang untuk setiap jalur, petugas 

tersebut hanya perlu mengirim pesan ke 

module GSM dan module GSM akan 

membalas pesan yang berisi keterangan 

status tegangan untuk setiap jalur. Maka 

dengan adanya alat tersebut karyawan 

tidak perlu lagi mengecek kondisi 

manual dengan datang langsung ke 

tiang yang mengalami gangguan atau 

lost kontak. 

Hasil Dan Pembahasan 

Setelah coding tesebut dimasukan 

kedalam perangkat Arduino maka 

selanjutnya adalah pengujian alat 

dengan fungsi dari coding diatas 

sehingga didapat hasil terhadap alat 

yang telah diterapkan sebagai berikut : 
Multitester  

Hasil pengukuran dalam jangka waktu 

10 menit, dapat dilihat seperti dalam 

tabel dibawah ini 

 
Tabel 1 Hasil Pengukuran Tegangan 

Input 

Pengujian GSM (SIM900A) 

 
Gambar 2  Pengujian Pengiriman SMS 
Serial 
Dari hasil pengujian SMS dapat terkirim 
dengan demikian perangkat berhasil 
mengirimkan data SMS kepada ponsel 
pengguna 

SMS Info Tegangan  
Untuk mengetahui status tegangan terkini 

pengguna diharuskan mengirim sms 

kepada perangkat yang terpasang dengan 

cara mengetik SMS “ALL” untuk 

mengetahui seluruh informasi tegangan 

pada tiap tiang atau jalur, SMS 

“JALUR1” untuk mengetahui informasi 

tegangan pada Tiang 1 atau jalur 1, SMS 

“JALUR2” untuk mengetahui 

mengetahui informasi tegangan pada 

Tiang 2 atau jalur 2dan SMS “JALUR3” 

untuk mengetahui mengetahui informasi 

tegangan pada Tiang 3 atau jalur 3 

adapun hasil yang diperoleh pengguna 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 3 SMS Informasi Tegangan 
Semua Jalur 
 
Adapun hasil evaluasi terhadap sistem 

yang telah dibuat, dalam penelitian ini 
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dilakukan pembuktiaan terhadap sistem 

yang telah diuji dengan menggunakan 

tabel blackbox sehingga, setiap fungsi 

terlihat dan teruji untuk bahan evaluasi. 

Adapun pembuktianya adalah sebagai 

berikut 
Tabel 2 Simulation Control  

 

 
Tabel 3 SMS Info Tegangan  

 

 
Tabel 4 SMS Otomatis Tegangan  

 

 
 
 
 
 

Kesimpulan  

Kesimpulan untuk penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan sistem kendali 

Arduino Uno untuk mendeteksi lost 

kontak pada tiang tegangan rendah 

secara otomatis. 

2. Pada saat lost kontak alat ini dapat 

memberi tahu lewat SMS dengan 

teknologi GSM. 

16 

3. Mengetahui kondisi tegangan pada 

tiang tegangan rendah kepada petugas 

hanya dengan mengirim SMS ke nomer 

alat tanpa harus mengukur ke lokasi. 

4. Alat ini dapat digunakan untuk 

mendeteksi gangguan lost kontak 

tegangan 220 Volt AC dari PLN dengan 

mengirim pesan, karena media 

komunikasinya menggunakan modul 

GSM SIM900A. 

5. Pengujian perbandingan tegangan 

yang diperoleh menggunakan 

perangkat untuk Jalur 1 menghasilkan 

rata-rata 185Volt AC, untuk Jalur 2 

menghasilkan rata-rata 188Volt AC, 

dan untuk Jalur 3 menghasilkan rata-

rata 188 Volt AC sedangkan 

menggunakan multitester menghasilkan 

rata-rata 182 Volt AC. Hasil tersebut 

diperoleh dari 10 menit percobaan 

dengan demikian hasil tersebut hampir 

mendekati dari multitester. 

6. Untuk mengetahui kondisi tegangan 

220 Volt AC dilakukan dengan 

mengirim pesan ke perangkat “ALL” 

untuk info seluruh jalur, “JALUR1” 

untuk info jalur 1, “JALUR2” untuk 

info 

jalur 2, dan “JALUR3” untuk info jalur 

3. Informasi tersebut berupa besaran 

tegangan yang dikirimkan melalui 

ponsel pengguna. 

7. Ketika kondisi tegangan AC Lost 

untuk Jalur Pusat, Jalur 1, Jalur 2 dan 

Jalur 3 Lost dengan otomatis perangkat 

akan mengirim pesan yang berisi 

“Peringatan Jalur Mati (sesuai Jalur) ”. 

8. Penggunaan module GSM 

(SIM900A) berperan penting dalam 
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mengirim hasil pengukuran melalui 

aplikasi SMS. Untuk mengaktifkan 

module GSM (SIM900A) diperlukan 

power supply tambahan yaitu DC to DC 

converter disebabkan pin pada board 

Arduino sudah penuh. 
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RANCANG BANGUN SISTEM PENGUKURAN KEDALAMAN DAN 

KETINGGIAN DEBIT AIR SUNGAI 

 

Ade Rukmana, Muhammad Masykur 

Prodi Teknik Elektro 

Universitas Garut  

 
Abstraksi 

Pembangkitan listrik adalah segenap kegiatan untuk menciptakan energi listrik itu 

sendiri. Pada dasarnya pembangkitan dilakukan dengan mengubah atau 

mengkonversikan energi lain menjadi energi listrik. Tujuan penelitian ini merancang 

sistem pengukuran ketinggian dan debit air sungai ini menggunakan sepuluh buah led 

sebagai indikatornya untuk ketinggian air dan debitnya, sedangkan informasi 

kecepatan airnya dapat di lihat pada LCD. Tujuan dari perancangan ini adalah supaya 

ketinggian serta debit airnya dan kecepatan bisa diketahui oleh pengguna (user). 

Berdasarkan uraian diatas penulis akan mencoba sebuah sistem deteksi mengukur 

kedalaman serta debit air sungai yang berfungsi untuk mengetahui tinggi air dan debit 

air dengan media penghantar kawat tembaga yang akan mengirmkan sinyalnya pada 

led yang terpasang secara seri. Hasil yang dicapai pada penelitian tugas akhir ini 

adalah telah berhasil dirancang dan dibuat prototif pendeteksi ketinggian dan debit air 

dimana tingkat korelasi untuk prediksi diperoleh persamaan linearnya dengan korelasi 

mencapai 99%.  
 

Kata Kunci : Sistem Pengukuran Ketinggian, Debit air. 

Pendahuluan 

Pembangkitan listrik adalah 

segenap kegiatan untuk menciptakan 

energi listrik itu sendiri. Pada dasarnya 

pembangkitan dilakukan dengan 

mengubah atau mengkonversikan 

energi lain menjadi energi listrik. 

Karena itu, dikenal beberapa istilah 

pembangkitan listrik sesuai dengan 

bahan atau sumber energi yang dipakai, 

seperti pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA atau hidroelektrik), pembangkit 

listrik tenaga uap(PLTU), pembangkit 

listrik tenaga panas 

bumi/geothermal(PLTG), dan 

pembangkit listrik tenaga 

nuklir(PLTN). 

Sejalan dengan meningkatnya 

kesadaran global akan kelestarian 

lingkungan lingkungan hidup, kini kian 

populer pembangkitan listrik dengan 

tenaga angin, tenaga matahari serta 

tenaga air atau lebih dikenal dengan 

hidroelektrik. Pembangkit Listrik 

Tenaga Air (PLTA) bertumpu pada 

energi potensial dan kinetik dari gerak 

air (misalnya aliran sungai atau air 

terjun) untuk menghasilkan energi 

listrik. Energi listrik yang dibangkitkan 

dari air ini biasa disebut sebagai 

hidroelektrik. Pembangkitan listrik 

tenaga air dipengaruhi oleh dua faktor 

yang sangat penting untuk memperoleh 

sumber energi yang baik yaitu faktor 

kedalaman air serta faktor deras atau 

kecepatan air yang mengalir secara 

kontinyu agar putaran roda 

turbin/kincir yang digerakan oleh air 

akan tetap stabil 

Landasan Teori 
Mikro Hidro 

Mikrohidro adalah istilah yang 

digunakan untuk instalasi pembangkit 

listrik yang mengunakan energi air. 

Kondisi air yang bisa dimanfaatkan 

sebagai sumber daya (resources) 

penghasil listrik adalah memiliki 

kapasitas aliran dan ketiggian tertentu 

dad instalasi. Semakin besar kapasitas 

aliran maupun ketinggiannya dari 
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istalasi maka semakin besar energi yang 

bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan 

energi listrik. 

Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebagai 

terobosan baru pada teknologi 

mikriprosesor dan mikrikomputer, 

merupakan teknologi semi konduktor 

baru dengan kandungan transistor yang 

lebih banayak, namun hanya 

membutuhkan ruang yang kecil serta 

dapat diproduksi dalam jumlah yang 

banyak. Mikrokontroler merupakan 

suatu komponen elektronika 

terintegrasi yang terdiri dari 

microprosesor, memori (RAM/ROM) 

dan port masukan atau keluaran yang 

semuanya terintegrasi dalam satu chip 

IC. Untuk memenuhi hal tersebut 

mikrokontroler dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas seperti serial port, 

parallel, input-output, trimer, counter, 

control interupsi, D/A converter, 

random acces memory, read only 

memory. 

Mikrokontroler AT89S51 

Mikrokontroller AT89S51 diproduksi 

oleh ATMEL Corp. AT89S51 

dilengkapi dengan 4KB flash memori 

yang bias deprogram dan dihapus, 

selain flash memory, AT89S51 juga 

menyediakan 4KB EEPROM. 128 Byte 

RAM statis, 32 jalur I/O, 2 buah 

trimmer/counter 16 bit, sebuah 

watchdog trimer yang dapat deprogram, 

dua buah data pointer, lima buah vector 

interrupt, on chip oscillator, rangkaian 

clock dan sebuah port serial (Full-

Duplex), yang sangat bermanfaat dalam 

melakukan komunikasi serial. 

PERANCANGAN  
Tujuan Perancangan 

Adapun tujuan dari perancangan ini 

adalah sebagai langkah untuk 

merancang dan mengembangkan 

sekaligus menerapkan ide serta gagasan 

pada media atau alat yang telah 

disediakan. Dari hasil perancangan 

yang dibuat tentu saja harus sesuai 

dengan tujuan awal perancangan dan 

mempunyai kualitas sesuai dengan 

yang direncanakan. 

Gambaran Konsep Sistem yang 

Dirancang 

Mikrohidro adalah istilah yang 

digunakan untuk instalasi pembangkit 

listrik yang menggunakan energi air. 

Mikrohidro juga dikenal sebagai white 

resources dengan teluemahan bebas 

bisa dikatakan “energi putih“.Suatu 

kenyataan bahwa alam memiliki air 

terjun atau jenis lainnya yang menjadi 

tempat air mengalir.  

Pembangunan Pembangkit Mikrohidro 

di suatu lokasi membutuhkan terlebih 

dulu dilakukan studi kelayakan. Pada 

studi kelayakan tersebut dibutuhkan 

data mengenai ketersediaan air sungai 

yaitu ketinggian/kedalaman air sungai 

sepanjang tahun, begitupun debit air 

sebagai ukuran energi potensial yang 

tersedia juga harus tersedia sepanjang 

tahun, sistoim monitor ketinggian dan 

debit air sungai ini dirtancang untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut.  

Adapun cara kerja  dari sistem 

pengukuran ketinggian dan kedalaman 

debit air ini adalah  LED  untuk 

menampilkan nilai dari nilai terendah 

yaitu 0 (nol) sampai dengan nilai 

maksimal 2 meter. Serdangkan untuk 

pembacaan melalui mikrokontroler 

dipasang secara pararel transistor 

sebagai switch sehingga dihasilkan 

kode digital 10 bit tersedia di input port 

mikrokontroler. 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Agar tercapainya suatu sistem yang 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

maka dalam perancangan ini 

dibutuhkan alat-alat dan komponen-

komponen yang sesuai dengan sistem 

perancangan yang akan dibuat. Dan 

kebutuhan utama pada perancangan 

sistem ini hanya dalam bentuk 
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perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Dalam 

perancangan sistem ini juga diperlukan 

pengumpulan data/informasi untuk 

mengetahui spesifikasi dari komponen-

komponen yang akan digunakan. 

Tahap-Tahap Perancangan 

Tahapan-tahapan perancangan pada 

sistem pengukuran ketinggian dan 

kedalaman debit air  dikelompokan 

menjadi beberapa bagian diantaranya : 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini identifikasi masalah 

dilakukan agar benar-benar 

menemukan masalah, hal ini 

dilakukan dengan cara merumuskan 

masalah yang akan diteliti.  

2. Pengolahan Data 

Dalam tahap ini data-data yang 

diperlukan dikumpulkan dan 

diproses supaya dapat dijadikan 

informasi yang berguna. Adapaun 

proses pengumpulan data sebagai 

berikut :  

3. Mengumpulkan data 

Merupakan pengumpulan data-data 

yang diambil berdasarkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Hal ini 

diperlukan untuk membuat 

keabsahan penelitian. 

4. Menganilisis data  

Langkah ini dilakukan berdasarkan 

data yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

5. Pembuatan skema perancangan 

produk yang akan dibuat terlebih 

dahulu, agar produk yang akan 

dibuat sesuai dengan yang 

diharapkan. 

6. Pengumpulan dan pemilihan 

komponen  

Dalam tahap ini diperlukan 

pengumpulan dan pemilihan 

komponen-komponen yang sesuai 

dengan kebutuhan alat yang akan 

dibuat.  

7. Perancangan alat  

Dalam tahap ini dilakukan 

pembuatan rangkaian komponen-

komponen elektronika sehingga 

membentuk suatu sistem sesuai 

dengan skema perancangan produk 

yang telah dibuat.  

8. Penyelesaian akhir produk Dalam 

tahap ini merupakan proses 

penyelesaian akhir sehingga 

terwujudnya alat yang dirancang 

sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil Pengukuran Kecepatan 

Respon Generator Listrik 

Adapun hasil yang didapat pada 

pengukuran  kecepatan arus listrik pada 

generator didapat nilai tegangan  

datanya seperti pada table dibawah ini: 

 

Tabel 1 Hasil Pegukuran Tegangan 

Terhadap Generato Listrik 

Pengukuran Respon Generator Lstrik 

No 
Kecepatan 

(Km/jam) 

Arus 

(mA) 

Tegangan 

(V) 

1 10 -37,9 1,9 

2 20 -44 3,2 

3 30 -29 4,74 

4 40 -18 6,05 

5 50 -10 8,24 

6 60 -1 9,89 

7 70 20 11,21 

8 80 31 13,43 

9 90 47 15,27 

10 100 58 17,04 

 

 
 

Gambar 1  Hasil Pegukuran Terhadap 

Generato Listrik 

Hasil Pengukuran yang dilakukan 

Pada generator listrik menghasilkan 

kecepata datanya seperti pada table 

dibawah ini: 



Jurnal Vol. 8 No. 2 Juli 2017 

 

13 
 

Tabel 2 Hasil Pegukuran Terhadap 

Generato Listrik Tahap kedua 

No 
Kecepatan 

(Km/jam) 

Kecepatan  

(m/s) 

1 10 2,78 

2 20 5,56 

3 30 8,33 

4 40 11,11 

5 50 13,89 

6 60 16,67 

7 70 19,44 

8 80 22,22 

9 90 25,00 

10 100 27,78 

 

Hasil Pengukuran ketinggian 

debit air yang dilakukan Pada generator 

listrik menghasilkan kecepata datanya 

seperti pada table dibawah ini: 

No 
Ketinggian 

Air (cm) 

Arus 

(mA) 

Tegangan 

(V) 

1 5 -0,01 0,014 

2 10 -0,02 0,016 

3 15 -0,03 0,018 

4 20 -0,09 0,02 

 

Pengukuran Kecepatan Generator 

Listrik  

Pengukuran ini dilakukan dengan 

menggunakan kincir/baling-baling 

dengan menggunakan kecepatan dan 

ketinggian debit air sungai seperti pada 

tabel dibawah ini. 
 

Kecepatan  

(m/s) 

Tegangan 

(V) 

2,78 1,9 

5,56 3,2 

8,33 4,74 

11,11 6,05 

13,89 8,24 

16,67 9,89 

19,44 11,21 

22,22 13,43 

25,00 15,27 

27,78 17,04 

 

Tabel 3 Hasil Pegukuran  Ketinggian 

debit air  

Simulasi Program untuk 

Mikrokontroler  

Untuk memenuhi tujuan bahwa 

hasil pendeteksian ketinggian air sungai 

dan kecepatan aliran air. Program yang 

dibuat disimulasikan terlebih dahulu 

menggunakan perangkat lunak 

TopView Simulator. Berikut contoh 

hasil simulasi  

 

 
 

Gambar 2 Simulasi 

Pembacaan Nyala-Mati LED 

pendeteksi ketinggian air. Pada 

simulasi ini Port input 

digunakan Port 0 yang 

direncanakan sebagai pembaca 

kondisi LED – LED yang 

menyala atau kawat tembaga 

yang terkoneksi karena 

tersentuh air. 
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PERANCANGAN PROTOTIP LAMPU EMERGENCY BERBASIS LIGHT 

EMITTING DIODE DENGAN PRODUK LIGHT EMITTING DIODE YANG 

BEREDAR DI PASARAN 

 

Sofitri Rahayu1, Tri Arif Wiharso2, Ayep Suhendi3 

Prodi Teknik Elektro1, Prodi D3 Teknik Telekomunikasi 

Universitas Garut  

 
Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan lampu emergency LED yang 

dirancang dengan lampu emergency LED yang telah di Analisis Keuntungan dan 

Kerugian Lampu Emergency Led produksidipasaran serta menganalisa hasil intensitas 

yang dihasilkan setiap lampu emergency. Metodologi yang digunakan dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini adalah metode System Development Lyfe Cycle (SDLC) 

 

Kata kunci : Emergency LED, Light Emitting Diode, lampu. 

 

Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sekarang semakin meningkat, 

Salah satu contoh produk elektronik 

yang digunakan oleh kalangan 

masyarakat adalah lampu emergency 

led karena disetiap masyarakat yang 

sibuk dengan beraktivitas di dalam 

ruangan yang terjadi akibat pemadaman 

listrik sementara dan aktivitas di luar 

ruangan seperti berkemah, 

membetulkan kendaraan yang 

bermasalah ketika jauh dari rumah dan 

lain sebagainya, maka lampu 

emergency led sebagai alat untuk 

penerangan sangatlah dibutuhkan 

lampu emergency led yang tahan lama 

serta peneranganpun lebih baik dari 

lampu emergency yang telah beredar 

dipasaran. Dengan cara menganalisa 

dan membandingkan intensitas cahaya 

yang dihasilkan setiap lampu 

emergency tersebut pasti kita ingin tau 

mana yang lebih baik dari setiap lampu 

yang di produksi dipasaranitu apakah 

sesuai dengan keteranganya atau 

berbeda lalu dibandingkan dengan yang 

di rancang sendiri untuk memperoleh 

lampu emergency led yang lebih bagus 

dari intensitas cahaya dan lama 

penggunaanya. 

Landasan teori 

Cahaya  
Cahaya hanya merupakan satu 

bagian berbagai jenis gelombang 

elektromagnetis yang terbang ke angkasa. 

Gelombang tersebut memiliki panjang 

dan frekuensi tertentu, yang nilainya 

dapat dibedakan dari energi cahaya 

lainnya dalam spektrum 

elektromagnetisnya (abdulah, 2014). 
Suhu warna, dinyatakan dalam 

skala Kelvin (K°), adalah penampakan 

warna dari lampu itu sendiri dan cahaya 

yang dihasilkannya. Bayangkan sebuah 

balok baja yang dipanaskan secara terus 

menerus hingga berpijar, pertama-tama 

berwarna oranye kemudian kuning dan 

seterusnya hingga menjadi “putih 

panas”. Sewaktu-waktu selama 

pemanasan, kita dapat mengukur suhu 

logam dalam Kelvin (Celsius + 273) 

dan memberikan angka tersebut kepada 

warna yang dihasilkan. Hal ini 

merupakan dasar teori untuk suhu 

warna. Untuk lampu pijar, suhu warna 

merupakan nilai yang “sesungguhnya”; 

untuk lampu neon dan lampu dengan 

pelepasan intensitas tinggi, nilainya 

berupa perkiraan dan disebut korelasi 

suhu warna. Di Industri, “suhu warna” 
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dan “korelasi suhu warna” kadang-

kadang digunakan secara bergantian. 

Suhu warna 
lampu membuat sumber cahaya 

akan nampak “hangat”, “netral” atau 

“sejuk”. Umumnya, makin rendah 

suhu, makin hangat sumber, dan 

sebaliknya. 

Sudut Ruang 

Sudut bidang adalah sebuah titik 

potong 2 buah garis lurus. Besar sudut 

bidang dinyatakan dengan ( ° ) atau 

radian (rad). Sudut ruang adalah sudut 

pada ruang yang dibatasi oleh 

permukaan bola dengan titik sudutnya. 

Besarnya sudut ruang dinyatakan 

dengan steradian (sr). 

Lampu LED (Light Emitting Diode) 

Dioda cahaya atau lebih dikenal 

dengan sebutan LED(Light Emitting 

Diode) 

adalah suatu semi konduktor yang 

memancarkan cahaya monokromatik 

yang tidak Analisis Keuntungan dan 

Kerugian Lampu Emergency Led 

koheren ketika diberi tegangan maju. 

High-power LED yang merupakan 

bahan utama 

Pada perancangan ini adalah 

lampu LED dengan teknologi terbaru 

yang mampu menghasilkan intensitas 

cahaya yang tinggi (hingga 80-

100W/lumen) dengan konsumsi daya 

yang kecil. Dengan driver untuk 

menyalakan LED ini. High-Power LED 

menghasilkan panas yang cukup tinggi 

(High Heat). Akan tetapi, panasnya 

bukan berasal dari cahaya melainkan 

dari bagian belakang LED tersebut. 

Sehingga lampu membutuhkan 

heatsink (sirip pendingin). LED SMD 

(Surface Mount Device )  

Perancangan Simulasi  

Dalam perancangan dan analisis tugas 

akhir yang berjudul lampu emergency 

yang di rancang dengan lampu (led 

emergency)yang diproduksi dipasaran, 

menggunakan pendekatan 

konvensional dengan metode System 

Development Lyfe Cycle (SDLC) 

menurut Azhar Susanto 

(2004:341)Analisis Dan Perancangan 

Sistem Informasi : Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktek 

Pengembangan Sistem. 

 

 
 

 
 Gambar 1 Tahap Pengembangan Perancangan 

Dan Analisis Lampu Emergency LED. 

 

Analisis sistem pada penelitian ini 

dimulai dengan menganalisa kebutuhan 

perangkat yang akan dibangun dan 

yang akan dianalisis serta dibandingkan 

dengan lampu LED emergency pasaran. 

Pada Tugas Akhir ini dibutuhkan 

batasan agar dalam perancangan dan 

analisis alat ini tidak melewati batas-

batas perencanaan yang telah 

ditetapkan. Kebutuhan pada 

perancangan dan analisi alat ini yang 

telah ditetapkan antara lain kebutuhan 

perangkat keras. 

 

Hasi Dan Pembahasan 

Hasil pengujian Lampu LED 

Emergency Visalux vs-836 L Pada 

Malam Hari Ke -1 di sajikan dalam 

dabel berikut ini : 
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Tabel 1  

Hasil pengujian Lampu LED 

Emergency Visalux vs-836 L malam k-

1  

Pada tabel diatas menunjukan 

hasil pengujian lampu emergency led 

produksi dipasaran dengan konsumsi 

waktu yang dibutuhkan hanya 4 jam 

saja dimana 2 jam keadaan lampu cerah 

dengan intensitas cahaya terukur 

sebesar 64 lux dan untuk 3 jam sampai 

4 jam lampu emergency redup sampai 

lampu kehabisan baterai. Pengujian 

yang dilakukan dalam ruang 1 m3 

Pengujian Lampu LED Emergency 

Visalux vs-836 L Pada MalamHari Ke-

2 

 

 
 

Tabel 2  

Hasil pengujian Lampu LED 

Emergency Visalux vs-836 L malam k-

2 

Pada pengujian hari kedua 

konsumsi tegangan dan kuat arus lampu 

emergency led tidak mengalami 

perubahan dari percobaan hari pertama 

dengan kualitas lampu led emergency 

sebagai berikut : 

 
 

Gambar 1  

LED Emergency Visalux vs-836 L 

 

Pengujian Lampu LED Emergency 

Visalux vs-836 L Pada Malam Hari ke-

3 

 
Tabel 2  

Hasil pengujian Lampu LED 

Emergency Visalux vs-836 L malam k-

3 

 
Berikut ini akan dijelaskan mengenai 

perhitungan fluks cahaya setiap jenis 

lampu emergency LED yang 

digunakan. 

 
Tabel 4 

 Pengujian Lampu LED Emergency 

CMOS HK-198 Malam Hari ke-1 

 

Tabel diatas adalah pegujian hari 

pertama lampu emergency led Cmos 

hk-198 yang menunjukan ketika saklar 

belum dinyalakan tegangan aki adalah 

6,10 V DC setelah saklar dinyalakan 

maka tegangan yang masuk rangkaian 

led 
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sebesar 6,08 V DC dengan ampere 0,03 

A untuk 4 buah led yang diatas daya 

yang digunakan sebesar 0,2 W sehingga 

cahaya yang terukur adalah 28 lux 

dengan keadaan lampu redup. 

 

 
Tabel 5  

Pengujian Lampu LED Emergency 

CMOS HK-198 Di Malam Hari Ke 

Dua : 

 

Pengujian malam hari ke dua langkah-

langkah yang digunakan sama dengan 

malam hari sebelumnya dengan 

tegangan yang sama tetapi ada sedikit 

penurunan kualitas cahaya yang 

dipancarkan dari percobaan malam 

sebelumnya jam ke dua Pengujian 

Lampu LED Emergency CMOS HK-

198 Di Malam Hari Ke Tiga : 

 

 
 

 

 
Gambar 2  

LED Emergency Visalux vs-836 L 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir 

yang berjudul “Perancangan Prototip 

Lampu Emergency Berbasis LED 

Dengan Produksi Produk Yang Beredar 

Dipasaran“ dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa penggunan lampu 

Emergency LED visalux vs-168 

dapat menghasilkan kualitas hasil 

yang baik dibandingkan dengan 

lampu emergency Led Cmos hk-

198. 

2. Lampu emergency SMD whith 

light memiliki kelebihan dalam 

pengisian baterai kurang dari 11,89 

V DC maka secara otomatis baterai 

akan terisi. 

3. Membantu penerangan bilamana 

terjadi mati listrik sementara dari 

pihak PLN. 

4. Lampu yang dirancang memiliki 

keunggulan dalam lama waktu 

mengisi baterai. 

5. Dari segi kualitas cahaya lampu 

memiliki kualitas cahaya yang 

lebih baik. 
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MENINGKATKAN KEMAMPUAN  PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIK MAHASISWA MELALUI PROBLEM BASED LEARNING 

 

Tri Arif Wiharso1, Helfy susilawati2  

Prodi D3 Teknik telekomunikasi1,  Prodi Teknik Elektro2  

Universitas Garut  

 
Abstrak 

Dalam pembelajaran matematika proses memahami dan memecahkan masalah 

menjadi hal yang harus diperhatikan salah satu cara pembelajarannya dengan 

Problem Based Learning (PBL). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa dengan Problem Based 

Learning (PBL) dan melihat respon mahasiswa terhadap metode pembelajaran 

tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk quasi eksperimen 

dengan sampel 50 orang dimana 25 orang dari kelas eksperimen dan 25 orang dari 

kelas konvensional. Hasil yang didapatkan setelah perlakuan yaitu peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematik mahasiswa melalui Problem Based 

Learning lebih baik dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, 

mahasiswa memberikan respon positip terhadap PBL. 

 

Kata kunci: Pemecahan masalah matematik, Problem Based Learning

 

Pendahuluan 

Kemampuan pemecahan masalah 

merupakan aspek yang  penting dalam 

pembelajaran matematika. Bell 1978 

(Tasdikin, 2012) menyatakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan suatu 

kegiatan yang penting dalam 

pembelajaran matematika, karena 

kemampuan pemecahan masalah yang 

diperoleh dalam pembelajaran 

matematika pada umumnya dapat 

ditransfer untuk digunakan dalam 

memecahkan masalah lain. Hal senada 

dikemukakan Hudoyo 1979 (Tasdikin, 

2012) yang menyatakan bahwa 

pemecahan masalah merupakan suatu 

hal yang sangat esensial di dalam 

pembelajaran matematika, sebab: (1) 

siswa menjadi terampil menyeleksi 

informasi yang relevan, kemudian 

menganalisanya dan akhirnya meneliti 

hasilnya, (2) kepuasan intelektual akan 

timbul dari dalam, (3) potensi 

intelektual siswa meningkat, (4) siswa 

belajar bagaimana melakukan 

penemuan dengan melalui proses 

melakukan penemuan. 

Menyambung uraian sebelumnya, 

supaya pembelajaran matematika di 

kelas dapat meningkatkan pemecahan 

masalah matematis. Pendidik 

hendaknya memilih dan menggunakan 

strategi, pendekatan, metode dan teknik 

yang pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Kemampuan pengajar juga 

berpengaruh dalam menerapkan atau 

mengembangkan model-model 

pembelajaran yang cocok dengan kelas 

yang dibinanya termasuk sarana dan 

prasarananya selain itu, siswa tidak 

hanya menerima pengetahuan tetapi 

mengkonstruk pengetahuan tersebut 

dengan berbagai aktivitas 

pembelajaran. Sehingga pembelajaran 

menjadi bermakna dan dapat diterapkan 

dalam kehidupan siswa atau bidang 

lain.  

Dengan demikian metode yang 

berpeluang untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah 

matematik adalah pembelajaran 
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berbasis masalah (problem based 

learning), karena akan terjadi 

pembelajaran bermakna dimana peserta 

didik yang memecahkan suatu masalah, 

mereka akan menerapkan pengetahuan 

yang dimilikinya atau berusaha 

mengetahui pengetahuan yang 

dimilikinya dan juga dapat 

meningkatkan motivasi internal untuk 

belajar (Depdiknas, 2013).  

 

Landasan Teori 

Pemecahan Masalah 

Menurut Lechner (Wardhani, dkk., 

2010 ) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya ke dalam situasi baru yang 

belum dikenal. Sedangkan Robert 

Harris (Wardhani, dkk., 2010) 

menyatakan bahwa memecahkan 

masalah adalah pengelolaan masalah 

dengan suatu cara sehingga berhasil 

menemukan tujuan yang dikehendaki. 

Polya (Shadiq, 2004) secara garis 

besar mengemukakan empat langkah 

utama dalam pemecahan masalah yaitu: 

Understanding the problem, Devising a 

Plan, Carrying out the Plan, dan 

Looking Back. Secara rinci keempat 

langkah itu diuraikan sebagai berikut: 

1. Memahami masalah 

(Understanding the Problem) Pada 

langkah ini siswa harus 

memahami: Masalah apa yang 

dihadapi?; Apa yang diketahui?; 

Apa yang ditanya?; Apa 

kondisinya?; Bagaimana memilah 

kondisi-kondisi tersebut?; Tuliskan 

hal-hal itu, bila perlu buatlah 

gambar, gunakan simbol atau 

lambang yang sesuai. 

2. Menyusun rencana pemecahan 

(Devising a Plan)  

Menemukan hubungan antara data 

dengan hal-hal yang belum 

diketahui, atau mengaitkan hal-hal 

yang mirip secara analogi dengan 

masalah. Apakah pernah 

mengalami problem yang mirip? 

Apakah mengetahui masalah yang 

berkaitan? Teorema apa yang dapat 

digunakan? Apakah ada pola yang 

dapat digunakan? 

3. Melaksanakan rencana (Carrying 

out the Plan) Menjalankan rencana 

untuk menemukan solusi, 

melakukan dan memeriksa setiap 

langkah apakah sudah benar, 

bagaimana membuktikan bahwa 

perhitungan, langkah-langkah dan 

prosedur sudah benar. 

4. Memeriksa kembali (Looking 

Back)  

Melakukan pemeriksaan kembali 

terhadap proses dan solusi yang 

dibuat untuk memastikan bahwa 

cara itu sudah baik dan benar. 

Selain itu untuk mencari apakah 

dapat dibuat generalisasi, untuk 

menyelesaikan masalah yang sama, 

menelaah untuk pendalaman atau 

mencari kemungkinan adanya 

penyelesaian lain.  

 

Problem based Learning (PBL) 

Pembelajaran berbasis masalah 

merupakan sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan 

masalah kontekstual sehingga 

merangsang peserta didik untuk 

belajar.(Depdiknas, 2013). Selanjutnya 

menurut Trianto (2009: 94-95) 

“pembelajaran berdasarkan masalah 

memiliki tujuan: 1) membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berpikir 

dan keterampilan pemecahan masalah, 

2) belajar peranan orang dewasa yang 

autentik, 3) menjadi pembelajar yang 

mandiri”.  

Tahap-tahapan Problem Based 

Learning dalam (Depdiknas, 2013) 

yaitu: 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yg 

dibutuhkan masalah , Memotivasi 

peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah yang 

dipilih. 
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2. Membantu peserta didik 

mendefinisikandanmengorganisasi

kan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

3. Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok , 

Mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya Membantu peserta 

didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, model dan berbagi 

tugas dengan teman. 

5. Menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah dimana 

Guru Mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah dipelajari 

/meminta kelompok presentasi 

hasil kerja 

 

Metode 

Desain penelitian ini 

menggunakan desain kuasi eksperimen 

yang berbentuk Nov Equivalent Control 

Group Design. Pada kuasi eksperimen 

ini, subjek Tidak dikelompokkan secara 

acak mumi tetapi peneliti  menerima  

keadaan  subjek  seadanya (Ruseffendi, 

2005) dengan populasi seluruh 

mahasiswa Fakultas MIPA UNIGA 

dengan sampel 50 orang dari prodi 

Kimia yang berasal dari dua kelas. 

Tahun pelajaran 2016/2017 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang diperoleh didapat dari 

data instrumen pemecahan masalah dan 

angket. Dimana pertama-tama 

mahasiswa diberikan tes awal berupa 

soal kemampuan pemecahan masalah 

baik untuk kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol, selanjutnya diberikan 

perlakuan yang berbeda dari kedua 

kelas dan di akhiri dengan pemberian 

tes akhir. Hasil dari tes awal  dan tes 

akhir serta peningkatannya tersaji 

dalam tabel berikut : 

Tabel. 1 

Hasil Tes Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

Kelas     

Tes 

awal 

Tes 

akhir 

 

Gain  

Eksperimen 

 �̅� 

12,43  38,21 

0,62 24,86% 76,42

% 

Kontrol 

�̅� 

11,44 30,10 

0,38 21,88 % 60,20

% 

Skor ideal = 50 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat 

bahwa untuk kelas eksperimen untuk 

rata-rata tes awal sebesar 12,43 dan tes 

akhirnya 38,21 dimana mempunyai 

kenaikan sebesar 51, 56 % dengan gain 

0,62 yang berada pada kategori sedang. 

Pada kelas kontrol didapat nilai rata-

rata tes awal sebesar 11,44 dan tes akhir 

30,10 dengan persentase kenaikan 

sebesar 38,32 dengan skor gain sebesar 

0,38 yang berada pada kategori sedang. 

Jika dilihat sekilas kelas 

eksperimen mempunyai peningkatan 

yang lebih baik untuk lebih meyakinkan 

dilanjutkan dengan uji du rata-rata yang 

sebelumnya diujikan dahulu kedua data 

dengan uji normalitas dan homogenitas 

sehingga menghasilkan data sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Uji normalitas 

 

kelas 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

 eksperimen .106 25 .200* 

kontrol .124 25 .200* 
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Tabel 3 

Uji Homogenitas  

  Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

 Based on Mean .003 1 48 .960 

Based on Median .000 1 48 .988 

Based on Median and 

with adjusted df 
.000 1 

45.90

3 
.988 

Based on trimmed 

mean 
.001 1 48 .977 

 

Hasil Tabel 2 di atas, sig untuk variabel 

experimen memiliki nilai 0,2 

sedangkan sig untuk variabel kontrol 

memiliki nilai 0,2. Keduanya memiliki 

nilai sig >0,05 maka distribusi normal. 

Sedangkan untuk hasil dari tabel 3, sig 

untuk Based on means memiliki nilai 

sig. 0,003 memiliki nilai sig <  0,05 

maka distribusi tidak homogen. Dari 

hasil tersebut maka dilanjutkan dengan 

uji man whitney hasilnya terlihat dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 4 

Uji Mann-Whitney U 

 prestasi 

Mann-Whitney U 166.000 

Wilcoxon W 492.000 

Z -2.788 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

 

Hipotesis:  
H0 : Tidak ada perbedaan peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah 

antara siswa kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol.  

H1 : peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah kelas 

eksperimen lebih baik daripada 

kelas kontrol.  

 

Hasil dari tabel 4  sig =0,005 <  0,05 

maka H1 diterima yaitu peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol.  

Selanjutnya untuk hasil dari 

angket terhadap Problem based 

Learning (PBL) didapatkan hasil 

dimana Sikap Mahasiswa terhadap 

pelajaran matematika sebesar 75 

persen, Sikap Terhadap pembelajaran 

Problem based Learning (PBL) sebesar 

76, dan terhadap soal Pemecahan 

Masalah Matematik sebesar 67 persen 

dimana total dari semuanya berada pada 

kategori yang positip. 

Kesimpulan 

1. Peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematik 

mahasiswa melalui Problem Based 

Learning lebih baik dari pada siswa 

yang memperoleh pembelajaran 

konvensional, mahasiswa 

memberikan. 

2. Mahasiswa memberikan Respon 

yang positip terhadap PBL. 
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