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STUDI NUMERIK PADA MOBIL YRS 4 DOOR SEDAN DENGAN 
VARIASI MODEL REARSPOILER 

 
Syamsuri, Hasan Syafik Maulana, Nur Fatowil, Ilham Bagus Dwi 

Cahyono 

 
PENDAHULUAN  

Saat ini negara berkembang di dunia, banyak membuat 
teknologi-teknologi yang semakin modern. Dengan teknologi 
modern banyak peralatan dan perangkat yang sedang 
dikembangkan terutama aksesoris/perangkat tambahan pada 
kendaraan. Pada kendaraan direkayasa untuk membawa artistik 
dan peningkatan penampilan. Suatu kendaraan bermotor dibentuk 
dengan memenuhi standar kelayakan, baik dari segi mesin,  
ukuran, bodi sampai unsur aerodinamika.   

Mobil yang dimodifikasi pada bagian belakang dengan 
menambahkan spoiler, memiliki fungsi sebagai 
penyeimbang/pemberat pada saat mobil melaju dengan kencang. 
Ketika melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil akan secara 
tidak langsung terangkat dari tanah. Untuk menghindari mobil 
terangkat  dan menjadi lepas kendali maka dipasanglah spoiler. 
Spoiler ini tidak berat sehingga tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan ketika mobil dalam kecepatan  normal. Cara kerja dari 
spoiler adalah dengan memanfaatkan tekanan angin yang akan 
menekan bodi belakang dari mobil ke bawah sehingga mobil tidak 
terangkat ketika melaju dengan kecepatan tinggi terutama saat 
menikung. Dibutuhkan perhitungan yang tepat untuk kasus ini dan 
diperlukan uji aerodinamika pada mobil sebelum mobil bisa di 
produksi secara massal dan kemudian disebarluaskan. Solusi 
untuk uji aerodinamis menggunakan  simulasi komputasi numerik 
atau ComputationalFluidDynamic(CFD) untuk mengetahui 
pengaruh rearspoiler pada mobil. Beberapa kelebihan 
menggunakan metode CFD ini dibandingkan dengan metode 
eksperimen, 1. untuk model desain yang baru membutuhkan biaya 
yang lebih murah dan lebih cepat dari sisi waktu, 2. kemampuan 
untuk mempelajari sistemnya baik, di mana jika secara 
eksperimen sulit dikendalikan atau mustahil dilakukan, 3. 
kemampuan untuk mempelajari sistem dalam kondisi berbahaya 
dan di luar batas kinerja normal dapat dilakukan dengan simulasi 
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dibandingkan dengan eksperimen. Beberapa penelitian yang 
berhasil menggunakan metode CFD antara lain adalah: Chern dan 
Syamsuri, 2012; Syamsuri, 2016; Riani dkk, 2017; Syamsuri 
dkk,2018; dan Syamsuri dkk,2019. 

Penelitian-penelitian tentang penambahan aksesoris pada 
mobil untuk mereduksi gaya hambat sudah pernah dilakukan 
antara lain oleh, XuXia Hu dkk, 2011. Penelitian ini tentang studi 
numerik pada rearspoiler pada kendaraan penumpang. Ada 2 tipe  
kendaraan yang disimulasikan antara lain kendaraan dengan 
rearspoiler dan kendaraan tanpa rearspoiler. Hasil penelitian  
adalah berdasarkan analisis dari hasil simulasi menunjukkan 
terjadi pengurangan ringan dari hambatan aerodinamik kendaraan. 
Penelitian studi numerik tentang pengurangan aerodynamicdrag 
pada mobil balap telah dilakukan oleh Hasan dkk,2014. Pada 
penelitian ini mencoba untuk memvariasikan 
rearunderbodyslicingpada sudut 𝛽 dan variasi rearbodydiffuser. 
Hasil menunjukkan pengurangan drag aerodinamik oleh modifikasi 
rearunderbody mencapai 22,13% &rearunderbodydiffuser 
mencapai 9,5%. Riset tentang pengaruh sudut diffuser yang 
berbeda pada mobil sedan dari sisi karakteristik aerodinamik telah 
dilakukan oleh Xingjun Hu dkk,2011. Variasi sudut diffuser di set 
0o, 3 o, 6 o, 9.8 o dan 12o secara berurutan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ketika sudut diffuser naik, maka aliran di 
underbody khususnya di daerah wakedi mana perubahan wake 
cukup besar dan perubahan tekanan juga besar, koefisien drag 
pada mobil pertama2 turun dan kemudian naik, sedang total 
coefficient lift aerodynamic turun. Sebuah konsep inovatif untuk 
mengurangi hambatan pada mobil:suatu analisis parameter dari 
gaya aerodinamik pada simplifiedbody dilakukan oleh Khaleddkk 
2012. Variasi penelitian adalah keluaran udara vertical konsep 
singleoutlet dan kombinasi terowongan + vertical pada konsep 
doubleoutlet. Diperoleh hasil keluaran udara vertical dalam konsep 
singleoutlet adalah solusi optimal untuk mengurangi torsi 
aerodinamik kendaraan. Jenis outlet ini bisa menjadi orientasi 
yang sangat baik di Indonesia, sirkulasi di bawah kendaraan 
dengan mesin di belakang. Kombinasi dari terowongan dan 
vertical adalah solusi terbaik di konsep doubleoutlet. Riset yang 
lainnya adalah tentang kontrol aliran untuk mobil yang dipasang 
rear wing pada body belakang kendaraan telah dilakukan oleh 
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Kurecdkk, 2018. Variasi penelitian yang dilakukan adalah 
beberapa jenis car-mountedrear wing. Hasil menunjukkan  rotasi 
spoiler yang kecil sebesar 55° menghasilkan downforce sama 
dengan perubahan sudut serangan sayap bagian belakang mobil 
sebesar 15 °. Ini mungkin dicapai dengan menempatkan spoiler di 
area bodi mobil yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi 
aliran. Riset tentang pengaruh pemasangan alat2 aerodinamik 
untuk mengatasi pengereman pada mobil sport telah dilakukan 
oleh Kurec dkk,2019. Variasi penelitian ini adalah pemasangan 
alat aerodinamika yang berbeda. Dikarenakan peningkatan 
koefisien seret mobil sebesar 0,58 dan penurunan dari koefisien lift 
sebesar 1,1, jarak pengereman dapat dikurangi hingga 31%, 
tergantung pada kecepatan kendaraan dan kondisi berkendara, 
yang membuktikan bahwa aerodinamika aktif yang digunakan 
dalam mode pengereman dapat berkontribusi pada peningkatan 
keamanan berkendara.  Penelitian tentang pemodelan dan 
analisis dari mobil untuk mengurangi gaya aerodinamis telah 
dilakukan oleh Anish dkk,2017. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa dengan memodifikasi SwiftDzire dengan 
menambahkan diffuser, Vortex Generator, Spoiler, dan Penutup 
Ban. Nilai Cd berkurang dari 0,3089 hingga 0,2680 (13,24%) dan 
Nilai Cl berkurang dari 0,3407 hingga 0,1608 (52,8%) dengan 
kecepatan 40 m/s. Meskipun jumlah ini mungkin tampak sangat 
rendah, pengurangan koefisien seret dan angkat ini dari sudut 
pandang aerodinamis seperti itu mengurangi konsumsi daya, 
meningkatkan akselerasi dan penanganan perilaku. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas untuk variasi 
rearspoiler pada mobil yrs 4 door belum pernah ada peneliti yang 
meneliti tentang ini sebelumnya. Oleh karena itu tujuan dari 
penelitian ini adalah: 1. untuk mengetahui pengaruh rearspoiler 
dan variasi kecepatan terhadap karakteristik aliran fluida yang 
melintasi body mobil, 2. untuk mengetahui fisik aliran fluida ketika 
melintasibody mobil dengan variasi spoiler. 
 
METODE PENELITIAN  

Untuk meningkatkan aerodinamis pada mobil, maka 
diperlukan informasi mengenai bentuk aliran udara yang melintasi 
mobil tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini sebuah mobil 
dengan tipe “Toyota YRS 4 Door Sedan” seperti yang ditunjukkan 
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pada Gambar 1 dianalisis menggunakan metode komputasi. Dari 
Gambar 1 tersebut model mobil di rubah ke dalam bentuk gambar 
dua dimensi untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan, 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Pada penelitian ini 
bentuk spoiler yang digunakan divariasikan menjadi dua, variasi 
pertama menggunakan satu spoiler dan variasi kedua 
menggunakan dua spoiler yang disusun bertingkat (Gambar 3). 
Selain variasi bentuk spoiler, penelitian ini juga memvariasikan 
kecepatan aliran udara sebesar 13 m/s, 26 m/s, dan 40 m/s. Fluida 
yang digunakan pada penelitian ini adalah udara dengan densitas 

1.225 𝑘𝑔/𝑚3, viskositas 1.7859 × 10−5𝑘𝑔/𝑚𝑠di mana densitas 
dan viskositas tersebut ditinjau pada temperatur 15℃ pada 
tekanan atmosfer. Pada pada simulasi ini, persamaan pembentuk 
aliran akan didiskritisasi dengan menggunakan teknik finite volume 
method. Pada proses diskritisasi persamaan momentum 
digunakanlah orde kedua upwindscheme. Medan kecepatan dan 
tekanan di kopling menggunakan algoritma SIMPLEC. Kondisi 
aliran pada simulasi ini menggunakan kondisi aliran turbulen 

dengan nilai Reynold ≈ 106, incompressible dan menggunakan 
standar𝑘 − 𝜀 turbulen model. 

 
Gambar 1. Mobil Toyota YRS 4 Door Sedan 

 
Gambar 2. Hasil koordinat pada perubahan bentuk mobil dalam 2D 
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Gambar 3. Variasi bentuk rearspoiler; model 1(singlerearspoiler); model 

2(doublerearspoiler) 

 
HASIL & PEMBAHASAN 
Validasi 

Validasi merupakan tahapan awal untuk memperoleh 
gambaran apakah model telah sesuai dengan hasil yang maksimal 
dan tepat. Pada langkah validasi ini dilakukan untuk mengetahui 
dan meyakinkan bahwa hasil yang diperoleh adalah benar.   
Karena   hasil   yang   diperoleh   akan   dibandingkan   dengan 
penelitian-penelitian sebelumnya.  Simulasi  ini nantinya akan 
dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xu-xia Hu, 
dkk. (2011). Perbandingan koefisien drag dari hasil studi sekarang 
dan sebelumnya bisa dilihat pada Tabel 1. Dari  Tabel 1 dapat 
diketahui bahwa hasil koefisien drag (𝐶𝐷) dan koefisien lift (𝐶𝐿) 
pada simulasi kali ini terlihat ada kesesuaian dengan peneliti 
sebelumnya, karena sudah mendekati nilai penelitian yang 
dilakukan oleh Xu-xia Hu, dkk (2011) untuk nilai koefisien drag 
(𝐶𝐷) terdapat perbedaan sebesar 3.7 % untuk model rear spoiler 1, 
untuk model rear spoiler 2 sebesar 8.8 %. Sedangkan hasil 
koefisien lift (𝐶𝐿) terdapat perbedaan sebesar 1.87 % untuk model 
rear spoiler 1, sedangkan untuk model rear spoiler 2 sebesar 3.4 
%. Meshing yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jumlah 
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Cells 80000-90000. Jumlah cells ini cukup kecil bila dibandingkan 
dengan peneliti sebelumnya oleh Xu-xia Hu, dkk (2011) dengan  
jumlah  gridcells  sebesar 1370000.  Dengan   menggunakan   grid 
tersebut terlihat bahwa hasil simulasi  ini  mampu menyajikan data 
koefisien drag yang cukup baik. 

 
Table1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

No. Identitas CD CL 

1 Simulasi Model RearSpoiler, Xu-xia Hu, dkk 0.564 - 0.852 

2 Studi Sekarang Model RearSpoiler 1 0.543 - 0.868 

3 Studi Sekarang Model RearSpoiler 2 0.514 - 0.881 

 
Perbedaan contourvelocitymagnitude untuk berbagai variasi 
model rearspoiler dan kecepatan 

Dari hasil simulasi yang dilakukan dengan beberapa variasi 
kecepatan didapatkan perbandingan gambar 
contourofvelocitymagnitude seperti pada Gambar 4, Pada gambar 
tersebut terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada bagian 
atas body mobil. Semakin tinggi kecepatan maka akan semakin 
tinggi pula velocitymagnitude yang terjadi seperti terlihat pada 
gambar hasil simulasi. Terlihat daerah warna kuning kehijauan 
semakin luas dan menyebar, disebabkan karena setelah melewati 
bagian atas body mobil aliran bergerak kearah bebas.  Untuk nilai 
maksimum velocitymagnitude terdapat   perbedaan   yang   
ditunjukkan   oleh  warna   merah.  Pada kecepatan 13 m/s 
dengan menggunakan model rearspoiler 1 nilai maksimum 
velocitymagnitude yang dihasilkan  25.7 m/s dan pada model 
rearspoiler 2 sebesar nilai maksimum velocitymagnitude yang 
dihasilkan 26 m/s. Pada kecepatan 26 m/s  dengan menggunakan 
model rearspoiler 1 nilai maksimum velocitymagnitude yang 
dihasilkan 52 m/s dan pada model rearspoiler 2, nilai maksimum 
velocitymagnitude yang dihasilkan 51.7 m/s. Pada kecepatan 40 
m/s  dengan menggunakan model rearspoiler 1, nilai maksimum 
velocitymagnitude yang dihasilkan  80.4 m/s dan pada model 
rearspoiler 2, nilai maksimum velocitymagnitude yang dihasilkan 
80 m/s.  
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Param
eter 

Model rearspoiler 1 Model rearspoiler 2 

16 m/s 

  

26 m/s 

  

40m/s 

  
Gambar 4. Perbandingan conturvelocity dengan variasi model spoiler dan keceparan 

 
Perbedaan pathline untuk berbagai variasi model rearspoiler 
dan kecepatan 

Dari hasil simulasi yang dilakukan dengan beberapa variasi 
kecepatan didapatkan perbandingan pathline seperti pada 
Gambar 5.  Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa jejak 
aliran udara yang melintasi bodi mobil mengikuti kontur bodi mobil 
itu sendiri untuk setiap perbedaan kecepatan dan rearspoiler. 
Pada bagian belakang body mobil juga terdapat twinvortex atau 
daerah resirkulasi yang memiliki panjang yang bervariasi akibat 
adanya perbedaan kecepatan dan model rearspoiler. Pada 
kecepatan terendah vortex yang terbentuk berukuran  hampir 
sama, sedangkan ketika kecepatan tinggi vortex bagian atas 
semakin memanjang dan membesar. Sedangkan untuk 
recirculationlength yang terjadi memiliki nilai yang berbeda pada 
masing-masing kecepatan. Sehingga dapat diketahui bahwa 
semakin tinggi kecepatan, maka nilai Recirculationlength (Xr) juga 
semakin panjang. Panjang resirkulasi dari tiap-tiap variasi dapat 
dilihat di Table 2.  
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Parameter Model rearspoiler 1 Model rearspoiler 2 

16 m/s 

 
 

26 m/s 

  

40m/s 

  
Gambar 5. Perbandingan pathline dengan variasi model spoiler dan keceparan 

 
Table2. Nilai panjang resirkulasi akibat variasi kecepatan dan rearspoiler model 

Kecepatan 
Panjang Resirkulasi 

RearSpoiler 1 Rearspoiler 2 

13 m/s 1.1406 m 0.7125 m 

26 m/s 1.1495 m 1.056 m 

40 m/s 1.2415 m 1.121 m 

 
Perbandingan nilai koefisien drag dan lift untuk variasi model 
rearspoiler dan kecepatan 

Pada bagian ini, hasil simulasi komputasi digunakan untuk 
menghitung koefisien gaya hambat (CD) & koefisien gaya angkat 
(CL). Model mobil tanpa menggunakan rearspoiler, model mobil 
rearspoiler 1, model mobil rearspoiler 2 digunakan pada penelitian 
ini. Semua hasil diperoleh dengan kondisi meshing, model Standar 
k −ε turbulen dan kondisi boundary yang sama. Berikut 
DragCoefficient (𝐶𝐷) dan Lift Coefficient (𝐶𝐿) untuk 3 bagian model 
ditunjukkan oleh Table 3 dengan kecepatan 40 m/s. Hasil simulasi 
dari Drag Coefficient dapat diketahui dan dengan adanya 
rearspoiler, maka nilai DragCoefficient bisa berkurang. Pada 
model rearspoiler 1, 𝐶𝐷 bisa berkurang 4.17 % dan pada model 
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rearspoiler 2, 𝐶𝐷 bisa berkurang  hingga  9.32 % , jika 
dibandingkan dengan model mobil tanpa menggunakan 
rearspoiler. Sedangkan untuk hasil simulasi dari Lift Coefficient, 
adanya rearspoiler, maka nilai Lift Coefficient bisa berkurang. 
Untuk model rearspoiler 1, 𝐶𝐿 bisa berkurang 4.2 % dan pada 

model rearspoiler 2, maka 𝐶𝐿 bisa berkurang hingga 5.76 %  hal ini 
jika dibandingkan dengan model mobil tanpa menggunakan 
rearspoiler. 

 
Table3. DragCoefficient (𝑪𝑫) dan Lift Coefficient (𝑪𝑳) Reduction Rate of Vehicle  

with Rear Spoiler 

No. Model CD Reduction 
Rate 

CL Reduction 
Rate 

1 Model mobil tanpa 
rearspoiler 

0.5673  - 0.833  

2 Model mobil rearspoiler 1 0.5436 4.17 % - 0.868 4.2 % 

3 Model mobil rearspoiler 2 0.5144 9.32 % - 0.881 5.76 % 

 
Nilai koefisien drag dan lift untuk variasi kecepatan yang berbeda 
dapat dilihat pada Table 4 di bawah. Berdasarkan Tabel 4 dapat 
diketahui bahwa kecepatan berpengaruh  terhadap besarnya nilai 
DragCoefficient (CD) dan nilai Lift Coefficient (CL). Pada model 
mobil Toyota YRS 4 door sedan variasi rearspoiler 1 dan 2, secara 
umum dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecepatan, maka 
nilai CD yang dihasilkan semakin rendah sebagai contoh untuk 
kecepatan 40 m/s rearspoiler model 2 menghasilkan CD lebih 
rendah dari yang lain sebesar 0,5144. Sedangkan untuk nilai CL 
semakin rendah kecepatan, maka nilai CL semakin tinggi. 
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Table4. Perbandingan nilai DragCoefficient (𝑪𝑫)  
dan Lift Coefficient (CL) pada semua model 

Kecep
atan 

CD CL 

Tanpa 
RearSp
oiler 

RearSp
oiler 1 

Rearsp
oiler 2 

Tanpa 
RearSp
oiler 

RearSp
oiler 1 

Rearsp
oiler 2 

13 m/s - 0.5479 0.536 - -0.834 -0.848 

26 m/s - 0.5474 0.5216 - -0.856 -0.864 

40 m/s 0.5678 05438 0.5144 -0.833 -0.868 -0.881 

 
KESIMPULAN 

Dalam   analisis   data   hasil   simulasi   telah   didapatkan   
fenomena  dan karakteristik  aliran  fluida  yang melintasi  body 
mobil  toyota YRS  4 door sedan dengan variasi rearspoiler. Selain 
itu juga dalam analisis tersebut diketahui pengaruh variasi 
kecepatan terhadap aliran fluida. Pada studi ini dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kontur aliran yang terjadi untuk nilai maksimum 

velocitymagnitude berubah seiring dengan bertambahnya 
kecepatan, semakin tinggi kecepatan maka semakin besar 
pula nilai velocitymagnitude. Nilai velocitymagnitude pada 
spoiler 2 lebih tinggi dibanding dengan spoiler 1. 

2. Nilai DragCoefficient dan nilai Lift Coefficient yang muncul dari 
hasil simulasi dipengaruhi oleh kecepatan. Pada simulasi 
model mobil tanpa spoiler, dengan spoiler 1 dan 2, didapat 
bahwa  dengan semakin  tinggi   kecepatan  maka  nilai   CD 
semakin   kecil. Sedangkan untuk nilai Lift Coefficient, semakin 
rendah kecepatan maka nilai CL semakin tinggi. 

3. Semakin tinggi kecepatan maka nilai recirculationlength akan 
semakin panjang. 

4. Untuk kecepatan yang sama, CDrearspoiler model 2 lebih kecil 
dibandingkan CDrearspoiler model 1 dan tanpa rearspoiler. 
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STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN DANPEMULIHAN KALI 
SURABAYADEMIKEBERLANJUTAN HIDUP SERTA PENGHIDUPAN 

 
Yulfiah 

 
PENDAHULUAN  

Kegiatan industri telah mendatangkan banyak manfaat. 
Industri menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan 
berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
bangsa. Industri juga menyediakan lapangan pekerjaan cukup 
banyak bagi masyarakat. Produk yang dihasilkan industri 
menjadikan kehidupan semakin berkualitas. Namun demikian, 
dalam kegiatannya, industri membutuhkan bahan baku yang 
berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya semakin menipis. 
Kegiatan industri telah menggerus ketersediaan energi alam, baik 
dalam bentuk sumber energi minyak maupun gas. Industri juga 
menghasilkan limbah yang akan mendegradasi kualitas 
lingkungan, termasuk kualitas air sungai di sekitarnya. Khususnya 
akibat pembuangan limbah industri ke perairan tanpa pengolahan 
yang baik. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan kegiatan 
industri agar sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku, 
sehingga kualitas air sungai tetap dapat terjaga kelestariannya. 
Salah satu ketentuan yang harus ditaati oleh para pelaku industri 
adalah ketentuan tentang Ijin Pembuangan Air Limbah. Ketentuan 
ini merupakan salah satu perangkat peraturan lingkungan yang 
wajib dimiliki oleh setiap kegiatan yang membuang air limbah ke 
badan air. Terdapat beberapa persyaratan dalam Ijin Pembuangan 
Air Limbah yang harus dipenuhi industri sebelum membuang air 
limbah ke badan air. Di antaranya, industri harus memiliki Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL) memadai dan kualitas limbah yang 
dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air 
limbah. Ancaman buangan limbah dari industri yang belum taat 
terhadap ketentuan Ijin Pembuangan Air Limbah terindikasi terjadi 
di Kali Surabaya.  

Sebagai salah satu sungai di DAS Brantas, Kali Surabaya 
punya nilai penting bagi masyarakat Kota Surabaya. Air Kali 
Surabaya memasok kebutuhan air baku bagi Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan 
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Kotamadya Surabaya. Sampai saat ini, kapasitas produksi PDAM 
Kota Surabaya mencapai 10.830 lt/dt.Kapasitas dicapai dari hasil 
produksi instalasi Ngagel I, II, dan III sebesar 4.250 lt/dt, instalasi 
Karangpilang I, II, dan III sebesar 5.950 lt/dt, sumber Umbulan 
sebesar 110 lt/dt, serta sumber Pandaan dan lain-lain sebesar 220 
lt/dt. Demikian besarnya kapasitas produksi air bersih PDAM, tentu 
sangat dipengaruhi oleh debit dan kualitas air Kali Surabaya.  

Air Kali Surabaya juga menjadi komponen penting dalam 
proses produksi industri-industri yang beroperasi di bantarannya. 
Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum, Kali Surabaya 
telah menjadi tempat pembuangan limbah cair dan padat dari 
berbagai kegiatan masyarakat dan industri di sepanjang 
bantarannya. Industri yang beroperasi di sepanjang Kali Surabaya 
jumlahnya mencapai lebih dari 300 industri. Pembuangan limbah 
oleh industri yang tidak taat terhadap ketentuan Ijin Pembuangan 
Air Limbah, telah menyebabkan pencemaran air sangat berat di 
beberapa bagian badan air Kali Surabaya, antara lain di 
Kecamatan Driyorejo dan Warugunung.  

Kali Surabaya merupakan sungai utama yang melintas di 
Kota Surabaya. Pada Dam Jagir, Kali Surabaya membelah 
menjadi Kali Mas yang mengalir ke arah utara kota, serta Kali 
Wonokromo yang mengalir ke arah timur kota. Kali Surabaya 
mengalir dari Dam Mlirip Mojokerto sampai Dam Jagir Surabaya 
dengan total panjang aliran mencapai 41 km. Tiga anak sungai 
yang bermuara di Kali Surabaya adalah Kali Kedung Sumur, Kali 
Marmoyo, dan Kali Kedurus. Kali Kedung Sumur menerima air dari 
area seluas 99 km2. Kali Marmoyo meliputi catchment area seluas 
300 km2. Pada bagian atas Kali Marmoyo terdapat saluran irigasi 
Kubuk dan Mernung dengan catchment area seluas 28 km2 dan 
155 km2. Kali Kedurus bermuara di Kali Surabaya pada Dam 
Gunung Sari dan menerima air dari area seluas 71 km2. 

Mencermati keberadaan Kali Surabaya yang demikian 
penting dan tekanan degradasi terhadap Kali Surabaya yang 
berlangsung makin intensif dan terus-menerus, maka ekosistem 
Kali Surabaya tidak bisa dibiarkan mati. Eksistensi Kali Surabaya 
sebagai sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat Kota 
Surabaya harus tetap lestari. Kerja sama pemerintah dengan 
pihak industri harus ditingkatkan, termasuk dengan masyarakat 
yang tinggal di bantaran sungai. Kesadaran dan komitmen 
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memperbaiki pengelolaan dan pengendalian pencemaran sungai 
harus terus ditumbuhkan. Kebijakan pengelolaan sungai pun 
harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat 
dan pelaku industri, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi dan 
tanggung jawab untuk mengurangi beban pencemaran yang 
dihasilkan secara sukarela. Program-program pemulihan sungai 
harus terus digiatkan. 

Sebagai langkah awal perumusan rencana kegiatan 
pengendalian pencemaran dan pemulihan Kali Surabaya, maka 
dilakukan kajian tentang: (a) pelaksanaan Ijin Pembuangan Air 
Limbah oleh industri, (b) identifikasi kendala dalam pelaksanaan 
Ijin Pembuangan Air Limbah, serta (c) menyusun rencana 
pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air Kali 
Surabaya berdasarkan hasil identifikasi dan kajian tersebut. Hasil 
kajian tentu akan bermanfaat bagi kelestarian Kali Surabaya, 
khususnya dengan berhasil dirumuskannya rencana tindakan 
pengendalian pencemaran dan pemulihan Kali Surabaya. 

  

 
Gambar 1. Kondisi Kali Surabaya di bagian hulu yang ekosistemnya masih relatif baik, jika 
dibandingkan dengan kondisi Kali Surabaya di bagian hilir. Tekanan aktivitas masyarakat 

pada Kali Surabaya bagian hilir relatif lebih besar dibandingkan di bagian hulu sungai 

 
SELAYANG PANDANG LITERASI 

Sejumlah artikel sesuai tema kajian telah dipelajari untuk 
memperluas wawasan, sehingga kajian yang dilakukan dapat 
memberikan hasil terbaik. Materi literasi yang dimaksud, 
didapatkan dari beberapa artikel dalam jurnal ilmiah. Hasil 
penelusuran bahan bacaan tersebut disampaikan dalam paparan 
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berikut. Jurnal ilmiah pertama yang dipelajari dan disitasi adalah 
paper tulisan C.V. Privettea, S.W. Taylor, J.C. Hayes, dkk (2014). 
Dalam artikel ini dijelaskan, ketiga peneliti bersama tim telah 
melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman tentang 
bagaimana pola pembangunan di Greenville, SC dan daerah 
metro di sekitarnya mampu mempengaruhi kualitas air Sungai 
Reedy. Temuan utama penelitian memperlihatkan, dampak 
kualitas dan kuantitas air secara konsisten lebih tinggi pada 
skenario pertumbuhan di kawasan dengan luas wilayah yang 
dikembangkan lebih besar. Pada kawasan ini, jumlah aliran 
permukaan meningkat, sementara kualitas air sungai menurun.  

Sementara itu, Yan Lu, HongwenXu, Yuexiang Wang, dan 
Yang Yang (2017) juga telah melakukan penelitian dengan tema 
sungai, yaitu di Kota Huai'an pada Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Huaihe. Ketiga peneliti berusaha menghitung daya dukung 
lingkungan air sungai dari tahun 2005 hingga 2014, menggunakan 
metode analytichierarchyprocess (AHP). Hasil penelitian 
menunjukkan, faktor sosial memiliki dampak signifikan terhadap 
daya dukung lingkungan air, dan perubahannya pun relatif 
konsisten. Total populasi dan tingkat urbanisasi merupakan bentuk 
tekanan utama terhadap daya dukung lingkungan air pada DAS 
Huaihe di Kota Huai'an. 

Konsep Urban Water Management (UWM) harus 
dipertimbangkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, 
demikian disampaikan Huub J. Gijzen (2006). Sebagai sebuah 
konsep dengan pendekatan holistik, maka pengelolaan layanan air 
perkotaan berkaitan dengan sumber daya air secara keseluruhan. 
Pendekatan UWM menawarkan tiga langkah strategis, yaitu 1) 
pencegahan dan minimisasi pencemaran badan air, 2) pemulihan 
agar sungai dapat kembali memberikan banyak kemanfaatan, dan 
3) mensimulasi kapasitas selfpurification dari sungai penerima. 
Melalui strategi ini, pengelolaan tidak hanya dilakukan secara 
eksklusif dan berfokus pada pendekatan ujung pipa (endpipe) 
saja, karena pendekatan endpipeidentik dengan biaya tinggi serta 
tidak efektif. Proses alami harus dimaksimalkan agar pengelolaan 
sumber daya air perkotaan berjalan efektif dari sisi kualitas air, dan 
penyediaan air atau kuantitas air serta layanan sanitasi tersedia 
dengan baik. 
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Penelitian lain dengan tema sungai, dilaksanakan oleh TA 
Ayandiran, OO Fawole, dan SO Dahunsi (2017). Penelitian 
ditujukan untuk membangun basis data kualitas air di Sungai 
Oluwa, SouthWestern Nigeria, dari bulan April 2011 hingga Maret 
2012. Hasil penelitian memperlihatkan, pada semua parameter 
fisik sampel penelitian, kualitasnya belum melampaui Nigeria 
Standard Industry (NIS) untuk air minum. Hasil penelitian juga 
menunjukkan, semua logam berat, telah melampaui batas yang 
diizinkan NIS dan standar WHO untuk air minum. Selain itu, hasil 
penelitian menginformasikan, pada semua parameter kimia yang 
diteliti selama musim kemarau, nilainya sangat berbeda dengan 
sampel yang diuji pada musim hujan, kecuali untuk parameter 
BOD.  

RafaelaLaino-Guanes, Mario Gonza´lez-Espinosa, dan 
Neptalı´ Ramı´rez-Marcial (2016), melalui penelitian yang 
dilakukan berhasil menunjukkan, secara garis besar nilai 
parameter air sungai lebih tinggi selama musim kemarau (nilai 
oksigen terlarut lebih tinggi, sementara nilai total padatan terlarut, 
total padatan tersuspensi, total fosfor, COD, dan suhu lebih 
rendah). Kondisi air sungai berhubungan positif dengan tutupan 
hutan dan perlindungan hutan. Kedua variabel ini menjadi penting 
dalam menjaga keamanan air bagi masyarakat. Ancaman utama 
terhadap air dan kualitasnya, disebutkan sejalan dengan tingkat 
tekanan kegiatan masyarakat dan pembuangan air limbah yang 
tidak diolah. Penelitian dilaksanakan di enam daerah tangkapan 
air yang terletak di DAS Grijalva bagian atas, pada kawasan 
perbatasan Guatemala dan Meksiko. 

Pada tahun 2017, Richa Bhardwaj, Anshu Gupta, dan J.K. 
Garg, telah mempublikasikan hasil penelitiannya tentang sungai. 
Sebuah penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki pencemaran 
logam berat di Sungai Yamuna, Delhi. Penelitian dilakukan dari 
bulan Desember 2013 sampai dengan Agustus 2015. Hasil 
penelitian menunjukkan, nilai konsentrasi rata-rata keseluruhan 
logam berat secara berurutan adalah Fe> Cu >Zn> Ni > Cr > Pb 
>Cd. Hasil penelitian juga menetapkan, saluran pembuangan 
Najafgarh dan Shahdara sebagai dua sumber potensial yang 
bertanggung jawab atas kontaminasi logam berat yang terjadi di 
Sungai Yamuna. 
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Penelitian berikutnya dilaksanakan di Sungai ShahrChai, 
Danau Urmia, Iran, oleh KamranZeinalzadeha dan ElnazRezaeib 
(2017). Penelitian ditujukan untuk menyelidiki kemampuan teknik 
PrincipalComponentAnalysis (PCA) dalam mengidentifikasi 
dampak lingkungan dari berbagai kegiatan. Parameter kualitas air 
diukur setiap bulan dari enam aliran sungai yang dipengaruhi 
buangan pusat kegiatan rekreasi dan aktivitas pertanian. 
Kesimpulan penelitian memperlihatkan, berdasarkan teknik PCA 
pada lansekap berbeda, kualitas air di daerah hilir sungai 
mengalami penurunan kualitas cukup berarti. 

Selanjutnya diketahui bahwa, Herbert John Bavor dan 
Michael Waters (2016) telah melakukan investigasi kualitas air di 
Dionosoyiet Victoria basin, Kenya. Keduanya membuat pemodelan 
hidrologi dan kualitas air berdasarkan model CRC FE POND. 
Model ini diadaptasi untuk menggabungkan modul limpasan curah 
hujan berdasarkan teknik histogram isochronal dan sebagian 
prediksi stokastik kualitas air (TSS, TN dan TP) berdasarkan laju 
aliran masuk. Pemodelan dibuat pada periode waktu 11 tahun, 
yaitu dari bulan Januari 1994 hingga Desember 2004, dengan 
menggunakan data dari bulan Juni 2004 sampai dengan April 
2005. Hasil permodelan menunjukkan, Victoria basin mampu 
menurunkan 43% TSS, 41% TP dan 20% TN dengan rata-rata 
tingkat penurunan 21,3 TSS; 0,038 TP; dan 1,03 TN (kg/ha/hari). 
Temuan penelitian juga memperlihatkan, Victoria basin selain 
menjadi pusat kegiatan masyarakat kota, juga bermanfaat 
meningkatkan kualitas air. Pelestarian Dionosoyiet menjadi 
penting karena posisinya yang akan menjamin keberlanjutan 
pemanfaatan sumber daya air di Victoria Basin. 

Penelitian yang tidak kalah menarik telah dilaksanakan di 
 Sungai Limpopo, Afrika Selatan. Merupakan penelitian tentang 
distribusi spasial dan temporal dari komponen air sungai. Data 
distribusi dijadikan bahan perencanaan dan pengelolaan sumber 
daya air secara berkelanjutan. Penelitian dilakukan oleh Laurent 
Ahiablame dan RaghavanSrinivasan(2018). Hasil penelitian 
mengungkapkan, periode surplus air berlangsung satu hingga dua 
tahun, dan periode kering berlangsung tiga hingga lima tahun 
selama masa studi, yaitu dari tahun 1984 hingga tahun 2013. Hasil 
penelitian juga menunjukkan, 20% dari cekungan (sebagian besar 
wilayah timur) memiliki cukup air. Sementara 80% sisanya 
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mengalami kekeringan. Penelitian ini tentu saja dapat menjadi 
acuan bagi perumusan kebijakan pengelolaan Kali Surabaya, 
khususnya dalam upaya mengendalikan pencemaran agar tidak 
mendegradasi ekosistem sungai secara terus-menerus. 

Pada tahun 2014, EdytaKiedrzyn śka, MarcinKiedrzyn ́ski, 
Magdalena Urbaniak, dkk, mempublikasikan hasil penelitiannya 
dalam jurnal Ecological Engineering. Penelitian yang dilakukan tim 
ini ditujukan untuk mengkuantifikasi transfer nutrisi pada DAS 
Pilica, Polandia Tengah. Penelitian juga dilaksanakan untuk 
mengevaluasi pengaruh IPAL pada eutrofikasi Sungai Pilica dan 
Laut Baltik. Hasil penelitian memperlihatkan, rata-rata total fosfor 
(TP) dan total nitrogen (TN) yang keluar dari DAS Pilica, dua dan 
tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan beban rata-rata tahunan 
di wilayah Polandia dan Negara Baltik. Solusi yang ditawarkan dari 
hasil penelitian adalah, untuk perencanaan dan pengelolaan 
berkelanjutan DAS harus didasarkan pada konsep ekohidrologi 
dan rekayasa ekologi. 

Publikasi hasil penelitian dengan tema sungai telah 
dilakukan oleh J. Thompson, C.E. Pelc, W.R. Brogan III, dan T.E. 
Jordan pada tahun 2018. Dalam paper yang dipublikasikannya 
tersebut, disampaikan bahwa pelaksanaan penelitian ditujukan 
untuk mengukur nilai nutrisi serta endapan dalam aliran sebelum 
dan sesudah kegiatan restorasi sungai. Pada akhir penelitian 
diketahui, restorasi sungai meningkatkan fungsi aliran, 
menghilangkan 44,8% fosfat; 45,8% total fosfor; 48,3% amonium; 
25,7% nitrat; 49,7% total nitrogen; dan 73,8% sedimen 
tersuspensi. 

Penelitian CarolienKroeze, SilkeGabbert, NynkeHofstra, dkk 

(2016), memberikan contoh representatif dari sebuah model 
matematika untuk menyimulasikan aliran polutan dari darat ke laut 
pada skala global. Pendekatan pemodelan multi-polutan 
digunakan untuk memahami dan mengelola permasalahan 
kualitas air. Polutan sering kali berasal dari banyak sumber 
dengan dampak beragam. Pada sisi lain, model spasial yang ada, 
umumnya hanya fokus pada satu jenis polutan. Diperlukan suatu 
model baru yang mampu menganalisis gabungan polutan yang 
berpengaruh pada air permukaan. Model semacam itu dapat 
berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kuantitas dan kualitas air 
secara terintegrasi. 
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Selebihnya, pada paparan berikut akan disajikan bahasan 
topik utama dari materi penelitian, yaitu tentang pencemaran, 
fenomena sungai, dan pengelolaan sungai secara umum. 
Pencemaran lingkungan hidup, sesuai Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, diartikan sebagai masuk atau 
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen 
lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan definisi ini, baku mutu menjadi standar suatu 
lingkungan dinyatakan telah mengalami pencemaran atau tidak. 
Dalam Undang-undang yang sama, baku mutu lingkungan hidup 
diartikan sebagai ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sementara kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup dimaknai sebagai ukuran batas 
perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang 
dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap 
melestarikan fungsinya.  

Secara lebih spesifik, pencemaran air didefinisikan sebagai 
masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau 
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga 
melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Demikian 
definisi pencemaran air yang dijumpai dalam Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata 
Laksana Pengendalian Pencemaran Air. Pada perundangan yang 
sama, baku mutu air limbah diartikan sebagai ukuran batas atau 
kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. 
Jadi, untuk memastikan apakah Kali Surabaya telah mengalami 
pencemaran, maka kadar buangan atau polutan yang masuk ke 
dalam air sungai harus diukur dan konsentrasinya telah 
melampaui batas baku mutu air limbah. Di samping itu, buangan 
yang dimaksud juga telah menyebabkan perubahan sifat fisik, 
kimia, dan/atau hayati ekosistem sungai, sehingga Kali Surabaya 
dapat dinilai telah tercemar. 

Seperti dimaklumi, sumber daya air sungai dibutuhkan untuk 
berbagai kegiatan. Masing-masing jenis kegiatan membutuhkan 
air sungai dengan kualitas berbeda. Kualitas air adalah kondisi 
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kualitas yang dicerminkan oleh parameter fisik, biologis, kimia, dan 
radiologi dalam hubungannya dengan kualitas hidup. Pada 
kesempatan lain, juga sering digunakan istilah mutu air, yaitu 
karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu 
dari suatu sumber air. Dalam Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana 
Pengendalian Pencemaran Air, mutu air didefinisikan sebagai 
kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan 
parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Peruntukan suatu sungai ditentukan berdasarkan tingkat 
kualitas air sungai yang didasarkan pada baku mutu air. 
Sementara itu, untuk tujuan melindungi kualitas air sungai, maka 
kualitas limbah cair yang akan dibuang ke sungai juga diatur 
melalui penetapan baku mutu limbah cair. Baku mutu bersifat 
general atau berlaku umum untuk semua jenis badan air. Padahal 
sangat sulit menjumpai fenomena alam dengan karakteristik 
identik. Hampir semua fenomena alam adalah bersifat unik. Oleh 
karena itu, dibutuhkan kajian khusus untuk memahami kualitas air 
Kali Surabaya sesuai dengan kondisi badan air dan lingkungan di 
sekitarnya. Dengan demikian, rencana pengendalian pencemaran 
dan pemulihan sungai yang akan dirumuskan dapat disesuaikan 
dengan karakteristik Kali Surabaya. 

Sebagaimana diketahui, polutan air sungai dapat 
diklasifikasikan berdasarkan tiga hal, yaitu (1) perbedaan lokasi 
sumber polutan, meliputi sumber titik dan sumber non titik; (2) 
sejarah pembentukan air sungai; serta (3) macam polutan, meliputi 
polutan organik, polutan mudah menguap atau volatile, polutan 
berbahan dasar netral, dan polutan berbahan dasar asam. 
Penyebaran polutan air sungai dari sumber titik berkurang sejalan 
dengan pergerakan polutan menjauhi sumbernya, sampai tingkat 
kadar tidak membahayakan atau sangat rendah. Hal ini terjadi 
karena sungai memiliki kemampuan selfpurification. Proses 
pemurnian kualitas air sungai atau Selfpurification dapat berjalan 
selama belum melampaui batas kemampuan air sungai untuk 
melakukan swapentahiran atau proses pemurnian kualitas air 
sungai secara alami. Proses pemurnian tergantung waktu, jarak, 
jenis polutan, dan kondisi fisik sungai. Selfpurification juga 
ditentukan oleh faktor kuantitas aliran, waktu, perjalanan ke hilir, 
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temperatur air, dan aerasi. Proses pemurnian melibatkan 
mekanisme penyaringan atau filtration, penyerapan atau sorption, 
proses kimia, dekomposisi, dan pengenceran atau dilution(Hefni 
Effendi, 2003).  

Sumber utama air tawar di bumi adalah air permukaan 
(surfacewater) dan airtanah (groundwater). Air permukaan dapat 
berasal dari airtanah atau biasa disebut sebagai aliran dasar. 
Sebaliknya, air tanah juga dapat berasal dari air permukaan. 
Hubungan interaksi antara air permukaan dan air tanah 
dipengaruhi oleh gradien hidrolik. Air permukaan diklasifikasikan 
dalam dua kelompok, yaitu air tergenang (standingwateratau 
lentik) dan badan air mengalir (flowingwateratau lotik). Danau, 
rawa, kolam atau waduk adalah contoh air tergenang. Sementara 
sungai adalah contoh badan air mengalir. 

Air sungai berbeda dengan jenis air permukaan yang lain, 
karena cirinya yang dapat mengalir dengan arus searah pada 
kecepatan 0,1 – 1 m/dt. Kecepatan arus sungai dipengaruhi waktu, 
iklim, dan pola drainase. Pada sungai, biasanya terjadi 
percampuran masa air secara menyeluruh dan tidak terbentuk 
stratifikasi vertikal kolom air seperti pada danau. Kecepatan arus, 
erosi dan sedimentasi merupakan fenomena yang biasa terjadi di 
sungai. Kecepatan arus sungai dipengaruhi landscape, jenis 
batuan dasar, dan curah hujan. Makin rumit landscape, makin 
besar ukuran batuan dasar, dan makin besar curah hujan, maka 
kecepatan arus sungai juga makin besar. Sedimen penyusun 
dasar sungai memiliki ukuran bervariasi. Perbedaan jenis sedimen 
dasar mempengaruhi karakteristik kualitas air sungai, pergerakan 
air, dan porositas dasar sungai (Effendie, H, 2003). 

Sebagaimana disampaikan di awal bahasan, Kali Surabaya 
diindikasikan telah mengalami pencemaran. Hal ini disebabkan 
oleh adanya pelanggaran peraturan lingkungan yang dilakukan 
kalangan pelaku industri yang beroperasi di sepanjang bantaran 
alirannya. Pelanggaran terjadi akibat rendahnya kesadaran 
masyarakat industri untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya 
pencegahan pencemaran. Adanya anggapan bahwa kegiatan 
pengendalian pencemaran akan membebani biaya operasional 
industri, adalah salah satu penyebab rendahnya kesadaran 
masyarakat industri untuk terlibat dalam upaya-upaya 
pengendalian pencemaran sungai. Hal ini terjadi karena sebagian 
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besar pelaku industri masih menerapkan pendekatan sistem 
endofpipetreatmentdalam proses produksinya. Artinya, pelaku 
industri hanya fokus pada produk limbah yang dihasilkan dalam 
seluruh proses produksi industri, untuk kemudian diolah sehingga 
aman dibuang ke badan air. Sistem endofpipetreatmentmerupakan 
sebuah sistem yang hanya menitikberatkan pelaksanaan 
pengolahan limbah setelah limbah dihasilkan. Masyarakat industri 
belum tercerahkan oleh konsep industri hijau. Dalam pendekatan 
industri hijau, proses produksi dapat dirancang sehingga mampu 
meminimalkan hadirnya limbah dalam seluruh proses produksi. 
Konsep industri hijau mampu menekan biaya produksi, karena 
semua risiko dalam sistem produksi telah diantisipasi untuk dapat 
ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, secara 
berkelanjutan butuh dilakukan sosialisasi dan edukasi untuk 
mendorong penerapan konsep industri hijau oleh seluruh 
masyarakat industri, khususnya yang beroperasi di sepanjang 
bantaran Kali Surabaya. 

Adakalanya, saat suatu sungai telah tercemar berat, muncul 
kaidah berikut. Upaya pemulihan sungai tidak lagi perlu dilakukan, 
karena upaya pemulihan membutuhkan biaya dan tenaga lebih 
besar. Lebih mudah untuk melakukan pengalihan fungsi sungai ke 
sumber-sumber air lain yang kualitas airnya lebih bagus. Tindakan 
ini dianggap lebih murah, jika dibandingkan dengan melakukan 
pemulihan ekosistem sungai. Pada akhirnya, sungai dibiarkan mati 
dan dialihkan fungsinya menjadi tempat pembuangan limbah. 
Kualitas air sungai yang terus memburuk mengakibatkan biaya 
pengolahan air sungai sebagai baku air bersih menjadi tidak 
ditoleransi oleh PDAM. Pada kondisi ini, PDAM akan memilih 
memindahkan sumber air bakunya ke sumber air yang lain, 
dibandingkan harus menghentikan kerusakan dan melakukan 
pemulihan kualitas air sungai. Hal demikian tentu saja tidak boleh 
terjadi pada Kali Surabaya. Ekosistem sungai harus tetap lestari, 
karena sungai telah menjadi bagian dari kelangsungan hidup 
masyarakat dan Kota Surabaya. 
 
PEMBAHASAN 

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat 
mengurangi tekanan degradasi ekosistem Kali Surabaya agar 
tidak menjadi semakin parah, melalui upaya-upaya penyelamatan 



24 

Kali Surabaya yang direkomendasikan dari hasil penelitian. Di 
antara upaya penyelamatan yang lebih awal telah dilakukan, di 
samping melalui kegiatan penelitian, adalah dengan menginisiasi 
kegiatan-kegiatan untuk menginspirasi masyarakat agar lebih 
peduli terhadap kelestarian Kali Surabaya. Secara lebih khusus, 
kegiatan ditargetkan kepada para mahasiswa, selaku generasi 
penerus bangsa. Kegiatan yang digagas sekaligus dirancang agar 
dapat mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar di 
kampus.  

Dalam kurikulum Jurusan Teknik Lingkungan ITATS, baik 
pada jenjang Program Sarjana maupun Magister, terdapat mata 
kuliah Hidrologi dan Ekohidrologi. Melalui kedua mata kuliah ini, 
program-program kepedulian terhadap kelestarian sungai terus 
ditanamkan. Melakukan pengukuran air, baik kualitas maupun 
kuantitas, secara langsung pada badan air Kali Surabaya adalah 
di antaranya. Kualitas air sungai dimonitor mahasiswa dengan 
metode analisis laboratorium dan Makroinvertebrata secara 
bersamaan. Kegiatan monitoring kualitas air sungai telah menjadi 
bagian dari rencana pembelajaran kedua mata kuliah tersebut. 
Alhasil, mahasiswa akan memahami nilai penting keberadaan 
sungai, sehingga punya kepedulian untuk berperan aktif dalam 
upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem Kali 
Surabaya. Pada gilirannya, para Mahasiswa diharapkan akan 
menularkan ilmunya kepada masyarakat secara lebih luas. 
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Gambar 2. Mahasiswa S1 Teknik Lingkungan sedang melakukan pengukuran kualitas air 
Kali Surabaya secara langsung di lapangan, sebagai bagian dari proses belajar mengajar 
mata kuliah Hidrologi dan menanamkan kepedulian terhadap kelestarian Kali Surabaya 

 

 
Gambar 3. Mahasiswa S2 Teknik Lingkungan sedang melakukan monitoring pembuangan 

limbah industri di Kali Surabaya, sebagai bagian dari proses belajar mengajar mata 
kuliahEkohidrologi dan menggugah kepedulian terhadap upaya pengendalian pencemaran 

Kali Surabaya 
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Sebagaimana tujuan dilakukannya penelitian, maka variabel 

penelitian meliputi empat variabel berikut. Pertama, berupa 
variabel kualitas air sungai dan kualitas air limbah. Variabel kedua 
dan ketiga berupa variabel pelaksanaan Ijin Pembuangan Air 
Limbah dan variabel potensi serta kendala yang dihadapi industri 
dalam pelaksanaan Ijin Pembuangan Air Limbah. Variabel 
keempat meliputi variabel faktor-faktor yang dibutuhkan dalam 
menyusun strategi pengendalian pencemaran dan pemulihan Kali 
Surabaya.  

Data dikumpulkan dari daerah penelitian, yaitu pada lintasan 
Kali Surabaya yang mengalir di Kabupaten Gresik dan Kota 
Surabaya. Sasaran penelitian meliputi industri yang tergabung 
dalam Kawasan Industri DriyorejoWarugunung di wilayah 
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan Kecamatan Waru 
Gunung Kota Surabaya. Industri yang menjadi sasaran kegiatan 
penelitian, dipilih berdasarkan analisis data kepemilikan Ijin 
Pembuangan Air Limbah, data pemantauan kualitas limbah 
industri, dan data kasus lingkungan. Dengan kata lain, industri 
target diklasifikasikan dalam kelompok 01, yaitu industri yang 
memiliki Ijin Pembuangan Air Limbah dengan kinerja di bidang 
lingkungan baik; kelompok 02, yaitu industri yang memiliki Ijin 
Pembuangan Air Limbah dengan kinerja di bidang lingkungan 
kurang baik; dan kelompok 03, yaitu industri yang belum memiliki 
Ijin Pembuangan Air Limbah. Kelompok 01 dan 02 masing-masing 
terdiri dari 6 perusahaan dan kelompok 03 meliputi 4 perusahaan. 
Pada Gambar 3, disampaikan sebaran lokasi perusahaan tempat 
pengambilan sampel air limbah dan dilakukannya kajian pentaatan 
pelaksanaan Ijin Pembuangan Air Limbah. 
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Gambar 4. Lokasi pengukuran kualitas air limbah pada 16 perusahaan  

di sepanjang aliran Kali Surabaya yang menjadi sasaran kegiatan Penelitian 

 
Selanjutnya pada Tabel 1 sampai Tabel 3 disajikan hasil 

pengujian kualitas air limbah dari 16 perusahaan yang 
diperbandingkan dengan baku mutu air limbah. 
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Tabel 1. Kualitas Air Limbah Industri Target Kelompok 01 

 

 
 

  

Kode Perusahaan L1.1 Kode Perusahaan L1.2 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 BOD mg/l 70,00 69,87 1 BOD mg/l 70,00 30,55 

2 COD mg/l 150,00 121,26 2 COD mg/l 150,00 52,00 

3 TSS mg/l 70,00 28,00 3 TSS mg/l 70,00 9,00 

4 Pb mg/l 0,10 0,00 4 Pb mg/l 0,10 0,00 

5 pH - 6-9 7,16 5 pH - 6-9 7,80 

Kode Perusahaan L1.3 Kode Perusahaan L1.4 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 BOD mg/l 70,00 68,44 1 BOD mg/l 50,00 27,40 

2 COD mg/l 150,00 118,00 2 COD mg/l 100,00 48,00 

3 TSS mg/l 70,00 16,00 3 TSS mg/l 200,00 22,00 

4 Pb mg/l 0,10 0,00 4 Zn mg/l 10,00 0,08 

5 pH - 6-9 7,71  
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Tabel 1. Lanjutan 

 
  

Kode Perusahaan L1.5 Kode Perusahaan L1.6 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 BOD mg/l 60,00 58,00 1 COD mg/l 100,00 41,00 

2 COD mg/l 100,00 98,00 2 TSS mg/l 50,10 22,00 

3 TSS mg/l 50,00 49,00 3 TDS mg/l 1500,00 1350,00 

4 
Minyak 
Lemak 

mg/l 5,00 0,16 4 pH - 6-9 8,19 

5 Sulfida (H2S) mg/l 0,50 0,10  

6 pH - 6-9 7,72 
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Tabel 2. Kualitas Air Limbah Industri Target Kelompok 02 

  

Kode Perusahaan L2.1 Kode Perusahaan L2.2 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 BOD mg/l 80,00 24,71 1 BOD mg/l 100,00 96,11 

2 COD mg/l 150,00 40,00 2 COD mg/l 200,00 178,00 

3 TSS mg/l 60,00 15,00 3 TSS mg/l 100,00 98,00 

4 NH3-N mg/l 5,00 2,03 4 
Minyak 
Lemak 

mg/l 30,00 6,68 

5 pH - 6-9 7,46 5 pH - 6-9 7,72 

Kode Perusahaan L2.3 Kode Perusahaan L2.5 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 BOD mg/l 50,00 12,22 1 BOD mg/l 70,00 67,00 

2 COD mg/l 100,00 21,00 2 COD mg/l 150,00 112,20 

3 TSS mg/l 30,00 6,00 3 TSS mg/l 70,00 38,00 

4 
Minyak 
Lemak 

mg/l 6,00 0,00 4 Pb mg/l 0,10 0,00 

5 pH - 6-9 7,98 5 pH - 6-9 6,95 
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Kode Perusahaan L2.4 Kode Perusahaan L2.6 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 COD mg/l - 22,00 1 BOD mg/l 75,00 26,05 

2 BOD mg/l - 38,00 2 COD mg/l 180,00 44,00 

3 TSS mg/l 100,00 11,00 3 TSS mg/l 60,00 7,00 

4 Cr mg/l 1,00 0,19 4 
Minyak 
Lemak 

mg/l 15,00 1,99 

5 Ni mg/l 0,50 0,08 5 
Phospate 

(P2O4) 
mg/l 10,00 1,13 

6 Zn mg/l 15,00 0,09 6 
Detergent 

(LAS) 
mg/l 30,00 3,26 

7 Mn mg/l 5,00 0,11 7 pH - 6-9 7,51 

8 Cd mg/l 0,10 0,00  

9 Pb mg/l 1,00 0,00 

10 pH - 6-9 7,5 
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Kode Perusahaan L3.1 Kode Perusahaan L3.3 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

1 BOD mg/l 150,00 290,00 1 BOD mg/l 100,00 50,00 

2 COD mg/l 300,00 496,00 2 COD mg/l 350,00 88,00 

3 TSS mg/l 100,00 215,00 3 TSS mg/l 250,00 13,00 

4 CN mg/l 0,20 0,00 4 Minyak Lemak mg/l 0,25 0,00 

5 pH - 6-9 7,5 5 
Amonia Total 
(NH3-N) 

mg/l 20,00 0,12 

Kode Perusahaan L3.2 6 pH - 6-9 7,9 

No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

Kode Perusahaan L3.4 

1 BOD mg/l - 21,00 No Paramater Satuan 
Baku 
Mutu 

Hasil 
Analisis 

2 COD mg/l - 36,00 1 BOD mg/l 50.00 8750,00 

3 TSS mg/l 20,00 219,00 2 COD mg/l 150,00 14800,00 

4 CN mg/l 0,20 0,00 3 TSS mg/l 50,00 224,00 

5 Cr+6 mg/l 0,10 1,16 4 Phenol mg/l 1,00 0,69 

6 Cr total mg/l 0,50 1,56 5 Total Crom mg/l 1,00 1,24 

7 Cu mg/l 0,60 0,37 6 Minyak Lemak mg/l 3,60 12,00 

8 Zn mg/l 1,00 0,37 7 
Amonia Total 
(NH3-N) 

mg/l 8,00 4,77 

9 Ni mg/l 1,00 1,13 8 Sulfida (H3S) mg/l 0,30 0,26 

10 Cd mg/l 0,05 0,08 9 pH - 6-9 4,65 



33 

Tabel 3. Kualitas Air Limbah Industri Target Kelompok 03 

 

11 Pb mg/l 0,10 0,03      

12 pH - 6-9 7,63      
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Hasil penelitian menunjukkan, pada industri target kelompok 
01 dan 02, semua parameter yang diuji belum melampaui baku 
mutu air limbah. Ini mengilustrasikan bahwa semua industri target 
dalam kelompok 01 dan 02 telah menaati pelaksanaan Ijin 
Pembuangan Air Limbah. Sementara, hasil analisis air limbah 
pada industri target kelompok 03, memperlihatkan bahwa tiga 
industri belum menaati ketentuan Ijin Pembuangan Air Limbah. 
Kondisi ini diperlihatkan oleh parameter air limbah yang diuji 
semua masih melampaui baku mutu air limbah dan hanya satu 
industri yang kualitas air limbahnya masih memenuhi ambang 
baku mutu air limbah. 

Sementara berdasarkan hasil kajian tentang kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan Ijin Pembuangan Air Limbah oleh 
industri dicatat beberapa hal berikut. 
1. Instansi pemberi izin usaha dirasa masih kurang peduli 

terhadap pengawasan perizinan yang dikeluarkannya. 
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran (selfcontrol) para 

penanggung jawab kegiatan/usaha dalam rangka 
pengendalian pencemaran limbah industri yang dihasilkannya. 

3. Masih rendahnya tingkat partisipasi dan kepedulian 
masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap buangan 
limbah industri atau masih tingginya ketergantungan 
masyarakat kepada pemerintah dalam pengawasan. 

4. Beberapa penanggung jawab kegiatan/usaha berpersepsi 
bahwa biaya pengelolaan dan pengendalian 
limbah/pencemaran lingkungan membebani biaya produksi. 

5. Kurang transparannya informasi pengelolaan lingkungan dari 
industri. 

Wali kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kualitas 
Air Dan Pengendalian Air Limbah, sebenarnya telah menjamin 
kualitas air di Surabaya agar sesuai dengan baku mutu air melalui 
upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta 
pemulihan kualitas air. Dalam perundangan ini dijelaskan, Wali 
kota berwenang melakukan pemantauan kualitas air paling sedikit 
1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan. Hasil pemantauan akan 
menjadi dasar pertimbangan status mutu air dan kelas air pada 
sumber air. Selain itu, Wali kota juga berwenang menetapkan 
daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Penetapan 
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daya tampung beban pencemaran air pada sumber air digunakan 
sebagai dasar: 

a. penetapan Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber air;  
b. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian air 

limbah;  
c. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan  
d. penentuan mutu air sasaran.  
e. Selanjutnya, untuk pengendalian air limbah dilakukan 

melalui: 
f. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;  
g. menetapkan Izin Pembuangan Air Limbah; dan  
h. menetapkan Rencana Induk SPAL (Sistem Pengelolaan Air 

Limbah) 
Dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya pada Pasal 16 

Ayat 1, disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang 
air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah. 
Sementara di Ayat 2 dituliskan, setiap penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pembuangan Air 
Limbah. Oleh karena itu, dalam upaya pengendalian air limbah, 
Wali kota Surabaya melakukan pembinaan melalui: 

a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 
terpadu;  

b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka 
penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan 
efisiensi sumber daya;  

c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau  
d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-

forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang 
pengendalian air limbah.  

e. Pembinaan juga dilakukan melalui: 
f. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian air limbah;  

g. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air 
limbah;  

h. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk 
efisiensi penggunaan sumber daya;  
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i. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;  
j. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai 

perkembangan ilmu dan teknologi;  
k. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-

forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang 
pengendalian air limbah; dan/atau  

l. penerapankebijakaninsentifdan/ataudisinsentif.  
Pada Pasal 24 dan 25 disebutkan, setiap pemegang Izin 

Pembuangan Air Limbah wajib untuk: 
a. membuat rencana penanggulangan pencemaran air;  
b. melakukan penanggulangan dan pemulihan;  
c. menaati kewajiban yang melekat pada Izin Pembuangan 

Air Limbah; dan  
d. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada wali kota 

melalui badan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.  
Dijelaskan juga, setiap pemegang Izin Pembuangan Air 

Limbah dilarang: 
a. melakukan pengenceran air limbah;  
b. membuang air limbah ke air atau sumber air yang melebihi 

baku mutu air limbah;  
c. membuang air limbah ke media lingkungan di luar lokasi 

yang ditetapkan;  
d. membuang air limbah secara langsung tanpa melakukan 

pengolahan; atau  
e. membuang air limbah yang mengandung bahan berbahaya 

dan beracun dan produk rekayasa genetika.  
Keterlibatan seluruh komponen masyarakat dibutuhkan 

dalam upaya pengendalian pencemaran. Artinya, Setiap orang 
yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat 
memberikan pengaduan atau informasi kepada Wali kota atau 
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Pengaduan 
disampaikan melalui Kelurahan dan/atau Kecamatan. Selanjutnya 
Lurah dan/atau Camat menyampaikan pengaduan kepada Wali 
kota atau Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Atas 
pelanggaran yang terjadi, Wali kota berwenang menerapkan 
sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi 
berupa:  

a. teguran tertulis; 
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b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan Izin Pembuangan Air Limbah; dan/atau  
d. pencabutan Izin Pembuangan Air Limbah.  

Berdasarkan data dan informasi sebagaimana disampaikan, 
dirumuskan rencana kegiatan pengendalian pencemaran dan 
pemulihan kualitas air Kali Surabaya. Rencana kegiatan dibuat 
dengan asumsi seluruh komponen masyarakat memiliki kegiatan 
pengelolaan lingkungan secara baku. Oleh karena itu, dibutuhkan 
keterbukaan informasi tentang kegiatan pengelolaan lingkungan, 
alokasi pendanaan, serta sosialisasi kesadaran masyarakat untuk 
turut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan. Elemen kunci 
program kegiatan pengendalian pencemaran dan pemulihan 
kualitas air Kali Surabaya adalah program pendayagunaan melalui 
kemitraan, pembinaan kesadaran dan perilaku, serta pengawasan 
dan pengendalian.  

Bentuk sosialisasi atas program kegiatan pengendalian 
pencemaran dan pemulihankualitas air Kali Surabaya dapat 
dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas sederhana. Contoh 
kegiatan sederhana yang telah dilakukan adalah, dengan 
melibatkan mahasiswa bersama ibu-ibu yang tergabung dalam 
kelompok Kader Lingkungan dan tinggal di bantaran sungai, 
melakukan kegiatan kerja bakti mengumpulkan sampah plastik 
yang berserakan di pinggir sungai. Kegiatan ini merupakan bentuk 
kampanye untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar 
lebih peduli dan terlibat dalam upaya pengendalian pencemaran 
Kali Surabaya. Melalui kegiatan ini, diharapkan lebih banyak lagi 
masyarakat yang terinspirasi untuk mengagas kegiatan lain yang 
memiliki dampak lebih besar terhadap kelestarian Kali Surabaya. 
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Gambar 4. Kegiatan bersih-bersih sampah di bantaran Kali Surabaya yang dilakukan 

mahasiswa dan Ibu-Ibu Kader Lingkungan yang tinggal di bantaran sungai 

 
Kegiatan lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan 

kegiatan wisata susur sungai. Lagi-lagi mahasiswa dilibatkan 
dalam kegiatan ini. Sebagai generasi milenial, diharapkan para 
mahasiswa dapat mempublikasikan dokumentasi aktivitas wisata 
susur sungai yang dilakukan melalui media sosial. Dengan 
demikian, masyarakat luas akan lebih mengenal dan menyaksikan 
betapa bentang alam kawasan Kali Surabaya punya potensi besar 
untuk dikembangkan dan dilestarikan ekosistemnya. 
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Gambar 5. Kelompok mahasiswa ITATS yang mengikuti  

kegiatan wisata susur Kali Surabaya 

 

Strategi pengendalian pencemaran dan pemulihan Kali 
Surabaya dapat dilaksanakan melalui aktivitas-aktivitas berikut. 

a. Membangun visi pengelolaan sumber daya air Kali 
Surabaya dengan menetapkan standar kualitas air jangka 
panjang. 

b. Menyusun rencana umum jangka panjang yang disepakati 
sejumlah pihak terkait dengan permasalahan degradasi 
kualitas air sungai. Rencana dapat dilaksanakan secara 
bertahap. Rencana kegiatan disusun berdasarkan 
parameter ancaman paling krusial. 

c. Membangun komunikasi di antara para pemangku 
kepentingan untuk bersama-sama memulihkan ekosistem 
Kali Surabaya. 

d. Pemantauan jalannya program yang telah dilaksanakan 
secara berkala. 

Rekomendasi atas rencana tindak lanjut dari strategi 
pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air Kali 
Surabaya tersebut, meliputi empat kegiatan berikut. 

a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi 
kegiatan. 

b. Menyiapkan rencana umum pemulihan kualitas air Kali 
Surabaya. 
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c. Memprioritaskan penanganan limbah berbahaya agar tidak 
merugikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan, 
khususnya pada badan air Kali Surabaya. 

d. Melakukan aksi pemulihan kualitas air dan lingkungan di 
sepanjang Kali Surabaya. 

Pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air Kali 
Surabaya dapat dilaksanakan melalui kegiatan berbasis partisipasi 
aktif masyarakat industri. Di antara kegiatan-kegiatan yang dapat 
dilaksanakan adalah sebagai berikut. 

a. Membangun kesadaran dengan membantu kelompok 
masyarakat maupun individu untuk mendapatkan 
kesadaran dan kepekaan terhadap permasalahan yang 
muncul di Kali Surabaya. 

b. Berbagi pengetahuan dengan kelompok masyarakat 
maupun individu untuk mendapatkan pengalaman dan 
pemahaman dasar tentang Kali Surabaya beserta 
permasalahannya. 

c. Membangun perilaku kelompok masyarakat dan individu 
guna menumbuhkan rasa menghargai dan prihatin 
terhadap permasalahan Kali Surabaya, serta memotivasi 
untuk senantiasa berperan aktif menjaga dan memperbaiki 
lingkungan. 

d. Membangun partisipasi dengan memberikan kesempatan 
kepada kelompok masyarakat atau individu untuk aktif 
terlibat dalam segala tingkat kegiatan penyelesaian 
permasalahan Kali Surabaya. 

e. Melakukan perjanjian kerja sama dengan sejumlah pihak, 
khususnya yang menaruh perhatian pada permasalahan 
pencemaran Kali Surabaya. 

Pendekatan sistem dibutuhkan sebagai bentuk strategi 
sistematis dalam rencana pengendalian pencemaran dan 
pemulihan kualitas air Kali Surabaya. Pendekatan yang mampu 
menggambarkan kompleksitas permasalahan secara terstruktur 
dan diwujudkan dalam kebijakan terarah. Pendekatan yang 
didasarkan pada hubungan saling ketergantungan di antara pihak-
pihak yang terlibat. Artinya, upaya pengendalian dan pemulihan 
Kali Surabaya diarahkan kepada pengelolaan lingkungan secara 
komprehensif dan saling sinergi. 
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Pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air Kali 
Surabaya harus didukung penuh oleh kebijakan pelaku industri 
melalui penyediaan dana operasional. Masyarakat industri dapat 
mengagas kegiatan pelatihan-pelatihan yang mampu 
menumbuhkan kepedulian pada kelestarian ekosistem Kali 
Surabaya. Kesadaran bersama untuk menjaga keutuhan ekologi 
dan keanekaragaman hayati Kali Surabaya harus terus 
disosialisasikan. Kebijakan masyarakat industri yang demikian 
perlu dukungan sepenuhnya dari pemerintah dalam bentuk 
regulasi, pembinaan masyarakat, dan pendampingan pengelolaan 
lingkungan.  
 
SIMPULAN 

Industri target pada kelompok 01 dan 02, telah menaati 
pelaksanaan Ijin Pembuangan Air Limbah. Hal ini dibuktikan 
dengan hasil pengujian semua parameter air limbah yang belum 
melampaui baku mutu air limbah. Sementara, hasil analisis air 
limbah pada industri target kelompok 03, memperlihatkan bahwa 
tiga industri belum menaati ketentuan Ijin Pembuangan Air 
Limbah, karena parameter air limbah yang diuji semua masih 
melampaui baku mutu air limbah dan hanya satu industri yang 
memenuhi ambang baku mutu air limbah. 

Rencana kegiatan pengendalian pencemaran dan pemulihan 
kualitas air Kali Surabaya terdiri atas dua sub sistem, yaitu sistem 
kemitraan dalam pengelolaan lingkungan, serta sistem 
pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air Kali 
Surabaya. Kedua sistem tersebut, dalam implementasinya 
melibatkan pemberdayaan masyarakat.  
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AIR BALAS KAPAL DI PERAIRAN INDONESIA:BERKAH ATAU 
BENCANA 

 
Minto Basuki, Lukmandono, Maria Margareta ZauBeu, 

JoaoGuterres 
 

Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden RI, telah 
memasuki periode kedua, di mana salah satu fokusnya adalah 
pengembangan kemaritiman. Indonesia sebagai Negara kelautan 
sangat memerlukan program tersebut dalam rangka menggapai 
kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur merata pada semua 
wilayah. Perwujudan ini dilakukan dengan mengurangi disparitas 
harga kebutuhan pokok yang ada di seluruh wilayah kepulauan 
Indonesia. Salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah 
penyediaan infrastruktur yang mendukung program tol laut. Tol 
laut adalah sebuah program konektivitas yang menghubungkan 
antar wilayah. Tol laut didukung oleh armada kapal yang 
maksimal, pelabuhan dan infrastruktur lain yang berperan. 
Menggunakan kapal, akan dapat mengangkut barang dan 
penumpang dalam jumlah yang cukup besar sekali angkut. Salah 
satu faktor yang harus diwaspadai dalam pengangkutan 
menggunakan kapal, adalah terjadinya pertukaran spesies yang 
terbawa dalam air balas kapal. Dengan dimasukkannya air laut ke 
dalam lambung kapal lewat sea-chest sampai ke dalam tangki 
balas, maka akan terdapat pengurangan tekanan hidrostatis pada 
lambung kapal, air balas dapat membantu memberikan stabilitas 
melintang kapal, air balas dapat meningkatkan kemampuan 
propulsi kapal dan kemampuan oleh gerak kapal (manuver), air 
balas kapal dapat sebagai kompensasi perubahan berat kapal 
dalam berbagai kondisi beban muatan kapal yang berubah setiap 
adanya pemuatan di mana tergantung pada berat jenis muatan 
dan begitu juga dengan bahan bakar dan air tawar yang 
dikonsumsi kapal juga mengalami perubahan dalam perjalanan 
kapal, maka kehadiran air balas sangat diperlukan. Kegiatan 
memasukkan dan mengeluarkan air laut dari dan ke dalam kapal 
tampaknya seperti kegiatan yang tidak menimbulkan masalah dan 
juga kegiatan yang tidak ada salahnya dan kegiatan ballasting 
kapal ini sangat penting untuk pengoperasi pelayaran kapal yang 
aman dan efisien, namun tidak disadari bahwa kegiatan ini dapat 
menimbulkan perubahan ekologi laut, menimbulkan permasalahan 
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ekonomi dan menimbulkan dampak kesehatan yang serius pada 
biota laut dan manusia karena banyaknya kedatangan spesies laut 
yang diakibatkan oleh adanya air balas kapal. Kegiatan balas ini 
telah diatur dalam konvensi internasional oleh IMO (International 
Maritime Organization) yang lahir dari London Protocoldan London 
Convention yaitu tentang Pencegahan Pencemaran Laut karena 
Pembuangan Limbah dan Material lain (Basuki etal, 2018c). 

Sesuai dengan aturan internasional, setiap kapal harus 
mempunyai sebuah sistim berkaitan dengan Ballast Water 
Management. Sistem Ballast Water Managementini meliputi 
prosedur keselamatan kapal dan awak kapal, tindakan yang harus 
diambil dalam pelaksanaan pengelolaan air balas kapal, prosedur 
pembuangan, prosedur koordinasi, petugas onboard, dan 
persyaratan pelaporan berkaitan dengan tindakan pengelolaan air 
balas kapal (Guteresdkk, 2018). 

Luasnya perairan laut yang menjadi teritorial Indonesia, 
menuntut pengambil kebijakan untuk bisa bekerja secara efektif 
dan efisien. Tuntutan ini dalam rangka memenuhi isu-isu yang 
berkaitan dengan lingkungan, dan dalam rangka memenuhi slogan 
blueocean dari IMO (International Maritime Organization). Sesuai 
dengan semangat pemerintah dalam pengembangan tol laut dan 
sebagai poros maritim dunia, seyogyanya pemerintah juga 
berkomitmen menjalankan aturan internasional yang telah di rilis 
oleh IMO (International Maritime Organization). Pemerintah 
Indonesia telah meratifikasi aturan tersebut pada November 2015 
dan sampai saat ini sudah berjalan selama 3 tahun, dan kesiapan 
serta penerapan aturan tersebut perlu ditindaklanjuti secara efektif 
dan efisien. Kesiapan tersebut meliputi, peraturan perundangan 
sebagai payung hukum, kesiapan sumber daya manusia 
pendukung, persiapan fasilitas dan sarana pendukung lainnya 
(Basuki etal, 2019a). 

Pengelolaan air balas kapal harus dilakukan secara 
terintegrasi dengan melibatkan instansi atau badan pemerintah 
yang berkompeten. Pengelolaan dan pengawasan tersebut bisa 
melibatkan:  

a. Instansi pengelola pelabuhan, dalam hal ini adalah PT. 
Pelabuhan Indonesia yang diwakili oleh PT. Pelindo I, PT. 
Pelindo II, PT. Pelindo III dan PT. Pelindo IV. 
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b. Badan pemerintah yang ditugasi dalam operasional dan 
pengawas serta pemberi ijin dalam hal lalu lintas kapal, 
yaitu KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan). 

c. Badan Pemerintah yang ditugasi dalam pengamanan laut 
dan pantai yang berkaitan dengan penerapan aturan 
pemerintah dan aturan Internasional, yaitu KPLP 
(Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai). 

d. Badan Pemerintah yang ditugasi dalam  pengawasan 
lingkungan, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup. 

 
JUMLAH AIR BALAS YANG DI BUANG KAPAL 

Transportasi moda laut adalah salah satu bentuk 
transportasi yang efektif dan efisien dalam pemindahan manusia, 
barang dan jasa dari satu tempat ke ke tempat lain. Kapal dalam 
satu kali pelayaran bisa mengangkut komoditas dalam jumlah 
yang besar, khususnya perdagangan antara Negara dan antar 
benua. Terus berkembangnya perdagangan dunia, di mana 2/3 
barang dan jasa ditransportasikan melalui media laut. Hal ini akan 
membawa konsekuensi adanya pertumbuhan akan kebutuhan 
jumlah kapal pengangkut barang dan jasa, baik dalam kuantitas 
dan kualitas. Peningkatan kebutuhan kapal dalam transportasi 
komoditas akan diikuti meningkatnya lalu lintas pelayaran dunia. 
Peningkatan jumlah kapal dan jumlah pelayaran antar Negara dan 
antar benua, salah satunya akan membawa dampak kepada 
lingkungan (Basuki dkk., 2018a).  

Perairan Indonesia yang terletak dalam lalu lintas kapal 
dunia juga terimbas dengan peningkatan pertumbuhan jumlah 
kapal akibat meningkatnya perdagangan global. Jumlah kapal 
yang terus meningkat sebagai dampak pertumbuhan ekonomi 
secara global, harus bisa diantisipasi oleh pemerintah, karena ini 
akan membawa dampak positif dan negatif. Dalam program tol 
laut yang sekarang sebagai bagian program pemerintah, 
pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan peningkatan 
infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun pemerintah berupa 
pelabuhan, kapal dan pendukungnya. Menurut data, sudah ada 
sekitar 663 pelabuhan yang ada di Indonesia, baik pelabuhan 
yang dikelola dan diusahakan oleh pemerintah dan swasta. 

Dengan mengelola sejumlah pelabuhan yang ada, sejumlah 
data kunjungan kapal yang bisa dicatat oleh pengelola pelabuhan 
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di Indonesia selama kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2016, 
adalah seperti tabel 1 dan gambar 1. 

 
Tabel 1. Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Indonesia 

 
 

 
Gambar 1. Jumlah Kunjungan Kapal Tahun 2012-2016 

 

Berdasarkan data seperti tabel 1 dan gambar 1 di atas, 
jumlah kunjungan kapal mempunyai kecenderungan menurun, 
baik dari sisi jumlah kapal dan GT (GrossTonnage) kapal. 
Berkaitan dengan jumlah air balas kapal yang dibuang, penurunan 
ini harus tetap kita waspadai dalam kaitan dengan jumlah air balas 
kapal yang dibuang dan sebaran spesies invasif yang dibawa 
dalam air balas kapal. 

Proses pemindahan barang melalui media transportasi laut, 
dapat dilakukan dengan menggunakan kemasan dalam peti 
kemas, maupun menggunakan non peti kemas. Sedangkan jumlah 
komoditas yang ditransportasikan dari satu daerah ke daerah lain, 
baik yang menggunakan peti kemas maupun barang non peti 
kemas selama periode tahun 2012-2016 untuk keseluruhan 
pelabuhan di Indonesia seperti tabel 2 dan tabel 3. 

2012 2013 2014 2015 2016

Unit                  28,401                     37,392                  39,918                   35,381                30,843 

GT         117,287,482            148,586,882         125,519,059          134,133,007       126,439,278 

Unit                170,405                   224,354                239,505                 212,286              185,059 

GT         703,724,891            891,521,292         753,114,352          804,798,042       758,635,668 

Unit 198,806.00         261,746.14             279,423.00         247,667.00          215,902.00        

GT 821,012,373.00  1,040,108,174.00   878,633,411.00  938,931,049.00   885,074,946.00 
Total
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Tabel 2. Arus Peti kemas Yang Ditransportasikan Periode 2012-2016 

 
 

Tabel 3. Arus Barang Non Peti Kemas Yang Ditransportasikan Periode 2012-2016

 
 
Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 di atas, jumlah komoditas 

yang diangkut dan dibongkar pada pelabuhan di Indonesia cukup 
banyak. Hal ini menandakan bahwa Pelabuhan di Indonesia 
merupakan salah satu tujuan perdagangan dunia lewat kegiatan 
ekspor dan impor. Kegiatan impor dan ekspor, tentunya akan 
diikuti dengan jumlah kunjungan kapal yang melakukan proses 
bongkar muat. Kegiatan bongkar muat tersebut, akan diikuti 
dengan kegiatan ballasting dan deballasting, serta berpotensi 
banyaknya air balas kapal yang dibuang pada wilayah kolam 
pelabuhan. 

Secara deterministik, potensi air balas kapal yang dibuang 
kapal berdasarkan jumlah kunjungan kapal pada tabel 1 dan 
gambar 1, dapat dilihat seperti gambar 2 dan gambar 3.  

 

 
Gambar 2. Air Balas Yang di Buang Kapal  

di Perairan Indonesia Tahun 2012-2016 (ton) 

2012 2013 2014 2015 2016

1 Perdagangan Internasional TEU’s        5,509,320.00           6,190,907.27        6,119,769.05         5,886,983.80      6,267,287.27 

2 Perdagangan Domestik TEU’s        6,611,184.00           7,429,088.73        7,343,722.86         7,064,380.56      7,520,744.73 

Total TEU’s 12,120,504.00    13,619,996.00        13,463,491.91    12,951,364.36     13,788,032.00   

Tahun
No Alur Pelayaran Satuan

2012 2013 2014 2015 2016

1 Perdagangan Internasional Ton    167,452,449.55       196,071,355.45    202,544,681.36     133,118,884.55    97,276,051.82 

2 Perdagangan Domestik Ton    200,942,939.45       235,285,626.55    243,053,617.64     159,742,661.45  116,731,262.18 

Total Ton 368,395,389.00  431,356,982.00      445,598,299.00  292,861,546.00   214,007,314.00 

Tahun
No Alur Pelayaran Satuan
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Gambar 3. Air Balas Yang di Buang Kapal  

di Perairan Indonesia Tahun 2012-2016 (kL) 

 

Melihat potensi seperti pada gambar 2 dan gambar 3, maka 
potensi masuknya spesies yang invasif dari perairan wilayah lain 
juga akan semakin besar. Potensi buangan air balas kapal 
tersebut juga akan berpengaruh terhadap ekologi yang ada pada 
pelabuhan di mana air balas kapal tersebut dibuang. Antisipasi 
dan kewaspadaan perlu dilakukan oleh para pengelola pelabuhan, 
mengingat terus meningkatnya arus perdagangan dunia dan 
meningkatnya jumlah kunjungan kapal di wilayah perairan 
Indonesia. 
 
EKSTERNALITAS AIR BALAS KAPAL 

Pengelolaan pelabuhan di Indonesia, ada beberapa 
eksternalitas yang harus diperhatikan. Eksternalitas dari proses 
pengelolaan air balas kapal perlu mendapatkan perhatian, hal ini 
berkaitan dengan isu-isu lingkungan yang berkembang 
belakangan ini. Hubungan arus kontainer dan arus barang dengan 
biaya eksternalitas karena emisi CO2, kerusakan air laut 
(pencemaran air laut), eksternalitas kebisingan akibat operasional 
Pelabuhan (lalu lintas kapal, alat angkut, alat angkat), dapat dilihat 
pada gambar 1. Emisi CO2 adalah emisi karena proses 
pembakaran bahan bakar fosil yang dilakukan oleh operasional 
mesin bantu pada kapal yang meliputi operasional genset kapal 
dan genset pelabuhan untuk membantu proses bongkar muat. Di 
samping operasional kapal, emisi CO2 juga dihasilkan oleh truk 
pengangkut kontainer dan pengangkut barang yang lainnya. 
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Operasional forklift dan alat angkat serta alat angkut lainnya, juga 
akan berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2 (Basuki, dkk. 
2018b). Kerusakan air laut akibat pembuangan limbah dari kapal, 
percikan minyak dari operasional kapal, pembuangan sampah dari 
kapal, baik kesengajaan dan tidak sengaja. Isu  terbaru berkaitan 
dengan pengelolaan air balas kapal, hal ini juga akan berkontribusi 
terhadap kerusakan air laut dan ekologi laut (Basuki dkk, 2019b). 
Kerusakaan ini diakibatkan adanya spesies yang invasif yang 
terikut dalam buangan air balas kapal. Eksternalitas tersebut 
disajikan dalam tabel 4 dan gambar 4. 

 
Tabel 4. Eksternalitas Tahun 2012-2016 Pada Pelabuhan di Indonesia 

 
 

Komponen 2012 2013 2014 2015 2016

Benefit Direct:

Tambat Internasional 215,105,241,726.00           272,508,341,588.00           230,201,953,682.00          245,999,934,838.00            231,889,635,852.00           

Tambat Domestik 81,632,087,372.57             103,416,469,872.00           87,361,264,865.14            93,356,572,872.00              88,001,737,488.00             

Air Bersih Internasional 63,617,920,000.00             83,758,765,714.29             89,415,360,000.00            79,253,440,000.00              69,088,640,000.00             

Air Bersih Domestik 42,601,285,714.29             56,088,459,183.67             59,876,357,142.86            53,071,500,000.00              46,264,714,285.71             

Cargo handling Internasional 36,857,240,467,828.60     41,846,837,469,251.80     41,840,584,706,568.70     36,892,203,223,995.10      36,858,377,239,980.90     

Cargo handling Domestik 25,367,509,504,114.40     29,021,609,151,291.30     29,257,647,827,545.90     24,116,531,275,900.30      22,773,969,640,646.20     

Penumpukan barang 2,505,638,736,000.00       2,815,624,627,636.36        2,783,270,963,752.07       2,677,400,232,991.74        3,508,427,415,272.73       

Wharf Fee 675,293,880,360.00           758,838,077,140.00           750,118,451,715.00          721,585,265,520.00            768,200,202,880.00           

Transshipment 16,377,775,936,800.00     18,403,957,685,927.30     18,192,482,244,468.60     17,500,472,226,525.60      127,015,350,784.00           

Benefit Indirect:

Tenaga Kerja 35,251,230,888,000.00     40,864,099,824,000.00     41,776,791,702,545.50     30,411,013,653,818.20      25,335,909,648,000.00     

Total Benefit 117,437,645,947,916.00   134,226,738,871,605.00   135,067,750,832,286.00  112,790,887,326,461.00    89,807,144,225,189.50     

Cost Direct:

Operasional 35,231,293,784,374.80     40,268,021,661,481.40     40,520,325,249,685.70     33,837,266,197,938.30      26,942,143,267,556.90     

Cost Indirect:

Biaya eksternalitas akibat 

emisi CO2 4,344,128,202,649.76       4,881,563,402,279.05        4,825,470,533,933.95       4,641,918,124,433.25        4,941,789,439,633.64       

Biaya eksternalitas akibat 

kerusakan lingkungan laut 50,058,362,035.80             56,251,348,186.03             55,604,977,503.52            53,489,861,986.96              56,945,346,300.55             

Biaya Kebisingan 1,303,238,460,794.93       976,312,680,455.81           965,094,106,786.79          928,383,624,886.65            988,357,887,926.73           

Tenaga Kerja 35,251,230,888,000.00     5,348,943,883,636.36        5,287,480,458,842.98       5,086,354,004,628.10        5,414,936,203,636.36       

Pajak dari Benefit direct 12,327,962,258,987.40     14,004,395,857,140.70     13,993,643,869,461.00     12,356,981,050,896.40      9,670,685,186,578.43       

Total Cost 88,507,911,956,842.60     65,535,488,833,179.40     65,647,619,196,214.00     56,904,392,864,769.70      48,014,857,331,632.60     

Net Cash Flow 28,929,733,991,073.20     68,691,250,038,425.30     69,420,131,636,071.80     55,886,494,461,691.30      41,792,286,893,557.00     
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Gambar 4. Eksternalitas Emisi CO2, Lingkungan Laut dan Kebisingan 

 
MODEL PENGELOLAAN AIR BALAS KAPAL 

Sesuai dengan regulasi dari IMO (International Maritime 
Organization) yang efektif diberlakukan pada 8 September 2017 
berkaitan dengan Ballast Water Management, maka semua 
negara yang sudah meratifikasi harus tunduk pada aturan 
tersebut. Pemerintah Republik Indonesia adalah salah satu 
Negara yang telah meratifikasi regulasi tersebut dan harus 
mematuhi aturan tersebut. Sampai saat ini, masih belum banyak 
kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi penerapan regulasi 
tersebut. Mengantisipasi penerapan regulasi dari IMO 
(International Maritime Organization), penulis mengusulkan model 
pengelolaan model air balas kapal. Model Pengelolaan Air Balas 
Kapal ini ditujukan kepada pengambil kebijakan atau badan 
pemerintah: 

a. Pengelola pelabuhan, dalam hal ini diwakili oleh PT. 
Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo), sebagai operator yang 
menangani pelabuhan-pelabuhan yang ada pada wilayah 
Indonesia. PT. Pelindo ini tersebar pada PT. Pelindo I 
dengan kantor pusat Medan dengan wilayah kerja usaha 
meliputi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera 
Utara (Sumut), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri). Wilayah 
kerja usaha PT. Pelindo II dengan kantor pusat Jakarta 
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meliputi sebagian Sumatera, sebagian Jawa bagian barat, 
dan sebagian Kalimantan Barat. PT. Pelindo III dengan 
kantor pusat Surabaya, mencakup wilayah kerja usaha 
meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan 
Kalimantan Selatan. Wilayah kerja usaha PT. Pelindo IV 
dengan kantor pusat Makassar, meliputi Sulawesi, Maluku, 
Papua dan Kalimantan Timur serta Utara. 

b. Pengelola pelabuhan juga harus menyediakan SDM yang 
mempunyai kompetensi dalam manajemen pelabuhan, 
termasuk kompetensi pada aturan internasional dan 
nasional. Salah satu bidang kompetensi pada aturan 
internasional adalah pemahaman terhadap pengelolaan air 
balas kapal. 

c. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). 
KSOP adalah sebuah badan di bawah kendali Kementerian 
Perhubungan yang bertanggung jawab terhadap perijinan 
berkaitan dengan pelayaran kapal. Salah satu tugas dan 
wewenangnya adalah berkaitan dengan keselamatan 
pelayaran, termasuk di dalamnya adalah kewenangan 
dalam pemberian perijinan kapal boleh masuk pelabuhan 
atau tidak. Perijinan ini berkaitan dengan kelengkapan 
dokumen pelayaran dan sertifikat kalaiklautan serta 
sertifikat berkaitan dengan keselamatan lingkungan. 

d. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), adalah badan 
di bawah kewenangan kementerian perhubungan dalam 
menjaga keamanan, keselamatan laut dan pantai yang ada 
pada wilayah perairan Indonesia. Keamanan, keselamatan 
laut dan pantai termasuk di dalamnya adalah berkaitan 
dengan lingkungan laut dan pantai. 

e. Badan Pemerintah yang mengurusi lingkungan, dalam hal 
ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Badan ini harus 
selalu melakukan inspeksi dan audit secara periodik 
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan termasuk 
lingkungan laut. Perlindungan ini perlu dilakukan dalam 
rangka menjaga kelestarian lingkungan untuk 
kelangsungan hidup masyarakat. 

f. Perusahaan pelayaran dan agen pelayaran, perusahaan 
pelayaran bertanggung jawab terhadap operasional kapal-
kapal yang dioperasikan. Tanggung jawab ini meliputi 
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keselamatan kapal, keamanan kapal dan pemenuhan 
terhadap aturan nasional dan internasional. Kepatuhan 
terhadap pengelolaan air balas kapal menjadi bagian dari 
operasional kapalnya. Pada perusahaan kapal dengan 
armada kapal yang dibangun sebelum aturan Regulasi 
IMO MEPC 56/23 Annex 2 diterapkan akan menjadi 
masalah, karena tidak mungkin memasang alat pengolah 
air balas dalam ruangan kapal. Pemikiran yang rasional 
adalah membuang air balas kapal pada tangki 
penampungan, kemudian di olah baru dibuang pada 
perairan. 

g. Operator kapal (Anak Buah Kapal), ABK harus paham 
terhadap aturan yang berkaitan dengan pengelolaan air 
balas kapal. Pemahaman ini akan berkaitan dengan 
kepatuhan terhadap kepatuhan pada aturan nasional dan 
internasional. Ketidakpatuhan akan berpengaruh pada 
keberlanjutan operasional kapal pada pelabuhan-
pelabuhan singgah dalam bongkar muat. 

Air balas kapal yang dibuang kapal harus diolah sedemikian 
rupa untuk memenuhi aturan internasional dan nasional berkaitan 
dengan perlindungan lingkungan laut. Sebagai bahan 
pertimbangan, pengelolaan air balas kapal dilakukan 
menggunakan model pengolahan air balas kapal, khususnya bagi 
kapal-kapal yang tidak mempunyai alat pengolah air balas kapal 
secara onboard. Pengelolaan air balas dibedakan menjadi dua 
model, yaitu model pengelolaan air balas di darat menggunakan 
tangki penampungan dan model pengelolaan air balas 
menggunakan tampungan tongkang. Model pengelolaan air balas 
kapal tersebut dilakukan dengan pertimbangan: 

a. Untuk kapal-kapal yang sudah dibangun, hal ini akan 
mengubahlayout kamar mesin kapal dengan penambahan 
peralatan pengolah air balas. Kondisi tersebut peluangnya 
sangat kecil sekali, karena pada saat desain awal tidak 
memperhitungkan adanya peralatan pengolah air balas 
kapal. Kalaupun bisa dilakukan akan memerlukan biaya 
yang besar, yaitu adanya perombakanlayout kamar mesin, 
biaya mengubah konstruksi, biaya docking kapal, biaya 
pemasangan alat serta biaya sertifikasi dari klas. 

b. Harga peralatan pengolah air balas kapal relatif mahal, 
berdasarkan hasil kajian awal, harga 1 unit peralatan 
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sekitar $ 5 juta. Dengan harga tersebut, tentunya pemilik 
kapal atau perusahaan pelayaran akan berpikir ulang 
dalam pengadaan alat pengolah air balas kapal, karena 
alat tersebut hanya dipasang untuk 1 unit kapal saja. 

c. Biaya perawatan alat dan biaya penggantian filter peralatan 
pengolah air balas kapal, di mana filter secara periodik 
harus diganti. Biaya perawatan harus dikeluarkan dalam 
rangka menjamin peralatan tetap bisa berfungsi sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan. 

d. Biaya listrik untuk operasional peralatan dan biaya bahan 
bakar lain, karena sumber tenaga adalah dari arus listrik, 
juga perlu dimasukkan dalam komponen biaya bahan 
bakar untuk menjamin operasionalnya. Komponen biaya 
bahan bakar, adalah salah komponen pembiayaan yang 
proporsinya juga cukup besar. 

Kedua model pengolahan air balas kapal sebagai bagian 
dari penerapan aturan IMO (International Maritime Organization) 
dan peraturan yang ada di Negara Republik Indonesia sebagai 
berikut (Basuki dkk, 2019c): 

1. Model Pengolahan Air Balas Kapal Menggunakan 
Tangki Penampungan di Darat. 

Pengolahan air balas kapal menggunakan tangki 
penampungan di darat, dimodelkan sebagai seperti gambar 5. 

  

 
Gambar 5. Model Pengolahan Air Balas di Darat 

 

Berdasarkan gambar 5 di atas, air balas kapal ditampung 
dalam penampungan didarat, kemudian baru diolah sesuai 
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dengan standar IMO. Kalau memenuhi standar baku mutu, air 
balas kapal baru boleh dibuang ke dalam perairan. Menggunakan 
model ini, tentunya akan ada tambahan investasi tanah, bangunan 
sipil, kendaraan pengangkut air balas dari dermaga ke tempat 
pengolahan, biaya bahan bakar, investasi alat pengolah air balas, 
investasi SDM, investasi manipol untuk menyambung pipa luaran 
air balas pada kapal ke tangki penampungan. Investasi tanah 
untuk lahan pengolahan, tentunya akan memerlukan bahan 
pemikiran yang intens, karena berkaitan dengan harga tanah, 
lokasi serta retensi dari masyarakat sekitarnya. Retensi ini 
berkaitan dengan perijinan dan cara pandang masyarakat, 
berkaitan dengan pengolahan limbah. 

2. Model Pengolahan Air Balas Kapal Menggunakan 
Tongkang. 

Pengolahan air balas kapal menggunakan tangki 
penampungan pada tongkang, dimodelkan sebagai seperti 
gambar 6. Menggunakan model ini, pengolahan air balas kapal 
dilakukan dengan urutan sebagai berikut (Basuki dkk., 2019c): 

 

 
Gambar 6. Model Pengolahan Air Balas di Tongkang 

 

Merujuk pada gambar 6 di atas, model pengolahan tentunya 
akan lebih simpel, karena air balas kapal akan langsung 
ditampung dalam tongkang, kemudian diolah sesuai baku mutu 
IMO kemudian dibuang pada perairan. Pada model ini, investasi 
yang diperlukan adalah tongkang beserta kapal tunda (bisa sewa), 
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investasi alat pengolah air balas dan biaya instalasi, serta 
investasi SDM, investasi manipol untuk menyambung pipa luaran 
air balas pada kapal ke tongkang penampungan. 
 
BERKAH VS BENCANA 

Sebagai wilayah perairan dalam persimpangan perdagangan 
dunia, di mana perairan Indonesia akan dilewati lalu lintas kapal 
setiap harinya. Konsekuensi logis, adalah didapatnya peluang 
yang merugikan dan peluang yang menguntungkan. Untuk 
mengatasi hal tersebut, tentunya pemerintah Indonesia harus 
memanfaatkan peluang sekecil apa pun untuk menguasai poros 
maritim dunia. Dengan persimpangan lalu lintas kapal dunia, 
seharusnya Indonesia harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, 
jangan hanya menjadi penonton saja, bahkan hanya menerima hal 
negatif dan merugikan dari lalu lintas kapal tersebut. Peningkatan 
perdagangan dunia yang diikuti dengan pengangkutan dengan 
kapal ditengarai terus mengalami perkembangan yang signifikan. 
Jumlah kunjungan kapal dengan tren yang terus meningkat, harus 
diantisipasi bagi kemajuan perdagangan kita, dan peluang juga 
merupakan lading untuk meningkatkan devisa dan pendapatan 
Negara dari sektor pajak dan pendapatan lainnya. Sektor lain yang 
berkaitan adalah pengembangan dan pendapatan Negara lain dari 
sektor maritim, misal pekerjaan bangunan baru kapal, pekerjaan 
reparasi kapal dan pekerjaan lain peralatan pendukung kapal.  

Faktor negatif yang harus diantisipasi adalah air balas kapal, 
yang dibawa kapal dari pelabuhan asal dan dibongkar pada 
pelabuhan tujuan, atau bahkan dibongkar pada perairan bebas. 
Sesuai dengan regulasi internasional, air balas kapal harus diolah 
dulu sebelum dibuang dalam perairan pelabuhan/kolam 
pelabuhan. Pengolahan ini perlu dilakukan, mengingat hal tersebut 
ada spesies ikutan yang terbawa dalam air balas kapal dan 
bersifat invasif serta bersifat hama. Faktor  negatif ini bisa 
dimanfaatkan menjadi sebuah peluang, yaitu dengan jasa 
pengolahan air balas yang akan dibuang kapal. Seperti disebutkan 
dalam model pengolahan air balas kapal secara eksternal, 
dilakukan dengan fasilitas pengolahan didarat dan fasilitas 
pengolahan menggunakan  tongkang. Pengolahan air balas kapal 
secara eksternal secepatnya akan menguntungkan bagi investor, 
mengingat bahwa sebagian besar kapal belum mempunyai alat 
pengolah air balas kapal secara onboard (internal). Hal ini akan 
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mengubah hal negatif menjadi peluang, mengubah bencana 
menjadi berkah. 
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KELAPA SAWIT SEBAGAI BASIS INDONESIA PENGHASIL UTAMA 
BIOFUEL DAN KARBON AKTIF 

 
Agus Budianto, Esthi Kusdarini,  Nikai Hermawan Amrullah, 

Azizatul Aidawiyah 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen sawit 
dunia.  Data menujukan bahwa tahun 2013 produksi minyak sawit 
Indonesia sebesar 30,5 juta ton dan naik 40,95 % dalam waktu 6 
tahun. Tahun 2019 Produksi sawit Indonesia menjadi 43 juta ton. 
Perkembangan produksi minyak sawit Indonesia periode 2013-
2019 dapat dilihat pada Gambar 1. Selain sebagai produsen sawit 
dunia, ternyata Indonesia juga sebagai pemimpin produsen sawit 
dunia. Gambar 2 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai leader 
produsen sawit Dunia dengan produksi sawit lebih dari 2 kali lipat 
produksi minyak sawit Malaysia.  

 
Gambar 1. Data produksi minyak sawit Indonesia tahun 2013-2019 [1]. 
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Gambar 2. Produksi minyak sawit  5 negara utama produsen  

minyak sawit Dunia tahun 2019  [1]. 

Produksi minyak sawit 43 juta ton tersebut akan menjadikan 
Indonesia berpotensi menghasilkan 12,9 juta ton tandan kosong 
kelapa sawit (TKKS) dalam setahun. Hal ini setara dengan 
1.612.500 truk tandan kosong, suatu jumlah yang luar biasa besar. 
TKKS ini dapat dijadikan karbon aktif yang memenuhi standar 
karbon aktif bahkan bias menghasilkan karbon aktif berkualitas 
tinggi.  Karbon aktif dapat digunakan untuk proses pemurnian 
pada industri, proses pengolahan air [2], proses pengelolaan 
limbah, proses bleaching, adsorpsi dan penghilang bau [3]. 

Pada sisi lain dengan produksi minyak sawit sebanyak 43 
juta metrik ton per tahun, dengan asumsi 15 persen saja diubah 
menjadi biodiesel dan biofuel, dengan yield rata-rata 70% maka 
dapat memenuhi biodiesel dan biofuel 4,515 juta ton pengelolaan 
atau setara 3.840 juta liter biodiesel dan biofuel. Pembuatan 
biofuel dari CPO dan turunannya telah banyak diteliti dengan 
metode perengkahan dan metode transeseterifikasi-esterifikasi 
membentuk Fattyacidmetyl ester. Pengembangan proses 
perengkahan atau perengkahan banyak difokuskan pada 
pengembangan katalius baru yang andal dan Spesifik. Katalis 
HZSM-5 merupakan katalis yang andal untuk proses perengkahan 
[4]–[11]. Katalis ini dapat dibuat dengan metode plank maupun 
Latourette[6], [8], [10] dari campuran bahan kimia tertentu. beberapa 
peneliti mengembangkan pembuatan katalis seperti penggunaan 
batuan zeolite alam [12], [13]. Katalis HZSM-5 dan turunannya 
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banyak digunakan untuk perengkahan [4], [11], [14]–[21], selain itu 
katalis ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan produksi 
glycerol[22]. Walaupun katalis HZSM-5 terbukti mampu untuk 
proses perengkahan,  namun demikian katalis ini memiliki 
kelemahan terutama yieldanselektifitas yang masih rendah [14].  

   Peningkatan kinerja katalis HZSM-5 dilakukan untuk 
meningkatkan  yield produk utama, selektivitas produk, daya tahan 
asam dan daya tahan temperatur yang tinggi. Beberapa peneliti 
melakukan modifikasi dengan menambahkan logam mulia seperti 
platinum dan palladium[14], Penggunaan katalis Pt/HZSM-5 dan 
Pd/HZSM-5 memberikan perbaikan peningkatan yield produk, 
namun demikian karena harga logam mulia sangat mahal katalis 
ini belum diproduksi secara masal. Peneliti lain mencoba 
menggunakanCobalt dan Nickel secara bersamaan untuk 
mendapatkan kinerja yang lebih baik dari HZSM-5  [6].  
PenggunaanZn/HZSM-5 untuk memperbaiki katalis dilakukan dan 
terbukti mampu memperbaikiyield produk, namun demikian katalis 
ini pada suhu yang tinggi mengalami penurunan kemampuan [11], 
[23]. Katalis Zn-HZSM-5/gamma Alumina merupakan gabungan dua 
katalis yang berfungsi untuk proses perengkahan dan memiliki 
ketahanan panas. Katalis ini terbukti berhasil memproduksi biofuel 
dari minyak nyamplung [19], [23], [24].  

Keberhasilan penggunaan katalis Zn-HZSM-5/gamma 
Alumina dalam mengubah minyak tumbuhan cair menjadi biofuel 
sangat menarik, namun demikian ada sebagian bahan baku 
biofuel berupa padatan. Stearin  dan PFAD merupakan salah satu 
bahan baku padat [15], [25]–[28]. Fraksi ini kurang dikenal masyarakat 
umum sehingga lebih sulit dipasarkan[28]. Fraksi padat secara 
umum lebih sulit direngkah dibandingkan fraksi cair. Oleh karena 
itu penelitian untuk menguji  katalis Zn-HZSM-5/gamma Alumina 
terhadap RBD stearin sangat menarik untuk dilakukan. 
 
METODE 

Proses pembuatan karbon aktif dari tandan kelapa sawit 
telah dikembangkan oleh beberapa peneliti. Secara umum proses 
dilakukan dengan langkah pengecilan ukuran, pengeringan, 
pirolisisis atau karbonasi, aktivasi, pencucian, pengeringan dan 
pengepakan. Proses pengecilan ukuran dilakukan dengan 
pemotongan dengan tujuan mempercepat proses pengeringan 
dan memudahkan penanganan dan memasukkan ke alat pirolisis. 
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Proses pengeringan dapat dilakukan dengan memanfaatkan 
energi matahari, panas sisa proses, maupun pengeringan alami 
menggunakan udara lingkungan. Proses pirolisis atau karbonasi 
banyak dikembangkan dengan memanaskan pada temperatur 250 
C – 450. 

Salah satu penelitian yang dilaporkan ini menggunakan 
Bahan baku TKKS. Penelitian dimulai dengan preparasi bahan 
baku dengan cara  pengecilan ukuran bahan menjadi potongan 
dengan panjang 2 cm. Bahan baku tersebut dikeringkan dan 
dilakukan proses karbonisasi yaitu dengan memanaskan TKKS di 
dalamfurnace dengan suhu 4000C selama 4 jam dengan dialiri gas 
N2. Produk karbonisasi berupa karbon. Karbon yang telah 
terbentuk didinginkan di dalam desikator. Setelah proses 
pendinginan karbon aktivasi fisika di dalam furnace pada suhu 700 
selama 1 jam dan ada yang diaktifkan secara  gabungan fisika dan 
kimia. Aktivasi Gabungan dilakukan dengan cara merendam 
karbon aktif menggunakan larutan H3PO4 dengan konsentrasi 9%, 
11%, 13% dan 15% selama 22 jam. Selanjutnya karbon aktif dicuci 
menggunakan aquades sampai pH larutan menjadi netral, lalu 
dikeringkan di dalam oven selama 2 jam. Karbon  aktif yang 
dihasilkan dianalisis untuk mendapatkan karakteristik karbon aktif 
tersebut yaitu kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, kadar 
karbon terikat, bilangan Iodinnya. Setelah dilakukan analisis aktif, 
karbon aktif dengan hasil terbaik dilakukan pengukuran luas 
permukaan untuk membandingkan luas permukaan karbon aktif 
dengan aktivasi fisika dan aktivasi gabungan (fisika dan kimia).  

Proses pembuatan biofuel dari minyak sawit dilakukan 
dengan metode perengkahan katalitik. Penelitian dilakukan di 
laboratorium energi terbarukan. Bahan baku yang digunakan 
adalah CPO atau turunan CPO seperti RBD stearin  yang tersedia 
di pasaran Indonesia, katalis KatalisZn-HZSM-5 terhadap γ 
alumina. Bahan baku RBD stearin dipersiapkan 1000 gram dan 
dimasukkan dalam reactor pada Gambar 1. Katalis Zn-HZSM-5 
terhadap γ alumina (1:1) 10 gram dimasukkan dalam fixedbatch. 
Katalis ditahan dengan glasswool pada bagian atas dan bawah 
fixedbed. Reaktor diset up sesuai Gambar 1. selanjutnya pemanas 
reaktor dinyalakan dan di set pada temperatur 350 oC atau 
sesuaivariable percobaan. Ketika mencapai temperatur tersebut 
stearin mengalami penguapan. Uap stearin akan mengalir ke 
bagian atas reaktor dan melewati katalis,selanjutnya terjadi reaksi 



65 

perengkahan. Campuran produk dan reaktan yang belum bereaksi 
akan terdorong menuju kondensor.   keran air pendingin pada 
kondensor dibuka, agar terjadi proses pendinginan pada 
kondensor. Campuran produk liquid ditampung dalam wadah 
selanjutnya di anlisa menggunakan Gas Chromatographyand 
Massa Spectrometer (GC-MS).  

 

 
 

Gambar 1. Rangkaian alat perengkahan minyak Tumbuhan (CPO, Nyamlung RBD Stearin) 
menggunakan Katalis Zn-HZSM-5 terhadap γ alumina [28]. 

 
HASIL DAN DISKUSI 
Pembuatan Karbon Aktif 
Karbon aktif dari TKKS kualitasnya diukur dengan menguji kadar 
air, kadar abu, kadar zat menguap, kadar karbon terikat, bilangan 
iodin, dan luas permukaan. Parameter kualitas karbon aktif 
selanjutnya dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia 
(SNI) 06-3730-1995. Data parameter kualitas karbon aktif dari 
TKKS ditampilkan pada Gambar 2, 3, 4, dan 5. 
 
Kadar Air dan Kadar Zat terbang Karbon aktif dari TKKS 
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Gambar 2. Kadar abu dan kadar air karbon aktif dari TKKS yang diproses dengan aktivasi 
kimia dan fisika pada berbagai konsentrasi H3PO4. 

 
Gambar 2. menunjukkan kadar air karbon aktif dari TKKS 

berada pada kisaran 0,06%-0.09%. Hal ini terjadi karena proses 
yang dibangun dalam pembuatan  karbon aktif ini ada proses 
pengeringan. Pembilasan dan penggunaan larutan kimia untuk 
aktivasi pengaruhnya telah dinetralisir terhadap kadar air pada 
proses pengeringan.   Kadar air dari karbon aktif  ini semunya 
kurang dari 15%, sehingga kadar air karbon aktif ini telah 
memenuhi standar kualitas arang aktif berdasarkan SNI 06-3730-
1995. Jika dibandingkan dengan kadar air karbon aktif dari arang 
bakau, maka secara keseluruhan kadar air pada karbon aktif ini 
lebih baik, dibandingkan dengan penelitian dengan bahan baku 
magrove menggunakan activatingagent  H3PO4, kadar air yang 
diperoleh yaitu 0,11% [29]. Rendahnya kadar air ini 
menggambarkan bahwa kandungan air terikat dan air bebas yang 
terdapat dalam bahan telah menguap selama proses karbonasi. 
Sebaliknya untuk kadar air yang tinggi disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain adanya air terikat baik yang berbentuk uap 
maupun cair yang terperangkap dalam molekul arang yang tidak 
keluar pada waktu proses pemanasan pada suhu rendah, karena 
ikatan atom C pada arang belum mengalami pemecahan oleh 
panas dan uap air tetap terperangkap dalam ikatan molekul atom 
C antara atom C yang satu dengan yang lain. Sebaliknya semakin 
tinggi suhu aktivasi dan lama aktivasi, maka semakin banyak air 
yang ada dalam rongga ikatan atom C yang keluar dan menguap, 
karena pada suhu tinggi ikatan atom C dalam arang akan terbuka 
[30]. 
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Gambar 2. juga  menunjukkan kadar zat terbang karbon aktif 
dari TKKS berada pada kisaran antara 0,62% - 0,8%. Kadar zat 
terbang menunjukkan adanya zat yang terdekomposisi akibat 
proses pemanasan dan bukan komponen penyusun arang. Kadar 
zat terbang pada karbon aktif dipengaruhi oleh besarnya 
temperatur dan lamanya waktu karbonisasi. Konsentrasi 
activatingagent yang digunakan bisa mempengaruhi kadar zat 
terbang yang terkandung dalam karbon aktif. Zat terbang akan 
menurun seiring dengan meningkatnya suhu aktivasi karena 
penguraian yang kurang dari senyawa non karbon selama proses 
aktivasi [31]. 

Kadar zat terbang yang terkandung dalam karbon aktif pada 
penelitian ini memenuhi standar kualitas arang aktif berdasarkan 
SNI 06-3730-1995 yaitu maksimal 25% untuk arang aktif bentuk 
serbuk. Kadar zat terbang yang terkecil terkandung dalam karbon 
aktif ini pada penelitian ini sebesar 0,62%, jauh lebih kecil jika 
dibandingkan dengan penelitian pembuatan karbon aktif 
menggunakan aktivasi kimia H3PO4

[31] dengan kadar zat terbang 
yang diperoleh yaitu 39.1%. karna pada penelitian ini 
menggunakan aktivasi gabungan (fisika dan kimia) yaitu aktivasi 
secara fisika dengan yaitu 7000C dan aktivasi kimia menggunakan 
H3PO4. Aktivasi fisika dengan temperatur yang tinggi 
mengakibatkan penguraian senyawa non karbon yang kurang 
sempurna selama proses aktivasi sehingga kadar zat terbang 
pada karbon aktif relatif kecil.  
 
Kadar Abu aktif dari TKKS 
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Gambar 3. Kadar abu karbon aktif dari TKKS dengan proses aktivasi gabungan dengan 
berbagai konsentrasi H3PO4 

 
Gambar 3. menunjukkan kadar abu karbon aktif dari TKKS  

berada pada kisaran 2% - 5,88%. Kadar abu karbon aktif dari 
TKKS tidak menunjukkan perbedaan kecil dan semuanya berada 
di bawah 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa aktivasi kimia 
menggunakan activatingagent H3PO4 tidak begitu mempengaruhi 
kadar abu. Kadar abu karbon aktif dari TKKS ini memenuhi 
standar kualitas arang aktif berdasarkan SNI 06-3730-1995 yaitu 
maksimal 10% untuk arang aktif bentuk serbuk. Kadar abu yang 
terkecil terkandung dalam karbon aktif ini pada penelitian ini 
sebesar 2%, dan lebih baik jika dibandingkan dengan karbon aktif 
yang dibuat dari bahan baku mangroveyaitu sebesar 6,8% [29]. 
 
Fixed Karbon 

 
Gambar 4. Diagram persentase kadar fixedcarbon dari karbon aktif terbuat dari tandan 
kosomg kelapa sawit yang diaktivasi gabungan dengan berbagai konsentrasi H3PO4. 

 
Gambar 4. menunjukkan kadar fixedcarbon dari karbon aktif 

yang terbuat dari tandan kosong kelapa sawit. Fixedcarbon zat ini 
berada pada kisaran 93,44% - 97,20 %. Kadar fixedcarbon 
tertinggi yaitu sebesar 97,20%  terdapat pada karbon aktif dari 
tandan kelapa sawit yang dikativasi secara kimia menggunakan 
konsentrasi H3PO4  15%. Kadar fixed karbon daro karbon aktif 
TKSS ini jauh lebih tinggi dibandingkan karbon aktif dari kulit 
singkong yang hanya 53-73% saja [32].  Tinggi rendahnya kadar 
karbon terikat yang dihasilkan dipengaruhi oleh kandungan kadar 
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zat terbang dan abu arang aktif, semakin besar nilai kadar zat 
terbang dan kadar abu maka kadar karbon terikat arang aktif 
semakin rendah, sebaliknya semakin rendah nilai zat terbang dan 
kadar abu arang aktif maka nilai kadar karbon terikat akan 
semakin tinggi. Jika dirujuk pada syarat baku mutu kualitas karbon 
aktif SNI 06-3730-1995 untuk tiap variabel konsentrasi H3PO4 yang 
digunakan maka kualitas karbon aktif dari tandan kelapa sawit 
yang dihasilkan sudah memenuhi standar. 
 
Bilangan Iodin 

 
Gambar 5. Daya serap Iodin oleh karbon aktif dari TKKS pada 

 berbagai konsentrasi H3PO4 sebagai activator kimia. 

 
Gambar 5. menunjukkan daya serap Iodin oleh karbon aktif 

yang terbuat dari TKKS. Dari Gambar 5.  ini terlihat bahwa 
peningkatan konsentrasi larutan H3PO4 dapat meningkatkan daya 
serap iodin oleh karbon aktif. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa 
semakin tinggi konsentrasi larutan kimia aktivasi maka semakin 
kuat pengaruhnya larutan tersebut mengikat senyawa tar sisa 
karbonisasi untuk keluar melewati mikro pori-pori dari tandan 
kelapa sawit. Peningkatan daya serap ini memperlihatkan bahwa 
atom karbon yang membentuk kristalit heksagonal makin banyak 
sehingga celah atau pori yang terbentuk di antara lapisan kristalit 
juga makin besar [31]. Akan tetapi terjadi penurunan pada 
konsentrasi H3PO4 15% hal ini terjadi kejenuhan pada larutan 
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H3PO4 dalam proses aktivasi pori-pori dari karbon aktif sehingga 
mengakibatkan adanya senyawa P2H5 hasil dekomposisi H3PO4 
yang berlebih dan tidak terperangkap di dalam karbon aktif yang 
berguna  membentuk struktur mikropori dan mesopori pada 
struktur bagian dalam, dan ini mengakibatkan daya serap iodin 
dari karbon aktif berkurang. 

Bilangan iodin karbon aktif dari hasil penelitian ini lebih baik 
dibandingkan dengan karbon aktif yang diproduksi dengan aktivasi 
secara kimia yang hanya mencapai 356,46 mg/g [33].  Semua 
variabel konsentrasi H3PO4 yang digunakan untuk mengaktivasi 
menghasilkan karbon aktif dengan bilangan Iod yang memenuhi 
standarSNI 06-3730-1995. 
 
Luas Permukaan 

 
Gambar 6. Diagram perbandingan luas permukaan karbon aktif  

aktivasi fisika dengan aktivasi gabungan (fisika dan kimia). 

 

Gambar 6 menunjukkan bahwa aktivasi gabungan (fisika 
dan kimia) menggunakan larutan H3PO4 memberikan hasil yang 
lebih baik di bandingkan dengan aktivasi fisika, karna 
penambahan H3PO4 dapat membantu membentuk struktur 
mikropori dan mesopori pada permukaan karbon aktif bagian 
dalam yang dapat memperbesar luar permukaan dari karbon aktif. 
Penambahan aktivator membuat sampel arang aktif menjadi lebih 
transparan atau tipis sehingga daya kontak karbon akan semakin 
besar. Luas permukaan karbon aktif dengan aktivasi gabungan 
(fisika dan kimia) sebesar 272,9 m2/g sedangkan untuk aktivasi 
tunggal luas permukaan yang di dapatkan sebesar 179.512 m2/g. 
Hal ini menandakan bahwa volatil dan tar semakin terlepas dari 
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karbon karena adanya aktivator tadi. Hal tersebut akan berakibat 
pada semakin besarnya luas permukaan aktif dari karbon aktif 
tersebut [34].  

Luas permukaan karbon aktif dari hasil penelitian ini lebih 
baik dibandingkan dengan karbon aktif yang diproduksi dengan 
aktivasi secara kimia yang hanya mencapai 131,27 mg/g [35]. 
Dikarenakan pada penelitian ini menggunakan aktivasi gabungan 
(fisika dan kimia) yaitu proses aktivasi dua kali yaitu aktivasi fisika 
dan aktivasi kimia menggunakan larutan H3PO4 sebagai 
activatingagent yang dapat menambah luas permukaan dari 
karbon aktif.   
 
Pembuatan Biofuel dari Turunan Minyak Sawit 
Analisis tampak fisik 

 
Gambar 7. Biofuel dari RBD Stearin solid dengan perengkahan katalitik pada berbagai 

temperatur (a)-(e) berturut-turut pada temperatur 350,375,400,425 dan 450 oC 
menggunakan katalis Zn-HZSM-5/ɣ alumina (1:1) [28]. 

Gambar 7. menunjukkan bahwa kenaikan temperatur 
meningkatkan tingkat kegelapan warna biofuel. Hal ini disebabkan 
terbentuknya karbon yang lebih tinggi pada saat kenaikan 
temperatur. Menurut Ashwath (2010), analisis warna merupakan 
pengaruh dari kadar beta-karoten dan mineral-mineral yang 
sangat kecil dan tidak mempengaruhi kualitas biodiesel 
 

Pengaruh Temperatur dan Komposisi Katalis Zn HZSM-5/ 
alumina terhadap yieldBiofuel yang dihasilkan 

Yieldbiofuel dari perengkahan RBD-Stearin menggunakan 
katalis Zn-HZSM-5/ɣ alumina (1:1) dan (1:2) pada berbagai 
temperatur dapat dilihat pada Gambar 8.  Yieldbiofuelliquid 
merupakan salah satu indikator keberhasilan katalis dalam 
memproduksi biofuel fraksi cair. Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa kenaikan temperatur meningkatkan Yieldbiofuel cair. Hasil 
penelitian ini didukung oleh penelitian lain di mana dalam proses 
perengkahan katalitik semakin tinggi suhu reaksi dan waktu reaksi 
maka semakin besar yield[36]. Peningkatan Yieldbiofuel cair 
disebabkan karena aktivitas katalis pada temperatur tinggi dapat 
merengkah rantai karbon asam organik menjadi rantai hidrokarbon 
yang berada pada fraksi biokerosen, biogasoline dan biodiesel 
dengan melepas gas CO2 dan CO [15]. 

 
Gambar 8. Pengaruh temperatur dan perbandingan katalis terhadap yieldbiofuel cair dari 

RBD stearin menggunakan katalis Zn-HZSM-5/ɣ alumina (1:1) dan (1:2). 

 
Pada komposisi katalis (1:1) kenaikan temperatur dari 350- 

400oC menyebabkan kenaikan yieldbiofuel cair dari 10% hingga 
21 %, namun pada range temperatur 400oC – 450oCyield 
mengalami penurunan hingga mencapai 17,30%. Hal ini terjadi 
karena adanya perbedaan aktivitas katalis pada berbagai 
temperatur. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan hasil produksi 
Biofuel dari minyak kelapa sawit dengan katalis Au/HZSM-5 dan 
kompositnya. Yield tertinggi pada komposisi katalis (1:1) adalah 
sebesar 26,40% pada temperatur 450oC dan yield terendah 
diperoleh sebesar 6,70% pada temperatur 350oC. Pada komposisi 
katalis 1: 2 yield produk mengalami kenaikan pada temperatur 
yield tertinggi diperoleh sebesar 18,90% pada temperatur 450oC 
dan yield terendah diperoleh sebesar 6,30% pada temperatur 350 
oC. 
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Pengaruh Temperatur dan Komposisi Katalis Zn HZSM-5/ 
alumina terhadap selektivitas Biofuel yang dihasilkan 

Hasil Analisis komposisi biofuel menggunakan kromatografi 
gas-spektroskopi atau GC-MS menghasilkan produk liquid berupa 
hidrokarbon  dengan jumlah atom C6 – C30. Range jumlah atom C 
yang sangat lebar menyulitkan terhadap klasifikasi. Hal ini dapat di 
atasi dengan cara mengelompokkan komposisi biofuel cair 
menjadi tiga kandungan utama. Tiga kandungan utama dalam 
biofueltsb adalah biogasoline, biokerosen, dan biodiesel. 
Pengelompokan menjadi tiga komponen utama merujuk pada 
Ortega, di manabiogasoline merupakan komponen dengan jumlah 
carbon C6-C11, Biokerosene dengan jumlah karbon C12-C20 dan 
Biodiesel dengan rantai karbon C21-C30 [37]. 

 
Tabel 2. Hasil selektivitas biofuel dengan  

komposisi katalis Zn-HZSM-5/ alumina 1: 1 

No 
Selektivitas % 

Suhu (oC) Biogasoline Biokerosen Biodiesel 

1 350 41,22 51,94 0,86 

2 375 29,30 54,33 11,94 

3 400 25,80 67,39 6,22 

4 425 12,68 72,50 13,51 

5 450 16,22 71,46 8,94 

 
Tabel 3. Hasil selektivitas biofuel dengan 

komposisi katalis Zn-HZSM-5/ alumina 1: 2 

No 
Selektivitas % 

Suhu (oC) Biogasoline Biokerosen Biodiesel 

1 350 41,09 43,50 4,80 

2 375 32,85 60,18 6,08 

3 400 20,07 73,90 5,86 

4 425 14,52 75,94 9,33 

5 450 11,65 74,52 12,98 
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Gambar 9.  Pengaruh Temperatur dan katalis Zn-HZSM-5/ ɣ alumina 
dengan komposisi 1: 1 terhadap selektifitasbiofuel[28]. 

 
Gambar 9. menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu reaksi 

maka selektivitasbiogasoline yang diperoleh semakin rendah, 
dapatdilihat bahwa selektivitas biogasolinemencapai nilai 
maksimal sebesar 41,09% pada temperatur 350 oC, kemudian 
terus turun seiring dengan kenaikan temperatur. Hal ini 
disebabkan karena pada temperatur yang tinggi terjadi 
peningkatan pada produk gas karena bertambahnya produk 
perengkahan. Hasil penelitian memiliki kesamaan tren dengan 
penelitian pembuatan biofuel dari minyak bintaro. Penelitian 
tersebut menunjukkansemakin tinggi suhu perengkahan maka 
semakin rendah selektivitas biogasoline[10].Selektifitasbiogasoline 
proses pada penelitian ini lebih baik dibandingkan dengan 
selektivitasgasoline dari plastikjeni PET yang hanya mencapai 
20,93% [38]. Selektivitas biokerosene terus naik seiring dengan 
kenaikan temperatur hingga mencapai nilai maksimal sebesar 
75,94% pada temperatur425oC, kemudian mengalami penurunan 
pada suhu 450 oC. Sementara selektivitas biodiesel terus naik 
seiring dengan kenaikan temperatur yaitu dengan nilai maksimal 
sebesar 12,98% pada temperatur 450oC, hal ini disebabkan 
karena pada kenaikan selektivitas biodiesel dan biokerosen dipicu 
oleh pengaruh katalis Zn-HZSM-5.  

Gambar 9. juga menunjukkan bahwa suhu 350oC adalah 
suhu yang paling optimal untuk mendapatkan selektivitas 
biogasoline, sementara itu selektivitas biokerosen yang paling 
optimal pada suhu 425 oC dan biodiesel yang paling optimal 
tercapai pada suhu 450oC. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu 
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faktor yang berpengaruh besar terhadap selektivitas biogasoline, 
biodiesel, dan biokerosen adalah temperatur perengkahan. 

 
Gambar 10. Pengaruh Temperatur dan katalis Zn-HZSM-5/ ɣ 
 alumina dengan komposisi 1: 2 terhadap selektivitas biofuel 

 
Gambar 10.menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu reaksi 

maka selektivitasbiogasoline yang diperoleh semakin rendah, 
dapatdilihat bahwa terjadi penurunan selektivitas biogasolinepada 
temperatur 350 oC hingga pada temperatur 425 oC dari 47,45 % 
menjadi 15,19 %, kemudian terjadi kenaikan. pada temperatur 
450oC menjadi 19,26 %. Selanjutnya dengan terjadinya kenaikan 
temperatur, selektivitas biofuel mulai menurun hal ini disebabkan 
aktivitas katalis mulai menurun dengan naiknya temperatur, sebab 
pada temperatur yang tinggi keasaman katalis meningkat 
sehingga konversi yang dihasilkan semakin besar, jika konversi 
meningkat maka selektivitas dari produk akan menurun. 

Selektivitas biokerosen mengalami kenaikan seiring dengan 
peningkatan temperatur yaitu pada temperatur 350oC hingga 
temperatur 450oC dari 48,94 % menjadi 69,43.% Sementara 
selektivitas biodiesel terus naik seiring dengan kenaikan 
temperatur yaitu dengan nilai maksimal sebesar 14,75 % pada 
temperatur 425oC dan mengalami penurunan pada temperatur 450 
oC sebesar 8.30 %. Gambar 6 juga menunjukkan bahwa pada 
suhu  350 oC terjadi kondisi optimal untuk mendapatkan 
selektivitas biogasoline, sementara itu selektivitas biokerosen  dan 
biodiesel yang paling optimal pada suhu 450 oC. Meninjau hasil 
perhitungan selektivitas yang diperoleh dari seluruh penelitian 
dengan berbagai variabel, selektivitas biogasoline tertinggi adalah 
sebesar 48,11% diperoleh pada penggunaan katalis Zn-HZSM-5/ ɣ 
alumina dengan komposisi 1: 1 pada suhu 350 oC. Selektivitas 
biokerosen dan biodiesel tertinggi diperoleh pada penggunaan 
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katalis yang sama pada suhu 450 oC sebesar 72,05 % untuk 
biokerosen dan 12,26 % untuk biodiesel. 
 
KESIMPULAN  

Produk utama minyak sawit selain CPO  dan turunannya 
adalah TKKS. Uji coba membuat karbon aktif dari tandan kelapa 
sawit menunjukkan bahwa karbon aktif yang di hasilkan memenuhi 
standar SNI, hasil terbaik pada variabel aktivasi gabungan (fisika 
dan kimia) dengan konsentrasi  H3PO4 sebesar 13% dengan nilai 
parameter yang di ukur yaitu Kadar air: 3%, kadar abu: 3,92%, 
Kadar zat terbang 0,7%, Kadar karbon terikat: 95,38%, bilangan 
Iod: 945,47 mg/g. Bilangan Iod yang dihasilkan untuk karbon aktif 
dengan aktivasi gabungan fisika dan kimia memberikan bilangan 
Iod lebih baik dibandingkan dengan aktivasi fisika dengan bilangan 
Iod sebesar 945,47 mg/g, sedangkan untuk aktivasi fisika bilangan 
Iod yang didapat sebesar 913,752 mg/g. Perlakuan aktivasi 
gabungan fisika dan kimia dengan menggunakan H3PO4 
menghasilkan nilai luas permukaan yang lebih baik dari perlakuan 
aktivasi fisika, dengan nilai luas permukaan karbon aktif sebesar 
272,9 m2/g sedangkan pada aktivasi tunggal fisika luas permukaan 
yang dihasilkan sebesar 179.512 m2/g. 

Uji coba penggunaan katalis Zn-HZSM-5 terhadap γ alumina 
terhadap perengkahan RBD stearin terbukti menghasilkan biofuel. 
Katalis Zn-HZSM-5/γ alumina (1:1) memberikan yield lebih tinggi 
dibandingkan Zn-HZSM-5/γ alumina (1:2). Selektivitas biogasoline 
tertinggi dicapai 48,11% dengan katalis Zn-HZSM-5/ ɣ alumina 
(1:1) pada suhu 350 oC. Selektivitas biokerosen dan biodiesel 
tertinggi dicapai dengan katalis Zn-HZSM-5/ ɣ alumina (1:1) pada 
suhu 450 oC sebesar 72,05 % untuk biokerosen dan 12,26 % 
untuk biodiesel. Katalis Zn-HZSM-5 terhadap γ alumina (1:1) 
memberikan dua produk utama yang dapat dipilih yaitu biogasolin 
dan biokeresen, dengan kondisi temperatur yang berbeda.  
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PENDAHULUAN  
Industri manufaktur merupakan sektor strategis di dalam 

perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan dalam dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
yang menyebutkan bahwa sektor manufaktur merupakan salah 
satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah 
faktor penting yang berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi, 
sektor industri manufaktur menempati posisi strategis untuk terus 
ditingkatkan produktivitasnya. Namun demikian, kinerja industri 
manufaktur nasional terutama yang terkait dengan kemampuan 
daya saingnya masih belum pulih. Hal ini terlihat dari indeks daya 
saing yang masih di peringkat yang belum memuaskan.  

Era persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan 
manufaktur yang ada di Jawa Timur harus mampu bersaing baik di 
pasar lokal maupun internasional. Lingkungan usaha yang 
nyaman dan dapat diterima oleh seluruh pelaku pasar akan 
membawa dampak yang bagus. Hal ini terutama karena sektor 
industri manufaktur, sebagai penyedia berbagai macam produk, 
makanan, minuman, pakaian, sepatu, dan sebagainya, menyerap 
banyak kebutuhan akan tenaga kerja. 

Di Jawa Timur, ada empat kelompok ekonomi yang 
dominan, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor 
perdagangan dan sektor pertambangan. Namun demikian, sektor 
industri terlihat menurun pangsanya sehingga berdampak pada 
melambatnya pertumbuhan sektor ini.. Berbagai penelitian dengan 
menggunakan pendekatan model 
multipliermenunjukkan,perdagangan Jawa Timur memiliki 
multiplier relatif kecil. Salah satu faktor kecilnya multiplierini 
disebabkan oleh mobilitas barang yang tinggi sehingga 
mengakibatkan adanya  leakage(kebocoran)  yang cukup besar. 

Fenomena ini pada akhirnya membuat pengambil keputusan 
untuk memprioritaskan sektor industri sebagai orientasi untuk 
pengembangan sektoral. Sebab, sektor industri merupakan 
penggerak utama perekonomian wilayah, karena adanya serapan 
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tenaga kerja yang tinggi, sehingga dapat mengurangi dampak 
pengangguran. Produksi industri manufaktur mikro dan kecil 
mengalami pertumbuhan 5,23 % pada tiga bulan pertama di tahun 
2019. Kenaikan ini dibandingkan dengan tahu  sebelumnya (BPS 
Jatim).  

Pengelompokan Industri pengolahan berdasarkan atas 4 
kategori, yaitu: 

1. Industri besar yaitu perusahaan industri yang memiliki 
pekerja 100 orang atau lebih.  

2. Industri sedang, mempunyai pekerja 20-99 orang.  
3. Industri kecil, memiliki tenaga kerja 5-19 orang.  
4. Industri rumah tangga yang mempunyai pekerja 1-4 orang.  

Di Jawa Timur terdapat jumlah unit usaha sebanyak 813.140 
unit, dengan jumlah nilai produksi sebesar 215.149 (Milyar Rp.) 
pada tahun 2015. Perkembangan profil industri di Jawa Timur 
dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1. Profil Industri Jawa Timur 2010-2016 

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

01. Jumlah Unit Usaha    742 671    783 955    795 410    803 453    807 478    811 273    813 140 

02. Jumlah Tenaga Kerja   2 785 082   3 025 473   3 069 575   3 115 680   3 133 049   3 151 221   3 163 511 

03. Jumlah Nilai Produksi (Milyar Rp)    190 107    200 328    203 287    211 159    212 632    214 057    215 149 

04. Jumlah Nilai Investasi (Milyar Rp)    59 801    62 933    63 856    66 836    67 271    67 702    67 993 

05. Jumlah Nilai Ekspor (US $)    11 198 014   17 302 743   14 483 213   15 561 206  18 767 262 207  17 120 185 401  18 952 312 770 

Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur  
 
Dari tahun 2010 hingga tahun 2016 pertumbuhan jumlah unit 

usaha industri besar dan sedang cenderung meningkat dengan 
perkembangan rata-rata 2,90% per tahun selama 2010-2015, 
dengan nilai investasi rata-rata 65.198 (Milyar Rp.) per tahun, dan 
untuk penyerapan tenaga kerja rata-rata 3.063.370 per tahun, 
sedangkan untuk nilai produksi rata-rata meningkat sebesar 
206.674 (Milyar Rp.) per tahun. 

Pertumbuhan sektor industri manufaktur yang terjadi 
diharapkan terus berkelanjutan. Hal ini memerlukan persyaratan 
berupa peningkatan daya saing melalui berbagai pembenahan 
mendasar. Sebab perkembangan nilai tambah industri belum 
sepenuhnya ditopang perbaikan efisiensi dan kemajuan 
produktivitas pekerja secara simultan. Selama ini pertumbuhan 
outputindustri lebih bersifat inputdrivendibandingkan 
productivitydriven. 
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Peran produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi 
sangat penting. Kegiatan ekonomi sering diasumsikan mengikuti 
fungsi produksi tertentu. Fungsi produksi sebuah pernyataan 
deskriptif yang mengkaitkan masukan dengan keluaran, yang 
memperlihatkan keluaran maksimum yang dapat diproduksi 
dengan jumlah masukan tertentu. Fungsi produksi memberikan 
outputmaksimum dalam pengertian hasil produk/jasa dari tiap-tiap 
tingkat inputdalam pengertian fisik. Outputsuatu sektor industri 
akan dipengaruhi oleh inputyang digunakan dalam proses 
produksi. 

Secara umum inputterbagi dalam dua jenis yaitu inputfisik 
berupa tenaga kerja dan kapital, serta inputlain berupa tingkat 
teknologi dan efisiensi produksi yang tercermin dari tingkat 
produktivitas. Kenaikan output sektor industri dengan demikian 
dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu penggunaan inputyang lebih 
banyak (inputdriven) atau dengan adanya peningkatan 
produktivitas. Dengan kata lain, kenaikan output bisa terjadi tanpa 
memerlukan adanya kenaikan dalam inputsecara kuantitas 
(productivitydriven). Dengan penggunaan inputyang tetap tetapi 
penggunaannya lebih produktif/efisien, output juga bisa 
ditingkatkan. Manajemen produksi diperlukan untuk meningkatkan 
produktivitas dengan cara membuat rasio antara output yang 
dihasilkan dengan input yang digunakan. Jika teknik produksi yang 
digunakan lebih efisien, maka akan terjadi kenaikan produktivitas.  
 
MODEL-MODEL DAYA SAING SAAT INI 

Model daya saing industri manufaktur telah banyak 
dipaparkan oleh para peneliti sebelumnya. Model-model penelitian 
tersebut menggambarkan keterkaitan antar variabel yang 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Salah satu penelitian 
(Tracey, etal., 1999)menggambarkan beberapa variabel yang 
memaknai daya saing perusahaan. Daya saing diwakili oleh 
indikator overallcustomer, satisfactionandmarketperformance. 
Pendapat lain mengemukakan ukuran daya saing melalui 
marketshare dan salesgrowth. Kemudian ada dua indikator yang 
digunakan yaitu competitive strategy dan 
manufacturingstrategy(Amoako-Gyampah, et.al., 2008).  Menurut 
penelitian ini ada hubungan yang kuat antara competitivestrategy 
dan manufacturingstrategy terhadap firmperformance perusahaan. 
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Strategi bersaing dalam penelitian ini menegaskan bahwa ada dua 
alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk meningkatkan 
daya saingnya. Pertama, perusahaan menciptakan nilai pelanggan 
yang lebih tinggi dengan biaya tinggi. Kedua, dengan biaya rendah 
mampu menciptakan nilai pelanggan yang diinginkan. Sebaliknya, 
perusahaan yang tidak mau berhadapan secara langsung dengan 
pesaingnya akan berusaha menciptakan ceruk pasar melalui 
inovasi dengan menggabungkan antara diferensiasi dan biaya 
rendah (Kim dan Mauborgne, 2009). 

Daya saing perusahaan menurut (Avella, et.al., 2001), 
dipengaruhi oleh empat hal, yaitu:cost, quality, 
deliveryandflexibility. Keempat hal tersebut sangat penting untuk 
dipertimbangkan dalam menentukan tingkat daya saing. Penelitian 
lain (Demeter, 2003), juga memperkuat bahwa  penggunaan  
manufacturingstrategy yang tepat akan memberikan kontribusi 
yang bagus pada peningkatan produktivitas perusahaan. 
Holsapple dan Singh,  (2001) mencoba menggunakan sudut 
pandang lain dalam memaknai daya saing. Kedua peneliti ini 
membuktikan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan melalui 
reputasi, inovasi serta kelincahan manajerial dalam mengelola 
perusahaan. Metode yang dicetuskan oleh Porter berupa 
Porter’svaluechain model diadopsi dalam penelitian ini dan terbukti 
bahwa terdapat hubungan yang kuat antara aktivitas 
knowledgemanagement dan daya saing.  

Penelitian tentang kewirausahaan terhadap proses inovasi 
dan dampaknya pada daya saing industri yang dilakukan oleh 
Surachman (2007), juga menemukan hal yang menarik. Peneliti 
menggunakan variabel kewirausahaan, pengembangan tim, 
pengembangan kualitas, pengembangan produk dan daya saing. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan tidak 
berpengaruh positif terhadap pengembangan tim (H1). 
Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap pengembangan 
kualitas (H2). Kewirausahaan tidak berpengaruh positif terhadap 
proses pengembangan produk (H3). Kewirausahaan tidak 
berpengaruh positif terhadap daya saing (H4).  

Model lain yang digunakan sebagai alat untuk menentukan 
indikator daya saing adalah AHP. Model AHP berbasis 
komprehensif digunakan mengeksplorasi berbagai tingkat 
kepentingan dari indikator daya saing. Dalam penelitian ini 
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indikator daya saing yang digunakan meliputi manufacturing 
excellence, value-added of product, market expansion, financial 
returns and intangible values (Sirikrai dan Tang, 2006).  
Sementara Chou, et.al.,  (2008) menyajikan sebuah model AHP 
dengan 3 faktor yaitu (1) insfrastruktur dengan sub faktor 
education, values, cooperation, labormarket, (2) Input dengan sub 
faktor R&D expenses, human capital dan (3) Output, dengan sub 
faktor intermediate output dan immediate output. Indeks kriteria 
daya saing yang digunakan terdiri dari 23 kriteria. 

Penelitian yang mengombinasikan metode kuantitatif dan 
kualitataif dalam membuat model daya saing industri, telah 
dilakukan oleh Rochman, et.al. (2011). Metode yang digunakan 
adalah AHP dan SWOT.  Obyek yang diukur adalah industri agro. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri agro yang 
potensial untuk mengembangkan nano technology adalah 
Fertilizer Industry dengan bobot 0,30, Pesticide Industry dengan 
bobot 0,08, Food Industry dengan bobot 0,30, Herbal Medicine 
Industry dengan bobot 0,30, dan Packaging Industry dengan bobot 
0,09.  

Voulgarisa, etal., (2014) menggunakan model ekonometrik 
pada industri kimia dan plastik dengan keunggulan kompetitif pada 
fixed assets efficiency, labor efficiency, dangross profit margin. 
Hornianschi, N., (2014) menggunakan pendekatan literatur review 
pada industri manufaktur di Rumania dengan keunggulan 
kompetitif pada kemampuan modelnya untuk melakukan evaluasi 
keuntungan kompetitif industri manufaktur.  

Mittal, etal (2014) membangun model persamaan struktural 
pada industri manufaktur. Ada tiga variabel laten yang digunakan, 
yaitu internal driver, policy driver, dan economy driver. Hipotesa 
yang dibangun adalah ada pengaruh internal driver terhadap 
policy driver, ada pengaruh internal driver terhadap economy 
driver, dan ada pengaruh  policy driver terhadap economy driver.  
DAYA SAING DAN PEREKONOMIAN NASIONAL  

Persaingan di pasar global yang semakin kuat membawa 
dampak pentingnya peningkatan daya saing produksi di Indonesia. 
Melalui pembelajaran yang baik, misalnya dengan melakukan 
studi banding dengan negara-negara maju untuk memahami 
keterkaitan sektor hulu dan hilir sehingga dapat dijadikan acuan 
untuk merumuskan sumber-sumber yang potensial sebagai upaya 
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pertumbuhan ekonomi. Surplus antara produksi dan pembeli akan 
memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam bukunya 
International Economics (2006), Krugman dan Obstfe berpendapat 
bahwa kemakmuran suatu bangsa dapat diperoleh melalui 
peningkatan perdagangan secara internasional. Daya saing juga 
dipengaruhi oleh pentingnya manufacturing technology, 
competitive strategy, kemitraan dan unsur teknologi (Lukmandono, 
dkk, 2017; Lukmandono, dkk 2018)  

Kemampuan suatu negara untuk berkembang dan 
berinovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saingnya. 
Meningkatkan perdagangan secara internasional berdampaknya 
terhadap ketatnya persaingan dengan produksi dalam negeri. 
Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk selalu 
menghargai produksi lokal dengan cara tetap loyal dan setia 
membeli produk dalam negeri di tengah pilihan produk-produk 
pesaing yang semakin bervariasi. Kesediaan masyarakat untuk 
selalu menghargai dan membeli produk dalam negeri setidaknya 
akan membawa dampak ke peningkatan produksi dan penyerapan 
tenaga kerja. Salah satu strategi pendekatan yang dapat dilakukan 
untuk menciptakan strategi pasar  adalah analisis SWOT dan BCG 
(Lukmandono, dkk, 2019) serta pentingnya menciptakan  
keunggulan strategi bersaing (Lukmandono, 2015) di sektor 
industri manufaktur.  

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin kuat. 
Hal ini menyebabkan dorongan globalisasi pada perdagangan 
internasional. Indikator yang terlihat di antaranya iklim investasi, 
reformasi politik maupun sistem keuangan yang menuju 
transnasionalisasi. Indonesia juga berperan aktif dalam mengikuti 
perkembangan perdagangan internasional. Upaya yang telah 
dilakukan di antaranya adalah: mengikuti dan menandatangani 
General Agreementon Tariffs and Trade (GATT). Dalam kegiatan 
ini akhirnya terbentuk  World Trade Organization (WTO) dan 
deklarasi Asia PasificEconomicCooperation(APEC). WTO dan 
APEC telah menyepakati bahwa mulai tahun 2010 (untuk negara 
maju) dan tahun 2020 (negara berkembang) akan diberlakukan  
sistem perdagangan bebas dan investasi. 

Melalui berbagai kesepakatan internasional tersebut, sudah 
tentu akan tercipta persaingan yang semakin ketat, baik dalam 
perdagangan internasional maupun dalam upaya menarik 
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investasi multinasional. Selama ini , bahan baku masih menjadi 
tumpuan ekspor Indonesia ke pasar internasional. Hal ini akan 
membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan industri. 
Untuk itu, perlu dilakukan upaya peningkatan nilai atas bahan 
baku menjadi barang jadi yang mempunyai daya saing sehingga 
mampu menempatkan Indonesia sebagai penghasil industri 
manufaktur yang dapat bersaing dengan negara maju lainnya.  

Pada tahun 2019 World Economic Forum (WEF)telah 
mempublikasikan hasil peringkat daya saing negara-negara di 
dunia melalui The Global Competitiveness Report. Indonesia 
menempati posisi 32 dunia (Kompas, 29 Mei 2019).  Jika 
dibandingkan dengan tahun 2018, maka posisi ini terjadi kenaikan 
index sebesar 11 poin. Sebagai negara dengan luas area yang 
besar serta jumlah penduduk yang banyak, serta ketersediaan 
bahan baku seharusnya menempatkan Indonesia sebagai negara 
yang punya potensi besar akan peningkatan daya saing. Asia 
Development Bank (ADB) Institute(2003), merekomendasikan 
pentingnya strategi pilihan untuk dapat meningkatkan kualitas 
produk, meningkatkan jaringan pasar, serta mampu menurunkan 
biaya produksi.  

Untuk dapat berkembang dengan baik, industri manufaktur 
membutuhkan dukungan di pasar domestik maupun internasional 
terkait peningkatan daya saing.  Informasi peringkat daya saing 
dari WEF harus dijadikan acuan untuk membangun perekonomian 
dengan lebih memperhatikan bagaimana upaya yang harus selalu 
dilakukan agar produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat. 
Peringkat ke 32 tahun 2019 dapat dijadikan acuan untuk 
melakukan analisis lebih lanjut dalam upaya merumuskan strategi 
peningkatan daya saing di tahun-tahun mendatang.  

Salah satu negara di Dunia yang mengalami pertumbuhan 
ekonomi pesat serta mendapat perhatian dunia adalah China. 
China mampu membuat produk-produk berstandar ekspor yang 
memiliki kualitas bagus dan mempunyai harga jual relatif rendah. 
Hal ini menjadikan China bagi sebagian negara pesaing menjadi 
ancaman yang cukup serius. Tidak hanya itu, selain mampu 
menjual produk dengan harga murah, China juga mampu 
membuat nilai tukar mata uang Yuan tetap rendah terhadap dolar 
Amerika. China juga memberlakukan taxduty, yang juga menjadi 
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faktor berpengaruh terhadap daya saing produk-produk China di 
pasar ekspor.  
 
PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR JAWA 
TIMUR  

Pertumbuhan produksi industri manufaktur di Jawa Timur 
terus mengalami perubahan secara dinamis. Pada tiga bulan 
pertama di tahun 2018, untuk produksi industri manufaktur mikro 
dan kecil tercatat 7,27 % pertumbuhannya. Sedangkan untuk 
produksi industri yang skala besar dan sedang mengalami 
penurunan sebesar 0,72 %.  
 
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil di 
Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2018 (q to q)  

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil 
tercatat rata-rata lebih dari 10%. Untuk industri Furnitur 
pertumbuhan mencapai 10,93 %, industri percetakan dan 
reproduksi media rekaman tercatat 16,41 %, industri kulit, barang 
dan kulit alas kaki tercatat 16,81 % dan industri bahan kimia dan 
barang dari bahan kimia tercatat 18,65 %. Rata-rata pertumbuhan 
industri dalam tiga bulan pertama untuk keempat industri 
mencapai 15,70 %. Tabel 2 di bawah menunjukkan pertumbuhan 
tiga bulan pertama di tahun 2018.  

 
Tabel 2. Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil yang Tumbuh Lebih dari 10 persen di 

Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018 (q to q) 

 
 
Sedangkan untuk jenis industri alat angkutan lainnya 

mengalami penurunan sebesar 11,69 %, industri kertas dan 
barang dari kertas mengalami penurunan sebesar 8,40 %, industri 
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tekstil mengalami penurunan sebesar 7,39 %, dan industri 
minuman mengalami penurunan sebesar 7,30 %.  
 

Tabel 3. Produksi  Industri Manufaktur Mikro  
dan Kecil  yang mengalami penurunan 

 
 
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil di 
Jawa Timur Pada triwulan I Tahun 2018 (y on y)  

Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil 
untuk jenis industri furnitur mengalami pertumbuhan sebesar 12,18 
%, jenis industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki mengalami 
pertumbuhan sebesar 16,65  %, jenis industri pakaian jadi 
mengalami pertumbuhan sebesar 20,41 %, jenis industri barang 
galian bukan logam mengalami pertumbuhan sebesar 23,73 %, 
jenis industri kertas dan barang dari kertas mengalami 
pertumbuhan sebesar 27,95 %, jenis industri bahan kimia dan 
barang dari bahan kimia mengalami pertumbuhan sebesar 38,28 
%, dan jenis industri percetakan dan reproduksi media rekaman 
mengalami pertumbuhan sebesar 45,60 %. Rata-rata 
pertumbuhan industri dalam tiga bulan pertama untuk ketujuh 
industri mencapai 26,40 %. Tabel 4 di bawah menunjukkan 
pertumbuhan tiga bulan pertama di tahun 2018.  
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Tabel  4.  Produksi    Industri  Manufaktur  Mikro  dan  Kecil  yang  MengalamiPertumbuhan 
Lebih dari 10 persen di Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018 (y on y) 

 
 
Sedangkan untuk jenis industri minuman mengalami 

penurunan sebesar 5,15 %, industri tekstil mengalami penurunan 
sebesar 5,36 %, industri pengolahan lainnya mengalami 
penurunan sebesar 14,82 %, industri kendaraan bermotor, trailer 
dan semi trailer mengalami penurunan sebesar 17,02 % dan 
industri alat angkutan lainnya mengalami penurunan sebesar 
29,26 %.  

Tabel 5. Produksi  Industri Manufaktur Mikro  
dan Kecil yang Mengalami Penurunan 

 
 
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang 
di Jawa Timur Pada Triwulan I Tahun 2018 (q to q)  

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan 
sedang, untuk jenis industri percetakan dan reproduksi media 
rekaman mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 %, industri kulit, 
barang dari kulit dan alas kaki tercatat tumbuh 5,15 %, industri 
makanan tercatat tumbuh 5,46 %, industri farmasi, produk obat 
kimia dan obat tradisional tercatat tumbuh 10,48 %, industri 
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kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer tercatat tumbuh 10,77 
%, dan  industri pengolahan lainnya tercatat tumbuh 19,20 %. 
Rata-rata pertumbuhan industri dalam tiga bulan pertama untuk 
keenam industri mencapai 9,34 %. Tabel 6 di bawah menunjukkan 
pertumbuhan tiga bulan pertama di tahun 2018. 

 
Tabel 6. Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang yang  

Tumbuh Lebih dari 5 persen di Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018 (q to q) 

 
 
Sektor industri manufaktur besar dan sedang yang 

mengalami penurunan di antaranya industri barang logam, bukan 
mesin dan peralatannya tercatat turun 6,11 %, industri pengolahan 
tembakau tercatat turun 8,43 %, industri barang kimia dan bahan 
dari bahan kimia tercatat turun 8,50 %, dan industri alat angkut 
lainnya tercatat turun 14,41 %, 

 
Tabel 7. Produksi Industri Manufaktur Besar  

dan Sedang yang Mengalami Penurunan 
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Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang 
di Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2018 (y on y)  

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan 
sedang, meliputi industri farmasi produk obat kimia dan obat 
tradisional mengalami pertumbuhan sebesar 14,96 %, industri 
pakaian jadi mengalami pertumbuhan sebesar 15,80 %, industri 
kulit, barang dari kulit dan alas kaki mengalami pertumbuhan 
sebesar 16,40 %, dan industri makanan mengalami pertumbuhan 
sebesar 19,92 %. Rata-rata pertumbuhan industri dalam tiga bulan 
pertama untuk keempat industri mencapai 16,77 %. Tabel 8 di 
bawah menunjukkan pertumbuhan tiga bulan pertama di tahun 
2018. 

 
Tabel 8. Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang yang Mengalami Pertumbuhan 

lebih dari 10 persen di Jawa Timur Triwulan I Tahun 2018 (y on y) 

 
 
Sedangkan sektor industri bahan kimia dan barang dari 

bahan kimia mengalami penurunan sebesar 10,69 %, industri 
barang logam, bukan mesin dan peralatannya mengalami 
penurunan sebesar 14,86 %, dan industri alat angkutan lainnya 
mengalami penurunan sebesar 18,74 %, 
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Tabel 9. Produksi Industri Manufaktur Besar  
dan Sedang yang Mengalami Penurunan 

 
 

PERMASALAHAN INDUSTRI MANUFAKTUR JATIM  
Rendahnya Produktivitas dan Efisiensi 

Peningkatan produktivitas tenaga kerja industri masih perlu 
dioptimalkan, apalagi jika tuntutan akan kenaikan kesejahteraan 
terus diperjuangkan. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga 
kerja industri masih relatif rendah, dan produktivitasnya juga relatif 
masih rendah. Permasalahan produktivitas (kualitas inputtenaga 
kerja) harus segera dipecahkan agar sinergi dengan aturan 
pemerintah mengenai upah minimum. Hal ini harus disadari, 
ketidakseleraan pandangan antara pihak manajemen dan buruh 
yang akhir-akhir ini kerap terjadi di beberapa industri di Jawa 
Timur bisa saja tidak terlepas dari permasalahan produktivitas ini. 
Peningkatan upah akan mampu meningkatkan produktivitas, tetapi 
faktor upah semata bukanlah penentu utama produktivitas, karena 
elastisitasnya terhadap produktivitas relatif rendah. Perbaikan 
efisiensi atau  tingkat teknologi justru memiliki pengaruh positif 
terhadap produktivitas tenaga kerja.  

Kenaikan upah semata tanpa disertai pelatihan teknik atau 
manajerial yang cukup, akan kurang optimal dalam rangka 
memperbaiki kualitas tenaga kerja, sekaligus pertumbuhan sektor 
industri yang berkelanjutan. Kebijakan sektor industri harus lebih 
berorientasi pada upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja 
agar permasalahan pokok dalam dunia industri yang berujung 
pada mogok kerja bisa dieliminasi. Pembuatan aturan upah 
minimum harus sinergis dengan upaya meningkatkan produktivitas 
tenaga kerja. Bentuk hubungan industrial antara perusahaan dan 
pekerja belum mencapai titik ekuilibrium yang menampung kedua 
belah pihak. Ketersediaan sumber daya yang terbatas, juga 
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berpengaruh terhadap standarisasi produk industri secara 
nasional.   
 
Peran Industri Kecil dan Menengah yang masih Rendah 

Dalam menghadapi ketatnya persaingan produk industri, 
baik lokal maupun internasional diperlukan peran industri kecil dan 
menengah untuk dapat memberikan sumbangsih hasil produk 
yang berkualitas. Namun demikian, kita sadari bahwa dalam 
menghadapi potensi ketidakpastian pasar, maka usaha untuk 
mencapai skala ekonomi yang diinginkan masih relatif rendah. 
Profil industri pengolahan di Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 
10 berikut ini.  

Tabel 10. Profil Industri Pengolahan 

No. Jenis Industri Jumlah 
Industri 

JumlahTenaga 
Kerja 

Nilai 
Produksi 

1 Industri Agro 
Kimia (IAK) 

609.625 2.161.243 Rp. 
165.787 
Miliar 

2 Industri logam, 
mesin, tekstil 
dan aneka 
(ILMTA) 

94.851 349.565 Rp. 
13.135  
Miliar 

3 Industri alat 
transportasi, 
elektronika, dan 
telematika 
(IATT) 

11.965 44.753 Rp. 1.708 
Miliar 

 

Sub-sektor industri makanan dan kayu merupakan salah 
satu industri kecil dan menengah yang cukup produktif. Namun 
demikian, industri segmen ini masih berkonsentrasi pada layanan 
terhadap konsumen akhir. Jarang sekali yang mempunyai 
kompetensi dalam menghasilkan bahan baku atau barang 
setengah jadi yang dapat dipasok ke industri hilir. Hal ini 
mencerminkan bahwa kebutuhan supplychain industri skala besar 
belum sepenuhnya didapat dari industri kecil dan menengah.  
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Struktur Industri yang Kurang Tertata 

Pembangunan industri nasional dimulai dengan 
keterbatasan, misalnya adanya kelangkaan sumber daya industri 
maupun ketersediaan wiraswastawan. Hal ini membawa dampak 
pada adanya kebijakan nasional yang masih permisif terhadap 
praktik-praktik yang bersifat monopoli. Karena itu, sampai 
sekarang industri nasional maupun industri yang ada di Jawa 
Timur masih terkonsentrasi pada beberapa sektor. Ketidakpastian 
hubungan antara para pelaku industri juga memberi warna lain 
dalam usaha menata struktur industri yang ada. Untuk itu, 
diperlukan tata kelola korporasi yang optimal dengan 
mengedepankan goodcorporategovernance. Melalui pengelolaan 
yang sehat diharapkan mampu mewujudkan iklim persaingan yang 
dapat memotivasi dan meningkatkan perusahaan maupun industri 
kecil menengah untuk mampu menghasilkan produk-produk 
berkualitas tinggi. 
 
Pengembangan Teknologi Industri masih Rendah 

Kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi masih 
menjadi hambatan yang cukup berarti dalam usaha meningkatkan 
daya saing industri manufaktur. Pengelola industri manufaktur 
masih melihat bahwa kegiatan  ini belum menjadi prioritas karena 
masih dianggap punya potensi kegagalan yang cukup tinggi. 
Sebagai upaya meningkatkan kegiatan ini perlu dorongan dari 
seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan agar 
memprioritaskan penerapan teknologi proses, produk maupun 
desain industri manufaktur.  
 
UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI 
MANUFAKTUR JATIM 

Dalam rangka upaya peningkatan daya saing industri 
manufaktur di Jawa Timur perlu diterapkan sasaran yang terukur, 
di antaranya adalah : 

1) Target Pertumbuhan industri manufaktur yang selalu naik. 
2) Mendongkrak volume ekspor produk manufaktur yang 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
3) Serapan tenaga kerja yang semakin besar. 
4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 
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5) Perlunya standarisasi produk industri. 
6) Memprioritaskan sumber daya lokal untuk digunakan 

sebagai bahan baku utama industri yang berorientasi 
ekspor. 

7) Pengelolaan  sentra industri yang terintegrasi, mulai 
industri besar hingga industri kecil.  

 
KESIMPULAN 

Mengingat rata-rata pertumbuhan industri manufaktur di 
Jatim di atas 10 % per tahun dan sektor olahan merupakan 
terbesar kedua setelah perdagangan, hotel dan restoran yang 
mencapai 7 % maka hal ini jelas akan membuat semakin 
berkembangnya industri di Jatim. Dengan pertumbuhan industri 
manufaktur sehingga peluang potensi ekspornya juga semakin 
besar. Targetnya bukan hanya market di daerah dan dalam negeri. 
Jika hal ini dipertahankan secara berkelanjutan maka daya saing 
industri manufaktur Jatim ditingkat nasional semakin meningkat. 

Akhirnya, dalam usaha meningkatkan daya saing industri 
manufaktur di Jawa Timur menuntut peran aktif semua pihak yang 
berkepentingan. Salah satunya peran pemerintah untuk konsisten 
menjalankan berbagai program secara berkesinambungan. 
Birokrasi yang semakin mudah baik dari pemerintah pusat hingga 
ke pemerintah daerah, peningkatan infrastruktur merupakan 
peranan pemerintah yang ditunggu realisasinya. Daya saing 
industri dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya faktor kualitas, 
biaya produksi, harga jual, kecepatan pengiriman, fleksibilitas, 
ketersediaan rantai pasok hingga ke jasa layanan pelanggan. 
Kompetensi SDM yang unggul dan manajemen pengelolaan yang 
dinamis sangat diperlukan sebagai upaya mewujudkan 
peningkatan daya saing, khususnya sektor industri manufaktur.  
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KEBERADAAN RUANG TERBUKA TERHADAP BUDAYA 
MASYARAKAT PESISIRDI PERMUKIMAN NELAYAN BRONDONG, 

LAMONGAN 
 
Wiwik Widyo Widjajanti, Antariksa, Amin Setyo Leksono, 

A.TututSubadyo 
 
PENDAHULUAN  

Menurut Ashihara (1983), ruang terbuka merupakan bagian 
ruang luar yang mempunyai batas-batas tertentu juga terdapat 
fungsi, maksud dan kehendak manusia. Batas-batas itu ditandai 
oleh frameyang disebut di atas, pandangan kita ke dalam 
framemenjadi ruang positif. Dan ruang di luar frametersebut 
bersifat meluas dan tak terhingga, disebut sebagai ruang negatif.  
Ruang terbuka tentunya memiliki peran penting terhadap 
perkembangan sosial masyarakatnya. Budaya dalam suatu 
masyarakat biasanya telah berkembang dari generasi ke generasi 
bertahan dan berkembang dengan sendirinya, mencerminkan 
adanya muatan budaya masa lalu, yang menjadi tonggak 
kehidupan masa sekarang, merupakan jembatan yang 
menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. Budaya sebagai 
sistem simbolik yang dimiliki bersama, dan merupakan ciptaan 
pikiran (creationofmind) secara kumulatif yang artinya makna 
budaya dalam struktural sebagai penghubung pola-pola 
organisasi. Budaya nelayan adalah sistem gagasan atau sistem 
kognitif masyarakat nelayan yang dijadikan refensi perilaku sosial-
budaya oleh individu-individu dalam interaksi bermasyarakat, yang 
terbentuk melalui proses sosio-historis yang panjang (Kusnadi, 
2009).  Pada penelitian ini dikaji aspek-aspek budaya yang ada di 
masyarakat pesisir, dan korelasinya terhadap keberadaan ruang 
terbuka yang ada. Dari hasil korelasi tersebut maka didapatkan 
makna budaya yang ada di masyarakat pesisir. Harapannya dari 
hasil penelitian ini dapat memberikan wacana dalam penyusunan 
konsep ruang terbuka yang sesuai dengan makna budaya 
masyarakat pesisir.  

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 
Bagaimanakah korelasi  keberadaan ruang terbuka dengan 
budaya masyarakat pesisir di permukiman nelayan Brondong, 
Lamongan? 
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Perencanaan ruang terbuka  
Menurut  Hakim (2003), hadirnya suatu ruang terbuka publik 

akan memberi dampak pada kehidupan sehari-hari warga yang 
menggunakannya untuk berkegiatan. Beberapa fungsi ruang 
terbuka yaitu: 

1. Fungsi sosial ; sebagai tempat berkomunikasi atau 
bersosialisasi, tempat bermain dan berolahraga, tempat 
untuk mendapatkan udara segar, tempat menunggu 
kegiatan lain, sebagai pembatas di antara massa 
bangunan, menghubungkan tempat yang satu dengan 
yang lain, sarana untuk menciptakan kebersihan, 
kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan, sebagai 
sarana penelitian dan pendidikan, serta penyuluhan bagi 
masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan. 

2. Fungsi ekologis; untuk memperlunak arsitektur bangunan, 
menyerap air hujan, pencegah banjir, menyegarkan udara, 
memperbaiki iklim mikro dengan mereduksi panas dan 
polusi, memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem. 

 
Budaya masyarakat pesisir 

Budaya dalam suatu masyarakat biasanya telah 
berkembang dari generasi ke generasi bertahan dan berkembang 
dengan sendirinya, mencerminkan adanya muatan budaya masa 
lalu, yang menjadi tonggak kehidupan masa sekarang, merupakan 
jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa sekarang. 
Koentjaraningrat (2005) membagi unsur-unsur universal budaya 
menjadi tujuh unsur, yakni: 

1. Sistem religi ;    
2. Sistem  dan organisasi  kemasyarakatan ; 
3. Sistem  pengetahuan ;  
4. Bahasa ; 
5. Kesenian ; 
6. Sistem  mata pencaharian hidup ; dan  
7. Sistem teknologi dan peralatan. 

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat 
yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni 
suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Masyarakat 
nelayan didefinisikan sebagai kesatuan sosial kolektif masyarakat 
yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencariannya 
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menangkap ikan di laut, yang pola-pola perilakunya diikat oleh 
sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas bersama dan 
batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial mantap, dan 
masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama. Sebagai 
sebuah identitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem 
budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang 
hidup di daerah pegunungan, lembah atau dataran rendah, dan 
perkotaan (Kusnadi, 2009). Karakteristik yang menjadi ciri-ciri 
sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: 
memiliki struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja tinggi, 
memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif 
dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan, 
dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial 
tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah 
laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan 
berperilaku “konsumtif” (Kusnadi, 2009). Mereka yang melaut 
adalah laki-laki terutama yang lebih tua, kebanyakan di akhir usia 
lima puluhan, yang sering menghabiskan seluruh karier mereka di 
laut. Nelayan menunjukkan tingkat solidaritas yang tinggi terhadap 
satu sama lain (Reed, et.al, 2012) 
 
Budaya masyarakat pesisir dalam pengembangan wilayah 
pesisir  

Pada penelitian Ratna (2014), hubungan kekerabatan juga 
mempengaruhi penyebaran letak rumah pada pemukiman 
nelayan, merupakan kawasan yang spesifik, dinamik, unik dan 
sangat kaya akan habitat baik laut maupun darat. Kawasan ini 
banyak sekali manfaatnya baik bagi masyarakat, swasta maupun 
pemerintah dan semakin lama semakin banyak yang 
membutuhkan padahal luasnya sangat terbatas, sehingga di 
kawasan ini sering terjadi konflik kepentingan antar pihak yang 
membutuhkannya. Hal ini didukung Ahmad (2010), menyatakan 
bahwa resettlement oleh pemerintah justru membuat penurunan 
dalam tahap perkembangan suatu kampung nelayan. 

Pertimbangan budaya masyarakat pesisir dalam 
pengembangan wilayah pesisir mengakomodasi pelibatan sumber 
daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia 
dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah 
pesisir. Dengan demikian, landasan pengetahuan lokal menjadi 



106 

salah satu potensi bagi masyarakat setempat dan semua pihak 
terkait dalam menghadapi persoalan dan mengembangkan 
wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan. 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya 
dilaksanakan oleh kearifan lokal, yang dimaksud dengan asas 
kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang 
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Undang-undang No.27 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil juga menyebutkan tentang kearifan lokal dalam pengelolaan 
wilayah pesisir yaitu pada Pasal 61 yang berisi: 

a. Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-
hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan 
lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah 
dimanfaatkan secara turun-temurun. 

b. Pengakuan hak-hak Masyarakat adat, masyarakat 
tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. 

 
METODE 

Lokasi pengamatan, penentuan lokasi pengamatan 
dilakukan secara purposive sampling, dilakukan di wilayah pesisir 
pantai Utara Jawa Timur, yaitu permukiman nelayan Brondong, 
Kabupaten Lamongan.  

 

 
Gambar 1.  Peta lokasi penelitian  

Sumber: Peta Satelit, 2017 
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Rancangan penelitian, penelitian dengan pendekatan 
fenomenologi, dengan metode penelitian kombinasi 
(MixedMethods), ConcurrentEmbedded (campuran tidak 
berimbang), memadukan penelitian kualitatif dan kuantitatif. 
Melalui studi kasus, peneliti berusaha menangkap realitas budaya 
masyarakat nelayan dalam kaitannya dengan keberadaan ruang 
terbuka., dengan tipe studi kasus instrumental, memperlakukan 
kasus rumah tangga nelayan sebagai instrumen untuk memahami 
kondisi kehidupan pada masyarakat nelayan.  
 
Metode  pengumpulan data dan analisis data,  

Metode pengumpulan data menggunakan teknik survei, 
berupa kuesioner model skala likert yang telah melalui proses 
kalibrasi. Selain itu juga dilakukan teknik pengamatan melalui 
walk-throughinterview yaitu teknik wawancara dengan 
menggunakan setting spasial, dilengkapi dengan behaviour map 
yang dituangkan dalam catatan foto. Jenis data yang dibutuhkan 
terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis dengan 
pendekatan Rapid Apprasialyang merupakan pengembangan dari 
metode Rap-Fish yaitu Rap-Peatsett (Rapid 
ApprasialPeatSettlement). Untuk mengetahui preferensi 
masyarakat pesisir terhadap ruang terbuka pada permukiman 
nelayan yang diminati dilakukan dengan analisis deskriptif, dengan 
persepsi pengoptimalisasi ruang terbuka permukiman nelayan, 
meliputi: perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan ruang 
terbuka (kebetahan, partisipasi masyarakat, toleransi); perilaku  
masyarakat terhadap kondisi lingkungan ruang terbuka (estetika 
lingkungan, pengelolaan lingkungan); perilaku masyarakat 
terhadap rona spasial ruang terbuka (kondisi lingkungan, 
kelengkapan fasilitas) 
 
PEMBAHASAN 
Karakteristik dan Gambaran Budaya (Eco-SpatialBehaviour) 
Masyarakat NelayanBrondong, Lamongan 

Mayoritas pendidikan terakhir dari masyarakat nelayan 
adalah tamat SMP dan SMA. Berdasarkan hasil survei, mata 
pencaharian para kepala rumah tangga adalah sebagai nelayan, 
tetapi beberapa juga mempunyai sumber pendapatan lain. 
Pendapatan masyarakat nelayan mayoritas adalah di bawah 1 juta 
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rupiah setiap bulannya yang tergolong rendah. Padahal mereka 
mempunyai etos kerja yang tinggi, kompetitif dan berorientasi 
prestasi, terbuka dan ekspresif (Kusnadi, 2009). Penelitian ini 
dilakukan dengan survei lapangan pada warga masyarakat 
nelayan untuk mengetahui bagaimana gambaran respon perilaku 
lingkungan (eco-spatialbehaviour) berdasarkan perilaku yang 
nampak atau sikap dan perilaku yang tidak tampak. Menurut 
Koentjaraningrat (2000), ekologi masyarakat pesisir pantai, 
masyarakat yang bermukim dan berinteraksi dengan lingkungan 
hidup pesisir, identitas  tempat tinggal,  alam pesisir menjadi unsur 
pengikat yang penting, mereka tunduk pada alam, menjaga 
hubungan selaras dengan alam. 

Dari total sampel yang di survei, diperoleh gambaran eco-
spatialbehaviourmasyarakat yang dilihat berdasarkan total skor 
jawaban mereka. Total skor yang bisa diperoleh adalah 80-382, di 
mana dalam jika hasil skor berada antara 80-179, maka hal 
tersebut memberikan gambaran bahwa perilaku keruangan yang 
ekologis yang dimiliki masyarakat rendah, apabila total skor yang 
diperoleh adalah 180-281, maka perilaku keruangan yang ekologis 
yang dimiliki masyarakat sedang atau biasa saja dan apabila total 
skor yang diperoleh adalah 282-382, maka perilaku keruangan 
yang ekologis yang dimiliki masyarakat tinggi. 
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Gambar 2 menunjukkan bahwa mayoritas warga 
menunjukkan total skor yang cukup tinggi yaitu 330 dengan rata-
rata total skor keseluruhan yang diperoleh adalah 321,5 yang 
memberikan gambaran bahwa perilaku keruangan yang ekologis 
yang dimiliki masyarakat nelayan Brondong, Lamongan tinggi. 
 
Kinerja  Fungsional Ruang Terbuka pada Kampung Nelayan 

Penilaian kinerja fungsional ditinjau dari efektivitas 
pemanfaatan ruang terbuka yang ada pada rona spasial 
permukiman kampung nelayan Brondong, Lamongan dan persepsi 
warga masyarakat terhadap fungsional ruang terbuka sebagai 
berikut: 
 
Efektivitas pemanfaatan ruang terbuka 

Efektivitas pemanfaatan ruang terbuka pada permukiman 
kampung nelayan terbagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu: 
(a) kebutuhan ruang terbuka yang harus ada, (b) tempat bermain 
anak dan remaja, (c) tempat sosialisasi antar warga, dan (d) 
tempat berkumpul dan pengekspresian budaya masyarakat. 
 
A. Kebutuhan ruang terbuka yang harus ada  

Dalam pemanfaatan ruang terbuka, perlu diketahui fungsi 
dari ruang terbuka yang ada di permukiman nelayan. Beberapa 
fungsi ruang terbuka menurut Hakim (2003) yaitu: sebagai fungsi 
sosial ; sebagai tempat berkomunikasi atau bersosialisasi, tempat 
bermain dan berolahraga, tempat untuk mendapatkan udara 
segar, tempat menunggu kegiatan lain, sebagai pembatas di 
antara massa bangunan, menghubungkan tempat yang satu 
dengan yang lain, sarana untuk menciptakan kebersihan, 
kesehatan, keserasian, dan keindahan lingkungan, sebagai 
sarana penelitian dan pendidikan, serta penyuluhan bagi 
masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan. Dan sebagai 
fungsi ekologis; untuk memperlunak arsitektur bangunan, 
menyerap air hujan, pencegah banjir, menyegarkan udara, 
memperbaiki iklim mikro dengan mereduksi panas dan polusi, 
memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem.  

Kebutuhan ruang terbuka yang harus ada di permukiman 
nelayan Brondong, Lamongan berdasarkan kebutuhan warga 
masyarakat yang tinggal, terbagi menjadi 3 (tiga) ruang terbuka, 
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yaitu ruang terbuka yang berkaitan dengan kegiatan sosial, 
ekonomi dan budaya. Kebutuhan ruang terbuka menurut warga 
masyarakat, secara rinci disajikan pada tabel 1,sebagai berikut: 

 
Tabel 1  Ruang terbuka yang dibutuhkan 

Sumber:Widjajanti, 2018 

 
Ruang terbuka yang ada di kawasan pesisirBrondrong  

Lamongan, yang digunakan masyarakat untuk kegiatan religi, 
mata pencaharian, organisasi kemasyarakatan, pendidikan, 
teknologi dan peralatan, serta sosial budaya, dapat dilihat pada 
gambar berikut : 

 

 
Gambar 3. Masjid di permukiman nelayan 

No Jenis Ruang Terbuka 

1 Religi 

2 Mata Pencaharian 

3 Organisasi Kemasyarakatan 

4 Pendidikan 

5 Teknologi dan Peralatan 

6 Sosial Budaya 
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Gambar 4.  Dermaga tempat bongkar muat hasil laut 
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Gambar 5.  Rumah dan kapal nelayan di tepi pantai 

 
B. Tempat bermain anak dan remaja di kampung nelayan 

Setiap anak perlu ruang gerak yang luas untuk 
mengembangkan fisiknya, bahkan mengembangkan potensi 
intelektual dan kreativitasnya. Beberapa penelitian menemukan 
bahwa kemampuan spasial anak dipengaruhi oleh kesempatan 
mengeksplorasi lingkungan fisik merupakan aspek biofisik dan 
sosialnya merupakan aspek non fisik, yang biasanya kurang 
tersedia di lingkungan permukiman kampung nelayan.  

Ruang terbuka merupakan bagian ruang luar yang 
mempunyai batas-batas tertentu juga terdapat fungsi, maksud dan 
kehendak manusia  (Ashihara,1983). Hasil pengamatan lapangan, 
ruang terbuka yang khusus digunakan sebagai tempat bermain 
anak dan remaja belum tersedia dengan baik, untuk kegiatan 
tersebut dilakukan antara lain: di halaman rumah warga, di jalan 
kampung depan rumah warga, ruang terbuka yang terdapat di 
lingkungan permukiman di antaranya tempat wisata bahari 
Lamongan. Untuk lebih jelasnya, kebutuhan ruang terbuka tempat 
bermain anak dan remaja di kawasan pesisir Brondong, 
Lamongan, dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 6  Jalan kampung depan rumah di Brondong, Lamongan 
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Gambar 7. Kawasan tepi pantai, di PPN Brondong, Lamongan 
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Gambar 8. Ruang Terbuka tepi pantai, di PPN Brondong, Lamongan 

 
Permukiman nelayan biasanya tidak dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas ruang terbuka, baik untuk anak-anak, remaja 
ataupun orang dewasa, sehingga kecenderungan terjadinya gejala 
kurangnya kesempatan anak dan remaja untuk bergerak dan 
bermain di lingkungan kampung nelayan. Hal yang terjadi di 
permukiman nelayan Brondong, Lamongan, ruang terbuka untuk 
kegiatan tersebut tidak ada, dikarenakan belum tersedianya ruang 
terbuka untuk taman bermain. Hal ini diperlukan pengadaan dalam 
penataan ruang terbuka permukiman nelayan pada perencanaan 
mendatang. Pada rumah warga nelayan Brondong, 
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Lamongantidak dijumpai ruang terbuka, rumah berdempet 
langsung dengan jalan kampung. 
 
C. Tempat sosialisasi antar warga 

Setiap permukiman khususnya permukiman nelayan 
mempunyai karakteristik masing-masing dalam memilih tempat 
dalam bersosialisasi dengan warga lainnya. Hal ini menunjukkan 
bahwa rona spasial permukiman nelayan mempunyai pengaruh 
terhadap cara seseorang memilih tempat bersosialisasi.  

Menurut Hakim (2003), ruang terbuka mempunyaifungsi 
sosial yaitu sebagai tempat berkomunikasi atau bersosialisasi, 
tempat bermain dan berolahraga; dan sebagai fungsi ekologis 
yaitu untuk memperlunak arsitektur bangunan, menyerap air 
hujan, menyegarkan udara, memelihara dan menjaga 
keseimbangan ekosistem.  

Untuk tempat bersosialisasi masyarakat nelayan 
menggunakan lembaga kemasyarakatan yang ada di permukiman 
Brondong, Lamongan, di antaranya adalah PKK, karang taruna, 
kelompok nelayan, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. 
Masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut bisa di dalam 
bangunan ataupun di ruang terbuka. Ruang terbuka untuk 
kegiatan sosialisasi antar warga masyarakat nelayan di Brondong, 
Lamongan, dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 9. Tempat rukun nelayan 
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Gambar 10. Paguyuban pemuda nelayan  
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Gambar 11. Jalan lingkungan permukiman nelayan  

di Brondong, Lamongan 

 
D. Tempat berkumpul dan pengekspresian budaya 

Masyarakat nelayan, sebagai kesatuan sosial kolektif 
masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata 
pencariannya menangkap ikan di laut, yang pola-pola perilakunya 
diikat oleh sistem nilai budaya yang berlaku, memiliki identitas 
bersama dan batas-batas kesatuan sosial, struktur sosial mantap, 
dan masyarakat terbentuk karena sejarah sosial yang sama 
(Kusnadi, 2009). Untuk tempat berkumpul dan pengekspresian 
budaya, di permukiman nelayan Brondong, Lamongan diadakan di 
ruang terbuka yang ada di PPN Lamongan. Kegiatan budaya 
nelayan meliputi: tutup layang dan petik laut (berangkat melaut). 
Kegiatan budaya dengan sebutan tutup layang, yaitu saat cuaca 
buruk, para nelayan berhenti melaut, mengadakan acara tari-
tarian, dan pengajian. Kegiatan tersebut diadakan pada saat angin 
barat dan ombak besar, pada bulan Desember-Februari. Acara 
petik laut dilaksanakan sebelum melaut saat cuaca baik, 
kegiatannya pengajian dan tayuban. Acara ritual: 5-7hari, 
Orkesan, tayuban, pengajian.  
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 Gambar 12. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan 

 
Selain itu kegiatan rutinitas warga masyarakat misalnya 

kerja bakti di lingkungan kampung dilakukan rutin dan tanggap, 
untuk kebersihan lingkungan permukiman.  Kegiatan tersebut 
dilakukan di masing-masing Rukun Tetangga yang ada di 
permukiman nelayan. 
 
Persepsi masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka 

Persepsi warga masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka 
pada permukiman nelayan yang mereka huni mencakup: fungsi 
sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi budaya. Mayoritas masyarakat 
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nelayan Brondong, Lamongan menyatakan fungsi sosial dari 
ruang terbuka yang ada di tempat tinggalnya terkategori baik 
62.5%, sedang 31.25.% dan 6.25% buruk ; untuk fungsi ekonomi 
yang terkategori baik 37.5%, sedang 56.25% dan 6.25% buruk ; 
sedangkan untuk fungsi budaya yang terkategori baik 12.5%, 
sedang 37.5% dan 50% buruk. Ketiga komponen persepsi warga 
masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka tersebut bila 
diakumulasikan yang mencapai kategori baik 37.5%, yang 
terkategori sedang 41.67%, dan 20.83% dalam kategori buruk.  

 

63%

31%

6%

Persepsi Fungsi Sosial

Baik Sedang Buruk
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Persepsi Fungsi Ekonomi

Baik Sedang Buruk

13%

38%

50%

Persepsi Fungsi Budaya

Baik Sedang Buruk
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Berdasarkan uraiandi atas, ternyata kampung nelayan 

Brondong, Lamongan dapat memenuhi fungsi ruang terbuka yang 
dibutuhkan kecuali fungsi ruang terbuka untuk kegiatan ekonomi 
dan budaya. Mayoritas warga masyarakat sudah menghuni lebih 
dari 20 tahun, sehingga mereka telah menganggap permukiman 
yang mereka huni sudah menjadi ‘kampung halaman’. Sedangkan 
persepsi publik yang mengatakan bahwa kampung nelayan 
sebagai permukiman tanpa ruang terbuka, kumuh, dan tidak bisa 
mencerminkan aktualisasi diri, ternyata tidak sepenuhnya terjadi di 
permukiman kampung nelayan Brondong, Lamongan. Hal ini 
disebabkan karena adanya perilaku tampak dari masyarakat 
nelayan pada pelestarian fungsi lingkungan, sehingga kondisi 
lingkungan cukup baik. Dari 3 komponen persepsi masyarakat 
warga kampung nelayan terhadap ruang terbuka di tempat 
tinggalnya, pada kampung nelayan Brondong, Lamongan didapat 
gambaran tentang persepsi warga masyarakat terhadap fungsi 
ruang terbuka, berpersepsi sedang 41.67%. 
 
Persepsi pengoptimalisasian ruang terbuka permukiman 
nelayan 

Untuk mengetahui makna budaya masyarakat terhadap 
keberadaan ruang terbuka yang ada di permukiman nelayan, 
maka diperlukan tinjauan terhadap persepsi optimalisasi ruang 
terbuka. Menurut Ashihara (1983), ruang terbuka merupakan 

37%

42%

21%

Persepsi Fungsi Ruang Terbuka

Baik Sedang Buruk
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bagian ruang luar yang mempunyai batas-batas tertentu juga 
terdapat fungsi, maksud dan kehendak manusia. Tinjauan 
terhadap optimalisasi ruang terbuka pada permukiman nelayan 
Brondong, Lamongan, dilakukan melalui pengamatan perilaku dari 
pernyataan persepsi warga masyarakat terhadap kondisi ruang 
terbuka, yaitu terdiri dari persepsi sosial, dan persepsi spasial. 
Persepsi-persepsi tersebut digunakan untuk mengetahui gejala 
perilaku yang terkait dengan perilaku hubungan sosial, dan gejala 
perilaku lingkungan.  
 
A. Perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan ruang terbuka 
di permukiman nelayan 

Persepsi terhadap sosial masyarakat yang diamati untuk 
mengetahui perilaku sosial adalah persepsi warga masyarakat 
terhadap kebetahan, partisipasi masyarakat dan toleransi antar 
warga dalam pemanfaatan ruang terbuka. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa mayoritas warga masyarakat nelayan 
Brondong, Lamongan berdasarkan kebetahan, menyatakan betah 
87.5%, sedang 6.25% dan tidak betah 6.25% ; sedangkan 
partisipasi masyarakat baik 75%, sedang 21%, tidak baik 4% ; 
serta toleransi secara sosial yang baik 84%, sedang 13.2%, dan 
tidak baik 2,8%.Nilai rata-rata dari 3 komponen persepsi terkait 
dengan perilaku sosial terhadap pemanfaatan ruang terbuka di 
kampung nelayan adalah baik 82.17%, sedang 13.48% dan tidak 
baik 4.35%. Hal tersebut dapat dipahami karena sebagian besar 
warga telah bermukim >20 tahun, sehingga warga masyarakat 
tersebut telah berhasil dalam beradaptasi terhadap lingkungannya.  
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Jika nilai ketiga persepsi masyarakat nelayan Brondong, 

Lamongan terhadap ruang terbuka tersebut diakumulatifkan, maka 
dapat dikategorikan bahwa persepsi warga masyarakat terhadap 
optimalisasi ruang terbuka dari aspek sosial adalah terkategori 
baik 82.17%.Ini bermakna bahwamasyarakat kampung nelayan 

84%

13%

3%

Toleransi

Baik Sedang Tidak baik

82%

14%

4%
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pemanfaatan ruang terbuka
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optimal dalam pemanfaatan ruang terbuka, ditunjukkan dengan 
adanya korelasi antara sikap peduli lingkungan dengan 
keberadaan ruang terbuka. 
 
B. Perilaku masyarakat terhadap kondisi lingkungan ruang 
terbuka 

Perilaku warga masyarakat warga masyarakat kampung 
nelayan Brondong, Lamongan terhadap lingkungan ruang terbuka 
digambarkan melalui persepsi warga masyarakat terhadap kondisi 
lingkungan ruang terbuka, yang mencakup estetika lingkungan 
ruang terbuka dan pengelolaan lingkungan ruang terbuka. Hasil 
pengamatan yang di lakukan terhadap ruang terbuka di kampung 
nelayan Brondong, Lamongan, memperlihatkan bahwa mayoritas 
warga masyarakat menyatakan estetika lingkungan terkategori 
baik 56.25%, sedang 31.25% dan kategori jelek 12.5%; dan 
mayoritas warga masyarakat menyatakan pengelolaan lingkungan 
terkategori baik 68.59%, sedang 19.58% dan kategori jelek 
10.84%. Secara akumulatif bobot-bobot tersebut mencapai 
kategori baik 62.42%, kategori sedang 25.42%, dan kategori jelek 
11.67%.  

 

56%31%

13%

Estetika Lingkungan 

Baik Sedang Jelek
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Untuk persepsi pengelolaan lingkungan ruang terbuka dapat 

dikategorikan baik, hal ini dimungkinkan karena adanya suatu 
Lembaga Paguyuban warga yang mengelola ruang terbuka secara 
gotong royong pada kedua kampung nelayan tersebut. Meskipun 
belum optimal kinerja paguyuban warga kampung nelayan 
Brondong, Lamongan tersebut terhadap pengelolaannya, namun 
hasilnya dapat dipersepsikan tertata dengan cukup rapi dengan 
nilai estetika lingkungannya dalam kategori baik. Tidak terdapat 

69%

20%

11%

Pengelolaan Lingkungan 

Baik Sedang Jelek

63%

25%

12%

Perilaku terhadap Kondisi Lingkungan RT 

Baik Sedang Jelek
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simpangan pernyataan yang bermakna untuk masing-masing 
persepsi terhadap estetika lingkungan dan pengelolaan 
lingkungan ruang terbuka, baik oleh warga masyarakat kampung 
nelayan secara nyata. Hal tersebut diduga terjadi karena tingkat 
homogenitas lama huni warga mayoritas >20 tahun, sehingga 
mereka bisa membedakan kondisi awal estetika lingkungan ruang 
terbuka dengan kondisi sekarang, sedangkan warga masyarakat 
yang baru tinggal dan belum banyak terlibat dalam pengelolaan 
lingkungan, menganggap bahwa pengelolaan lingkungan ruang 
terbukanya belum baik.  
 
C. Perilaku masyarakat terhadap rona spasial ruang terbuka 

Bahasan tentang perilaku masyarakat nelayan terhadap 
rona spasial ruang terbuka dapat diamati melalui persepsi warga 
masyarakat terhadap peta kognitif, dan kelengkapan fasilitas. Dari 
hasil amatan pada kampung nelayan Brondong, Lamongan 
diperoleh hasil bahwa, mayoritas warga masyarakat  nelayan  
berdasarkan peta kognitifnya, menyatakan mengenal kondisi 
lingkungan ruang terbukanya dengan kategori baik 12.5%, sedang 
37.5% dan buruk 50%.Untuk aspek kelengkapan fasilitas yang ada 
pada ruang terbukanya, mayoritas warga masyarakat menyatakan 
baik 68.75%, sedang 25%  dan buruk 6.25%. Secara akumulatif 
kedua nilai persepsi spasial ruang terbuka tersebut dapat 
dikategorikan baik 40.63%, sedang 31.25% dan 28.13% 
mempunyai persepsi buruk terhadap rona spasial ruang terbuka di 
permukiman nelayan Brondong, Lamongan. 
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Nilai rata-rata akumulatif pada ruang terbuka di permukiman 

kampung nelayan Brondong, Lamongan dalam kategori 
baik,menunjukkan bahwa walaupun mereka tinggal di permukiman 
kampung yang tidak tertata dengan baik, mereka relatif tidak 
merasa terganggu dan mampu beradaptasi dengan ruang 
terbukanya. Hal ini dimungkinkan karena mereka dalam 
memanfaatkan ruang terbuka merasakan kelegaan manakala 
disandingkan dengan keterbiasaannya tinggal di rumahnya yang 
kurang luas atau sempit.  

Hal lain juga didukung oleh kenyataan  batas lingkungan 
rona spasial ruang terbuka secara psikologis sangat terasa 
kelapangannya, karena dimensi ruang terbuka yang cukup 
memadai, serta adanya rasa memiliki dan aman berada di ruang 
terbuka, meskipun mereka juga menyadari bahwa mereka berada 
di dalam wilayah milik publik. Hal lain yang mendukung dan 
menjelaskan hasil bahasan tersebut adalah pengenalan yang kuat 
setiap sudut lingkungan ruang terbuka pada kampung nelayannya 
yang ditunjukkan oleh nilai rerata peta kognitif yang cukup 
signifikan. Warga masyarakat penghuni kampung nelayan merasa 
aman berada di ruang terbuka karena dianggap wilayah tempat 
tinggal sendiri, begitu juga para orang tua juga merasa tenang 
meninggalkan anak-anaknya bermain di ruang terbuka karena 
mereka saling menjaga dan mengawasi gangguan dari luar, 

41%
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28%

Persepsi spasial ruang terbuka 
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sehingga ada rasa saling melindungi dan mengawasi kepemilikan 
bersama.  
 
KESIMPULAN 

Gambaran eco-spatial behaviour masyarakat nelayan 
mempunyai perilaku keruangan ekologis yang dimiliki masyarakat 
tinggi. Masyarakat nelayan mayoritas tinggal di permukiman 
nelayan lebih dari 20 tahun, mereka sudah menyatu dengan alam 
pesisir dan keberlangsungan hidup bergantung dengan 
kesesuaian tempat tinggal. 

Persepsi warga masyarakat terhadap fungsi ruang terbuka 
pada permukiman nelayan yang mereka huni mencakup: fungsi 
sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi budaya. Pada permukiman 
nelayan di Brondong, Lamongan dapat memenuhi fungsi ruang 
terbuka yang dibutuhkan kecuali fungsi ruang terbuka untuk 
kegiatan ekonomi dan budaya 

Perilaku tampak dari masyarakat nelayan pada pelestarian 
fungsi lingkungan, sehingga kondisi lingkungan cukup baik. 
Masyarakat nelayan optimal dalam pemanfaatan ruang terbuka, 
ditunjukkan dengan adanya korelasi antara sikap peduli 
lingkungan dengan keberadaan ruang terbuka. 

Masyarakat nelayan mempunyai sikap adaptasi mental dan 
coping lingkungan, terhadap keberadaan ruang terbuka dengan 
kondisi baik. 

Dengan kajian budaya masyarakat nelayan terhadap 
keberadaan ruang terbuka, dapat dijadikan sebagai dasar konsep 
penataan ruang terbuka di kampung nelayan, yang dapat 
memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan 
permukiman, sehingga berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat nelayan. 
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PENDAHULUAN 

Konsep manufaktur berkelanjutan (sustainable 
manufacturing) muncul sebagai topik yang relevan dengan kondisi 
sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Hal ini seiring dengan 
meningkatnya perhatian pemerintah, organisasi dan individu 
dalam mengatasi dampak lingkungan baik akibat perubahan iklim 
dan pemanasan global, maupun akibat proses produksi dan 
kegiatan konsumsi.  Permasalahan limbah, sampah dan 
pembuangan akhir sampah pada daerah metropolitan yang 
kepadatan penduduknya selalu meningkat, dan permasalahan 
pada dunia industri seperti material dan limbah berbahaya serta 
dampak lingkungan yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab 
pemerintah yang harus dikendalikan.  

Pada beberapa dasawarsa terakhir, isu seputar konsep 
ReverseLogistics (RL) dan Closed-loop Supply Chain (CLSC) 
meningkat seiring dengan semakin tingginya pengakuan 
konsumen terhadap nilai produk hasil proses pemulihan 
(recovery).  Di era tahun 1990-an, peneliti pada area RL 
mendapati bahwa proses ini memberikan manfaat baik pada 
aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan [1].  Secara ekonomi, 
penggunaan dan pemanfaatan produk bekas pakai (used product) 
dalam proses produksi dapat mengurangi konsumsi bahan baku 
dan total biaya produksi seacara keseluruhan. Sedangkan, 
manfaat sosial dapat dilihat melalui keberadaan Corporate Social 
Responsibility (CSR).  Lebih lanjut, proses RL juga berdampak 
nyata bagi lingkungan, khususnya dalam menanggulangi 
permasalahan terkait ketidakmampuan kapasitas pembuangan 
akhir dan pemrosesan sampah berbahan khusus. Beberapa 
perusahaan seperti Xerox, IBM dan BMW sukses 
mengimplementasikan proses RL [2]. 
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Awalnya, banyak perusahaan, khususnya perusahaan 
manufaktur, yang hanya mempertimbangkan forward supply chain 
untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi tidak bertanggung jawab 
terhadap produk yang telah habis masa pakainya dan telah 
mencapai akhir dari siklus hidupnya (end-of-use/EOU dan end-of-
life/EOL).  Bidang reverse logistics kemudian muncul sebagai 
jawaban atas problematika tersebut.  Tuntutan bagi perusahaan 
untuk menghindari pemborosan, meningkatkan laba, dan 
meningkatkan hubungan dengan pelanggan adalah beberapa hal 
yang melatarbelakangi munculnya konsep tersebut.  Reverse 
logistics didefinisikan sebagai pergerakan produk atau material 
pada arah terbalik yaitu dari hilir ke hulu yang bertujuan untuk 
menciptakan nilai dari proper disposal[3].  Proses reverse meliputi 
serangkaian aktivitas, yaitu mulai dari used-product acquisition, 
reverse logistics, product disposition (sort, test, andgrade), 
remanufaktur dan remarketing[4].  Pada proses reverse logistics 
terdapat empat strategi yang dikembangkan yaitu reuse, 
recondition, remanufacturing dan recycling[5].  Pada gambar 1 
dapat dilihat penggambaran integratedsupplychain yang 
menunjukkan aliran material maju (forward) dan mundur (return). 

Isu di lapangan seputar kesuksesan proses RL berdampak 
pada peningkatan bahasan penelitian seputar area RL.  Menurut 
[6] perspektif aliran proses pada RL dikategorikan menjadi 3 aspek 
yaitu: front end, engine dan backend.  Aspek front end 
menggambarkan bagaimana pengelolaan perusahaan untuk 
memperoleh return product dari konsumen. Aspek engine adalah 
bagaimana perusahaan melakukan proses recovery terhadap 
product return. Sedangkan aspek backend adalah bagaimana 
perusahaan memahami pasar produk recovery.   

Kegagalan pada salah satu aspek dapat mengakibatkan 
hambatan pada proses RL secara keseluruhan.  Pada 
implementasi RL sering kali kendala teknis justru bukan 
permasalahan penting, namun ketidakpastian pasar untuk produk 
remanufaktur, atau kurangnya produk/komponen bekas pakaiyang 
berkualitas pada tingkat harga dan waktu yang tepat, justru lebih 
sering terjadi.  Sehingga, sangat penting untuk mengetahui 
pencapaian kinerja perusahaan pada ketiga aspek tersebut.     
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Sejalan dengan konsep RL, riset dengan topik seputar 
remanufaktur turut berkembang.  [7] mendefinisikan remanufaktur 
adalah sebuah proses produksi di mana material yang digunakan 
adalah used product/component (yang untuk selanjutnya dalam 
penelitian ini disebut dengan istilah cores). Selanjutnya, material 
tersebut akan mengalami proses produksi hingga produk yang 
dihasilkan memiliki fungsi seperti produk baru [8]. 

Penelitian [9] menunjukkan bahwa perusahaan yang 
melakukan proses remanufaktur memperoleh pendapatan dan 
manfaat lingkungan lebih banyak karena memanfaatkan bahan 
baku dan energi yang lebih sedikit.  Sementara [10] menemukan 
bahwa biaya produksi untuk menghasilkan produk yang memiliki 
fungsi seperti produk baru 40%-65% lebih sedikit bila 
dibandingkan dengan menghasilkan produk baru, selain itu harga 
yang ditawarkan ke pelanggan 30%-40% lebih murah. Selanjutnya 
[11] memaparkan bahwa ada tiga faktor pendorong utama pada 
operasi remanufaktur, yaitu profit, kebijakan perusahaan, dan 
lingkungan. Kombinasi ketiga faktor tersebut adalah sebuah 
potensi besar untuk mencapai situasi win-win-win, yaitu pelanggan 
memperoleh produk yang berkualitas dengan harga lebih murah, 
proses remanufaktur mengurangi biaya produksi, serta faktor 
lingkungan dengan dampak yang ditimbulkan lebih rendah. 
Tingginya daya tarik tersebut mengakibatkan meningkatnya 
permintaan produk remanufaktur. Hal ini mengakibatkan 
kebutuhan bahan baku (cores) pada industri remanufaktur juga 
semakin meningkat. 

Lebih lanjut, ketidakseimbangan antara tingkat 
pengembalian dan permintaan (unbalance return-demand) 
menjadi implikasinya.  Hal ini berdampak pada ketidakpastian 
ketersediaan returned product dalam hal kuantitas/volume, 
kualitas, dan waktu/timing[12]. Ketidakseimbangan antara return 
dengan demand ini menyulitkan perusahaan remanufaktur karena 
mengakibatkan fungsi pengelolaan dan pengendalian produksi 
menjadi lebih kompleks, serta high economy.   
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Gambar 1. Integrated Supply Chain[13] 

 
INDUSTRI ALAT BERAT DI INDONESIA  

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
telah mendorong peningkatan produksi alat berat.  Di Indonesia 
terdapat Asosiasi Himpunan Industri Alat Berat Indonesia (HINABI) 
yang membawahi anggota sekitar 45 perusahaan yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Sebagian besar perusahaan yang tergabung 
dalam asosiasi berperan sebagai distributor alat berat, di mana 
aktivitas produksinya berada di luar negeri seperti: Jepang, Korea 
dan Jerman.  Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh HINABI, 
pada tahun 2018 Indonesia berhasil memproduksi alat berat 
sebesar 7.981 unit atau meningkat hampir 42% dibandingkan 
tahun 2017.  Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan 
limbah alat berat.  Sektor konstruksi memiliki pangsa pasar 
terbesar kedua, kemudian setelah itu kehutanan dan perkebunan.  
Pangsa pasar produk alat berat di Indonesia pada tahun 2019 
seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2. Distribusi Pangsa Pasar Alat Berat Tahun 2019 
(sumber: https://industri.kontan.co.id/news/hinabi-belum-bisa-proyeksikan-produksi-alat-

berat-di-2019) 

 
Dari keseluruhan anggota HINABI, hanya sekitar 10-15% 

yang beroperasi dengan sistem reverselogistics.  Pengelolaan 
terhadap produk/komponen bekas pakai yang meliputi proses 
reuse, remanufaktur, dan lain sebagainya dilakukan pada 
komponen alat berat seperti excavator, bulldozer dan dumptruck.  
Tingginya investasi pada industri alat berat mengakibatkan pangsa 
pasar perusahaan remanufaktur meningkat. Hal tersebut menjadi 
salah satu motivasi bagi para pelaku bisnis pada industri 
remanufaktur alat berat.        

Proses remanufaktur mesin konstruksi di Indonesia tidak 
bisa lepas dari perusahaan yang melakukan distributor produk alat 
berat. Hal ini dikarenakan bahan baku dari perusahaan 
remanufaktur adalah alat berat yang diproduksi oleh Original 
Equipment Manufacturer (OEM) yang sebagian besar 
perusahaannya berada di luar negeri.  Sehingga, setelah unit 
produk tersebut habis masa garansi perawatannya, pengguna 
sering kali tidak lagi melakukan perawatan secara berkala.  Pada 
unit produk yang telah berada pada masa EOU atau EOL, 
perusahaan memilih untuk melakukan remanufaktur pada 
spareparts yang rusak untuk menghindari invetasi yang terlalu 
tinggi karena pembelian unit baru.   

Sistem reverselogisticsdimulai dari kembalinya produk dari 
konsumen sebagai pengguna, baik untuk produk yang telah habis 
masa garansi ataupun yang masih dalam masa garansi.  Menurut 
[11] terdapat beberapa alasan produk dikembalikan beberapa di 
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antaranya adalah: end-of-life, ond-of-use, commercialreturn dan 
re-usable components.  Pengembalian produk dapat melalui 
distributor, pelaku remanufaktur atau pihak ketiga; bergantung 
pada jaringan reverse logistics yang dimiliki oleh perusahaan. Unit 
produk alat berat berukuran besar dan berat sehingga tidak mudah 
bagi konsumen untuk memindahkan jika menghendaki dilakukan 
proses remanufaktur.  Untuk mengatasi permasalahan ini 
perusahaan remanufaktur mesin konstruksi membangun beberapa 
workshop yang tersebar mendekati titik-titik di mana pengguna unit 
produk tersebut berada.  Permasalahan 

Secara global, banyak perusahaan memiliki hambatan yang 
sama ketika mencoba mengimplementasi sistem reverse logistics.  
Namun, dalam konteks regulasi pemerintah (yaitu undang-undang 
spesifik yang berlaku, infrastruktur logistik yang dimiliki, kondisi 
sosial, ekonomi, dan lain sebagainya) dapat mendorong 
munculnya sebuah hambatan atau mendapatkan hal khusus yang 
berbeda. 

Sebagian besar penelitian yang ada tentang motivasi dan 
hambatan implementasi sistem reverse logistics hanya berfokus 
pada negara maju, sedangkan untuk negara berkembang 
penelitian-penelitian pada bidang terkait masih sangat terbatas [14].  
Menurut [15]  hal ini terjadi karena sistem reverse logistics masih 
sangat baru di negara berkembang, sedangkan di negara maju 
sistem tersebut telah terbentuk dan menjadi tanggung jawab para 
pelaku industri dengan regulasi yang jelas.  Untuk itu, diperlukan 
lebih banyak penelitian tentang identifikasi hambatan untuk 
mengimplementasi sistem reverse logistics yang berfokus di 
negara-negara berkembang.   

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi hambatan pada implementasi sistem reverse 
logistics pada industri remanufaktur mesin konstruksi di Indonesia.  
Konteks ini penting karena adanya beberapa faktor yang ada di 
Indonesia seperti kebijakan tentang perusahaan remanufaktur, 
masalah lingkungan, masalah ekonomi dan masalah sosial.  Lebih 
lanjut, perusahaan remanufaktur di Indonesia juga harus 
menghadapi tantangan seputar sistem manajemen logistik yang 
tidak terstruktur serta infrastruktur logistik yang masih sangat 
terbatas. 
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METODE  
Tahap ini menjelaskan tentang langkah-langkah untuk 

mencapai tujuan penelitian, mulai dari pengumpulan data, 
pengukuran tingkat pengaruh hambatan terhadap implementasi 
sistem reverselogistics, dan penentuan kategori internal dan 
eksternal.   
 
Pengumpulan Data 

Langkah pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, 
wawancara, survei dan penyebaran kuesioner.  Pengumpulan 
informasi dilakukan pada beberapa perusahaan alat berat yang 
melakukan proses remanufaktur pada mesin konstruksi. 
Terbatasnya anggota HINABI yang melakukan aktivitas 
remanufaktur menyulitkan dalam menentukan responden.  Pada 
penelitian ini, diperoleh responden sebanyak tiga perusahaan 
remanufaktur alat berat sebagai perwakilan dari industri tersebut.  
Tabel 1 menunjukkan karakteristik perusahaan yang menjadi 
narasumber pada penelitian ini. 

 
Tabel 1.  Karakteristik Responden Perusahaan Remanufaktur 

 PT. X PT. Y PT. Z 

Tahun berdiri 1988 2011 1970 

Produk recovery 
yang dihasilkan 

Engine, 
transmisi, 
pompa, 
turbo, dll 

Engine, 
powertrain, 
komponen 
hidrolik, dll 

Komponen 
alat berat 
major dan 
minor 

Rata-rata 
penjualan per 
tahun (IDR) 

> 100 Milyar > 100 Milyar > 100 Milyar 

Jumlah tenaga 
kerja 
(orang) 

500   266   100  

 
Tujuan dari tahap pengumpulan data ini adalah memperoleh 

informasi sehubungan dengan hambatan-hambatan yang dialami 
perusahaan remanufaktur mesin konstruksi dalam 
mengimplementasikan sistem reverse logistis.  Identifikasi 
terhadap hambatan tersebut dilakukan dengan 
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mempertimbangkan tiga aktivitas pada reverse logistics menurut [6] 
yaitu: manajemen pengembalian produk (front end), operasional 
pada proses remanufaktur (engine), dan pengembangan pasar 
produk remanufaktur (backend).   
 
Pengukuran Tingkat Pengaruh Hambatan terhadap 
Implementasi Sistem Reverse Logistics 

Setelah teridentifikasi hambatan yang berpengaruh terhadap 
implementasi sistem reverse logistics pada remanufaktur mesin 
konstruksi di Indonesia, langkah selanjutnya adalah melakukan 
pengukuran tingkat pengaruhnya. Masing-masing responden 
melakukan penilaian untuk menentukan tingkat pengaruh setiap 
hambatan dengan skala nilai sebagai berikut: 

• Nilai 1: Hambatan tidak memiliki pengaruh terhadap 
implementasi sistem RL 

• Nilai 2: Hambatan memiliki pengaruh sangat kecil 
terhadap implementasi sistem RL 

• Nilai 3: Hambatan memiliki pengaruh rendah terhadap 
implementasi sistem RL 

• Nilai 4: Hambatan memiliki pengaruh kuat terhadap 
implementasi sistem RL 

• Nilai 5: Hambatan memiliki pengaruh sangat kuat 
terhadap implementasi sistem RL 

 
Penentuan kategori internal dan eksternal  

Setelah mendapatkan nilai tingkat pengaruh hambatan 
terhadap implementasi sistem reverse logistics, langkah 
selanjutnya adalah membagi hambatan tersebut dalam dua 
kategori yaitu: internal dan eksternal dengan mempertimbangkan 
pendapat akademisi.  Hambatan dikategorikan sebagai aspek 
internal jika hambatan tersebut muncul karena proses dalam 
internal perusahaan remanufaktur.  Sedangkan hambatan 
dikategorikan sebagai aspek eksternal jika hambatan yang muncul 
tersebut terkait dengan pihak lain, seperti pemasok (supplier), 
distributor, third-partylogistics (3PL), dan konsumen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan hasil pengolahan data dan 
pembahasan hasil penelitian. 
Identifikasi Hambatan pada Implementasi Sistem Reverse 
Logistics 

Melalui hasil studi literatur, survei, wawancara, dan 
rekapitulasi kuesioner, sebanyak 22 hambatan yang dianggap 
berpengaruh pada implementasi sistem reverse logistics berhasil 
teridentifikasi.  Hasil tersebut diperoleh dari responden yang 
merupakan tiga perusahaan remanufaktur mesin konstruksi di 
Indonesia.  Sebanyak 22 hambatan yang teridentifikasi tersebut, 
tujuh hambatan tergolong sebagai aktivitas front end, sebelas 
hambatan aktivitas engine, dan empat hambatan aktivitas 
backend.  Tabel 2 meringkas hambatan-hambatan yang berhasil 
teridentifikasi pada masing-masing aktivitas beserta sumber 
referensinya. 

 
Tabel 2. Hambatan Implementasi Sistem Reverse Logistics 

Aktivitas Hambatan Referensi 

Front 
End 

Kurangnya lokasi collection point [16] 

Kurangnya insentif yang diterima 
konsumen 

[17] 

Kurangnya kepedulian 
lingkungan dari konsumen 

[18] 

Ketidakpastian jumlah return 
product 

[19] 

Ketidakpastian kualitas return 
product 

[19] 

Ketidakpastian timing return 
product 

[20] 

Legislasi restriction [21] 

Engine 

Teknologi dan infrastruktur 
green practice belum standar 

[22] 

Kurangnya dukungan dari 
organisisasi dan manajemen 

[22]; [23]  

Membutuhkan keahlian khusus 
dari SDM 

[24] 
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Aktivitas Hambatan Referensi 

Kurangnya pengetahuan seputar 
produk 

[25] 

Tingginya kompleksitas proses 
recovery 

[26] 

Membutuhkan biaya operasional 
yang besar 

[27] 

Rendahnya kontrol persediaan [28] 

Membutuhkan teknologi 
pengelolaan limbah/waste 

[14] 

Tidak ada garansi [29] 

Terbatasnya jumlah supplier 
mesin untuk proses pemulihan 

Hasil survei 

Rendahnya kualitas mesin untuk 
proses recovery 

Hasil survei 

BackEnd 

Kurangnya saluran penjualan [30] 

Terjadi kompetisi dengan produk 
baru 

[31] 

Masih rendahnya persepsi 
konsumen terhadap kualitas 
produk recovery 

[32] 

Ketidakpastian permintaan 
produk recovery 

[33] 

 
Tingkat Pengaruh Masing-masing Hambatan terhadap 
Implementasi Sistem Reverse Logistics 

Nilai pengaruh masing-masing hambatan diperoleh dari hasil 
rating yang diberikan oleh responden yang berasal dari tiga 
sampel perusahaan remanufaktur.  Dengan skala 1-5, di mana 
nilai 1 menunjukkan hambatan tidak memiliki pengaruh terhadap 
implementasi sistem reverse logistics dan nilai 5 menunjukkan jika 
hambatan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap implementasi 
sistem reverse logistics, maka diperoleh hasil seperti ditunjukkan 
pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Tingkat Pengaruh Masing-Masing Hambatan Pada Implementasi  
Sistem Reverse Logistics 

Kode Hambatan Rata-rata 
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Kode Hambatan Rata-rata 

H.1 Kurangnya lokasi collection point 5,00 

H.2 Kurangnya insentif yang diterima konsumen 3,67 

H.3 Kurangnya kepedulian lingkungan dari 
konsumen 

4,00 

H.4 Ketidakpastian jumlah return product 5,00 

H.5 Ketidakpastian kualitas return product 3,33 

H.6 Ketidakpastian timing return product 3,67 

H.7 Legislasi restriction 5,00 

H.8 Teknologi dan infrastruktur green practice 
belum standar 

5,00 

H.9 Kurangnya dukungan dari organisisasi dan 
manajemen 

4,67 

H.10 Membutuhkan keahlian khusus dari SDM 4,33 

H.11 Kurangnya pengetahuan seputar produk 3,33 

H.12 Tingginya kompleksitas proses recovery 4,67 

H.13 Membutuhkan biaya operasional yang besar 5,00 

H.14 Rendahnya kontrol persediaan 3,67 

H.15 Membutuhkan teknologi pengelolaan 
limbah/waste 

4,00 

H.16 Tidak ada garansi (warranty) 4,00 

H.17 Terbatasnya jumlah supplier mesin untuk 
proses recovery 

3,67 

H.18 Rendahnya kualitas mesin untuk proses 
recovery 

3,67 

H.19 Kurangnya saluran penjualan 3,67 

H.20 Terjadi kompetisi dengan produk baru 4,67 

H.21 Masih rendahnya persepsi konsumen 
terhadap kualitas produk recovery 

4,67 

H.22 Ketidakpastian permintaan produk recovery 4,00 

 
Hambatan Internal dan Eksternal pada Implementasi Sistem 
Reverse Logistics 

Dua puluh dua hambatan yang teridentifikasi kemudian 
dikategorikan dalam aspek internal dan eksternal. Pendapat 
akademisi menjadi pertimbangan dalam kategorisasi hambatan-
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hambatan tersebut. Gambar 3 menunjukkan hasil pengkategorian, 
di mana terdapat 12 hambatan tergolong dalam aspek internal dan 
10 hambatan tergolong dalam aspek eksternal. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Nilai tingkat pengaruh hambatan (a) internal dan (b) eksternal pada 
implementasi sistem reverse logistics. 
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Tabel 4 dan 5 menunjukkan daftar hambatan internal dan 
eksternal yang dialami perusahaan remanufaktur mesin konstruksi 
pada saat mengimplementasikan system reverse logistics.  
Hambatan-hambatan tersebut diurutkan berdasarkan nilai rata-rata 
pengaruh paling tinggi. 

Tabel 4.   Hambatan Internal Pada Implementasi Sistem ReverseLogistics 

Kode Hambatan Internal Rata-rata 

H.1 Kurangnya lokasi collectionpoint 5,00 

H.8 Teknologi dan infrastruktur greenpractice 
belum standar 

5,00 

H.13 Membutuhkan biaya operasional yang 
besar 

5,00 

H.9 Kurangnya dukungan dari organisasi dan 
manajemen 

4,67 

H.12 Tingginya kompleksitas proses recovery 4,67 

H.10 Membutuhkan keahlian khusus dari SDM 4,33 

H.15 Membutuhkan teknologi pengelolaan waste 4,00 

H.16 Tidak ada warranty 4,00 

H.2 Kurangnya insentif yang diterima 
konsumen 

3,67 

H.14 Rendahnya kontrol persediaan 3,67 

H.19 Kurangnya saluran penjualan 3,67 

H.11 Kurangnya pengetahuan seputar produk 3,33 

 
Tabel 5. Hambatan Eksternal Pada Implementasi Sistem ReverseLogistics 

Kode Hambatan Eksternal Rata-rata 

H.4 Ketidakpastian jumlah returnproduct 5,00 

H.7 Legislasi restriction 5,00 

H.20 Terjadi kompetisi dengan produk baru 4,67 

H.21 Masih rendahnya persepsi konsumen 
terhadap kualitas produk recovery 

4,67 

H.3 Kurangnya kepedulian lingkungan dari 
konsumen 

4,00 

H.22 Ketidakpastian permintaan produk recovery 4,00 

H.6 Ketidakpastian timingreturnproduct 3,67 

H.17 Terbatasnya jumlah supplier mesin untuk 
proses recovery 

3,67 
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H.18 Rendahnya kualitas mesin untuk proses 
recovery 

3,67 

H.5 Ketidakpastian kualitas returnproduct 3,33 

 
 

PEMBAHASAN 
Penelitian ini membahas mengenai studi eksploratori 

terhadap hambatan implementasi sistem reverse logistics pada 
industri remanufaktur mesin konstruksi di Indonesia.  Hambatan 
yang muncul dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu internal dan 
eksternal.  Hambatan yang berasal dari aspek internal diartikan 
sebagai kajian yang berhubungan erat kepentingannya dari sisi 
perusahaan remanufaktur, sedangkan hambatan dari aspek 
eksternal adalah hambatan berpengaruh dari sisi stakeholder.   

Melalui penelitian ini, diperoleh 12 hambatan yang tergolong 
sebagai aspek internal dan 10 hambatan tergolong ke dalam 
aspek eksternal. Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh bahwa 
keseluruhan hambatan memiliki nilai tingkat pengaruh rata-rata 
sebesar 4,21 yang artinya bahwa sebagian besar hambatan yang 
teridentifikasi pada remanufaktur mesin konstruksi memiliki 
pengaruh kuat terhadap implementasi sistem reverse logistics. 
Pada hambatan internal terdapat tiga hambatan yang berpengaruh 
sangat kuat, sedangkan pada hambatan eksternal diperoleh dua 
hambatan.  

Permasalahan serius pada hambatan internal adalah 
kurangnya lokasi di mana konsumen dapat mengembalikan used 
product (H.1), kebutuhan terhadap teknologi dan infrastruktur yang 
berbasis green practice (H.8) dan besarnya biaya yang dibutuhkan 
untuk operasional reverse logistics (H.13). Sedangkan pada aspek 
eksternal, terdapat dua hambatan serius yang memiliki pengaruh 
sangat kuat terhadap implementasi sistem reverse logistics yaitu 
ketidakpastian jumlah return product yang diterima oleh 
perusahaan remanufaktur (H.4) dan adanya perundang-undangan 
yang mengatur aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 
remanufaktur (H.7).  Kelima hambatan tersebut memerlukan 
penanganan serius agar implementasi sistem reverse logistics 
berjalan dengan baik.  Secara logika penanganan pada aspek 
internal seharusnya lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan 
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aspek eksternal, karena penanggung jawab pada aspek internal 
adalah perusahaan remanufaktur yang mempunyai kewenangan 
penuh atas keberlanjutan implementasinya.  Meskipun demikian 
koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder tetap dibutuhkan, 
karena masing-masing pihak memiliki kontribusi dalam 
implementasinya.   

Pada industri alat berat, perusahaan remanufaktur 
membutuhkan teknologi dan infrastruktur yang berbasis green 
practice untuk melakukan proses recovery pada komponen alat 
berat major dan minor. Dalam pengadaannya, dibutuhkan 
investasi yang relatif tinggi. Sehingga dibutuhkan koordinasi di 
antara perusahaan-perusahaan dalam rantai pasoknya. Proses 
reverse logistics diawali ketika konsumen mengembalikan used 
product pada collection point. Bagi perusahaan remanufaktur, 
penentuan collection point ditentukan berdasarkan strategi yang 
dikembangkan perusahaan. Terdapat dua strategi yang umum 
dikembangkan dalam supply chain management, yaitu: efisiensi 
dan responsif. Perusahaan yang menerapkan strategi efisiensi 
harus pintar dalam menentukan lokasi infrasturktur perusahaan, 
termasuk penempatan collection point. Salah satunya dapat 
menempatkan collection point dekat dengan workshop di mana 
peralatan atau infrastruktur untuk proses recovery komponen 
berada. Namun, untuk strategi responsif, perusahaan 
remanufaktur menentukan lokasi collection point dekat dengan 
pengguna unit alat berat. Hal ini memudahkan konsumen dalam 
melakukan pengembalian untuk used product yang ukurannya 
besar dan berat.  Penanganan terhadap permasalahan ini 
sekaligus juga dapat mengatasi hambatan mengenai 
ketidakpastian jumlah return product. Salah satu penanganan 
yang dapat dilakukan untuk mengendalikan jumlah return product 
adalah dengan menempatkan collection point pada lokasi yang 
konsumen nyaman dan efisien untuk melakukannya. Selain itu, 
perusahaan remanufaktur juga harus mengelola hubungannya 
dengan konsumen yang juga berperan sebagai pemasok bahan 
baku untuk proses remanufaktur. Menurut [11] terdapat tujuh tipe 
structural relationships yang dapat diterapkan agar perusahaan 
remanufaktur dan konsumen memiliki hubungan yang dapat saling 
menguntungkan.  
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KESIMPULAN 

Besarnya investasi yang harus dikeluarkan oleh konsumen 
alat berat menjadikan pangsa pasar perusahaan remanufaktur 
pada industri mesin konstruksi terbuka lebar. Unit produk yang 
telah melewati masa garansi tetap membutuhkan yang teratur 
agar tetap terjaga kualitas performansinya. Pelaku pada industri 
remanufaktur mesin konstruksi yang terbatas jumlahnya, 
mengindikasi adanya hambatan yang harus di atasi agar 
keberlanjutan sistem reverse logistics tetap terjaga. Identifikasi 
hambatan pada implementasi sistem reverse logistics di industri 
remanufaktur mesin konstruksi penting, karena hambatan tersebut 
merupakan tantangan besar bagi para manajer dan pengambil 
keputusan di industri ini. Hambatan internal dan eksternal yang 
memiliki pengaruh sangat kuat menjadi prioritas untuk di atasi oleh 
perusahaan remanufaktur mesin konstruksi demi keberhasilan 
implementasi sistem reverse logistics. 

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, hal ini 
membuka peluang untuk penelitian selanjutnya.  Pengembangan 
dapat dilakukan dengan melibatkan perusahaan remanufaktur 
lebih banyak, sehingga dapat dimunculkan hambatan-hambatan 
lain yang belum teridentifikasi melalui penelitian ini.  Selain itu, 
identifikasi hambatan juga dapat dimunculkan dari aspek reverse 
logistics yang lain.  Penerapan tools matematika, statistik, dan 
pendekatan lain dapat dikembangkan untuk tujuan penelitian yang 
lebih luas. 
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PENTANDRA) MENJADI BAHAN BAKAR GREEN DIESEL 
MENGGUNAKAN KATALIS CA/HTC: PRE-TREATMENT 

 
Yustia Wulandari Mirzayanti, Rahmawati Khalid dan Titik Nur Afifa  
 
PENDAHULUAN 

Konsumsi terhadap minyak bumi (fossiloil) semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan laju 
penduduk. Hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan 
pembangunan di Indonesia. Namun, peningkatan akan kebutuhan 
minyak bumi tersebut tidak diimbangi dengan jumlah produksi 
minyak bumi (fossiloil) di Indonesia yang semakin lama mengalami 
penurunan sejak tahun 2005-2014. Pada tahun 2005 BP Global 
mampu memproduksi sebesar 1,090 ribuan BPD (barrels per day), 
namun pada 2014 hanya mampu memproduksi 852 ribuan BPD. 
Hal tersebut diperburuk dengan tidak terpenuhinya permintaan 
domestik sehingga Indonesia mengimpor sekitar 350.000 sampai 
500.000 barrel bahan bakar. Konsumsi minyak di Indonesia pada 
tahun 2005 sebanyak 1,299 BPD dan terus mengalami 
peningkatan hingga tahun 2014 mencapai 1,641 ribu BPD [1]. Di 
Indonesia dan hampir di seluruh dunia, bahan bakar minyak fosil 
(fossiloil) merupakan sumber bahan baku bahan bakar minyak 
(BBM). Sektor yang paling dominan dalam memanfaatkan bahan 
bakar minyak (BBM) adalah sektor transportasi, namun 
penggunaan fossiloilsecara terus menerus dapat menimbulkan 
dampak negatif terhadap lingkungan seperti percepatan 
pemanasan global (theaccelerateof global warming), emisi gas 
CO2, efek rumah kaca serta polusi udara dan masalah-masalah 
lingkungan lainnya [2]-[6].  Oleh sebab itu, pemerintah melalui 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2017 
tentang rencana umum energi nasional yang berprinsip tentang 
pengembangan energi nasional telah menawarkan solusi dalam 
mengatasi semakin menipisnya ketersediaan bahan baku minyak 
bumi (fossiloil). Diversifikasi energi merupakan pemanfaatan 
energi alternatif, di mana salah satunya adalah bahan bakar nabati 
(BBN), yang merupakan energi alternatif yang mudah diperoleh di 
Indonesia karena struktur iklim Indonesia yang mendukung dalam 
hal pemenuhan sumber bahan baku minyak nabati. Instruksi 
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Presiden No. 1/2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan 
bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain, merupakan suatu 
instruksi yang menegaskan pentingnya pengembangan Bahan 
Bakar Nabati (Kebijakan Pengembangan Energi Baru Terbarukan 
dan Konservasi Energi (EBTKE) Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral, 2006).  

Konsep dari energi baru dan terbarukan mencakup berbagai 
teknologi termasuk tenaga surya, sel bahan bakar, energi panas 
bumi, tenaga air, tenaga angin, produksi hidrogen, dan green 
diesel. Salah satu bahan bakar alternatif yang paling menjanjikan 
adalah green diesel. Green diesel dapat didefinisikan sebagai 
bahan bakar cair yang berasal dari bahan baku terbarukan yang 
memiliki fungsi sebagai pengganti bahan bakar fosil. Salah satu 
sumber bahan baku renewableenergyadalah minyak nabati yang 
memiliki kandungan energi tinggi dan pH netral serta relatif stabil 
dalam bentuk cair sehingga lebih mudah dimanfaatkan untuk 
bahan bakar transportasi dan proses [6]. Minyak nabati dapat 
digolongkan menjadi dua kategori yaitu minyak nabati pangan 
(edibleoil) dan minyak nabati non pangan (inedibleoil). Minyak 
nabati pangan sebagai pengembangan generasi pertama, memiliki 
beberapa kelemahan yaitu jika dimanfaatkan secara terus 
menerus dan berkesinambungan maka dapat menimbulkan 
persaingan dengan kebutuhan pokok pangan masyarakat (misal: 
sebagai minyak goreng, margarin dan lainnya). Oleh sebab itu, 
pengembangan sebagai sumber bahan baku bahan bakar minyak 
dilakukan pada generasi kedua, salah satunya berasal dari minyak 
nabati non pangan. Bahan baku yang berasal dari inedibleoil 
sudah banyak dikembangkan sebagai bahan bakar nabati seperti 
green diesel. 

Proses konversi inedibleoil menjadi bahan bakar alternatif 
khususnya green diesel dapat diperoleh melalui berbagai proses 
reaksi. Salah satu proses reaksi yang paling banyak digunakan 
adalah reaksi esterifikasi dan transesterifikasi. Proses reaksi kimia 
dalam mengonversiinedibleoil menjadi bahan bakar alternatif 
memerlukan bantuan katalis. Minyak nabati sangat cocok sebagai 
kandidat untuk memproduksi green diesel karena memiliki 90 
sampai 98% trigliserida. Trigliserida merupakan unsur utama untuk 
minyak nabati dan lemak hewani. Minyak nabati terbentuk dari 
trigliserida yang di dalam strukturnya terdapat gliserin. Struktur 
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dari molekul trigliserida tersusun oleh gliserol dan 3 (tiga) asam 
lemak (fattyacids), seperti Gambar 1. 

Salah satu bahan baku yang dapat digunakan dalam 
pembuatan green diesel adalah minyak biji kapuk. Biji kapuk 
memiliki kandungan minyak sebanyak 24-40% minyak [7]. Minyak 
biji kapuk mengandung asam lemak tak jenuh sekitar 71,95% lebih 
tinggi dibandingkan minyak kelapa. Hal ini menyebabkan minyak 
biji kapuk mudah tengik, sehingga kurang baik untuk minyak 
makanan. Namun minyak biji kapuk berpotensi untuk dijadikan 
substitusi biodiesel melalui reaksi transesterifikasi [8]. Komposisi 
asam lemak trigliserida minyak biji kapuk randu didominasi oleh 
asam linoleat (C18:2) sebesar 78,85% dan asam palmitat (C16:0) 
sebesar 21,12%, sisanya berupa asam pelargonat sebesar 0,03% 
[9]. 

 
Gambar 1. Struktur dari molekul trigliserida 

Proses konversi minyak nabati menjadi bahan bakar nabati 
dapat melalui beberapa cara antara lain esterifikasi-
transesterifikasi, perengkahan (cracking) rantai karbon, gasifikasi 
dan FischerTropsh. Perengkahan rantai karbon dapat dilakukan 
melalui tiga metode yaitu catalyticcracking, hydrocracking dan 
thermalcracking. Konversi minyak kelapa menjadi biofuel 
menggunakan katalis heterogen logam mulia seperti Pt dan Pd 
yang diimpregnasi ke dalam HZSM-5 melalui proses 
catalyticcracking menghasilkan yield 67,2% dan selektivitas green 
diesel sebesar 94,6% [10]. Namun, proses cracking memerlukan 
temperatur 300 – 500oC dan tekanan di atas 10 bar sehingga hal 
tersebut memerlukan energi yang cukup besar jika dibandingkan 
melalui proses transesterifikasi pada temperatur 60 – 80oC. 

Reaksi esterifikasi-transesterifikasi merupakan salah satu 
proses yang sering digunakan dalam mengonversi inedible oil 
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menjadi bahan bakar nabati, yaitu dengan mereaksikan trigliserida 
dan alkohol menggunakan katalis homogen maupun heterogen 
yang memiliki sifat asam atau basa yang direaksikan pada 
temperatur dan komposisi tertentu, sehingga dihasilkan produk 
utama berupa metil ester asam lemak dan produk samping berupa 
gliserol. Pada minyak biji kapuk ini, sebelum proses 
transesterifikasi maka dilakukan proses pre-treatment yaitu berupa 
proses degumming dan esterifikasi. Degumming merupakan pre-
treatment minyak biji kapuk untuk menghilangkan gum (getah atau 
lendir) dan untuk memudahkan proses pemurnian minyak. 
Sedangkan proses esterifikasi merupakan proses untuk 
mengonversikanFree Fatty Acids (FFA) menjadi metil ester yang 
bertujuan untuk mengurangi kadar FFA dalam minyak nabati. 
Proses tersebut diperlukan jika minyak nabati mengandung FFA di 
atas 5%. Apabila minyak nabati dengan kadar FFA lebih dari 5% 
langsung dilakukan proses transesterifikasi menggunakan katalis 
basa maka FFA tersebut akan bereaksi dengan katalis untuk 
membentuk sabun. Minyak biji kapuk randu termasuk dalam 
kategori minyak nabati dengan kadar FFA lebih dari 5%, sehing 
perlu dilakukan pre-treatment sebelum dilakukan proses 
transesterifikasi. 

Tanaman Kapuk atau disebut juga ceibapentandra termasuk 
jenis tanaman tropis. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah 
dilakukan, biji kapuk randu berwarna hitam kecokelatan dan 
terdapat serat di sekeliling buahnya. Minyak biji kapuk memiliki 
warna kuning cerah. Berdasarkan parameter sifat-sifat fisik-kimia 
yang meliputi antara lain density, kinematicviscosity, high heating 
value, acidic index, iodine value dan flash point (Tabel 1) 
menunjukkan bahwa minyak biji kapuk tidak  dapat langsung 
digunakan untuk konsumsi bahan bakar nabati. Hal ini 
dikarenakan minyak biji kapuk randu memiliki nilai viscositas yang 
melebihi batas maksimal SNI bahan bakar diesel. Oleh sebab itu, 
sebelum digunakan sebagai bahan bakar minyak nabati, minyak 
biji kapuk perlu dilakukan proses pemutusan rantai karbon dengan 
mengonversi trigliserida menjadi asam lemak dengan karbon 
rantai lurus untuk menjadi bahan bakar nabati yang disebut green 
diesel.  

Tabel 1. Sifat-sifat Fisika dan kimia (physicochemical) minyak biji kapuk randu 
(Ceibapentandra) 

Sifat-sifat  Metode Analisis 
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Density (gr/cm3) 0,891  

Kinematicviscosityat (400C, Cst) 37,47 ASTM D445-97 

HighHeatingValue (Btu/lb) 19168 ASTM D240 
Acidic Index (mg KOH/g) 89,49 SNI 7431:2008 

Iodinevalue (g.I2/100 g) 52,15 SNI 7381:2008 

FlashPoint, 0C 308 ASTM D93 

 
Proses pre-treatment pada minyak biji kapuk randu sebelum 

proses transesterifikasi yaitu proses degumming yang dilanjutkan 
dengan proses esterifikasi. Proses degumming dilakukan melalui 
penambahan senyawa H3PO4 pada minyak biji kapuk kemudian 
dipanaskan pada temperatur 70oC selama 30 menit, setelah 
proses degumming dilanjutkan dengan proses esterifikasi [11]. 
Namun, proses pre-treatment tersebut cukup panjang dan 
memerlukan senyawa kimia tambahan lainnya. Oleh sebab itu, 
untuk mempersingkat alur pre-treatment tersebut maka proses 
degumming-esterifikasi diganti dengan proses adsorpsi 
menggunakan silika hasil ekstraksi dari sekam padi. 

Sekam padi merupakan adsorben yang memiliki kandungan 
selulosa dengan kemampuan  mengadsorpsi asam lemak maupun 
zat warna pada minyak. Selulosa tersebut mengandung gugus 
hidroksil atau gugus –OH, sedangkan asam lemak bebas memiliki 
senyawa yang dapat berikatan  dengan gugus –OH dari adsorben 
yang dimiliki oleh sekam padi. Sel-sel abu sekam padi 
mengandung senyawa lignin dan silika pada konsentrasi tinggi dan 
termasuk material berpori yang memiliki gugus aktif yaitu Si-O-Si 
dan Si-OH. Silika yang terdapat di dalam abu sekam padi dapat 
dinotasikan sebagai senyawa silikon dioksida SiO2. Kandungan 
silika tertinggi pada padi terdapat pada sekam bila dibandingkan 
dengan bagian tanaman padi lainnya seperti helai daun, pelepah 
daun, batang dan akar. Silika telah banyak digunakan sebagai 
padatan pendukung karena memiliki banyak kelebihan, antara lain 
memiliki banyak sisi aktif pada permukaannya, tidak reaktif untuk 
pelarut organik, dan memiliki resistensi termal yang tinggi. 
Kemampuan senyawa silika untuk menurunkan kadar FFA (Free 
Fatty Acid) disebabkan adanya gugus silanol (Si-OH). Gugus 
silanol memiliki peran dalam adsorpsi air dan senyawa organik. 
Gugus oksigen dengan karbonil pada FFA yang bereaksi dengan 
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hidrogen- silanol, sehingga molekul FFA teradsorpsi pada 
permukaan dengan membentuk ikatan hidrogen. 
 
PERMASALAHAN  

Oleh sebab itu, upaya dalam mengatasi kadar FFA minyak 
biji kapuk randu yang cukup tinggi sekitar lebih dari 5% yaitu 
dengan menggunakan senyawa silika yang terdapat dalam sekam 
padi sebagai adsorben. Proses adsorpsi ini berfungsi untuk 
menggantikan proses degumming. Senyawa silika dihasilkan 
berdasarkan proses ekstraksi melalui pembakaran pada sekam 
padi dan dinotasikan dengan senyawa SiO2. Silika yang dihasilkan 
dari sekam padi mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 
dengan silika mineral. Kelebihan senyawa silika dari hasil 
pembakaran sekam padi memiliki butiran yang halus, senyawa 
silika yang dihasilkan lebih reaktif, dan ketersediaan bahan baku 
yang cukup melimpah serta dapat diperbaharui. Proses adsorpsi 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas permukaan, 
jenis adsorbat, struktur adsorbat, konsentrasi adsorbat, 
temperatur, pH, kecepatan pengadukan, waktu kontak dan waktu 
kesetimbangan.Berdasarkan beberapa faktor dalam proses 
adsorpsi tersebut, maka perlu untuk mengetahui pengaruh dari 
faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang 
menjadi tinjauan adalah bagaimana pengaruh waktu kontak antara 
adsorben terhadap %FFA dan %removal pada minyak biji kapuk, 
kemudian pengaruh komposisi adsorben terhadap %FFA dan 
%yield pada minyak biji kapuk setelah proses adsorpsi.  
 
METODE 

Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu antara lain: 
Tahap pre-treatment yang terdiri dari a) Identifikasi FFA awal 
Minyak Biji Kapuk, b) Proses ekstraksi silika dari sekam padi, c) 
Proses adsorpsi FFA menggunakan silika dari sekam padi, d) 
Analisis hasil. Selanjutnya, tahap konversi minyak biji kapuk randu 
melalui proses transesterifikasi menggunakan katalis 
Ca/Hydrotalcite (Ca/HTC). Tahap pre-treatment, diawali dengan 
melakukan uji FFA awal pada minyak biji kapuk randu untuk 
mengetahui nilai FFA awal. Selanjutnya, proses ekstraksi silika 
dari sekam padi. Pada proses ekstraksi, tahap awal yaitu 
membuat arang dari sekam padi. Sekam padi terlebih dahulu 
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dicuci untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel 
kemudian di jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah 
kering, sekam padi di arangkan dan di bakar dalam furnace 
selama 4 jam dengan  temperatur 700oC. Selanjutnya, 
ditambahkan larutan NaOH 2M sebanyak 240 ml ke dalam 40 
gram abu sekam. Larutan dipanaskan dengan temperatur 85oC 
sambil dilakukan pengadukan selama satu jam. Setelah dingin, 
larutan disaring sebagai larutan natrium silika. Kemudian, larutan 
HCl 1N ditambahkan ke dalam larutan natrium silika secara 
perlahan hingga mencapai pH Netral sampai membentuk 
endapan. Endapan tersebut disaring dan di-oven selama 18 jam. 
Selanjutnya adalah tahap ketiga yaitu proses adsorpsi, yaitu silika 
dari sekam padi yang telah diekstraksi menggunakan larutan 
NaOH 2M dihaluskan dan disaring dengan ayakan sesuai dengan 
ukuran yang dikehendaki. Proses adsorpsi ini bertujuan untuk 
mempelajari pengaruh waktu kontak adsorben terhadap daya 
adsorpsi asam lemak bebas oleh silika. Variasi komposisi yang 
digunakan adalah berat adsorben terhadap minyak (10, 15, 20, 25, 
30 dan 35%wt dari minyak). Minyak biji kapuk yang digunakan 
sebanyak 50 ml minyak biji kapuk randu. Proses adsorpsi 
dilakukan pada temperatur kamar (32oC) dan campuran diaduk 
dengan menggunakan pengaduk dengan variasi waktu kontak 
masing-masing selama 30, 60, 90, 120, 150 dan 180 menit. 
Penentuan bilangan asam yang tersisa dalam setiap filtrat yang 
diperoleh (untuk setiap waktu kontak) ditentukan menggunakan 
metode titrasi asam basa. 

Tahap yang kedua adalah proses konversi minyak biji kapuk 
randu menjadi green diesel melalui proses transesterifikasi 
menggunakan katalis Ca/HTC. Preparasi Ca/HTC menggunakan 
metode incipientwetnessimpregnation dengan loading Ca sebesar 
2,5% terhadap Hydrotalcite. Tahap ini diawali proses 
pencampuran minyak biji kapuk randu dan metanol dengan 
perbandingan rasio molar 1:10. Selanjutnya, menambahkan katalis 
Ca/Hydrotalcitedengan jumlah 0,5% dari massa minyak.Campuran 
antara metanol, katalis dan minyak biji kapuk direaksikan dengan 
waktu selama 120 menit pada temperatur 60ºC.Ketika waktu 
reaksi telah tercapai, campuran tersebut didinginkan dan 
kemudian disaring untuk dipisahkan dengan katalisnya.Kemudian 
filtrat dimasukkan ke dalam corong pemisah, dikocok beberapa 
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saat kemudian didiamkan selama ± 24 jam untuk memisahkan 
biodiesel dengan gliserol. Setelah membentuk lapisan, maka metil 
ester yang terbentuk dilakukan pencucian dengan aquades secara 
perlahan hingga air cucian berwarna jernih kembali. Kemudian 
memanaskan green diesel yang telah dicuci dalam oven pada 
temperatur 100oC untuk menguapkan sisa air cucian kemudian 
menganalisis kadar yieldgreen diesel yang diperoleh. 
 
PEMBAHASAN  
Karakterisasi Minyak Biji Kapuk Randu 

Minyak biji kapuk mengandung asam lemak tidak jenuh 
sebesar 71,95%, lebih tinggi dibanding dengan minyak kelapa. Hal 
ini menyebabkan minyak biji kapuk mudah tengik sehingga kurang 
baik untuk dikembangkan sebagai minyak makanan. Namun 
minyak biji kapuk berpotensi digunakan untuk sumber bahan baku 
green diesel. Berikut ini adalah karakteristik minyak biji kapuk 
randu (Tabel 2). 

 
Tabel 2. Karakteristik sifat fisik minyak biji kapuk randu 

Parameter Hasil 
Green Diesel 
(SNI 7182:2015) 

Densitas 0,93 0,85 – 0,89 
Viskositas 34,54 2,3 – 6,0 
%FFA 7,39 < 2 

 
Minyak biji kapuk memiliki komponen penyusun utama yaitu 

trigliserida. Melalui proses pemurnian minyak biji kapuk 
diharapkan dapat menurunkan kadar FFA (FreeFattyAcid). 
Senyawa komponen utama asam lemak pada minyak biji kapuk 
randu adalah asam linoleat sebanyak 78,95% dan asam palmitat 
sebanyak 21,12% [2,9]. Minyak biji kapuk randu memiliki asam 
lemak bebas yang cukup tinggi yaitu lebih dari 2%. Keberadaan 
asam lemak bebas tersebut akan mengganggu proses 
transesterifikasi dan akan terjadi reaksi penyabunan antara asam 
dengan katalis basa, sehingga asam lemak bebas perlu 
dihilangkan atau setidaknya dikurangi hingga di bawah 2%. 
Karakterisasi Abu Sekam Padi 

Untuk mengetahui karakteristik abu sekam padi dan silika 
yang dilakukan melalui ekstraksi dari sekam padi dapat dianalisis 
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dengan menggunakan metode analisis X-Ray Fluorescence 
(XRF), berikut ini: 

 
Gambar 1. Difragtogram XRF Abu Sekam Padi 

 

 
Gambar 2. Difragtogram XRF Silika dari Abu Sekam Padi 

 

Gambar 4.1 menunjukkan komposisi yang terdapat dalam 
abu sekam padi yaitu SiO2 92,2%, P2O5 1,9%, K2O 2,12%, CaO 
2,47%, TiO2 0,03%, MnO 0,296%, Fe2O3 0,666%, CuO 0,059%, 
ZnO 0,125%, SrO 0,015%, BaO 0,05%. Sedangkan pada Gambar 
2 menunjukkan komposisi silika dari abu sekam padi yaitu SiO2 
70,9%, Cl 26,6%, K2O 1,1%, CaO 0,89%, MnO 0,077%, Fe2O3  
0,087%, CuO 0,11%, ZnO 0,11%. 

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat di jelaskan 
bahwa silika abu sekam padi dapat di gunakan sebagai proses 
pemurnian minyak biji kapuk randu. Silika yang terkandung dalam 
sekam padi dapat diekstraksi dengan melarutkannya ke dalam 
larutan alkali. Peneliti sebelumnya telah melarutkan abu sekam 
padi dengan KOH memperoleh %yield silika sebesar 50,97% 
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dengan waktu ekstraksi 90 menit dan konsentrasi KOH sebesar 
10%wt/wt [12]. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 
NaOH sebagai pelarut dan memperoleh %yield silika sebesar 
52,32%. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa pelarut NaOH lebih banyak menghasilkan %yield jika 
dibandingkan dengan KOH pada proses ekstraksi silika pada abu 
sekam padi.  

Berikut adalah reaksi pembentukan silika abu sekam padi 
dengan pelarut NaOH:  

SiO2 + NaOH→ Na2SiO3 + H2O 
Silika di larutkan dalam NaOH 2M untuk memperoleh larutan 

natrium silikat. Senyawa yang terbentuk masih dalam bentuk 
natrium silikat, untuk mengikat Natrium silikat yang dihasilkan dari 
reaksi NaOH maka ditambahkan HCl:  

Na2SiO3 + 2HCl → SiO2 + 2NaCl + H2O 
Silika dapat larut dalam larutan basa dengan menggunakan 

larutan NaOH sebagai pelarut dan dapat mengendap dalam 
larutan asam dengan menambahkan HCl 1N untuk mendapatkan 
endapan silika. Untuk menghilangkan kadar air yang terdapat 
dalam silika dapat mengeringkannya ke dalam oven selama 18 
jam. 
 
Pengaruh waktu adsorpsi terhadap %FFA, %Removal dan 
%yieldpada minyak biji kapuk randu pada berbagai komposisi 
dosis abu sekam padi 

Gambar 3 adalah  menunjukkan grafik pengaruh hubungan 
waktu adsorpsi terhadap %FFA berdasarkan variasi komposisi 
berat adsorben pada minyak biji kapuk randu. Berdasarkan grafik 
tersebut bahwa penurunan %FFA (FreeFattyAcid) terjadi seiring 
dengan bertambahnya waktu pengadukan. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin lama waktu pengadukan maka %FFA yang di 
hasilkan semakin mengalami penurunan. Berdasarkan hasil 
karakterisasi awal minyak biji kapuk randu, diperoleh hasil %FFA 
awal minyak biji kapuk adalah 7,39%. Pada waktu kontak 30 
menit, %FFA mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya 
waktu kontak pengadukan yaitu 1,26% pada waktu 180 menit dan 
komposisi adsorben sebanyak 35%.  Hasil tersebut telah sesuai 
dengan SNI-7182:2015 yaitu < 2%. Adsorben memiliki gugus 
hidroksil atau gugus –OH, sedangkan asam lemak bebas 
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mengandung senyawa yang dapat berikatan dengan gugus –OH 
dari adsorben. Kandungan selulosa dalam sekam padi sebesar 
31,4% 36,3%. Senyawa selulosa dapat mengadsorpsi asam 
lemak, karena keberadaan gugus hidroksil atau gugus –OH, 
sedangkan asam lemak bebas mengandung senyawa yang dapat 
berikatan dengan gugus –OH dari adsorben [13].  

 
Gambar 3. Grafik hubungan waktu kontak (menit) terhadap %FFA  
minyak biji kapuk randu berdasarkan variasi komposisi adsorben  

 

Berdasarkan Gambar 3 menjelaskan bahwa terjadi 
penurunan %FFA (FreeFattyAcid) seiring bertambahnya dosis 
adsorben. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dosis 
adsorben yang diberikan maka penurunan %FFA yang dihasilkan 
semakin turun, sehingga semakin besar dosis adsorben yang 
digunakan maka semakin banyak %FFA (FreeFattyAcid) yang 
dihasilkan cenderung menurun [14]. Hal ini sesuai dengan hasil 
yang telah diperoleh pada Gambar 3. Semakin luas permukaan 
adsorben, maka semakin banyak zat yang teradsorpsi. Luas 
permukaan adsorben ditentukan oleh ukuran partikel dan jumlah 
dari adsorben. Hasil terbaik terdapat pada dosis adsorben sebesar 
35%wt dengan %FFA sebesar 1,26. Hal ini menunjukkan bahwa 
adsorben silika dari sekam padi dapat menurunkan %FFA 
(FreeFattyAcid) pada minyak biji kapuk. Molekul minyak biji kapuk 
randu berdifusi melalui suatu lapisan batas kepermukaan luar 
adsorben silika dari sekam padi (difusi eksternal), sebagian ada 
yang teradsorpsi di permukaan luar, sebagian besar berdifusi 
lanjut di dalam pori-pori adsorben (difusi internal). Adsorben 
sekam padi dapat menyerap asam lemak yang terdapat pada 
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minyak biji kapuk randu sehingga mampu menurunkan %FFA 
(FreeFattyAcid) karena silika mempunyai luas permukaan yang 
cukup besar, silika juga mempunyai gugus silanol (Si-OH) yang 
berperan dalam adsorpsi air dan senyawa organik [15]. Gugus 
oksigen dengan karbonil pada asam lemak bebas yang bereaksi 
dengan hidrogen- silanol, sehingga molekul asam lemak bebas 
teradsorpsi pada permukaan dengan membentuk ikatan hidrogen. 
Hal ini membuktikan bahwa adsorpsi silika terhadap minyak biji 
kapuk dilakukan secara adsorpsi kimia. 

Gambar 4 menunjukkan grafik hubungan waktu pengadukan 
terhadap %removal asam lemak bebas pada minyak biji kapuk 
randu. Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan bahwa seiring 
bertambahnya waktu dan dosis adsorben. Semakin lama waktu 
adsorpsi maka proses difusi dan penempelan molekul adsorbat 
berlangsung lebih baik, sehingga %removal yang diperoleh 
semakin tinggi. Lamanya waktu kontak akan mempermudah 
masuknya pelarut ke dalam minyak biji kapuk dan kelarutan 
komponen-komponen dalam minyak biji kapuk berjalan dengan 
perlahan sebanding dengan kenaikan waktu kontak. Hasil terbaik 
terdapat pada dosis adsorben sebesar 35%wt selama 180 menit 
dengan %removal sebesar 82,07%.   

 
Gambar 4. Grafik hubungan waktu kontak (menit) terhadap %Removal minyak biji kapuk 

randu berdasarkan variasi komposisi adsorben 

 

Gambar 5 menunjukkan grafik hubungan dosis adsorben 
terhadap %yieldminyak biji kapuk randu berdasarkan variasi waktu 
kontak. Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa penurunan 
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%yield terjadi seiring bertambahnya dosis adsorben yang diikuti 
dengan bertambahnya lama waktu kontak. Semakin banyak dosis 
adsorben yang diberikan maka minyak biji kapuk yang diperoleh 
semakin sedikit. Banyaknya dosis mempermudah masuknya 
pelarut ke dalam bahan baku dan kelarutan komponen-komponen 
dalam minyak biji kapuk randu berjalan dengan perlahan 
sebanding dengan kenaikan waktu pada setiap dosis adsorben 
seiring bertambahnya waktu.  

 
Gambar 5. Grafik hubungan dosis adsorben (%wt/wt) terhadap %yield  

minyak biji kapuk randu berdasarkan variasi waktu kontak 

Kecepatan pengadukan menentukan waktu kontak adsorben 
dan adsorbat. Bila pengadukan terlalu lambat maka proses 
adsorpsi berlangsung lambat pula, tetapi bila pengadukan terlalu 
cepat kemungkinan struktur adsorben cepat rusak, sehingga 
proses adsorpsi kurang optimal dan menyebabkan penggumpalan 
pada minyak. Hasil terbaik yang diperoleh pada waktu 30 menit 
dengan dosis adsorben 10% menghasilkan %yield 32,08%. 

 
Konversi trigliserida minyak biji kapuk menjadi Green Diesel 
menggunakan katalis Ca/HTC 

Berdasarkan hasil analisisBrunauerEmmettTeller (BET) 
diperoleh luas area dari Hydrotalcite sebesar 62,779 m2/g dan luas 
area dari Ca/Hydrotalcite sebesar 65,653 m2/g. Penambahan 
logam Ca mempengaruhi kenaikan luas permukaan katalis. 
Setelah hydrotalcite diimpregnasi dengan logam Ca dan direduksi 
selama 3 jam dengan H2 pada suhu 450ºC, luas permukaan 
meningkat menjadi 65,653 m2/g. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
logam Ca terurai saat proses reduksi terjadi, sehingga luas 
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permukaan hydrotalcite lebih besar dibandingkan sebelum proses 
impregnasi.  

Konversi trigliserida minyak biji kapuk menjadi green diesel 
melalui proses transesterifikasi menggunakan katalis Ca/HTC 
dengan variasi massa katalis menunjukkan hasil yield green diesel 
sebesar 3,92% dengan kadar FAME sebesar 5,55%. Hasil 
tersebut diperoleh pada massa katalis sebesar 1 % dan rasio 
molar minyak:methanol sebesar 1:20 [11]. Semakin tinggi 
kenaikan %yield biodiesel pada produk green diesel 
mengindikasikan bahwa katalis Ca/HTC berperan dalam reaksi 
dan memberikan kenaikan % yieldgreen diesel. Berdasarkan hasil 
uji kristalinitas katalis, bahwa Ca/HTCmenunjukkan peak yang 
rendah dan lebar sehingga katalis Ca/HTClebih bersifat amorf 
(kadarnya rendah). Keberadaan asam lemak bebas sisa yang 
tidak bereaksi cenderung dapat menghambat pembentukan 
produk (metil ester) sehingga hasil kadar FAME yang didapat 
kecil. Pengaruh penggunaan metanol dalam jumlah yang berlebih 
dapat menyebabkan reaksi cenderung ke arah produk sehingga 
konversi FAME semakin besar dan yield yang diperoleh pun 
semakin besar [16]. 
 
KESIMPULAN   

1. %FFA dapat menurun seiring bertambahnya waktu 
perendaman. Kondisi terbaik pada adsorpsi minyak biji 
kapuk randu diperoleh pada waktu 180 menit 
menghasilkan %FFA 1,26% pada dosis 35%wt. 

2. %removal dapat meningkat seiring bertambahnya waktu 
perendaman. Kondisi terbaik pada adsorpsi minyak biji 
kapuk randu diperoleh pada waktu 180 menit dapat 
menaikkan %removal sebesar 82,07%.  

3. %yield minyak biji kapuk dapat menurun seiring 
bertambahnya dosis adsorben yang diberikan. Hasil terbaik 
diperoleh pada penambahan dosis adsorben 10%wt 
minyak menghasilkan %yield 32,08%. 

4. Pengaruh perbandingan rasio molar minyak dengan 
metanol terhadap yield biodiesel yang dihasilkan yaitu 
penggunaan metanol dalam jumlah yang berlebih dapat 
menyebabkan reaksi cenderung ke arah produk sehingga 
konversi FAME semakin besar dan yield yang diperoleh 



166 

pun semakin besar. Pada rasio molar minyak: metanol = 
1:20 menghasilkan kadar FAME tertinggi sebesar 5,55% 
dan yield biodiesel yang dihasilkan adalah 3,92%. 
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PEDOMAN FAKTOR EMISI KARBON 
 

Rachmanu Eko Hendriyono, Maritha Nilam Kusuma, Talent Nia 
Prameswari 

 
Intergovernmental Panel on Climat eChange (IPCC) 2006 

merupakan kesepakatan negara-negara di dunia yang 
menyediakan metodologi untuk memperkirakan inventarisasi gas 
rumah kaca. Pada bagian ini memberikan pengantar bagi 
masyarakat yang baru pertama kali menyiapkan perkiraan 
inventaris. Selain itu bagian ini juga menjelaskan kerangka kerja 
menyeluruh dengan fokus pada ruang lingkup, pendekatan, dan 
struktur tahapan dalam menyusun inventarisasi gas rumah kaca. 
 
KONSEP INVENTARISASI 

Inventarisasi mengacu pada beberapa konsep kunci yang 
memiliki pemahaman bersama sehingga tidak menimbulkan 
perhitungan ganda atau kelalaian dan dapat mencerminkan 
perubahan aktual pada emisi. Emisi antropogenik berarti emisi gas 
rumah kaca hasil dari aktivitas manusia. 
 
Gas rumah kaca 

Gas rumah kaca yang terdapat dalam pedoman IPCC 2006: 
a. Karbon dioksida (CO2) 
b. Methana (CH4) 
c. Nitrous oksida (N2O) 
d. Hydrofluorocarbons (HFCs) 
e. Perfluorocarbons (PFCs) 
f. Sulfur heksaflorida (SF6) 
g. Nitrogen triflorida (NF3) 
h. Triflorometil sulfur pentaflorida  (SF5CF3) 
i. Halogenatedethers (contoh: C4F9OC2H5, 

CHF2OCF2OC2F4OCHF2, CHF2OCF2OCHF2) 
j. dan halokarbon lain yang tidak ada dalam protokol 

Montreal termasuk CF3I, CH2Br2, CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2 
IPCC 2006 juga memberikan informasi untuk pelaporan gas 

yang lain seperti Nitrogen oksida (NOx), Amonia (NH3), Senyawa 
organik volatil non methana (NMVOC), Karbon monoksida (CO), 
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Sulfur dioksida (SO2). Namun metode untuk memperkirakan emisi 
gas tersebut tidak diberikan dalam pedoman IPCC tersebut. 
 
Kategori Sektor Sumber Pencemar 

Pada pedoman ini, estimasi emisi dan serapan gas rumah 
kaca dibagi menjadi beberapa sektor: 

a. Energi 
b. Industri 
c. Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya 
d. Limbah 
e. Lainnya (contoh: emisi tidak langsung dari deposisi 

nitrogen) 
 
Estimasi Emisi 

Metode sederhana dan paling umum dalam estimasi emisi 
adalah menggabungkan informasi tentang sejauh mana aktivitas 
manusia berlangsung (data aktivitas atau DA) dengan koefisien 
yang menghitung emisi atau serapan per unit aktivitas (faktor emisi 
atau FE) (lihat persamaan (1.1)). 

Emisi = DA . FE  . . . (1.1) 
Misalnya pada sektor energi, konsumsi bahan bakar 

merupakan data aktivitas, dan massa karbon dioksida per unit 
bahan bakar yang dikonsumsi akan menjadi faktor emisi. 
Persamaan dasar dalam beberapa keadaan dapat dimodifikasi 
untuk memasukkan parameter estimasi lain selain faktor emisi. 

Tier merupakan tingkat kompleksitas dalam metode estimasi 
emisi. Tier-1 menunjukkan metode dasar, Tier-2 adalah tingkatan 
menengah, dan Tier-3 adalah metode yang paling menuntut dalam 
hal kompleksitas dan persyaratan data. Tier-2 dan Tier-3 disebut 
sebagai tingkat yang lebih tinggi dan dianggap lebih akurat. 

 
PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah bagian integrasi dari 
pengembangan dan pembaharuan inventarisasi gas rumah kaca. 
Proses pengumpulan data menyesuaikan dengan keadaan di 
suatu wilayah dan ditinjau secara berkala. 

Prinsip metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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a. Fokus pada pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 
meningkatkan perkiraan kategori utama, memiliki potensi 
perubahan terbesar, atau memiliki ketidakpastian terbesar. 

b. Pilih prosedur pengumpulan data yang secara iteratif 
meningkatkan kualitas inventaris sejalan dengan data 
sasaran mutu. 

c. Mengarah pada peningkatan berkelanjutan dari kumpulan 
data. 

d. Kumpulkan data pada tingkat detail yang sesuai dengan 
metode yang digunakan. 

e. Tinjau kegiatan pengumpulan data dan metode secara 
teratur. 

f. Membuat perjanjian dengan pemasok data untuk 
mendukung aliran informasi yang konsisten dan 
berkelanjutan.  

 
Memelihara pasokan data inventaris 

Perlu melibatkan pemasok data dalam proses kompilasi dan 
peningkatan inventaris dalam kegiatan seperti: 

a. Menawarkan estimasi awal untuk tiap kategori, 
menunjukkan potensi ketidakpastian yang tinggi dan 
mengundang pemasok data yang potensi untuk 
berkolaborasi dalam meningkatkan taksiran. 

b. Pelatihan ilmiah dan statistik tentang input dan output 
inventaris. 

c. Kontrak atau perjanjian khusus untuk pemasok data. 
d. Pembentukan kerangka acuan untuk organisasi yang 

menyediakan data dalam proses klarifikasi apa yang 
diperlukan untuk inventaris, bagaimana dan kapan data itu 
diturunkan dan diberikan penyusun inventaris. 

Kegiatan-kegiatan ini akan membantu memastikan bahwa 
data yang yang tersedia adalah tepat dan dipahami dengan baik 
oleh penyusun inventaris. Selain itu juga membangun koneksi ke 
organisasi penyedia data. 
 
Keterbatasan dan kerahasiaan data  

Penyedia data dapat membatasi akses ke informasi karena 
bersifat rahasia, tidak dipublikasikan, atau belum selesai. 
Biasanya, ini adalah mekanisme untuk mencegah penggunaan 
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data yang tidak tepat, eksploitasi komersial yang tidak sah, atau 
sensitivitas terhadap kemungkinan ketidaksempurnaan dalam 
data. 

Namun, kadang-kadang, organisasi tidak memiliki sumber 
daya yang diperlukan untuk menyusun dan memeriksa data. 
Dianjurkan, jika memungkinkan, perlu bekerja sama dengan 
penyedia data dalam menemukan solusi untuk mengatasi masalah 
mereka dengan cara: 

a. Menjelaskan tujuan penggunaan data 
b. Menyetujui secara tertulis ke tingkat di mana data akan 

dipublikasikan 
c. Mengidentifikasi tingkat akurasi yang diperoleh melalui 

penggunaannya dalam inventaris 
d. Menawarkan kerja sama untuk mendapatkan data yang 

dapat diterima bersama 
 
Penilaian Pakar 

Penilaian ahli pada pemilihan metode dan input data pada 
akhirnya adalah dasar dari semua pengembangan inventaris dan 
spesialis sektor dapat digunakan secara khusus untuk mengisi 
kesenjangan dalam data yang tersedia, untuk dipilih data dari 
berbagai nilai yang memungkinkan. Para ahli dengan latar 
belakang yang sesuai dapat ditemukan di pemerintahan, asosiasi 
perdagangan industri, lembaga teknis, industri dan universitas. 
 
FAKTOR EMISI DAN PENGUKURAN LANGSUNG 

Bagian ini memberikan saran umum untuk peninjauan faktor-
faktor emisi atau estimasi parameter lainnya termasuk sumber 
literatur khusus, menggunakan data yang terukur, dan tentang 
penggabungan set data. 
 
Sumber literatur 

Inventarisasi biasanya mengandalkan literatur yang tersedia 
untuk menemukan faktor emisi atau parameter estimasi lain. 
Tinjauan pustaka adalah pendekatan yang berguna untuk 
mengumpulkan dan memilih dari berbagai sumber data yang 
memungkinkan. Tabel 1.1 mencantumkan berbagai sumber 
literatur yang representatif dalam proses inventarisasi emisi. 
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Tabel 1.1 Sumber literatur dalam inventarisasi emisi 

Nama Literatur Sumber Keterangan 

IPCC guidelines Website IPCC Memberikan faktor 
default yang disepakati 
oleh berbagai negara 
untuk metode Tier-1 

IPCC 
emissionfactordatab
ase(EFDB) 

Website IPCC Menjelaskan lebih 
detail tentang faktor 
emisi 

EMEP/CORINAIR 
emissioninventorygu
idebook 

WebsiteEuropean
EnvironmentAgen
cy (EEA) 

Faktor default yang 
berguna dalam 
pemeriksaan ulang 
emisi 

International 
emissionfactordatab
ase (USEPA) 

Website USEPA Faktor default yang 
berguna dalam 
pemeriksaan ulang 
emisi 

Country-specific 
data dari peer-
reviewed jurnal 
internasional atau 
nasional  

National 
referencelibraries, 
environmentalpre
ss, 
environmentalne
wsjournals 

Representatif namun 
butuh waktu lama 
dalam penerbitan 

International 
emissionfactordatab
ase (OECD) 

Website OECD Faktor default yang 
berguna dalam 
pemeriksaan ulang 
emisi 

National testing 
facilities (misal: road 
testing facilities) 

National 
laboratories 

Dapat dipercaya, 
namun perlu dipastikan 
faktor representatif 
berdasarkan metode 
standar yang 
digunakan 

 
Data dari pengukuran 

Pada bagian ini menilai kualitas data pengukuran untuk 
penentuan emisi, faktor emisi, dan efisiensi pengurangan. Dalam 
pendekatan ini, emisi dapat ditentukan secara langsung (misal 
menggunakan sistem pemantauan emisi berkelanjutan) atau 
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dihitung. Pemantauan langsung merupakan cara paling akurat 
untuk menentukan emisi. 

Sebagian besar alat analisis gas (gas analysers) adalah 
menentukan konsentrasi volume dari tiap komponen gas. Jika 
kondisi tidak stabil, maka perlu mengukur lajur aliran gas buang, 
tekanan, suhu, dan kadar uap air, sehingga emisi gas rumah kaca 
dapat dikonversi ke dalam kondisi suhu dan tekanan berdasarkan 
emisi yang menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan metode 
standar yang memenuhi syarat penggunaan peralatan yang telah 
terkalibrasi. Tabel. 1.2 adalah standar yang relevan dalam 
pengukuran emisi gas rumah kaca. 
 

Tabel. 1.2 Metode standar untuk pengukuran gas buang 
Parameter Metode standar internasional 

yang sudah ada 
Metode standar lain 
yang umum 
digunakan 

CO2 ISO 12039:2001 (emisi 
sumber stasioner - 
penentuan Karbon 
monoksida, Karbon dioksida, 
dan Oksigen – karakteristik 
kinerja dan kalibrasi metode 
pengukuran langsung) 
ISO 10396:2006 (emisi 
sumber stasioner – 
Pengambilan sampel untuk 
penentuan konsentrasi gas) 

US EPA Method 3 – 
analisis gas untuk 
penentuan berat 
molekul kering 
US EPA Method 3A – 
Penentuan 
konsentrasi Karbon 
dioksida dan oksigen 
dalam emisi sumber 
stasioner (prosedur 
instrumen) 

N2O ISO 11564:1998 (emisi 
sumber stasioner – 
Penentuan konsentrasi 
Nitrogen oksida dengan 
metode 
Naphthylethylenediaminepho
tometric) 

ISO TC 264 – 
Kualitas udara 

Kecepatan 
gas 

ISO 10780:1994 (Kualitas 
udara – emisi sumber 
stasioner – pengukuran 
kecepatan dan laju aliran gas 
dalam saluran gas buang) 
ISO 14164:1999 (emisi 

US EPA Method 1 – 
Kecepatan sampel 
gas untuk sumber 
stasioner 
US EPA Method 2 – 
Penentuan kecepatan 
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sumber stasioner – 
penentuan laju aliran gas 
dengan metode otomatis 

dan laju aliran gas 
dalam cerobong 

 

Parameter Metode standar internasional 
yang sudah ada 

Metode standar lain 
yang umum 
digunakan 

Umum ISO/IEC 17025:2005 
Persyaratan umum 
kompetensi laboratorium 
pengujian dan kalibrasi 
ISO 10012:2003 Sistem 
manajemen pengukuran – 
persyaratan proses 
pengukuran dan peralatan 
pengukuran  

PrEN 15259:2005 
Kualitas udara – 
Pengukuran emisi 
sumber stasioner – 
strategi pengukuran, 
perencanaan dan 
pelaporan 
pengukuran, dan 
desain tempat 
pengukuran 
EN61207-1:1994 – 
Kinerja alat 
pengukuran gas – 
Bagian 1 Umum 

CH4 Belum ada US EPA Method 3C – 
Penentuan karbon 
dioksida, Methana, 
Nitrogen dan Oksigen 
dari sumber stasioner 
(misal landfill) 

 
IDENTIFIKASI SUMBER EMISI 

Pada bagian ini membahas cara identifikasi sumber 
pencemar kunci dalam inventarisasi emisi di suatu wilayah. 
Pemilihan metode untuk masing-masing sumber pencemar 
menjadi hal penting dalam mengelola ketidakpastian inventaris 
secara menyeluruh. Sumber pencemar kunci adalah kategori yang 
diprioritaskan dalam sistem inventaris di suatu wilayah karena 
memiliki pengaruh signifikan terhadap total inventarisasi gas 
rumah kaca. 

Hasil identifikasi sumber pencemar kunci akan sangat 
berguna jika analisis dilakukan pada tingkat kategori yang sesuai. 
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Tabel 1.3 merupakan tingkat agregasi analisis yang disarankan 
untuk pendekatan identifikasi sumber pencemar. Tabel tersebut 
mencantumkan kategori sumber dan kategori yang 
direkomendasikan dan pertimbangan khusus terkait dengan 
disagregasi analisis yang relevan. Misalnya pembakaran bahan 
bakar fosil adalah kategori sumber emisi besar yang dapat 
dipecah menjadi sub kategori orde pertama, kedua, atau ketiga, 
dan bahkan ke tingkat masing-masing instalasi atau boiler. 

 
Tabel 1.3  Tingkat analisis agregasi yang disarankan untuk 

 pendekatan identifikasi sumber pencemar 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

1A1 Kegiatan 
pembakaran bahan 
bakar – Industri 
Energi 

CO2, N2O, 
CH4 

Pemilahan jenis 
bahan bakar 
utama 

1A2 Kegiatan 
pembakaran bahan 
bakar – Industri 
manufaktur dan 
konstruksi 

CO2, N2O, 
CH4 

Pemilahan jenis 
bahan bakar 
utama 

1A3a Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar - Transportasi 
- Penerbangan Sipil 

CO2, N2O, 
CH4 

Hanya 
penerbangan 
domestik 

1A3b Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar - Transportasi 
- Transportasi Jalan 

CO2, N2O, 
CH4 

 

1A3c Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar - Transportasi 
– Kereta api 

CO2, N2O, 
CH4 

 

1A3d Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar - Transportasi 
– navigasi air 

CO2, N2O, 
CH4 
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

1A3e Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar - Transportasi 
– Transportasi lain 

CO2, N2O, 
CH4 

Jika kategori ini 
adalah kunci, 
penyusun 
inventaris harus 
menentukan 
subkategori 
mana yang 
signifikan 

1A4 Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar – Sektor lain 

CO2, N2O, 
CH4 

 

1A5 Kegiatan 
Pembakaran Bahan 
Bakar – Non Spesifik 

CO2, N2O, 
CH4 

 

1B1 Emisi fugitif dari 
bahan bakar – Bahan 
bakar padat 

CO2, CH4  

1B2a Emisi fugitif dari 
bahan bakar – 
Minyak dan gas alam 
- Minyak 

CO2, CH4  

1B2b Emisi fugitif dari 
bahan bakar – 
Minyak dan gas alam 
– Gas alam 

CO2, CH4  

1C Penyimpanan dan 
transpor Karbon 
dioksida 

CO2  

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

1 Lain-lain CO2, N2O, 
CH4 

Perlu melakukan 
penilaian apakah 
sumber-sumber 
lain di sektor 
energi yang tidak 
tercantum di atas 
harus 
dimasukkan. 
Analisis kategori 
kunci harus 
mencakup 
semua sumber 
emisi dalam 
inventaris. Oleh 
karena itu semua 
kategori yang 
tidak disajikan di 
atas harus 
digabungkan 
dengan 
beberapa 
kategori lain 
yang relevan 
atau dinilai 
secara terpisah 

Proses Industri dan Penggunaan Produk 

2A1 Industri Mineral – 
Produksi Semen 

CO2  

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

2A2 Industri Mineral – 
Produksi Kapur 

CO2  

2A3 Industri Mineral – 
Produksi Kaca 

CO2  
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

2A4 Industri Mineral – 
Penggunaan proses 
lain pada karbonasi 

CO2  

2B1 Industri Kimia – 
Produksi amonia 

CO2  

2B2 Industri Kimia – 
Produksi asam nitrat 

N2O  

2B3 Industri Kimia – 
Produksi asam 
adipat 

N2O  

2B4 Industri Kimia – 
Produksi asam 
kaprolaktam, asam 
glyoxal, dan asam 
glyoxylic 

N2O  

2B5 Industri Kimia – 
Produksi karbida 

CO2, CH4  

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

2B6 Industri Kimia – 
Produksi Titanium 
dioksida 

CO2  

2B7 Industri Kimia – 
Produksi Soda Ash 

CO2  

2B8 Industri Kimia – 
Produksi petrokimia 

CO2, CH4  

2B9 Industri Kimia – 
Produksi florokimia 

HFCs, 
PFCs, SF6, 
dan gas 
halogen lain 

Semua gas 
harus dinilai 
bersamaan 

2C1 Industri Logam – 
Produksi besi dan 
baja 

CO2, CH4  

2C2 Industri Logam – CO2, CH4  
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Produksi ferroalloys 

2C3 Industri Logam – 
Produksi aluminium 

PFCs, CO2 PFCs harus 
dinilai bersama. 
CO2 harus dinilai 
secara terpisah 

2C4 Industri Logam – 
Produksi magnesium 

CO2, SF6, 
PFCs, 
HFCs, dan 
gas halogen 
lain 

Metode untuk 
HFCs, PFCs dan 
gas halogen lain 
hanya tersedia 
pada Tier-3 

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

2C5 Industri Logam – 
Produksi timah 

CO2  

2C5 Industri Logam – 
Produksi seng 

CO2  

2D Produk non energi 
dari penggunaan 
bahan bakar dan 
solven 

CO2 Jika kategori ini 
adalah kunci, 
penyusun 
inventaris harus 
menentukan 
subkategori 
mana yang 
signifikan 

2E Industri Elektronika SF6, PFCs, 
HCFs, dan 
gas halogen 
lain 

Semua gas 
harus dinilai 
bersamaan 

2F1 Penggunaan produk 
sebagai pengganti 
ozon – refrigerator 
dan AC 

HFCs, PFCs Semua gas HFC 
dan PFC harus 
dinilai bersama 

2F2 Penggunaan produk 
sebagai pengganti 

HFCs Semua gas HFC 
harus dinilai 
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

ozon – 
foamblowingagents 

bersama 

2F3 Penggunaan produk 
sebagai pengganti 
ozon – Proteksi api 

HFCs, PFCs Semua gas HFC 
dan PFC harus 
dinilai bersama 

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

2F4 Penggunaan produk 
sebagai pengganti 
ozon – Aerosol 

HFCs, PFCs Semua gas HFC 
dan PFC harus 
dinilai bersama 

2F5 Penggunaan produk 
sebagai pengganti 
ozon – Solven 

HFCs, PFCs Semua gas HFC 
dan PFC harus 
dinilai bersama 

2F6 Penggunaan produk 
sebagai pengganti 
ozon – Aplikasi lain 

HFCs, PFCs Semua gas HFC 
dan PFC harus 
dinilai bersama 

2G Penggunaan Produk 
Manufaktur Lain 

SF6, PFCs, 
N2O 

Semua gas PFC 
dan SF6 harus 
dinilai bersama. 
N2O harus dinilai 
terpisah 

2 Lain-lain CO2, CH4, 
N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, 
dan gas 
halogen lain 

Perlu melakukan 
penilaian apakah 
sumber-sumber 
lain dalam 
Proses Industri 
dan Sektor 
Penggunaan 
Produk yang 
tidak tercantum 
di atas harus 
dimasukkan.  

Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya 
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

3A1 Fermentasi enterik CH4 Jika kategori ini 
adalah kunci, 
penyusun 
inventaris harus 
menentukan 
kategori hewan 
mana yang 
signifikan. Untuk 
kategori kunci, 
pemilihan 
karakterisasi 
populasi ternak 
serta estimasi 
emisi CH4 harus 
diikuti. 

3A2 Pengelolaan kotoran 
ternak 

CH4, N2O Jika kategori ini 
adalah kunci, 
penyusun 
inventaris harus 
menentukan 
kategori hewan 
dan sistem 
pengelolaan 
limbah mana 
yang signifikan. 

3B1a Lahan Hutan CO2 Jika kategori ini 
adalah kunci, 
penyusun 
inventaris harus 
menentukan 
kumpulan mana 
(biomassa, 
DOM, tanah 
mineral, tanah 
organik) yang 
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

signifikan 

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

3B1b Tanah yang diubah 
menjadi hutan 

CO2  

3B2a Persawahan CO2  

3B2b Tanah yang diubah 
menjadi sawah 

CO2 Menilai dampak 
lahan hutan yang 
dikonversi 
ke lahan 
pertanian dalam 
kategori terpisah 

3B3a Padang rumput CO2  

3B3b Tanah yang diubah 
menjadi padang 
rumput 

CO2 Menilai dampak 
lahan hutan yang 
dikonversi 
ke padang 
rumput dalam 
kategori terpisah 

3B4ai Lahan gambut CO2, N2O  

3B4aii Lahan basah/banjir CO2  

3B4b Tanah yang diubah 
menjadi wetlands 

CO2 Menilai dampak 
lahan hutan yang 
dikonversi 
ke wetlands 
dalam kategori 
terpisah 

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

 

3B5a Permukiman CO2  

3B5b Tanah yang diubah 
menjadi permukiman 

CO2 Menilai dampak 
lahan hutan yang 
dikonversi 
ke permukiman 
dalam kategori 
terpisah 

3C1 Pembakaran 
biomassa 

CH4, N2O  

3C2 Liming CO2  

3C3 Aplikasi urea CO2  

3C4 Emisi N2O langsung 
dari pengelolaan 
tanah 

N2O  

3C5 Emisi N2O tak 
langsung dari 
pengelolaan tanah 

N2O tak 
langsung 

 

3C6 Emisi N2O tak 
langsung dari 
pengelolaan kotoran 

N2O tak 
langsung 

 

3C7 Budidaya padi CH4  

3D1 Produksi kayu CO2  

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

3 Lain-lain CO2, CH4, 
N2O 

Perlu melakukan 
penilaian apakah 
sumber-sumber 
lain yang tidak 
tercantum di atas 
harus 
dimasukkan.  

Limbah 

4A Pembuangan limbah CH4  
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Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

padat / sampah 

4B Pengolahan biologis 
dari limbah 
padat/sampah 

CH4, N2O  

4C Insenerasi dan 
pembakaran sampah 
secara terbuka 

CO2, N2O, 
CH4 

 

4D Pengolahan air 
limbah 

CH4, N2O  

 

Sumber pencemar kunci Gas 
pencemar 

Pertimbangan 
khusus Kode Kategori 

Sektor Energi 

 

4 Lain-lain CH4, N2O Perlu melakukan 
penilaian apakah 
sumber-sumber 
lain yang tidak 
tercantum di atas 
harus 
dimasukkan.  

5A Emisi N2O tak 
langsung dari 
deposisi nitrogen 
dalam NOx dan NH3 

N2O tak 
langsung 

 

5B Lainnya CO2, N2O, 
CH4, SF6, 
PFCs, HCFs 

Sertakan sumber 
emisi yang 
dilaporkan di 
bawah 5B. 
Penilaian 
kategori utama 
harus mencakup 
semua sumber 
emisi dalam 
inventaris 
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SEKTOR ENERGI 
Sektor energi sebagian besar menggunakan pembakaran 

bahan bakar fosil. Selama pembakaran, karbon dan hidrogen dari 
bahan bakar fosil dikonversi menjadi Karbon dioksida (CO2) dan 
uap air (H2O), melepaskan energi kimia dari bahan bakar sebagai 
panas. Pada umumnya energi panas ini secara langsung 
menghasilkan energi mekanik yang berguna dalam menghasilkan 
listrik atau untuk transportasi. 

Sektor energi merupakan sektor yang paling penting dalam 
inventarisasi emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi lebih dari 
90% dari emisi CO2 dan 75% dari total emisi gas rumah kaca di 
negara-negara maju. Pembakaran dari sumber stasioner 
bertanggung jawab atas sekitar 70% emisi gas rumah kaca dari 
sektor energi. Sekitar setengah dari total emisi ini terkait dengan 
pembakaran di industri energi terutama pembangkit listrik dan 
kilang. Pembakaran dari sumber bergerak (jalan dan lalu lintas 
lainnya) menyebabkan sekitar seperempat emisi di sektor energi. 
 
EMISI DARI PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL 

Selama proses pembakaran, sebagian besar karbon 
terlepas sebagai CO2. Beberapa karbon terlepas sebagai Karbon 
monoksida (CO), Metana (CH4) atau senyawa organik volatil non-
metana (NMVOCs). Sebagian besar karbon terlepas karena gas 
non-CO2 ini akhirnya teroksidasi menjadi CO2 di atmosfer. Jumlah 
ini dapat diperkirakan dari perkiraan emisi gas non-CO2. 

Dalam kasus pembakaran bahan bakar, emisi gas non-CO2 
ini mengandung jumlah karbon yang sangat kecil dibandingkan 
dengan estimasi CO2. Pada Tier 1, lebih akurat untuk 
mendasarkan estimasi CO2 pada total karbon dalam bahan bakar. 
Hal ini karena total karbon dalam bahan bakar tergantung pada 
bahan bakar saja, sedangkan emisi gas non CO2 tergantung pada 
banyak faktor seperti teknologi, pemeliharaan dll. 
 
Jenis-jenis bahan bakar 

Istilah dan definisi umum bahan bakar diperlukan untuk 
menggambarkan emisi dari kegiatan pembakaran bahan bakar 
secara konsisten. Tabel 2.1 merupakan daftar jenis bahan bakar 
terutama berdasarkan definisi dari International Energy Agency 
(IEA) yang terdapat dalam IPCC 2006. 
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Tabel 2.1 Daftar jenis-jenis bahan bakar 

Jenis bahan bakar Keterangan 

LIQUID (Produk minyak mentah dan minyak bumi) 

Crudeoil Crudeoil atau minyak mentah adalah 
minyak mineral yang terdiri dari 
campuran hidrokarbon yang berasal 
dari alam, berwarna kuning ke hitam, 
dengan densitas dan viskositas yang 
bervariasi. 

Orimulsion Zat seperti tar yang terjadi secara alami 
di Venezuela. Dapat dibakar langsung 
atau disuling menjadi produk minyak 
bumi ringan. 

Natural Gas Liquids 
(NGLs) 

NGLs adalah hidrokarbon cair yang 
diproduksi dalam pembuatan, 
pemurnian dan stabilisasi gas alam. 

Motor Gasoline Motor gasoline atau bensin motor 
adalah minyak hidrokarbon ringan 
untuk digunakan dalam mesin 
pembakaran internal seperti kendaraan 
bermotor, tidak termasuk pesawat 
terbang. Bensin motor dapat mencakup 
aditif, oksigenat, dan peningkatoktan, 
termasuk senyawa timbal seperti TEL 
(Tetraethyllead) dan TML 
(Tetramethyllead) 

Aviationgasoline Aviationgasoline atau bensin untuk 
penerbangan adalah bensin yang 
dipersiapkan khusus untuk mesin piston 
penerbangan, dengan angka oktan 
yang cocok untuk mesin dengan titik 
beku -60ºC, dan rentang distilasi 
biasanya dalam batas 30ºC dan 180ºC. 

Jet gasoline Jet gasoline termasuk semua minyak 
hidrokarbon ringan untuk digunakan 
dalam unit daya turbin jet penerbangan. 
Mereka menyaring antara 100ºC dan 
250ºC. Jet gasoline diperoleh dengan 
mencampur kerosen dan bensin atau 
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nafta sedemikian rupa sehingga 
kandungan aromatiknya tidak melebihi 
25% volume, dan tekanan uapnya 
antara 13,7 kPa dan 20,6 kPa. Aditif 
dapat dimasukkan untuk meningkatkan 
stabilitas dan daya bakar bahan bakar. 

Jet kerosene Jet kerosene adalah distilat menengah 
yang digunakan untuk unit daya turbin 
penerbangan. Ini memiliki karakteristik 
distilasi dan titik nyala yang sama 
dengan minyak tanah (antara 150ºC 
dan 300ºC). Selain itu, jet kerosene 
memiliki spesifikasi khusus (seperti titik 
beku) yang ditetapkan oleh 
International Air Transport Association 
(IATA) 

Shale Oil Minyak mineral yang diekstrasi dari 
serpih minyak 

Gas/Diesel Oil Gas/Diesel oil termasuk minyak gas 
berat. Minyak gas diperoleh dari fraksi 
terendah dari distilasi atmosfer minyak 
mentah, sedangkan minyak gas berat 
diperoleh dengan redistilasi vakum 
residu dari distilasi atmosfer. Distilasi 
minyak gas / diesel antara 180ºC dan 
380ºC. Beberapa grade tersedia 
tergantung penggunaan: minyak diesel 
untuk pengapian kompresi diesel 
(mobil, truk, kelautan, dll.), minyak 
pemanas ringan untuk keperluan 
industri dan komersial, dan minyak gas 
lainnya termasuk minyak gas berat 
yang menyaring antara 380ºC dan 
540ºC dan digunakan sebagai bahan 
baku petrokimia. 

ResidualFuel Oil Residualfueloil adalah minyak yang 
membentuk residu distilasi. Ini terdiri 
dari semua sisa bahan bakar minyak, 
termasuk yang diperoleh dengan 
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pencampuran. Viskositas kinematiknya 
di atas 0,1 cm2 (10 cSt) pada 80ºC. Titik 
nyala selalu di atas 50ºC dan kerapatan 
selalu lebih dari 0,90 kg / l. 

Liquefied Petroleum 
Gases (LPG) 

LPG adalah fraksi hidrokarbon ringan 
dari seri parafin, yang berasal dari 
proses kilang, pabrik stabilisasi minyak 
mentah dan pabrik pemrosesan gas 
alam yang terdiri dari propana (C3H8) 
dan butana (C4H10) atau kombinasi 
keduanya. 

Ethane Etana adalah gas alam dengan 
hidrokarbon rantai lurus (C2H6). Ini 
adalah gas parafin tidak berwarna yang 
diekstraksi dari aliran gas alam dan gas 
kilang 

Naphta (nafta) Naphtha adalah bahan baku yang 
ditujukan untuk industri petrokimia 
(misal Pembuatan etilena atau produksi 
aromatik) atau untuk produksi bensin 
dengan merombak atau mengisolasi di 
dalam kilang. Naphtha terdiri dari bahan 
dalam kisaran distilasi 30ºC dan 210ºC 
atau bagian dari kisaran ini 

Bitumen Hidrokarbon padat, semi-padat, atau 
kental dengan struktur koloid, berwarna 
coklat hingga hitam, diperoleh sebagai 
residu dalam penyulingan minyak 
mentah, distilasi vakum residu minyak 
dari distilasi atmosfer. Bitumen sering 
disebut sebagai aspal dan terutama 
digunakan untuk permukaan jalan dan 
bahan atap. 

Lubricants (oli) Lubricants atau oli adalah hidrokarbon 
yang dihasilkan dari distilat atau residu. 
Digunakan untuk mengurangi gesekan 
antara permukaan bantalan. Kategori 
ini mencakup semua nilai akhir dari 
minyak pelumas, dari oli spindel hingga 
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oli silinder termasuk oli motor. 

Petroleum Coke Petroleum Coke didefinisikan sebagai 
residu padatan hitam, yang diperoleh 
dari karbonisasi bahan baku turunan 
minyak bumi, dasar vakum, tar dan 
pitch. Ini terutama terdiri dari karbon (90 
hingga 95%) dan memiliki kadar abu 
yang rendah. Ini digunakan sebagai 
bahan baku pada industri baja, untuk 
keperluan pemanasan, untuk 
pembuatan elektroda dan untuk 
produksi bahan kimia. 

RefineryFeedstocks 
(bahan baku 
pengilangan) 

RefineryFeedstocks adalah produk 
yang berasal dari minyak mentah dan 
diperuntukkan untuk diproses lebih 
lanjut dalam industri penyulingan. 
Definisi ini mencakup produk jadi yang 
diimpor untuk asupan kilang dan yang 
dikembalikan dari industri petrokimia ke 
industri penyulingan 

SOLID (Produk Batu bara) 

Anthracite (antrasit) Antrasit adalah batu bara peringkat 
tinggi yang digunakan untuk aplikasi 
industri dan perumahan. Ini umumnya 
kurang dari 10% bahan mudah 
menguap dan kandungan karbon tinggi 
(sekitar 90% karbon tetap). Nilai kalor 
bruto lebih besar dari 23.885 kJ / kg 
(5.700 kkal / kg) tanpa abu tetapi 
lembab. 

Cokingcoal Cokingcoal mengacu pada batu bara 
bitumen dengan kualitas yang 
memungkinkan produksi kokas 
cocok untuk mendukung biaya tanur 
tinggi. 

Lignite Lignite / browncoal adalah batu bara 
non-aglomerasi dengan nilai kalor bruto 
kurang dari 17.435 kJ / kg (4.165 kkal / 
kg), dan zat volatil yang lebih besar dari 
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31%. 

Oil Shale dan Tar Sands Oil shale adalah batuan anorganik, non-
berpori yang mengandung berbagai 
jumlah bahan organik padat yang 
menghasilkan hidrokarbon, bersama 
dengan berbagai produk padat, ketika 
mengalami pirolisis (perlakuan yang 
terdiri dari pemanasan batu pada suhu 
tinggi). Pasir tar mengacu pada pasir 
(atau batuan karbonat berpori) yang 
secara alami dicampur dengan bentuk 
kental dari minyak mentah berat yang 
kadang-kadang disebut sebagai 
bitumen. Karena viskositasnya yang 
tinggi, oli ini tidak dapat diperoleh 
kembali melalui metode pemulihan 
konvensional. 

Brown Coal Briquettes 
(Briket batu bara) 

Briket batu bara coklat (BKB) adalah 
bahan bakar komposisi yang dibuat dari 
batu bara lignit / coklat, diproduksi oleh 
briket di bawah tekanan tinggi. 

Coal Tar  Hasil dari destilasi destruktif batu bara 
bitumen. Tar batu bara adalah produk 
sampingan cair dari destilasi batu bara 
untuk membuat kokas dalam proses 
oven kokas. Tar batu bara selanjutnya 
dapat disuling menjadi produk organik 
yang berbeda (mis. Benzena, toluena, 
naftalena) yang biasanya dilaporkan 
sebagai bahan baku untuk industri 
petrokimia. 

BlastFurnace Gas BlastFurnace Gas diproduksi selama 
pembakaran kokas di blastfurnace di 
industri besi dan baja. Pemulihan 
bahan bakar sebagian di dalam pabrik 
dan sebagian dalam proses industri 
baja lainnya atau di pembangkit listrik 
yang dilengkapi pembakaran. 

GAS (Natural Gas) 
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Natural Gas Gas dengan nilai kalori tinggi yang 
diperoleh sebagai campuran gas alam 
dengan gas lain yang berasal dari 
produk primer lainnya 

BIOMASS 

Wood/WoodWaste 
(Kayu atau limbah kayu) 

Kayu dan limbah kayu langsung dibakar 
untuk energi. Kategori ini juga termasuk 
kayu untuk produksi arang tetapi bukan 
produksi arang yang sebenarnya (ini 
akan menjadi penghitungan ganda 
karena arang merupakan 
produk sekunder). 

Charcoal (Arang) Arang yang dibakar sebagai energi 
meliputi residu padat dari destilasi 
destruktif dan pirolisis kayu dan bahan 
nabati lainnya. 

Biogasoline Kategori ini termasuk bioetanol (etanol 
yang dihasilkan dari biomassa dan / 
atau fraksi limbah yang dapat terurai 
secara biologis), biomethanol (metanol 
yang dihasilkan dari biomassa dan / 
atau fraksi limbah yang dapat terurai 
secara hayati), bioETBE (etil-tertio-butil-
eter yang diproduksi berdasarkan 
bioetanol) dan bioMTBE (metil-tertio-
butil-eter yang diproduksi berdasarkan 
biometanol). 

Biodiesels Kategori ini mencakup biodiesel (metil 
ester yang diproduksi dari minyak 
nabati atau minyak hewani, berkualitas 
diesel), biodimetiletil (dimetiletil yang 
diproduksi dari biomassa), fischertroph 
(fischertropsh yang diproduksi dari 
biomassa), minyak bio yang diperas 
dingin (minyak yang dihasilkan dari biji 
minyak melalui hanya pemrosesan 
mekanis) dan semua biofuel cair 
lainnya yang ditambahkan, dicampur 
dengan atau digunakan langsung 
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sebagai pengangkut diesel. 

Landfill gas Gas landfill berasal dari fermentasi 
anaerob biomassa dan limbah padat di 
landfill dan dibakar untuk menghasilkan 
panas dan / atau tenaga 

Sludge gas Gas lumpur berasal dari fermentasi 
biomassa anaerob dari air limbah dan 
lumpur hewan dan dibakar untuk 
menghasilkan panas dan / atau tenaga 

MunicipalWastes 
(biomassfraction) 

Fraksi biomassa dari limbah perkotaan 
termasuk limbah yang dihasilkan oleh 
rumah tangga, industri, rumah sakit dan 
sektor tersier yang dibakar di instalasi 
khusus dan digunakan untuk keperluan 
energi 

 
Konversi unit energi 

Pada sektor energi, produksi dan konsumsi bahan bakar 
padat, cair, dan gas ditetapkan dalam unit fisik, misal dalam ton 
atau meter kubik. Untuk mengonversi data ini ke unit energi 
umum, misalnya joule, memerlukan nilai kalor. Untuk mengonversi 
ton menjadi satuan energi, dalam hal ini terajoule, membutuhkan 
nilai kalor. Dalam IPCC 2006 menggunakan nilai kalor net (NCVs), 
dinyatakan dalam satuan SI atau kelipatan satuan SI (misalnya 
TJ/Mg). Beberapa wilayah lain menggunakan nilai kalor gross 
(GCV). Perbedaan antara NCV dan GCV adalah panas laten 
penguapan air yang dihasilkan selama pembakaran bahan bakar. 
Sebagai konsekuensi untuk batu bara dan minyak, NCV adalah 
sekitar 5 persen lebih rendah daripada GCV. Untuk sebagian 
besar bentuk gas alam dan manufaktur, NCV adalah sekitar 10 
persen lebih sedikit. Persamaan (2.1) merupakan konversi antara 
nilai kalor gross dan net. 

Net CV = Gross CV – 0,212 H – 0,0245 M – 0,008 Y . . . 
(2.1) 

Keterangan: 
Net CV  = nilai kalor yang berguna di instalasi boiler. 

Perbedaannya pada dasarnya adalah panas 
laten dari uap air yang dihasilkan (MJ/kg). 

Gross CV  = nilai kalor dalam kondisi laboratorium (MJ/kg). 



194 

M    = kelembaban 
H   = persen hidrogen 
Y   = persen oksigen 
 
PEMBAKARAN DARI SUMBER TIDAK BERGERAK 

Secara umum, emisi gas rumah kaca dari sumber tidak 
bergerak dihitung dengan mengalikan konsumsi bahan bakar 
dengan faktor emisi yang sesuai. Konsumsi Bahan Bakar berasal 
dari penggunaan energi dan diukur dalam terajoule. Data 
konsumsi bahan bakar dalam satuan massa atau volume harus 
terlebih dahulu dikonversi menjadi jumlah energi bahan bakar 
tersebut. Terdapat tiga pendekatan (tier) dalam menghitung emisi 
gas rumah kaca. 
 
Pendekatan Tier 1 

Estimasi emisi pada Tier 1 membutuhkan hal berikut: 
a. Data tentang konsumsi bahan bakar 
b. Faktor emisi 

Persamaan (2.2) merupakan perhitungan estimasi emisi gas 
rumah kaca dari sumber tidak bergerak. 

EmisiGRK = K . FE  . . . (2.2) 
Keterangan: 
EmisiGRK  = emisi dari berbagai jenis bahan bakar (kg) 
K  = konsumsi bahan bakar (TJ) 
FE  = faktor emisi (kg/TJ) 

 
Pendekatan Tier 2 

Estimasi emisi pada Tier 2 membutuhkan hal berikut: 
a. Data tentang konsumsi bahan bakar 
b. Faktor emisi spesifik dari tiap sumber dan bahan bakar 

Perhitungan estimasi emisi gas rumah kaca untuk Tier 2 
menggunakan persamaan (3) dengan mengganti faktor emisi 
spesifik. Harapan pendekatan Tier 2 dapat memberikan estimasi 
emisi GRK dengan ketidakpastian lebih rencah dari Tier 1. 
 
Pendekatan Tier 3 

 Pendekatan Tier 1 dan Tier 2 memperkirakan emisi dengan 
menggunakan faktor emisi rata-rata dari kombinasi bahan bakar di 
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seluruh kategori sumber. Pada kenyataannya, emisi bergantung 
pada: 

a. Penggunaan jenis bahan bakar 
b. Teknologi pembakaran 
c. Kondisi operasional 
d. Teknologi kontrol 
e. Kualitas pemeliharaan 
f. Umur instalasi pembakaran bahan bakar 

Dalam pendekatan Tier 3 ini diperhitungkan dengan 
memisahkan data pembakaran bahan bakar dari berbagai 
kemungkinan dan menggunakan faktor emisi yang bergantung 
pada perbedaan tersebut. Persamaan (2.3) menunjukkan estimasi 
emisi GRK melalui variabel yang bergantung pada teknologi. 
Teknologi di sini menyangkut instalasi apa pun, proses 
pembakaran, atau properti bahan bakar yang dapat memengaruhi 
emisi. 

EmisiGRK = KTEK . FETEK  . . . (2.3) 
Keterangan: 
EmisiGRK = emisi GRK tiap teknologi dan jenis bahan bakar 

(kg) 
KTEK = konsumsi bahan bakar dari tiap teknologi pembakaran 

(TJ) 
FETEK = faktor emisi dari tiap teknologi pembakaran dan 

jenis bahan bakar (kg/TJ) 
Ketika jumlah bahan bakar yang dibakar untuk 

suatuteknologi tertentu tidak diketahui secara langsung, maka 
dapat diperkirakan dengan menggunakan model. Sebagai contoh, 
persamaan (2.4) mendasarkan pada penetrasi teknologi ke dalam 
sumber emisi. 

KTEK = K . PeTEK  . . . (2.4) 
Di mana: 

PeTEK = Fraksi dari semua sumber emisi yang ditempati oleh 
teknologi pembakaran yang digunakan. Fraksi ini 
dapat ditentukan berdasarkan data keluaran seperti 
konsumsi listrik yang membuat perbedaan dalam 
pemanfaatan antar teknologi. 
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Faktor Emisi dari Pembakaran Sumber Tidak Bergerak 

Bagian ini memberikan faktor emisi default untuk CO2, CH4 
dan N2O pada pembakaran sumber tidak bergerak. Faktor emisi 
CO2 pada semua tingkatan mencerminkan kandungan semua 
karbon dari bahan bakar dikurangi fraksi karbon tidak teroksidasi 
yang tertahan dalam abu atau partikulat. Faktor emisi CH4 dan 
N2O untuk tiap sumber emisi dapat berbeda karena perbedaan 
dalam teknologi pembakaran yang diterapkan. Tabel 2.2 sampai 
Tabel 2.5 menunjukkan faktor emisi dari sumber tidak bergerak. 

 
Tabel. 2.2 Faktor emisi dari sumber tidak bergerak di Industri Energi 

  Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

Crudeoil 73.300 3 0,6 

Orimulsion 77.000 3 0,6 

Natural Gas Liquids 64.200 3 0,6 

Motor Gasoline 69.300 3 0,6 

AviationGasoline 70.000 3 0,6 

Jet Gasoline 70.000 3 0,6 

Jet kerosene 71.500 3 0,6 

Shale Oil 73.300 3 0,6 

Gas/Diesel Oil 74.100 3 0,6 

ResidualFuel Oil 77.400 3 0,6 

Liquefied Petroleum Gases 
(LPG) 

63.100 1 0,1 

Ethane 61.600 1 0,1 

Naphta (nafta) 73.300 3 0,6 

Bitumen 80.700 3 0,6 

Lubricants (oli) 73.300 3 0,6 

Petroleum Coke 97.500 3 0,6 

RefineryFeedstocks (bahan baku 
pengilangan) 

73.300 3 0,6 

Anthracite (antrasit) 98.300 1 1,5 

Cokingcoal 94.600 1 1,5 

Lignite 101.000 1 1,5 

Oil Shale dan Tar Sands 107.000 1 1,5 

Brown Coal Briquettes (Briket 
batu bara) 

97.500 1 1,5 
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Coal Tar  80.700 1 1,5 

BlastFurnace Gas 260.000 1 0,1 

Natural Gas 56.100 1 0,1 

Wood/WoodWaste (Kayu atau 
limbah kayu) 

112.000 30 4 

Charcoal (Arang) 112.000 200 4 

Biogasoline 70.800 3 0,6 

Biodiesels 70.800 3 0,6 

Landfill gas 54.600 1 0,1 

Sludge gas 54.600 1 0,1 

MunicipalWastes 
(biomassfraction) 

100.000 30 4 

 
Tabel 2.3 Faktor emisi dari sumber tidak bergerak  

di Industri Manufaktur dan Konstruksi 

Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

Crudeoil 73.300 3 0,6 

Orimulsion 77.000 3 0,6 

Natural Gas Liquids 64.200 3 0,6 

Motor Gasoline 69.300 3 0,6 

AviationGasoline 70.000 3 0,6 

Jet Gasoline 70.000 3 0,6 

Jet kerosene 71.500 3 0,6 

Shale Oil 73.300 3 0,6 

Gas/Diesel Oil 74.100 3 0,6 

ResidualFuel Oil 77.400 3 0,6 

Liquefied Petroleum Gases 
(LPG) 

63.100 1 0,1 

Ethane 61.600 1 0,1 

Naphta (nafta) 73.300 3 0,6 

Bitumen 80.700 3 0,6 

Lubricants (oli) 73.300 3 0,6 

Petroleum Coke 97.500 3 0,6 

RefineryFeedstocks (bahan 
baku pengilangan) 

73.300 3 0,6 

Anthracite (antrasit) 98.300 10 1,5 

Cokingcoal 94.600 10 1,5 

Lignite 101.000 10 1,5 
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Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

Oil Shale dan Tar Sands 107.000 10 1,5 

Brown Coal Briquettes (Briket 
batu bara) 

97.500 10 1,5 

Coal Tar  80.700 10 1,5 

BlastFurnace Gas 260.000 1 0,1 

Natural Gas 56.100 1 0,1 

Wood/WoodWaste (Kayu atau 
limbah kayu) 

112.000 30 4 

Charcoal (Arang) 112.000 200 4 

Biogasoline 70.800 3 0,6 

Biodiesels 70.800 3 0,6 

Landfill gas 54.600 1 0,1 

Sludge gas 54.600 1 0,1 

MunicipalWastes 
(biomassfraction) 

100.000 30 4 

 
Tabel 2.4 Faktor emisi dari sumber tidak  

bergerak di Komersial/Institusi 

Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

Crudeoil 73.300 10 0,6 

Orimulsion 77.000 10 0,6 

Natural Gas Liquids 64.200 10 0,6 

Motor Gasoline 69.300 10 0,6 

AviationGasoline 70.000 10 0,6 

Jet Gasoline 70.000 10 0,6 

Jet kerosene 71.500 10 0,6 

Shale Oil 73.300 10 0,6 

Gas/Diesel Oil 74.100 10 0,6 

ResidualFuel Oil 77.400 10 0,6 

Liquefied Petroleum Gases 
(LPG) 

63.100 5 0,1 

Ethane 61.600 5 0,1 

Naphta (nafta) 73.300 10 0,6 

Bitumen 80.700 10 0,6 

Lubricants (oli) 73.300 10 0,6 

Petroleum Coke 97.500 10 0,6 
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Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

RefineryFeedstocks (bahan 
baku pengilangan) 

73.300 10 0,6 

Anthracite (antrasit) 98.300 10 1,5 

Cokingcoal 94.600 10 1,5 

Lignite 101.000 10 1,5 

Oil Shale dan Tar Sands 107.000 10 1,5 

Brown Coal Briquettes (Briket 
batu bara) 

97.500 10 1,5 

Coal Tar  80.700 10 1,5 

BlastFurnace Gas 260.000 5 0,1 

Natural Gas 56.100 5 0,1 

Wood/WoodWaste (Kayu atau 
limbah kayu) 

112.000 300 4 

Charcoal (Arang) 112.000 200 4 

Biogasoline 70.800 10 0,6 

Biodiesels 70.800 10 0,6 

Landfill gas 54.600 5 0,1 

Sludge gas 54.600 5 0,1 

MunicipalWastes 
(biomassfraction) 

100.000 300 4 

 
Tabel 2.5 Faktor emisi dari sumber tidak bergerak di Perumahan dan 

Pertanian/Kehutanan/Perikanan 

Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

Crudeoil 73.300 10 0,6 

Orimulsion 77.000 10 0,6 

Natural Gas Liquids 64.200 10 0,6 

Motor Gasoline 69.300 10 0,6 

AviationGasoline 70.000 10 0,6 

Jet Gasoline 70.000 10 0,6 

Jet kerosene 71.500 10 0,6 

Shale Oil 73.300 10 0,6 

Gas/Diesel Oil 74.100 10 0,6 

ResidualFuel Oil 77.400 10 0,6 

Liquefied Petroleum Gases 
(LPG) 

63.100 5 0,1 
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Bahan bakar Faktor Emisi (kg/TJ) 

CO2 CH4 N2O 

Ethane 61.600 5 0,1 

Naphta (nafta) 73.300 10 0,6 

Bitumen 80.700 10 0,6 

Lubricants (oli) 73.300 10 0,6 

Petroleum Coke 97.500 10 0,6 

RefineryFeedstocks (bahan 
baku pengilangan) 

73.300 10 0,6 

Anthracite (antrasit) 98.300 300 1,5 

Cokingcoal 94.600 300 1,5 

Lignite 101.000 300 1,5 

Oil Shale dan Tar Sands 107.000 300 1,5 

Brown Coal Briquettes (Briket 
batu bara) 

97.500 300 1,5 

Coal Tar  80.700 300 1,5 

BlastFurnace Gas 260.000 5 0,1 

Natural Gas 56.100 5 0,1 

Wood/WoodWaste (Kayu atau 
limbah kayu) 

112.000 300 4 

Charcoal (Arang) 112.000 200 4 

Biogasoline 70.800 10 0,6 

Biodiesels 70.800 10 0,6 

Landfill gas 54.600 5 0,1 

Sludge gas 54.600 5 0,1 

MunicipalWastes 
(biomassfraction) 

100.000 300 4 

 
Untuk pendekatan Tier-3 membutuhkan faktor emisi spesifik 

dari tiap teknologi pembakaran. Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 
Memberikan informasi faktor emisi representatif untuk parameter 
CH4 dan N2O berdasarkan teknologi utama dan jenis bahan bakar. 

 
Tabel 2.6 Faktor emisi spesifik dari sumber utilitas 

Teknologi Konfigurasi 
Faktor Emisi 

(kg/TJ) 

CH4 N2O 

Bahan bakar liquid 

Boiler dengan Pembakaran 0,8 0,3 
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ResidualFuel Oil/Shale 
Oil 

normal 

Boiler dengan 
Gas/Diesel Oil 

Pembakaran 
normal 

0,9 0,4 

Mesin besar diesel oil  4 NA 

Bahan bakar solids 

Boiler dengan 
pembakaran bitumen 

Dasar kering 0,7 0,5 

Boiler dengan 
pembakaran bitumen 

Dasar basah 0,9 1,4 

Boiler dengan bitumen 
spreader stoker 

Dengan dan tanpa 
re-injeksi 

1 0,7 

Ruang bakar dengan 
bitumen terfluidisasi 

Reaktor sirkular 
atau gelembung 

1 61 

Furnace dengan 
bitumen cyclone 

 0,2 1,6 

Natural Gas 

Boiler  1 1 

Turbin gas 
pembakaran 

 4 1 

Mesin Dual-fuel  258 NA 

Biomassa 

Boiler dengan 
Wood/woodwaste 

 11 7 

 
Tabel 2.7 Faktor emisi spesifik dari sumber Kiln, Oven, dan Dryer 

Industri Sumber 
Faktor Emisi (kg/TJ) 

CH4 N2O 

Industri Semen, 
Kapur 

Kiln – Natural Gas 1,1 NA 

Industri Semen, 
Kapur 

Kiln – Oil  1,0 NA 

Industri Semen, 
Kapur 

Kiln – Batu bara 1,0 NA 

Industri baja Oven 1,0 NA 

Industri Kimia, 
Kayu, Aspal, 
Tembaga 

Dryer – Natural Gas 1,1 NA 
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Industri Kimia, 
Kayu, Aspal, 
Tembaga 

Dryer – Oil  1,0 NA 

Industri Kimia, 
Kayu, Aspal, 
Tembaga 

Dryer – Batu bara 1,0 NA 

 
PEMBAKARAN DARI SUMBER BERGERAK 

Sumber bergerak menghasilkan emisi gas rumah kaca 
berupa Karbon dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Dinitrogen 
oksida (N2O). Emisi tersebut berasal dari pembakaran berbagai 
jenis bahan bakar. Selain itu menghasilkan beberapa polutan lain 
seperti Karbon monoksida (CO), Volatile Non-metana Senyawa 
Organik (NMVOC), Sulfur dioksida (SO2), Partikulat (PM), dan 
Oksida nitrat (NOx). Polutan itu menyebabkan atau berkontribusi 
terhadap polusi udara lokal atau regional. Emisi gas rumah kaca 
dari pembakaran seluler paling mudah diperkirakan oleh aktivitas 
transportasi utama, yaitu, jalan, off-road, udara, kereta api, dan 
navigasi bawah air.  
 
Transportasi Jalan 

Kategori sumber bergerak Transportasi Jalan mencakup 
semua jenis kendaraan ringan seperti mobil dan truk ringan, dan 
kendaraan berat seperti trailer traktor dan bus, dan sepeda motor 
di jalan (termasuk motor bebek, skuter, dan kendaraan roda tiga). 
Emisi berasal dari konsumsi bahan bakar atau jarak yang 
ditempuh kendaraan. 

Perhitungan emisi pada pendekatan Tier-1 menggunakan 
persamaan (2.4). 

    
 . . . (2.4) 

Di mana: 
Emisi = Emisi CO2 (kg) 
Fuela = fuelsold (TJ) 
EFa = emissionfactor (kg/TJ) 
a = jenis bahan bakar 

Faktor emisi CO2 
Faktor emisi CO2 didasarkan pada kandungan karbon bahan 

bakar dan harus mewakili 100 persen oksidasi karbon bahan 

 







=

a
a

EFx
a

FuelEmisi
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bakar. Praktik yang baik untuk mengikuti pendekatan ini 
menggunakan data nilai kalorifik spesifik (NCV) negara dan data 
faktor emisi CO2 jika memungkinkan. Tabel 2.8 merupakan faktor 
emisi CO2 dari kegiatan transportasi jalan. 

 
Tabel 2.8 Faktor emisi CO2 dari transportasi jalan 

Jenis bahan 
bakar 

Default (kg/TJ) Lower Upper 

Bensin motor 69.300 67.500 73.000 

Diesel 74.100 72.600 74.800 

LPG 63.100 61.600 65.600 

Kerosin 71.900 70.800 73.700 

Oli 73.300 71.900 75.200 

CNG 56.100 54.300 58.300 

LNG 56.100 54.300 58.300 

 
Faktor emisi CH4 dan N2O 

Laju emisi CH4 dan N2O sangat bergantung pada teknologi 
kontrol pembakaran dan emisi yang ada dalam kendaraan; karena 
itu faktor emisi berbasis bahan bakar standar yang tidak 
menentukan teknologi kendaraan sangat tidak pasti. Bahkan jika 
data nasional tidak tersedia pada jarak kendaraan yang ditempuh 
berdasarkan jenis kendaraan, penyusun inventaris didorong untuk 
menggunakan faktor emisi berjenjang lebih tinggi dan menghitung 
data perjalanan jarak kendaraan berdasarkan data penggunaan 
bahan bakar transportasi jalan nasional dan nilai ekonomi bahan 
bakar yang diasumsikan untuk panduan terkait. Tabel 2.9 
merupakan faktor emisi CH4 dan N2O dari transportasi jalan.
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Tabel 2.9 Faktor emisi CH4 dan N2O dari transportasi jalan 

Jenis bahan bakar / kategori 
kendaraan 

CH4 (kg/TJ) N2O (kg/TJ) 

Default lower upper Default lower upper 

Bensin motor – tanpa katalis 
konverter 

33 9,6 110 3,2 0,96 11 

Bensin motor – katalis oksidasi 25 7,5 86 8,0 2,6 24 

Bensin motor – kendaraan ringan 
keluaran 1996 atau lebih baru 

3,8 1,1 13 5,7 1,9 17 

Diesel  3,9 1,6 9,5 3,9 1,3 12 

Natural gas 92 50 1.540 3 1 77 

LPG 62 Na Na 0,2 Na Na 

Etanol, truck 260 77 880 41 13 123 

Etanol, mobil 18 13 84 na na na 
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GREEN ARCHITECTURE MENUJU RAMAH LINGKUNGAN 
 

Amir Mukmin Rachim 
 
PENDAHULUAN 

Keseluruhan Pembangunan secara fisik akan sangat 
berpengaruh terhadap kelestarian dan kualitas  lingkungan, 
karena menggunakan berbagai jenis sumber daya alam. 
Eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengetahui kemampuan 
dan daya dukung lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya 
degradasi kualitas lingkungan, kaitannya dengan masalah kualitas 
lingkungan ini adalah adanya isu pemanasan global, dan 
bangunan menjadi pemicu adanya kenaikan suhu secara umum 
karena bangunan berpotensi memproduksi udara beracun yang 
cukup tinggi(Ervianto, 2012). Salah satu solusi untuk mengatasi 
pemanasan global di sektor konstruksi adalah dengan 
membangun greenarchitecture. Di Indonesia greenarchitecture 
belum banyak dibangun karena pemerintah belum menetapkan 
kewajiban membangun green architecture secara pasti 
(Goodnewsfromindonesia.id, 2019) 

Dalam salah satu pernyataan PBB yang dilansir oleh  World 
HealthOrganisation, bahwa Suhu rata-rata global pada permukaan 
Bumi telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa  (0.74 ± 
0.18°C) sepanjang satu abad terakhir. Salah satu  penyebab 
naiknya suhu udara, adalah bertambahnya aktivitas manusia 
dalam rumah-rumah kaca yang menghasilkan gas-gas beracun. 
Naiknya suhu udara secara umum, sudah ramai diperbincangkan 
oleh para pemerhati lingkungan. Pada pihak lain, arsitektur, 
misalnya mulai muncul persoalan kenyamanan dan pencemaran 
udara dalam ruangan, dan ini akan mempengaruhi produktivitas 
penghuni. Hadirnya ventilasi yang tidak memadai, ditambah 
pencahayaan alami yang tidak baik, ditambah lagi adanya 
penipisanlaoisan ozon(Goodnewsfromindonesia.id, 2019) 

Sesuai dengan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia, 
bahwa lebih dari 30% bangunan di permukaan bumi ini, 
mengalami masalah kualitas udara, termasuk pada ruangan. 
Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, kemudian  
digunakanlah konsep green architecture. Green architecture yang 
dimaksud di sini bukanlah seperti dalam istilah dalam bahasa 
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Indonesia yang diartikan sebagai arsitektur hijau, tapi sebenarnya 
green architecture tersebut bukan hanya sekedar pemahaman 
hijau, tetapi merupakan konsep tentang bagaimana merancang 
hasil karya arsitektur yang ramah terhadap lingkungan, konsep 
tentang arsitektur yang ramah terhadap alam.  Biasanya untuk 
wilayah yang lebih kecil, digunakan material-material alam yang 
dimiliki oleh wilayah tersebut. Pemikiran semacam ini pada 
dasarnya untuk memenuhi kebutuhan generasi-generasi yang 
akan datang yang dapat dimulai dari sekarang. 
(Goodnewsfromindonesia.id, 2019). Dalam melakukan rancangan 
karya arsitektur, seharusnya melakukan kajian AMDAL, untuk 
mengetahui apakah dalam rancangan arsitektur tersebut memiliki 
efek terhadap lingkungan setempat terhadap aspek sosial, 
ekonomi ataupun lingkungan alam sekitar. Jika memiliki efek 
negatif yang cukup besar, maka karya arsitektur  tersebut justru 
menyimpang dari tujuan awaldari green architecture. Arsitektur 
yang ramah lingkungan atau biasa dijuluki arsitektur hijau, terus 
dikembangkan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi 
pergantian iklim secara umum (Pemerintah Kota Medan, 2017). 

Penerapan Green Architecture, sebagai salah satu usaha 
menuju pada arsitektur berkelanjutan, adalah salah satu kegiatan 
untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap makna 
arsitektur berkelanjutan dan arsitektur hijau yang biasanya muncul 
sebagai ekspresi karya arsitektur. Sering menjadi pertanyaan, 
adalah bagaimana metode yang digunakan dalam menerapkan 
rancangan arsitektur sejak awal berdasarkan konsep green 
architecture? Bagaimana teknis mendapatkan alat yang di 
gunakan untuk menunjang konsep green architecture?. Tidak 
tertutup kemungkinan, bahwa green architecture tersebut sudah 
dilengkapi peralatan untuk menunjang pemikiran green 
architecture, tetapi masih saja belum cukup,walaupun alat yang di 
gunakan tersebut cukup mahal untuk menunjang konsep green 
architecture (Goodnewsfromindonesia.id, 2019) 
Green Architecture 

 Green Architecture, ialah salah satu pemikiran di bidang 
arsitektur yang mencoba mengeliminasi efek negatif terhadap 
kondisialam maupun binaan manusia, dan dapat mengubah 
habitat yang lebih layak dan memenuhi standar kesehatan. yang 
dilaksanakan dengan cara pemanfaatan potensi energi dan 
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potensi kekayaan alam yang dimiliki secara maksimal. Kata 
“Green” dapat diterjemahkan sebagai earth-friendly (ramah 
lingkungan). Standar 'green' diukur dari berbagai faktor, yang 
dapat menentukan kedudukan sebagai arsitektur hijau atau bukan. 
Bagi negara – negara tertentu,  pemerintahnya memberi 
penghargaan tertentu pada warga atau kelompok yang 
bangunannya sudah masuk kategori, karya arsitektur   'green'. 
Indikasi bangunan yang termasuksebagai 'green' architecture, 
adalah apabila penggunaan renewable resources (potensi-potensi 
yang dapat didaurulang), atau passive-active solar photovoltaic ( 
pembangkit listriknya dengan menggunakan sel surya), metode 
menanam vegetasi pada bagian atas bangunan, atau membuat 
vegetasi sebagai penyerap air hujan. Dari pengertian tersebut, 
Green Architecture sangat berpengaruh penting terhadap 
kehidupan di bumi ini, baik di masa lampau, sekarang, dan masa-
masa akan datang (Goodnewsfromindonesia.id. 2019). 

Arsitektur hijau (Green architecture) sebaiknya mengacu 
pada prosedur yang melindungi kawasan dan lahan yang memiliki 
potensi secaraefisien, dari penentuan lahan hingga rancangan, 
konstruksi, operasional hingga pemeliharaan. Green architecture 
adalah konsep untuk ‘bangunan berkelanjutan’ yang mempunyai 
ketentuantertentu pula. Mulai dari lahan, cara membuat 
perencanaan serta rancangan sampai pada pemanfaatan yang 
dilandasi dengan manfaat yang lebih menguntungkan, baik secara 
sosial, ekonomi, maupun lingkungan secara umum(Universitas 
Diponegoro, 2017). 
 
Eco Architecture 

Eco architecture (arsitektur Hijau) adalah bangunan yang 
didesain khusus dengan maksud ramah lingkungan. Lay out cukup 
sederhana tapi tidak membosankan, kualitasnya bermutu dan 
material yang ramah lingkungan, dengan demikian pemanasan 
umum dapat dikurangi. Eco architecture dimaksudkan pada bentuk 
fisik arsitektur dengan berwawasan lingkungan. Ada keinginan 
untuk menghasilkan karya arsitektur dengan menggunakan 
proses-proses yang ramah terhadap lingkungan. Proses yang 
dimaksud, adalah penggunaan sumber daya secara efisien, 
perencanaan, pelaksanaan fisik, operasional, pemeliharaan dan 
perawatan (Goodnewsfromindonesia.id. 2019). 
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Eco architecture dapat dikenal sebagai bangunan yang: 
a. Memanfaatkan ruang alam 
b. Menggunakan bahan atau material yang bersifat reuse, 

reduce, dan recycle. 
c. Menggunakan energi seminim mungkin. 
d. Menggunakan energi yang dapat diperbaharui dan 
e. Menggunakan bahan yang bersifat ramah lingkungan 

Eco architecture atau bangunan ramah lingkungan mulai 
didorong ke arah tren dunia. Pengolahan lahan yang baik, 
penggunaan energi yang efisien, dan kualitas bahan, sangat 
mempengaruhi suksesnya pembangunan Eco architecture ini. 
Dengan adanya Eco architecture ini, diharapkan dapat menahan 
laju pemanasan umum dengan membenahi iklim mikro, sebab hal 
yang ditekankan dalam Eco architecture ini adalah penghematan 
energi serta penggunaan energi terbaru, meskipun dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sains semakin maju, bukan 
berarti harus mengurangi peran lingkungan yang ramah, tetapi 
justru untuk mendukung tujuan eco architecture, dengan tetap 
berpegang pada tujuan awal, yaitu memperbaiki ekosistem demi 
kemaslahatan manusia dan alam raya. (Maghfiroh, 2014) 
 
Konsep Green Architecture 

Arsitektur Hijau (Green Architecture) merupakan salah satu 
upaya untuk meminimalkan kerusakan lingkungan serta potensi – 
potensi yang dimilikinya, bahkan sampai pada bagaimana 
mengelola sisa – sisa atau sampah lingkungan dengan cara 
mendaur ulang (Futurarch, 2008 dalam Ramadhan, 2014) 
menjelaskan, bahwa green tidak hanya sekedar hijau tapi lebih 
dari sekedar hijau. Dalam buku: “Design for A Sustainable Future” 
, yang ditulis oleh Brenda dan Robert Vale, ada beberapa tolok 
ukur yang dapat digunakan sebagai alat pengukuran indeks untuk 
perencanaan Green Architecture di antaranya adalah 

1. Conserving energy. Sebuah Bangunan, sebaiknya 
dirancang dengan salah satu maksud, adalah mengurangi 
pemakaian bahan bakar fosil. 

2. Working with climate. Bangunan, sebaiknya dirancang 
dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi iklim dan 
energy alam. 
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3. Minimizing new resources.Bangunan, sebaiknya 
dirancang dengan pertimbangan bagaimana mengurangi 
penggunaan potensi sumber daya, sehingga  
penggunaannya juga bisa digunakan untuk hal (arsitektur) 
lainnya. 

4. Respect for users. Green architecture 
mempertimbangkan kepentingan manusia di dalamnya  

5. Respect for site. Bangunan, sebaiknya dirancang dengan 
tidak merusak alam dan lingkungan yang ada 

6. Holism. Seluruh tolok ukur ini harus dilihat secara kolektif 
untuk dijadikan sebagai pertimbangan utama untuk 
membenahi sebuah lingkungan (Brenda etal, dalam 
Ramadhan, 2014). 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 2002yang 
membahas tentang bagaimana merencanakan green architecture 
yang berkelanjutan dengan tujuan supaya masyarakat mampu 
menetapkan sesuai kondisi mereka kearah perdagangan dengan 
basis multi lateral. Sudharta(2007) yang menjelaskan, bahwa 
pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan ialah sebuah 
proses dengan tujuan adanya keseimbangan antara pemeliharaan 
lingkungan dengan tujuan pembangunan. (Sudharta dalam 
Sudarwani,  2012) 

Ketika diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio 
de Janeiro Brazilia pada tahun 1992, sebenarnya merupakan 
reaksi terhadap masalah kerusakan wilayah yang sangat 
memprihatinkan. KTT tersebut telah membuahkan tentang 
pemahaman dan petunjuk untuk kawasan berwawasan jauh ke 
depan mengandung tiga prinsip utama yang saling terkait dan 
saling berhubungan. 1). pembangunan ekonomi 2). Pembangunan 
sosial. 3). Pengelolaan wilayah untuk kehidupan manusia. 
Seminar yang diikuti juga Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, 
juga menyetujui untuk melaksanakan pedoman –pedoman dalam 
hal berarsitektur yang dapat dilaksanakan secara menyeluruh 
dengan tidak meninggalkan pedoman ramah lingkungan 
(Ervianto,2012: 3). 

Sebagai salah satu negara peserta KTT Bumi di Brazilia 
tersebut, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 
Nasional (Ervianto, 2012: 33), bahwa Indonesia sebagai negara 
yang sedang berkembang dan sedang membangun seharusnya 
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juga memiliki copy design  sebagai grand design dan grand 
strategy Dalam dokumen copy design tersebut harus dinyatakan 
bahwa konstruksi Indonesia wajib berorientasi untuk tidak 
melakukan perusakan lingkungan, dan harus menjadi pelopor 
pembenahan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan  
ketentuan terkait perkembangan Green architecture di Indonesia, 
yaitu Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, no.32 Tahun 2009). 

Konsep green architecture memiliki tiga point penting, yakni 
keberlanjutan, ramah lingkungan dan performa bangunan yang 
optimal. Jika diterapkan di Indonesia akan banyak menjawab 
problema tentang kondisi iklim di Indonesia, seperti pemilihan 
struktur dan system plumbing yang hemat air, dan lain 
sebagainya. Green Architecture juga memiliki konsep yang 
bermuatan kenyamanan manusia, tumbuhan dan kesehatan 
lingkungan. 

Selain itu, konsep green architecture juga memiliki 
kemampuan desain adaptif terhadap lingkungan, sehingga dapat 
menekan kebutuhan penggunaan utilitas buatan seperti 
pencahayaan buatan, sistem pendingin buatan atau sistem 
plumbing yang tidak ramah lingkungan  sehingga konsep green 
architecture ini lebih murah (Goodnewsfromindonesia.id. 2019). 
 
Ramah Lingkungan 

Ramah lingkungan, atau lebih dikenal dengan istilahgo-
green adalah merupakan upaya untuk mengelola lingkungan 
dengan kepentingan jangka panjang dengan mengemas 
keamanan lingkungan jauh ke depan. (Bauer M, Green. 2010). 
Dalam penerapan Green architecture, terdapat persyaratan yang 
harus dipenuhi untuk tersertifikasinya arsitektur sebagai Green 
architecture. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah 
Building Environmental Management, untuk mencapai kategori 
tersebut terdapat beberapa aspek dan salahsatu aspek harus 
dipenuhi agar karya arsitektur tersebut tergolong sebagai Green 
architecture (Goodnewsfromindonesia.id. 2019) 

             Rancangan operasional karya arsitektur yang 
disebut ramah lingkungan seyogyanya harus dipikirkan sejak 
tahap perencanaan dan desain (Handayani,  2009). 
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Jangkauannya adalah pengelolaan sumber daya rencana 
operasional, konsep yang berkelanjutan, kejelasan data dan 
penanganan dini yang membantu pemecahan masalah, di 
antaranya adalah bagaimana mengatur potensi yang dimilki oleh 
manusia. Munculnya kategori Building Environmental 
Management(BEM) harus memberi preoritas utama pada 
manusia, karena manusia merupakan salah satu potensi yang 
memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu 
arsitektur hijau ((Bauer M, Green. 2010). Etnis yang beragam di 
Tanah Air kita dengan bahasa yang berbeda pula, geografis yang 
luas, bentang alam yang berciri khas tiap daerah, serta 
pembangunan dan standar pendidikan yang belum merata, ini 
semua menyebabkan perbedaan cara dan standar kerja dari tiap 
etnis. Dalam pengoperasian suatu arsitektur hijau, sangat 
diperlukan standar manajemen yang sudah terencana untuk 
mengarahkan tindakan para pelaku operasional arsitektur dalam 
melakukan pengelolaan gedung agar dapat menunjukkan hasil 
yang ramah lingkungan atau green performance 
(Goodnewsfromindonesia.id. 2019). 
 
Kegunaan Green Architecture 

 Kegunaan yang diperoleh dari pelaksanaan Green 
architecture di antaranya: 

a. ManfaatSosial 

• Menggalang komunikasi sosial di antara sesama 
pengguna gedung 

• Meningkatkan kualitas estetika 

• Meminimalkan ketegangan pada infrastruktur lokal dan 

• Memperbaiki kondisi kehidupan manusia secara 
menyeluruh 

b. ManfaatEkonomi 

• Mengurangi biayaoperasional 

• Dari green architecture mampu membuka peluang 
dan memperbanyak hasil serta memperkenalkan 
konsep,  ramahlingkungan 

• Meningkatkan hasil, terutama untuk pengguna gedung 
dan 

• Memaksimalkan taraf  kehidupan  perekonomian 
masyarakat. 
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c. ManfaatLingkungan 

• Memperbaiki dan menjaga kehidupan lingkungan. 

• Meningkatkan mutu air tanah dan kebersihan udara. 

• Mengurangi aliran limbah dan 

• Melindungi serta meningkatkan mutu potensi yang 
dimiliki olehalam 

Kebaikan yang didapatkan dalam usaha program Green 
architecture menurut Jerry Yudelson (2008:31) adalah sebagai 
berikut: 

• Pengiritan dalam hal penggunaan daya  dan air tanah, 
yang dapat mencapai 20% - 40%, sekaligus 
meminimalkan mengurangi carbon footprint” pada 
penghematan daya listrik  

• Mengurangi biaya perawatan, biaya pengetesan 
jaringan dalam upaya  

• peningkatan sistim operasional kinerja yang sesuai 
dengan prosedur.  

Memperbaiki dan memperbanyak penghasilan dalam 
operasional serta meningkatkan hubungan sesama  masyarakat 
ke arah  yang lebihbaik 

• Dapat membuka peluang untuk investor secara 
sehat dalam hal  kompetitif sehingga  dapat 
meningkatkan jumlah  investasinya 

• Dapat meningkatkan produktivitas  

• Dapat mengurangi ketidakhadiran  

• Dapat meningkatkan dan memperbaiki 
pengelolaan risk management 

• Dapat meningkatkan keuntungan dengan 
masyarakat, terutama untuk pihak developer dan 
agen pemasaran untuk masyarakat 

• Penerimaan pegawai lebih mudah dan retensi 
pegawai-pegawai utama sehingga dapat 
meningkatkan moralkerja dan 

• Meningkatkan pengelolaan badanamal, konsisten  
dalam melakukan pengawasan untuk kelestarian 
lingkungan. 

d. Standar Penilaian Dan Kriteria Green Architecture 
Dalam mengambil bagian pelaksanaan green architecture, 

tiap negara memiliki lembaga sertifikasi yang dilengkapi dengan 
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sistem penilaian tersendiri, sesuai peraturan dan perundang-
undangan negara tersebut. Khusus untuk  Indonesia, telah 
memiliki lembaga sejenis yang bernama“ The Indonesian Green 
Building Council”. Lembaga ini melakukan sertifikasi dengan sistim  
greenbuilding yang diberi nama Greenship. (Greenship Untuk 
Bangunan Baru). Sama seperti di Indonesia, ada beberapa negara 
lainjuga mempunyai standar penilaian.  Berikut ini beberapa 
contoh negara di Asia dan sekitarnya dengan sistem penilaian 
green building. 

 

Sumber data: Ervianto (2012) 

 
Khusus di Indonesia, ada beberapa karya arsitektur yang 

sudah mulai menerapkan green architecture, selain ramah 
lingkungan, karya arsitektur ini sekaligus telah menerapkan hemat 
energi, di antaranya adalah; 
Kantor Production House Samsara yang belokasi di Jakarta 
Selatan 

1. Karya arsitektur ini, pada bagian outdoors-nya banyak 
dipenuhi oleh vegetasi yang membuat lingkungan di 
sekitarnya terasa sejuk dan nyaman, selain itu, untuk 
meminimalkan penggunaan lampu terutama pada siang 
hari, dibuat banyak bukaan, dengan maksud memasukkan 
cahaya lewat celah - celah bukaan tersebut. Kondisi ini 
juga ditambah dengan adanya penggunaan barang- 

Nama Negara Standar Penilaian 
Malaysia GBI (Green Building Index) 

Hong Kong HKBEAM 
China GB ES (GB Evaluation 

Standard) 
India IGBC  

Jepang CASBEE 
Korea Selatan GBS (Green Building System) 

Singapura Green Mark 
Taiwan EEWH 
Israel  SI-5281 
Brazilia LEED Brasil/ AQUA 

Australia Green Star 
Selandia Baru  Green Star NZ 

Indonesia Greenship 
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barang bekas/recycle yang memberi peluang penambahan 
bukaan yang ada. 

2. Karya ini juga mengurangi pemakaian energi listrik, karena 
banyak menggunakan penghawaan alami. Kondisi ini 
ditunjukkan dengan kehadiran bukaan dan jendela sebagai 
sirkulasi udara dengan tujuan memperbanyak penghawaan 
yang bersifat alami. 

 

 
 



215 

 
Gambar  01 Salahsatu bagian Production House Samsara yang menunjukan 

hadirnyavegetasi yang ramah lingkungan, serta  banyak bukaan,  sehingga baik 
penghawaan, maupun penerangan alami banyak dimanfaatkan di sini  

Sumber: Internet tahun 2019 

National Hospital, yang berlokasi di Graha Famili Surabaya 
Barat 

1. Bangunan Rumah sakit ini merupakan bangunan tunggal 
(single building) yang di sekitarnya dipenuhi oleh pohon-
pohon, baik yang berukuran besar sebagai pohon lindung, 
maupun vegetasi yang tidak terlalu besar yang berfungsi 
sebagai tanaman hias. Semuanya menjadikan lingkungan 
di sekitarnya menjadi sejuk dan ramah lingkungan. Di sisi 
lain, National Hospitalini menerapkan  ambience lighting, 
baik pada ruang Suite, Super VIP, maupun pada ruang 
VIP. Pemakaian sistim ini, dimaksudkan agar penerangan 
dalam ruangan akan menganut penerangan alami. Seluruh 
penerangan dalam kamar pemeriksaan dan kamar rawat 
inap dirancang dengan konsep anti silau. 

2. Dalam menjaga suasana ramah lingkungan, rumah sakit ini 
memakai bahan kaca secara membujur dari timur ke barat, 
dengan maksud cahaya yang masuk ke bangunan ini tidak 



216 

menyerap sinar matahari langsung, walaupun pemakaian 
kaca sangat kurang sesuai dengan konsep green 
architecture, tetapi pada kenyataannya bangunan ini telah 
mengimplementasikannya  melalui pemilihan kaca Sunergy 
yang mampu mereduksi 35 persen panas dan ultraviolet, 
dan vacuum cleaner terpusat yang mampu menjaga tingkat 
kebersihan pada level tertinggi. Sehingga dengan 
penggunaan kaca Sunergy tersebut, dimaksudkanuntuk 
perencanaan bangunan jangka panjang 
(Goodnewsfromindonesia.id, 2019). 

 

 
Gambar 02. Tampak depan kanan bangunan National HospitalMenunjukkan suasana 
bersih dan asri dengan kehadiran tata hijau.Sungguh suatu rancangan  yang ramah 

lingkungan. Sumber: Observasi  tahun 2019 

 
Gambar 03. Tampak sisi lain bangunan National Hospital, warna bangunan yang cerah 
dapat diimbangi dengan kehadiran vegetasi yang hijau, sehingga tetap menunjukkan 

suasana ramah lingkungan. Sumber: Observasi  tahun 2019 
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Gambar 04. Salahsatu bagian dari National Hospital yang menunjukanpemanfaatan cahaya 

alami, terutama waktu siang hari, menunjukan arsitektur hemat energi.  
Sumber: Observasi  tahun 2019 

KESIMPULAN 
Konsep Green Architecture memiliki tujuan membina 

“Ramah lingkungan”, menghilangkan atau paling tidak adalah 
untuk mengurangi pengaruh negatif  yang terjadi akibat ulah 
manusia terhadap wilayah lingkungan manusia, baik lingkungan 
yang  masih berbentuk alam, maupun lingkungan  sebagai binaan. 
Tujuan konsep green architecture ini bahkan lebih jauh , yaitu 
membina lingkungan permukiman manusia yang lebih layak dan 
sehat dibanding sebelumnya, untuk menggapai tujuan tersebut, 
konsep green architecture harus mampu mengelola lingkungan 
dengan baik, efisien, dan maksimalpada seluruh siklus 
pengopersian bangunan,  desain, konstruksi, operasi, sampai 
pada pemeliharaan.  

Green architecture, adalah sebuah konsep untuk “bangunan 
berkelanjutan” yang memilki prinsip–prinsip berkaitan dengan 
upaya perencanaan jangka panjang, baik pengelolaan, maupun 
dalam produktivitasnya. Supaya tujuan green architecture ini dapat 
tercapai, maka lokasi, perencanaan, pengelolaan efisiensi betul-
betul harus dipertanggungjawabkan supaya memiliki manfaat 
langsung terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan lingkungan 
bagi masyarakat banyak. Teknologi baru yang terus 
dikembangkan, hanyalah untuk melengkapi dan menunjang demi 
tercapainya tujuan umumnya, yaitu untuk mengurangi dampak 
buruk terhadap keseluruhan lingkungan alam, maupun lingkungan 
binaan, demi kemaslahatan manusia. 
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MENGUNGKAP MEDAN KREATIFITAS DALAM BUDAYA VISUAL 
DESAIN KEMASAN UKM 

 
Mochamad Junaidi Hidayat, Sandra Krisni Kartika Siwi 

 
PENDAHULUAN 

Makanan dan kemasan (packaging) bukan saja menjadi 
kebutuhan yang bersifat biologis tetapi juga budaya. Ia merupakan 
ekspresi budaya yang juga menegaskan identitas masyarakatnya. 
Desain kemasan memiliki fungsi untuk membungkus, melindungi, 
mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan 
membedakan sebuah produk di pasar. Pada akhirnya, desain 
kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan 
mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi 
secara unik.  

Sebagai bagian dari produk untuk dikonsumsi, kemasan 
banyak memiliki dan menampilkan budaya dengan nilai pasar. 
Oleh karenanya, letak (keberadaan) desain kemasan utamanya 
adalah di pasar seperti departement store, supermarket, 
hypermarket, pasar tradisional, dan lain sebagainya, di mana 
konsumen dengan berbagai latar belakang budaya dan nilai 
mampu tertarik dengan segera. Dampak nilai budaya terutama 
perspektif masyarakat konsumsi atas kepercayaan keputusan 
pembelian produk tidak bisa dilebih-lebihkan.  

Mengamati produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM) 
terutama produk kemasan makanan saat ini memang sudah 
sangat bervariatif baik dalam produk makanannya maupun 
kemasan yang dihasilkan. Kemasan merupakan “pemicu” karena 
ia langsung berhadapan dengan konsumen. Karena itu kemasan 
harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respons 
positif, dalam hal ini membeli produk. Karena tujuan akhir dari 
pengemasan adalah untuk menciptakan penjualan. (Junaidi, 
2018). 

Produk-produk UKM terutama produk makanan saat ini 
memang jauh lebih bervariatif karena kompetisi yang sangat tinggi. 
Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk menghadapi 
persaingan perdagangan yang semakin tajam adalah melalui 
desain kemasan produk yang dihasilkan. Satu sisi UKM berusaha 
menampilkan citra produk yang mereka hasilkan, disisi lain UKM 
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berusaha untuk memenangkan persaingan usaha baik sesama 
UKM maupun dengan produk pabrikasi (industri besar) yang 
memiliki kelas dan kekuatan yang berbeda ketika produk terkemas 
diperdagangkan di pasar melalui kemasan. Sementara pada 
bagian yang berbeda, UKM masih dianggap sebagai kekuatan 
ekonomi dan industri marginal yang secara struktur masih di 
bawah bayang-bayang kekuatan industri besar. Sehingga, 
menempatkan UKM sebagai objek penelitian dalam makalah ini 
merupakan titik penting,  tidak hanya untuk mengetahui kekuatan 
marginal, tetapi lebih pada upaya menempatkan UKM sebagai 
aktor dalam arena perjuangan yang memiliki kemampuan secara 
ideologi, ekonomi, sosial, dan  kultural dalam arena pertarungan 
kemasan. Yang pada akhirnya akan mampu mengungkapkan 
medan kreativitas yang dibangun oleh UKM dalam Budaya Visual 
Desain Kemasan makanan yang dimiliki atau diproduksi UKM. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Kemasan sering kali disebut sebagai “the silent sales-
man/girl” karena mewakili ketidakhadiran pelayan dalam 
menunjukkan kualitas produk. Untuk itu, kemasan harus mampu 
menyampaikan pesan lewat komunikasi informatif, seperti halnya 
komunikasi antara penjual dengan pembeli. Bahkan para pakar 
pemasaran menyebut bahwa desain kemasan sebagai pesona 
produk (the product charm) sebab kemasan memang berada 
ditingkat akhir suatu proses alur produksi yang tidak saja untuk 
memikat mata (eye-catching) tetapi juga untuk memikat 
pemakaian (usage attractiveness). (Junaidi, 2010). S   

Salah satu praktik kemasan yang dipenuhi dengan praktik 
kreativitas itu adaah kemasan makanan UKM. Praktik yang 
dilakukan produsen berskala kecil menengah tidak terlepas dari 
kepemilikan modal yang dimiliki oleh UKM itu sendiri dalam upaya 
menguasai pasar. Cara-cara produsen dalam melakukan 
perubahan melalui produk yang dikemas punsangat dipengaruhi 
oleh realitas sosialnya, termasuk di dalamnya penguasaan atas 
modal-modal ekonomi, sosial, budaya, hingga modal yang bersifat 
simbolik. Mengingat bahwa kemasan yang dibuat oleh UKM 
adalah media  penyampai pesan sarat dengan tanda-tanda yang 
menarik untuk diungkap. Di sini juga proses negosiasi dalam 
proses memproduksi kemasan terjadi dan menjadi sangat 
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kompleks terutama bagaimana praktik yang dilakukan produsen 
mengolah kemasan guna memenangkan persaingan di pasar 
sebagai sebuah arena pertarungan.  

Desain kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan 
bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-
elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat 
dipasarkan. (Klimchuck, 2007). Desain kemasan berfungsi untuk 
membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, 
mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Pada 
akhirnya kemasan berlaku sebagai pemasaran produk dengan 
mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumsi 
secara unik.  

Kemasan berasal dari kata kemas yang berarti teratur 
(terbungkus) rapi; bersih; rapi; beres; selesai. Pengertian kemasan 
lainnya merupakan hasil mengemas atau bungkus  pelindung 
dagangan (niaga). Sedangkan pengertian bungkus dapat diartikan  
sebagai kata bantu bilangan untuk benda yang dibalut dengan 
kertas (daun, plastik, dan sebagainya); pengertian lainnya barang 
apa yang dipakai untuk membalut. Dengan demikian dalam tulisan 
ini pengertian kemasan adalah sesuatu (material) dapat berupa 
daun, kertas, maupun plastik yang digunakan untuk membungkus 
makanan. (Setiawan, 2007). 

Kemasan juga berfungsi sebagai sarana estetika untuk 
berkomunikasi dengan semua orang dari berbagai latar belakang, 
minat, dan pekerjaan yang berbeda. Karena itu, pengetahuan 
tentang antropologi, sosiologi, psikologi, etnografi, dapat memberi 
manfaat dalam proses desain dan pilihan desain yang tepat. 
Khususnya, pengetahuan terhadap keragaman sosial budaya, 
perilaku manusia secara non biologis dan selera kebudayaan serta 
perbedaan budaya dapat membantu memahami bagaimana 
elemen visual dapat mengkomunikasikan dengan baik suatu 
produk.  
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Gambar 1. Skema Produk Konsumsi Desain Kemasan 

 
Skema Produk Konsumsi Desain Kemasan di atas 

menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi dari proses 
desain kemasan. Yang pada intinya sebagai alat penyalur 
kreativitas, desain kemasan menjadi sarana untuk berekspresi. 
Bukan berlebihan jika dikatakan bahwa desain kemasan adalah 
ekspresi produk, bukan ekspresi pribadi, dan bahwa pandangan 
pribadi desainer-tenaga pemasaran, baik warna, bentuk, material, 
atau gaya tipografi, seharusnya hanya sedikit mempengaruhi 
sebuah desain kemasan. Ekspresi produk , bisa dicapai melalui 
proses kreatif di mana elemen fisik dan visual bersama-sama 
mengkomunikasikan emosi, budaya, sosial, psikologi, dan 
informasi kepada konsumen.  
 
METODE 

Paper ini berusaha mengungkap tentang proses 
berkembangnya kreativitas di lingkungan IKM dan komunitasnya 
khususnya IKM yang bergerak dalam bisnis makanan ringan 
terutama berkaitan dengan proses mengemas, selain itu berusaha 
mengungkap makna medan kreatif dari kekayaan lokal atas 
berkembangnya budaya desain kemasan,  dan dalam penelitian ini 
juga menggali berkembangnya budaya visual menjadi budaya 
desain. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif karena analisis dilakukan 
pada data-data etnografi, berupa: cerita; pandangan-pandangan 
hidup; perilaku dan interaksi sosial masyarakat produsen kemasan 
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dalam proses produksi desain kemasan, yang hampir dapat 
dipastikan bukan data-data dalam bentuk atau kategori jumlah 
atau hitungan saja. Data-data tersebut telah banyak didapatkan 
dari hasil observasi peneliti dalam dua tahun belakangan ini. 
Peneliti terlibat langsung dengan proses produksi, mulai dari 
sebagai konsumen hingga membantu dalam proses desain melalui 
pelatihan maupun langsung terlibat dalam praktik. Metode 
etnografi dipilih karena memiliki kelebihan untuk melihat praktik 
desain sebagai praktik sosial sekaligus sebagai praktik tekstual, 
dan untuk melacak dominasi sosial dalam lingkungan nyata 
sehari-hari. Studi etnografi melibatkan pengamatan atas manusia 
dalam proses tetapi sekaligus kehadiran peneliti juga dituntut 
secara objektif dan mengambil jarak guna menjadi pengamat 
ilmiah dalam metode empiris. Hal ini berkaitan dengan emik dan 
etik dalam penelitian. Emik mengacu pada pandangan warga 
setempat dan etik merupakan kategori pandangan peneliti. 
Konstruksi emik adalah deskripsi dan analisis yang dilakukan 
dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap 
bermakna oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang 
dideskripsikan dan dianalisis. Konstruksi etik adalah deskripsi dan 
analisis yang dibangun dalam konteks skema dan kategori 
konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas penganut 
ilmiah (Saifudin, 2005).  

 
PEMBAHASAN 
Perkembangan dan Medan Kreativitas UKM 

Sesungguhnya, banyak kecenderungan yang mulai bergeser 
bagi produsen makanan produk UKM di Jawa Timur, sekaligus 
desainer kemasannya yakni pergeseran fungsi praktis dan 
instrumental ke fungsi komunikatif produk. Sedang untuk nilai 
kekontrasan, objek yang memiliki fungsi praktis dan instrumental 
tertentu khususnya pada tingkat yang tinggi (dipahami sebagai 
objek produk kemasan yang sangat baik-ideal) menjadi objek 
desain untuk idealisasi atau perolehan mental (mental acquisition) 
objek seni (desain) namun tetap memiliki nilai lokal yang khas.  

Hal ini dipahami bukan sebagai perubahan desain secara 
umum, tetapi merupakan paradigma tambahan yang merujuk pada 
kelas khusus dalam hal produk, kecenderungan industri dan 
maksud sosial. Sehingga dihasilkan produk dengan bentuk yang 
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lebih ekspresif. Prinsip perbedaan (different) ini saat ini digunakan 
oleh produsen serta desainer produk guna menyampaikan pesan 
terhadap objek desain dan produk yang dibuat serta 
diproduksinya, sehingga pasar bisa dengan mudah mengenal, 
mengerti, tertarik, dan selanjutnya tentu saja selanjutnya menjadi 
’konsumtif’ dengan membeli produk tersebut.  

Prinsip perbedaan khususnya oleh desainer bergerak pada 
kisaran ’formatif vs reproduktif’. Meski demikian, ada 2 (dua) 
kecenderungan dalam proses mendesain yakni kecenderungan 
yang tidak disadari (terhadap berbagai komponen ekspresi dan 
makna yang dapat dikendalikan) dan kecenderungan yang 
disadari (terhadap komponen ekspresi dan makna yang dapat 
digambarkan). Di mana desain ’formatif” mengacu pada fungsi 
instrumental, operasional, dan praktis serta tergantung kepada 
inovasi dalam struktur teknis dan operasional, sedangkan desain 
’reproduktif’ tematik dapat berlangsung lewat aliensi (antara 
kontradiktif fungsi instrumen dan komunikatif akan jauh lebih 
besar). Dan keduanya bisa terjadi dalam suatu proses desain 
seperti studi kasus desain kemasan keripik ini. 

 

 
Gambar 2. Kemasan Keripik Buah Nature Malang 

 
Prinsip perbedaan UKM ini telah membentuk pola kerja 

tersendiri, sehingga secara tidak langsung menjadi budaya kerja. 
Dari sinilah, kreativitas UKM muncul dan terus berkembang. Tidak 
hanya perbedaan secara visual pada desain kemasan, namun 
juga perbedaan pada material kemasan, bentuk kemasan, hingga 
penggunaan teknologi kemasan yang mempengaruhi budaya kerja 
mereka sendiri.  

Sebagai penggerak roda kreativitas, 3 pihak dalam pola 
kerja desain kemasan yakni produsen dalam hal ini UKM, desainer 
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sebagai agen kreativitas dan konsumen sebagai penerima hasil 
kreativitas, sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Ketiga pihak ini 
(produsen-konsumen-desainer) harus mampu membangun value 
culture yakni suatu proses evolusioner dan bukan revolusioner dari 
sistem produksi-konsumsi secara menyeluruh. Pihak produsen 
(UKM) telah memiliki pola kreativitas yang unik, sebagai produsen 
dengan target pasar kelas kecil dan menengah yang memiliki 
keterbatasan kemampuan, modal, hingga teknologi kemasan, 
UKM dituntut kreatif dan cerdas dalam menghasilkan desain 
kemasan untuk produknya. Sehingga keterlibatan desainer 
kemasan juga dipilih berdasar kemampuan mereka yang sering 
kali juga lebih bersifat sebagai operator software. Tapi saat ini, 
UKM dan desainer sudah mampu membentuk budaya desain 
tersendiri, tentu tetap berbasis pada kebutuhan konsumen serta 
kebutuhan kemasan yang mampu menarik dan menjual.  
 
Budaya Visual Kreatif  

Kemasan UKM saat ini tidak hanya mengedepankan faktor 
utama sebagai wadah dari makanan saja namun telah banyak 
mempertimbangkan unsur kreativitas yakni kesadaran UKM 
bahwa kemasan adalah sarana estetika untuk berkomunikasi 
dengan semua orang dari berbagai latar belakang, minat, dan 
pekerjaan yang berbeda. Karenanya, pengetahuan UKM dalam 
memproduksi kemasan juga dipengaruhi aspek antropologi, 
sosiologi, etnografi serta ekonomi dan teknologi pengemasan 
dalam upaya proses desain dan pemilihan desain yang tepat. 
Terlebih lagi banyak UKM telah dibantu oleh tenaga ahli desain, 
biro desain bahkan memiliki tenaga profesional sendiri dalam 
mengolah desain kemasannya. Tentu saja dengan 
mempertimbangkan tiga hal yakni merek, kemasan itu sendiri, dan 
label. Ada 3 (tiga) hal utama dalam upaya membuat kemasan, 
yakni: 

3. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. 
Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari 
produsen ke konsumen. Produk-produk yang dikemas 
biasanya lebih bersih, menarik dan tahan terhadap 
kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. 

4. Kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. 
Melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif 
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dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk 
pesaing. Kemasan merupakan satu0satunya cara 
perusahaan dalam hal ini UKM dalam membedakan 
produknya, 

5. Kemasan merupakan suatu cara untuk menghubungkan 
produsen dan konsumen (aspek komunikasi) termasuk di 
dalamnya meningkatkan laba usaha. Oleh karena itu 
Perusahaan harus membuat kemasan semenarik mungkin. 
Dengan kemasan yang sangat menarik diharapkan dapat 
memikat dan menarik perhatian konsumen. Selain itu, 
kemasan juga dapat mengurangi kemungkinan kerusakan 
barang dan kemudahan dalam pengiriman. (Junaidi, 2014). 

Kreativitas tetap tidak dapat tumbuh, bila tidak ada ‘pribadi-
pribadi kreatif’, yaitu pribadi-pribadi yang pikiran atau tindaknya 
mampu memproduksi ide baru atau inovasi-inovasi. Sebuah 
sistem yang strukturnya mendukung kreativitas, tetapi tidak ada 
orang yang mempunyai keinginan atau motivasi untuk membuat 
sebuah sumbangan kreatif,  tidak akan ada juga karya-karya 
kreatif.  Hal ini juga harus didukung oleh kondisi lingkungan, yang 
harus mendorong semangat untuk ber-kreativitas.  Dan kemasan 
UKM (Usaha Kecil Menengah) telah menjadi medan baru sebagai 
medan kreativitas individu. 

Sebagai medan ruang kreatif, desain kemasan sudah 
seharusnya mendukung iklim kreativitas dan inovasi. 
Sebagaimana dijelaskan Michel Foucault di dalam The Archeology 
of Knowledge, formasi wacana sangat menentukan produksi 
pengetahuan (ide-ide, inovasi, ekspresi kreatif). Formasi wacana 
adalah regularitas, tatanan, fungsi, korelasi, posisi dan 
transformasi yang membangun sebuah wacana, yang 
memungkinkan diproduksinya pengetahuan. Sebuah wacana 
pengetahuan yang dicirikan oleh spirit pengulangan, pewarisan 
dan repetisi pasif, tidak akan berpeluang menghasilkan inovasi. 
Untuk meningkatkan daya kreativitas perlu dilibatkan sebanyak 
mungkin spirit pencarian, penjelajahan, imajinasi dan fantasi. 
Melalui inilah  ruang-ruang kreatif baru yang bersifat terbuka, ter-
ekspose, ekspresif, yang melahirkan warga kota yang berani 
mencurahkan ide melalui saluran bebas ekspresi, individu yang 
bersedia dipertontonkan dan mempertontonkan wujud kreatifnya, 
kelompok-kelompok yang ekspresif lewat aktivitas bersama yang 
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ditampilkan secara umum, mengubah mindset individu menjadi 
domain yang lebih luas yakni kreativitas wilayah (zona) yang 
diharapkan mampu membentuk kreativitas bangsa.  

Demikian juga dengan pemahaman budaya desain dipahami 
sebagai praktik representasi dan membicarakan tentang posisi 
kelas tertentu, sehingga dipahami juga bahwa praktik desain 
berangkat dari pemecahan masalah menuju sebuah proses dan 
dari kajian multidisipliner menuju interdisipliner. Sehingga, budaya 
desain tidak berhenti dan homogen tetapi menandakan aktivitas 
manusia yang kompleks, persepsi yang terus berkembang, dan 
artikulatif, karena terdapat aspek visual, material, spasial, dan 
tekstual yang kompleks (3). Budaya desain adalah bagian dari 
budaya global yang juga menghubungkan kepentingan sosial. 
Sehingga budaya desain harus dipahami sebagai subjek yang 
mengkaji aspek material dan imaterial dari kehidupan sehari-hari 
dari pemaknaan image, kata, bentuk, dan ruang. Julier 
menggambarkan budaya desain seperti skema di bawah ini: 

 
Gambar 3. Domain Budaya Desain 

  
Skema di atas terlihat bagaimana struktur budaya desain 

terdiri atas 3 elemen penting yakni produksi, konsumsi dan 
desainer sebagai ‘aktor intelektual’ dalam struktur. Masing-masing 
elemen  didukung dengan aspek yang terkandung (dimaknai) di 
dalamnya. Budaya desain digambarkannya dalam skema nilai, 
sirkulasi, dan kepraktisan. 
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Nilai 

peran desainer adalah dalam penciptaan nilai. Ini paling 
jelas adalah nilai komersial, tetapi juga dapat mencakup sosial, 
budaya, lingkungan, politik, dan nilai-nilai simbolis. Jelas, itu tidak 
terbatas pada pengertian tentang "desain yang baik" sebagai nilai. 
Tetapi juga melibatkan asal usul produk baru dan bentuk-bentuk 
produk, tetapi juga nilai argumentasi material dan non material. 
Fitur utama dari penciptaan nilai ini adalah reproduksi, di mana 
informasi budaya disaring melalui berbagai platform dan momen. 
Pembentukan beberapa koordinat untuk reproduksi jaringan 
informasi ini disebut sebagai "designscape", yang berupa tindakan 
kreatif tentang  asal, posisi bentuk produk, dan upaya untuk 
meningkatkan nilai. Tetapi sistem pengukuran dan akuntabilitas 
juga tertanam dalam domain ini.  
 
Sirkulasi 

Berbagai elemen langsung mendukung dan membentuk 
proses produktif budaya desain, termasuk tersedia teknologi, 
lingkungan, dan faktor manusia. Tapi non materi unsur-unsur 
seperti jaringan pengetahuan yang ada, undang-undang, tekanan 
politik, fluktuasi ekonomi, dan kebijakan fiskal juga faktor-faktor 
kontekstual yang menarik ini. Pembuatan desain atau masalah 
produksi juga tentang materi atau informasi produk "hilir" arus 
informasi produk dan distribusi disalurkan, diformat, ditunda, atau 
difasilitasi untuk mempengaruhi gerakan mereka dan / atau 
penerimaan melalui sistem ketentuan termasuk  kekhususan 
global / lokal selalu memainkan peran penting.  
Praktik 

Keterlibatan produk desain, proses, dan sistem dalam 
kehidupan sehari-hari bukan hanya fungsi dari konsumen budaya 
dalam arti tradisional. Di luar individu, swasta berorientasi kegiatan 
penggunaan, kepemilikan, dan pemeliharaan terfokus pada 
lingkup domestik adalah lapisan sosial-merupakan kegiatan yang 
individu pembawa praktik kolektif yang dimiliki, yang terdiri atas 
konvensi dan prosedur. Praktik dapat dipahami sebagai jenis 
spesifik dan kisaran kegiatan yang oleh Bourdieu disebut sebagai 
praktik-praktik yang berbeda (field). Praktik perilaku yang 
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dirutinkan berlaku baik secara individu tetapi juga secara sosial 
diamati. Konsumsi-produksi adalah bagian dari praktik tersebut. 

Sesuai sifat dasar sistem ekonomi ketika barang-barang 
hasil desain diproduksi, barang-barang tersebut mendapatkan 
karakter nonfisikal lebih jauh. Di dalam kapitalisme, misalnya 
mayoritas barang masuk ke pasar tempat mereka mendapatkan 
nilai-tukar menggantikan nilai-gunanya sesuai dengan ciri-ciri 
fisiknya. Kemudian nilai guna ini menjadi nilai tanda yang terus 
dipertukarkan. Dengan kata lain, produk menjadi komoditas tanda. 
Sekilas tampaknya fakta ini tidak ada hubungannya dengan 
desain barang konsumen, tetapi ketika manufaktur berlangsung 
dengan berorientasi pasar, maka hal ini mempengaruhi cara 
barang itu didesain. Termasuk fungsi berharga yang tersembunyi 
dari produk berupa pertandaan-nya. Hal ini juga bisa dikarenakan 
tidak adanya informasi yang cukup yang didapat konsumen yang 
disediakan produsen, sehingga tidak adanya informasi yang cukup 
mengenai produksi menciptakan satu kesenjangan makna dalam 
masyarakat konsumer. Hal ini diisi oleh periklanan, karena itu yang 
nyata tersembunyi oleh yang imajiner atau, yang imajiner seakan-
akan terlihat nyata, inilah yang disebut ideologis. Di mana yang 
tampak seakan-akan menyampaikan sesuatu yang alamiah. 

 
Budaya Tanda dalam Kemasan 

Dalam penelitian tentang kemasan IKM yang saat ini penulis 
lakukan misalnya, bagaimana IKM saat ini berlomba untuk terus 
memperbaiki citra produknya melalui kemasan produknya. 
Menurut mereka, melalui kemasan produk tidak hanya dikenal 
pembeli, tetapi ada pesan (sign) yang ingin disampaikan mereka 
IKM bahwa mereka juga mampu untuk menjadi bagian dari industri 
budaya desain. IKM saat ini tidak hanya di kuasai (hegemoni) oleh 
industri besar, terbukti kemasan mereka sudah bisa ‘bersuara’ 
dalam banyak aspek. Tidak hanya estetis, tapi aspek fungsi, 
produksi, hingga pemasaran.  
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Gambar 4.  Budaya Desain Kemasan IKM 

 
Terlihat dari bagan di atas bahwa budaya desain terjadi 

ketika hubungan desainer, produsen serta konsumen sebagai 
penikmat produk kemasan adalah bagian yang menyatu. Ketika 
kemasan diperdagangkan, dibeli, lalu dinikmati sesungguhnya 
kemasan memiliki nilai guna serta nilai tukar yang berada dalam 
pasar. Namun, lebih jauh dari itu, kemasan saat ini merupakan 
bagian dari peningkatan status, kemasan mampu memberikan 
nilai tanda bagi penggunanya. Termasuk di dalamnya adanya nilai 
budaya lokal dan ekonomi politik dalam membentuk jaringan 
sesama produsen di tingkat lokal.  

Ketika produksi mencapai puncak kelimpahan barang, 
sehingga kebutuhan tercukupi, perusahaan berusaha bukan 
hanya mencipta barang, namun sekaligus menciptakan 
kebutuhan. Ini merupakan upaya kapitalisme pasar untuk terus 
menguasai kehidupan. Melalui berbagai instrumen dan cara-cara 
persuasif, kapitalisme memaksa masyarakat mengonsumsi tanpa 
henti. Muncul kemudian kebutuhan semu, bukan karena butuh 
(need), namun lebih pada ingin (want). Produksi tentu tak lepas 
dari konsumsi, pasangannya. Sebab keduanya saling 
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membutuhkan. Pada awal perkembangan masyarakat, produksi 
adalah upaya usaha memenuhi kebutuhan sendiri. Namun, karena 
barang yang dihasilkan berlebih maka ditukarkan barang lain, 
untuk tujuan yang berbeda. Pertukaran barang ini kemudian 
memunculkan pasar, dan barang tersebut berubah nilainya 
menjadi komoditas. 

Dalam hal ini, desain juga memiliki nilai guna dan nilai tukar 
sekaligus sebagai pertukaran simbolis. Budaya konsumen 
termasuk desain adalah mekanisme untuk produksi dan 
representasi dari tanda komoditi seperti advertising, kemasan, 
display di pertokoan (gerai), dan lainnnya yang berusaha 
mendatangkan nilai estetis. Tetapi sebenarnya nilai komoditas ini 
bukan hanya nilai material saja yang baik tetapi lebih pada nilai 
representasi (seperti software komputer) dan nilai pengalaman 
(seperti kesenangan) atau sebuah ‘dematerialisasi’ produk. Dalam 
perspektif ini, ada relasi antara konsumsi, komunikasi, dan makna. 
Khususnya tentang nilai ekonomi, komersial, dan politik yang 
mengendalikan nilai tanda, lalu mengubahnya menjadi nilai 
kekuatan dalam masyarakat modern (Julier, 2008).  

Budaya tanda inilah yang terjadi dalam proses pertukaran 
kemasan produk lokal berupa makanan ringan. Produsen 
berlomba memberikan citra serta branding terhadap produk 
melalui tampilan yang menarik sehingga konsumen bersedia 
membeli dan merasa produk yang dibelinya memiliki kelas. Secara 
tidak langsung, konsumen berlomba memiliki produk konsumsi 
dengan tanda-tanda yang visual kemasan. Karena kemasan tampil 
lebih baik, kompetitif, menarik, unik, bahkan dengan bahan yang 
berbeda pula. Budaya konsumen sudah terbentuk melalui budaya 
visual produsen dan budaya visual ini menghasilkan budaya 
desain yang lebih kreatif di tingkat perlombaan tanda kemasan 
ditingkat pelaku usaha IKM khususnya di Jawa Timur.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa mengkaji desain kemasan (khususnya kemasan makanan) 
UKM  berkaitan dengan konsumsi memang menjadi menarik 
khususnya mengungkap medan kreativitas dalam praktik 
visualisasi yang sangat beragam. Selain bisa mengungkap medan 
kreativitas yang terjadi, riset jenis ini masih belum banyak 
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diuraikan dan jarang ditemui karena mengungkapkan aspek 
produksi kemasan dan bukan menganalisis hasil kemasan dalam 
ranah konsumsi seperti yang banyak dilakukan. Sehingga ranah 
berpikir produksi juga dilatar belakangi bagaimana proses 
mengonsumsi yang selalu seiring dengan upaya berpikir ekonomi, 
psikologis dan sosiologis.  

Desain kemasan juga harus dipahami sebagai sebuah 
media informasi bagi produsen menciptakan kesadaran akan citra 
merek (brand image) dan kesadaran akan produk itu sendiri 
(brand awereness) sehingga ada pemenuhan cognitive objective 
(anjuran untuk membeli dibenak konsumen) yang harus diimbangi 
dengan behaviour objective (usaha menggiring konsumen untuk 
membeli) sedangkan bagi desainer bisa dipahami sebagai sebuah 
ranah kreativitas dan produktivitas kerja. Tanpa disadari, 
mengonsumsi kemasan adalah sebuah gaya hidup yang sekaligus 
sebagai representasi akan citra, status sosial-kultural hingga 
ekonomi. Pada akhirnya, desain produk kemasan dan konsumsi 
adalah perpektif yang saling terkombinasi secara baku dan sulit 
dilepaskan. Meskipun terkadang menjadikan kesadaran palsu 
(false conscious) bagi penikmatnya tetapi juga menjadi sebuah 
kebenaran alami yang juga harus diinterpretasikan secara positif 
pula.  

 Desain adalah praktik yang tidak terlepas dari benda dan 
manusia itu sendiri. Sehingga mau tidak mau, sadar tidak sadar, 
wajib-tidak wajib, harus diperspektifkan secara menyeluruh dan 
kompleks. Domain keilmuan desain meliputi aspek kebendaan dan 
kemanusiaan, fisik-non fisik, konkret-abstrak, tubuh-pikiran, 
material-non material, tangible-intangible, yang selalu melibatkan 
kesadaran-ketidaksadaran, perasaan, emosi, ide, konsep, intuisi, 
bahkan yang tak terkatakan (tak terjelaskan)-tacit knowledge yang 
berbeda dengan keilmuan lain sekaligus merangkul data dari 
multidipsiplin keilmuan. Kemasan adalah sebuah perubahan dari 
budaya visual menjadi budaya desain terutama bagi UKM 
makanan yang saat ini memiliki kesadaran penuh pentingnya 
tampilan visual dalam produk kemasan makanannya. Pola budaya 
inilah yang menjadi nilai kekayaan budaya lokal dengan nilai 
kreativitas yang tinggi, meski pada tingkatan produk dengan kelas 
kecil dan menengah. UKM sudah membuktikan bahwa melalui 
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kreativitas yang baik mampu membentuk budaya desain yang baik 
pula tanpa harus meninggalkan nilai kelokalan.  
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 PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 
didunia. Perkembangan negara Indonesia ini dapat dilihat pada 
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2019, di 
mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 
2019 meningkat sebesar 5,02 persen dibandingkan dengan 
triwulan ketiga tahun 2019. Perkembangan lainnya juga dapat 
dilihat dari jumlah ekspor negara Indonesia ditahun 2019 turun 
sebesar 5,74 persen atau sebesar US$14,10 miliar bila 
dibandingkan dengan tahun 2018. Dengan turunnya nilai ekspor 
Indonesia berarti ketergantungan negara Indonesia akan suatu 
produk dari negara lain juga berkurang sehingga bisa dikatakan 
Indonesia lebih mandiri. Tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia 
juga mengalami penurunan ditahun 2019 bila dibandingkan 
dengan tahun 2018, di mana ditahun 2019 terdapat nilai 
penurunan kemiskinan masyarakat Indonesia, yaitu dari 25,14 juta 
masyarakat miskin, turun sebesar 9,41 persen atau sebesar 529,9 
ribu orang. Di dunia pariwisata pun bisa dilihat bahwa ditahun 
2019 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat 
sebesar 2,63 persen atau sebesar 12,27 juta kunjungan bila 
dibandingkan tahun 2018 [1]. 

 Perkembangan negara Indonesia ini diikuti oleh 
pemanfaatan teknologi informasi pada segala bidang kehidupan. 
Nanang Fakhrur Rozi, dkk., 2019, pada penelitiannya dengan judul 
“The Development of LIDI: A Web-Based Car Rent Marketplace 
Application in Sidoarjo, Indonesia” memaparkan tentang 
penggunaan aplikasi yang dapat membantu penyewaan mobil 
yang ada di daerah Sidoarjo, di mana di Sidoarjo banyak terdapat 
penyewaan mobil tetapi proses bisnisnya masih manual dan 
promosi yang dilakukan dari penyewa ke penyewa lain. Di 
penyewaan mobil manual, para penyewa tidak dapat mengetahu 
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ketersediaan mobil yang ada di tempat penyewaan mobil, tetapi 
dengan adanya aplikasi LIDI, para penyewa mobil dapat 
mengetahui secara online ketersediaan mobil, kondisi mobil, harga 
sewa mobil, dan lain-lainnya[2]. Rachmawan, dkk, 2019, pada 
penelitiannya yang berjudul “Penerapan Tanda Tangan Digital 
Pada Gambar Formulir C1.Plano-KWK Di Pilkada Sulawesi 
Selatan”, memaparkan tentang pemanfaatan tanda tangan digital 
pada gambar Formulir C1.Plano-KWK di Pilkada Sulawesi 
Selatan. Peneliti menggunakan aplikasi ini untuk proses pemilihan 
kepala daerah di Makassar, Sulawesi Selatan. Aplikasi ini 
digunakan 0.32% dari jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) 
dan 7.61% Sertifikat telah menggunakan tanda tangan digital dari 
seluruh sertifikat yang digunakan[3]. Sulistyowati dan Andy 
Rachman, 2017, pada penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan 
Teknologi 3D Virtual Reality Pada Pembelajaran Matematika 
Tingkat Sekolah Dasar” memaparkan tentang pemanfaatan 
teknologi 3D virtual reality pada pembelajaran matematika pada 
tingkat Sekolah Dasar. Pada penelitiannya, peneliti 
mengembangkan aplikasi pembelajaran matematika dengan 
memanfaatkan teknologi virtual reality. Pada penelitiannya 
menggunakan model ADDIE dalam mengembangkan materi 
pembelajaran yang ada dan menggunakan pendekatan UCD 
(User-Centered Design) di mana Aplikasi yang dibangun 
mendapatkan hasil 93.59% di mana berarti aplikasi sudah sangat 
layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran [4]. Evi 
Nurvitasari, 2018, pada penelitiannya yang berjudul “ Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Oleh Guru Dalam 
Pembelajaran Kimia SMA di Distrik Merauke”. Di sini peneliti 
menjelaskan telah mencoba menggunakan aplikasi sebagai media 
pembelajaran terutama bidang kimia. Peneliti didukung oleh 17 
guru kimia dalam kegiatan penelitiannya [5]. Baso Saleh dan Yayat 
D. Hidayat, 2016, pada penelitiannya yang berjudul “Penggunaan 
Teknologi Informasi di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Kecil 
Menengah di Daerah Perbatasan (Studi di Kabupaten Belu 
Provinsi Nusa Tenggara Timur) “. Di sini peneliti melakukan survei 
dengan data primer, di mana penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi sejalan dengan tingkat pendidikan para UMKM. 
Peneliti juga menyarankan agar lebih sering dilakukan pelatihan 
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agar UMKM dalam kegiatannya lebih meningkatkan menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi [6]. 

 Aplikasi merupakan suatu alat bantu yang dapat 
dimanfaatkan untuk membantu pengguna aplikasi dalam 
menyelesaikan tugasnya. Adanya aplikasi akan sangat membantu 
bangsa dalam berbagai kegiatan, mulai dari kemudahan 
mendapatkan informasi, sarana kerja sama, hubungan tanpa 
batas dengan pihak lain, kemudahan transaksi perdagangan, dan 
lain-lainnya [7]. Aplikasi merupakan bagian dari sebuah perangkat 
lunak, di mana perangkat lunak dibagi menjadi dua bagian besar 
yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. 
Perangkat lunak sistem merupakan perangkat lunak yang 
diciptakan untuk mengatur sistem itu sendiri, seperti BIOS (Basic 
InputOutput System) yang ada pada setiap komputer, sedangkan 
perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dibangun 
atau dikembangkan untuk membantu masyarakat atau pengguna 
aplikasi dalam menyelesaikan permasalahannya, misalnya aplikasi 
kalkulator, aplikasi ini diciptakan untuk membantu pengguna 
dalam melakukan proses perhitungan secara cepat [8]. 

 

 
Gambar 6. BIOS AMI merupakan salah satu jenis Perangkat Lunak Sistem [9]. 
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Gambar 7. Microsoft Calculator salah satu jenis Perangkat Lunak Aplikasi . 

 
 Dari latar belakang di atas, penulis berfokus pada 

keberadaan aplikasi digital di era industri 4.0 bagi perusahaan-
perusahaan yang ada di Indonesia. Penulis ingin mengetahui 
apakah dengan adanya aplikasi digital akan sangat membantu 
proses-proses yang ada di perusahaan ataukah malah membuat 
keresahan dan merepotkan perusahaan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Rekayasa Perangkat Lunak 

 Ketersediaan perangkat lunak saat ini sudah sangat besar, 
baik perangkat lunak untuk sistem operasi Windows, sistem 
operasi Linux, sistem operasi android, sistem operasi Blackberry, 
bahkan sistem operasi Mac. Sebaran sistem operasi di dunia saat 
ini masih dikuasai oleh Sistem Operasi Android, diikuti oleh 
Microsoft Windows, dan iOS, serta sistem operasi yang lainnya. 
Sistem Operasi Android digunakan oleh masyarakat yang ada di 
dunia dengan jumlah sebesar 41,19%, sedangkan Microsoft 
Windows sebesar 34,8%, iOS sebesar13,52% dan sisanya 
dikuasai oleh Mac OS X, Linux, dan sistem operasi lainnya [10]. 
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Gambar 8. Pengguna Sistem Operasi di Dunia 

 
 Di Indonesia Sistem Operasi Android, juga masih 

menguasai pangsa pasar pengguna, di mana Sistem Operasi 
Android penggunanya sebesar 53,01%, Sistem Operasi Windows 
sebesar 38,23%, diikuti Sistem Operasi Mac OS X sebesar 3,7%, 
dan sistem operasi lainnya sebesar 4,83% [11]. Di Indonesia 
besarnya jumlah pengguna sistem operasi android dapat dilihat 
dari aktivitas akses internetnya. Dari total penduduk Indonesia per 
Januari 2019 adalah sejumlah 268.2 juta jiwa, dengan jumlah 
pengguna smartphone sebesar 355.5 juta pengguna smartphone 
ini berarti bahwa masing-masing penduduk Indonesia bisa 
memiliki lebih dari satu smartphone. Bila dibandingkan dengan 
pengguna komputer atau laptop hanya sebesar 22% dari jumlah 
penduduk Indonesia [12]. 
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Gambar 9. Pengguna Smartphone di Indonesia. 

  
Perangkat lunak merupakan kunci utama kesuksesan sistem 

berbasis komputer, di mana dibutuhkan pendidikan dan keahlian 
khusus dalam mengembangkan perangkat lunak . Keberhasilan 
sebuah perangkat lunak ditentukan oleh jam terbang tim 
pengembangan perangka lunak [13]. Pengembangan aplikasi saat 
ini sudah sangat besar di manamana bahkan siapa pun dapat 
membuat sebuah aplikasi. Pembuatan aplikasi memerlukan 
sebuah cara atau langkah-langkah tertentu agar pembuatan 
aplikasi tidak mengalami kegagalan. Langkah-langkah tersebut di 
dalam rekayasa perangkat lunak dikenal dengan sebutan model 
proses pengembangan perangkat lunak [14]. Terdapat dua jenis 
model proses pengembangan perangkat lunak, yaitu secara 
tradisional, dan secara tangkas (agile). Salah satu model 
pengembangan perangkat lunak tradisional adalah waterfall 
sedangkan salah satu model pengembangan perangkat lunak 
secara tangkas adalah eXtremeProgramming (XP) [15]. 

 

 
Gambar 10. Model Pengembangan Perangkat  

Lunak Tradisional - Waterfall Model 
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Mirza dan Datta, 2019, pada penelitiannya yang berjudul 
“Strengths and Weakness of Traditional and Agile Process – A 
Systematic Review”, peneliti melakukan proses literatur diman 
pada penelitiannya, peneliti memberikan informasi tetangkelamah 
dan kelebihan masing-masing model proses pengembangan 
perangkat lunak. Peneliti mendapatkan bahwa tidak ada model 
proses yang cocok untuk sebuah produk, dengan melakukan 
kombinasi dari beberapa model proses yang dapat menutupi 
kelemahan satu dengan keberhasilan lainnya akan sangat 
membantu terciptanya produk yang diinginkan dengan baik [16].  

Serein Al-Ratrout, 2019, pada penelitiannya yang berjudul 
“PracticalImplementationofAgileApproaces in TeachingProcess”, 
memaparkan tentang Pendekatan Agile yang diimplementasikan 
pada proses pembelajaran. Pada penelitian ini peneliti 
mengembangkan aplikasi dengan menggunakan model proses 
pengembangam perangkat lunak, yaitu Scum dan eXtreme 
Programming (XP). Pada penelitiannya, peneliti menggunakan 
kedua model tersebut  untuk mengembangkan aplikasi yang 
diberikan kepada para mahasiswa. Dengan setiap tugas 
pembuatan program web tersebut memiliki batas waktu 
pembuatan. Dengan model ini mahasiswa dapat berkomunikasi 
dalam sebuah tim. Kedua model tersebut sangat cocok bagi 
mahasiswa dalam membuat sebuah aplikasi. Karena hal ini 
menjadikan mahasiswa bisa lebih menikmati dalam membuat 
aplikasi [17]. A. Rachman, et.al., 2019, pada penelitiannya yang 
berjudul “ Development of Educational Game Traffic Signs Based 
on Android for Elementary School Students”, memaparkan tentang 
pengenalan rambu lalu lintas pada anak berbasiskan game 
edukasi. Peneliti mengembangka perangkat lunak berbasiskan 
android berbentuk permainan digital. Pada penelitiannya, peneliti 
menggunakan model proses incremental dalam pembuatan 
aplikasi game edukasi. Peneliti mendapatkah hasil bahwa game 
edukasi dapat membantu siswa dalam memahami materi rambu 
lalu lintas. Kemampuan anak meningkat di mana kesalahan awal 
sebelum memainkan aplikasi game edukasi sebesar 25% dari 30 
siswa yang diuji, menjadi hanya 3% terjadinya kesalahan [18]. 

Al-Omairi, et.al.,2019, pada penelitiannya yang berjudul 
“Developing and Implementation A Web-Based Recycling System 
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for Protecting The Green Environment”, memaparkan tentang 
pembuatan aplikasi berbasis web dan android dalam pengelolaan 
sampah yang dapat dijual melalui web. Sampah-sampah di Saudi 
Arabia bisa dijual oleh masyarakat kepada pembeli. Aplikasi yang 
dibangun ini menopang rencana 2030 dari negara Saudi 
Arabiadalam pengelolaan sampah. Untuk mengetahui 
kebergunaan aplikasi, peneliti mengujinya pada 20 murid dari 
Universitas Imam Abdurrahman Bin Faisal University (IAU). Dari 
uji ini didapatkan bahwa aplikasi cocok untuk digunakan, praktis, 
dan memenuhi tujuan utama penelitian [19]. Souza, et.al., 2017, 
pada penelitiannya yang berjudul “Implementation of Information 
Technology and Information Systems in Commercial Companiesof 
The City of PAU DOS FERROS – RN”, memaparkan tentang 
pemanfaatan teknologi informasi dan dan sistem informasi pada 
perusahaan yang ada kota Pau Dos Ferrosdi Brazil. Pada 
penelitian tersebut terdapat tiga perusahaan yang bergerak dalam 
perdagangan. Ketiga perusahaan tersebut menyatakan bahwa 
teknologi informasi dan sistem informasi menjadi komponen utama 
dalam kegiatan perusahaan [20]. 

Dimas D.W.L.P dan Rochimah S, 2019, pada Penelitiannya 
yang berjudul “ Pengujian Aplikasi Web – Tinjauan Pustaka 
Sistematis “, memaparkan tentang pengujian beberapa aplikasi 
web berdasarkan tinjauan pustaka. Bahwa pemanfaatan teknologi 
dalam pembuatan perangkat lunak mengalami perkembangan dan 
perubahan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini, 
peneliti melakukan ulasan terhadap 22 artikel yang berhubungan 
dengan web application testing dan mendapatkan hasil bahwa 
68% pengujian yang dilakukan pada 22 artikel tersebut 
berhubungan dengan load-test dan 32% berhubungan dengan 
pengujian-pengujian lainnya [21].  
 
Perusahaan dan Efisiensinya 

CvetankaRistove, 2019, pada penelitiannya yang berjudul 
“Digitalization in the Hospitally Industry: Trends That Might Shape 
The Next Stay of Guests” menjelaskan tentang sebuah 
perusahaan perhotelan yang memanfaatkan keberadaan teknologi 
digital dalam menopang kegiatan setiap hari dari hotel tersebut. 
Dengan adanya teknologi yang dimanfaatkan oleh hotel dengan 
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topangan teknologi seperti IoT, Virtual Reality, dan Big Data, 
sangat dapat membantu hotel dalam mendapatkan tamu hotel. 
Tamu hotel mendapatkan pengalaman lebih, kepuasan pengguna 
meningkat, provisi yang lebih baik, dan meningkatkan manajemen 
perusahaan [22]. Raharja S.J, et.al., 2019, pada penelitiannya yang 
berjudul “Adoption of Information and Communication Technology 
on Enhancing Business Performance: Study on Creative Industry 
SMEs in Bandung City, Indonesia”, menjelaskan tentang 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dari 
penelitiannya, didapatkan bahwa tidak semua UKM menggunakan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi secara penuh dalam 
kehidupan usahanya, hanya perusahaan-perusahaan besar yang 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam 
usahanya. Para UKM yang ada di Bandung masih banyk yang 
menggunakan cara lama [23].  Fridayanthie E.W. dan Fauzi A., 
2019, pada penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 
Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 
Perusahaan”, menjelaskan tentang pembuatan sistem informasi 
pengelolaan surat menyurat kantor atau perusahaan di mana surat 
yang dimaksud adalah surat masuk dan surat keluar. Aplikasi yang 
buat menggunakan model waterfall dengan sistem berbasiskan 
web. Pada penelitiannya, aplikasi digunakan oleh perusahaan dan 
dapat membantu perusahaan dalam efisiensi pekerjaan 
perusahaan [24]. 

Iqbal A, et.al.,2019, pada penelitiannya yang berjudul “Digital 
ForensicAnalysisof Industrial Control Systems UsingSandboxing: 
A Caseof WAMPAC Applications in the Power Systems”, 
menjelaskan tentang proses analisis forensik dengan 
menggunakan sanboxing, pada aplikasi WAMPAC yang 
digunakan di gardu induk. Pada penelitian ini, proses sandboxing 
telah berhasil membantu dalam mendeteksi serangan dan 
perubahan dalam sistem file. Sandboxing berhasil membantu 
mengurangi proses kesulitan deteksi dan analisis [25]. Abed el-
Rahman, 2019, pada penelitiannya yang berjudul “The Impact Of 
Accounting Information Systems Development On Improving 
Ecommerce In The Jordanian Public Share holding Industrial 
Companies” memaparkan tentang pentingnya sistem informasi 
akuntansi dalam peningkatan penjualan elektronik (e-commerce) 
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bagi perusahaan industri pemegang saham di Jordania. Dari 
penelitiannya ini, peneliti mendapatkan kegunaan sistem informasi 
akuntansi untuk audit, efektifitas transaksi, dan efektifitas 
komunikasi pelanggan [26]. Gao, et.,al., 2018, pada penelitiannya 
yang berjudul “Successes, challenges, and rethinking – an 
industrial investigation on crowd sourced mobile application testing 
”, menjelaskan tentang penggunaan metode 
TestLanguageProcessing (TLP) pada dunia industri. Dengan 
menggunaka TLP dapat membantu proses diperusahaan dan 
mampu melakukan optimasi sebesar 83,78% dan berkecepatan 
sangat tinggi [27]. 

 
Gambar 11. Perbandingan Cara Manual  

dan Menggunakan Metode TLP 

 

Mwila M dan Ngoyi L, 2019, pada penelitiannya yang 
berjudul “The useofictbysme’s in Zambia to access business 
information services and investments: barriers and drivers”, 
menjelaskan tentang penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi di negara Zambia, di mana pada penelitian ini, para 
peneliti menemukan fakta bahwa Teknologi Informasi dan 
Komunikasi menjadi aspek utama dalam operasi usaha atau bisnis 
dari 100 UKM yang disurvey. Dengan penggunaan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi secara informal ataupun formal menjadi 
pendorong terjadinya pengurangan biaya dan kemudahan UKM 
dalam melakukan bisnis [28]. Ibrahim S.K and Jebur Z.T., 2019, 
pada penelitiannya yang berjudul “Impact of Information 
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Communication Technology on Business Firms”, menjelaskan 
tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi bagi 
perusahaan-perusahaan bisnis. Pada penelitiannya, peneliti 
meneliti perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya 
(enterprise resource planning/ERP) dan perusahaan-perusahaan 
yang bergerak dipenjualan elektronik. Dari penelitiannya 
ditemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat 
berpengaruh pada keberhasilan dari usaha-usaha yang dilakukan 
oleh perusahaan tersebut dengan tidak mengesampingkan faktor-
faktor lainnya [29]. Borthakur P.P. dan Bhuyan D.J., 2019, pada 
penelitiannya yang berjudul “Effectiveness of Information and 
Communication Technology in Promoting E-Governance in India”, 
menjelaskan tentang keberadaan teknologi informasi dan 
komunikasi yang mendukung e-governance di India, dengan 
adanya teknologi informasi dan komunikasi membantu efektifitas 
pelaksanaan pekerjaan di India dan meminimalkan tingkat korupsi 
dan penghematan waktu pada proses di pemerintahan [30]. 
 
Industri 4.0 

Industri 4.0 merupakan salah satu bagian dari revolusi 
industri 4.0, yang berfokus pada perkembangan industri [31]. 
Industri 4.0 sebenarnya dikenalkan oleh pemerintah Jerman 
sebagai inisiasi strategi pemerintah Jerman. Tujuan dari 
pemerintah Jerman saat menginisiasi ide tersebut adalah 
transformasi industri manufaktur melalui digitalisasi dan eksploitasi 
potensi teknologi-teknologi yang baru. Sistem produksi pada 
Industri 4.0 adalah fleksibilitas dan kemungkinan produk 
disesuaikan baik secara khusus ataupun individu. Saat ini sistem 
produksi industri didorong oleh persaingan global dan kebutuhan 
adaptasi yang sangat cepat dari proses produksi ke dalam 
permintaan pasar yang selalu berubah. Perkembangan, 
permintaan pasar yang sangat cepat ini, hanya pada industri 4.0. 
yang mampu memenuhinya. Pendekatan pada Industri 4.0 
merupakan pendekatan yang sangat menjanjikan, karena di 
Industri 4.0 melakukan proses integrasi bisnis, dari proses 
manufaktur kepada aktor-aktor yang ada pada nilai rantai 
perusahaan yaitu suplier dan pelanggan [32]. 
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Haseeb M, et.al., 2019, pada penelitiannya yang berjudul 
“Industry 4.0: A Solution towards Technology 
ChallengesofSustainable Business Performance”, menjelaskan 
tentang Industri 4.0 merupakan tantangan teknologi sebagai solusi 
kedepan bagi kinerja bisnis yang berkelanjutan. Pada 
penelitiannya, para peneliti berfokus pada Usaha Kecil-Menengah 
(UKM) sehubungan dengan tantangan pada Industri 4.0. Peneliti 
membagikan 500 kuesioner pada UKM di negara Thailand, dari 
500 kuesioner tersebut terdapat 280 kuesioner yang diterima dan 
220 lainnya tidak menjawab kuesioner yang disebar. Dari 280 data 
kuesioner yang masuk, didapatkan 270 kuesioner dinyatakan 
valid. Penelitian mengolah data menggunakan Partial Least 
Square (PLS) – Structural Equation Modelling (SEM). Dari data 
yang ada ditemukan bahwa Industri 4.0 merupakan kunci 
pertumbuhan kinerja bisnis yang berkelanjutan dari UKM-UKM 
yang ada [33]. Amiron E., et.al., 2019, pada penelitiannya yang 
berjudul “Industry Revolution 4.0 Skillsand Enablers in Technical 
and Vocational Educationand Training Curriculum” menjelaskan 
tentang revolusi industri 4.0 yang dimasukkan pada kurikulum 
pendidikan dan training pada pendidikan vokasi. Pada penelitian 
ini, peneliti memasukkan industri 4.0 dan ketrampilan-ketrampilan 
umum dari industri 4.0 ke dalan kurikulum TVET (Technical & 
Vocational Education and Training). Peneliti juga berpatokan pada 
kerangka kerja dari Departement of Skills Development (DSD) 
pada pemerintahan Malaysia. Hasil dari penelitian ini adalah 
Kerangka Konseptual terdiri dari Industry 4.0 enabler dan 
ketrampilan umum Industri 4.0. Dengan Kedua hal ini akan sangat 
membantu sekolah dan training vokasi dalam menghadapi industri 
4.0 [34]. 

 
METODE 

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur dan 
survei. Studi literatur dilakukan dengan mengakses web masing-
masing perusahaan. Pada penelitian ini kami berfokus pada 21 
perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu: 3 perusahaan 
transportasi online, 5 perusahaan marketplace, 3 perusahaan jual 
beli online, 5 perusahaan asuransi, dan 5 perusahaan film online. 
Kami mengakses masing-masing web dan melihat fitur masing-
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masing perusahaan. Dari proses ini kami akhirnya mendapatkan 
hal-hal yang berguna bagi penelitian kami. 

 
Gambar 12. Metode Penelitian 

 

Terdapat 5 langkah dalam menyelesaikan penelitian yang 
peneliti lakukan, yaitu studi literatur yang bertujuan untuk 
menopang segala kebutuhan pada penelitian ini mulai dari 
pengumpulan jurnal, info berita, dan lain-lainnya. Tahap kedua 
yaitu koleksi data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti 
dalam mengumpulkan data-data penelitian yang nantinya 
berhubungan dengan langkah ketiga dari penelitian yaitu analisis 
data, dari analisis data ini akhirnya didapatkan pengambilan 
kesimpulan penelitian, dan langkah terakhir adalah pembuatan 
laporan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peneliti melakukan studi literatur dengan mengakses 
sejumlah 21 web perusahaan. Dari 21 web tersebut peneliti 
mengecek keberadaan web site masing-masing perusahaan. Dari 
sejumlah 21 perusahaan tersebut 100% memiliki website sebagai 
media penjualan ataupun promosi produk. Perusahaan yang 
peneliti analisis adalah sejumlah 6 jenis perusahaan, yaitu 
perusahaan transportasi online, perusahaan marketplace, 
perusahaan penjualan online tunggal, perusahaan kredit, 
perusahaan tiket bioskop online, dan perusahaan penyedia jasa 
sewa film online. 



250 
 

 
Gambar 13. Perusahaan Pengguna Teknologi Informasi pada Penelitian 

 
Dari 21 perusahaan yang diteliti selain web site usaha, 

peneliti juga melakukan studi tentang keberadaan aplikasi 
berbasis android atau yang dikenal kenal dengan Apps dari 
perusahaan tersebut. Dari 21 perusahaan tersebut terdapat 19 
perusahaan atau sebesar 90.5% yang memiliki aplikasi android 
dan 2 perusahaan atau sebesar 9.5% tidak memiliki aplikasi 
android. Selain Apps, Rating dari Apps juga peneliti gunakan 
sebagai seberapa perusahaan dikenal oleh masyarakat. Terdapat 
dua perusahaan yang mendapatkan ratingpointdi bawah 4.0, yaitu 
didapatkan oleh bluebird sebagai brand usaha transportasi online 
dan machtwatch dari usaha jual beli online tunggal. Jual beli online 
tunggal yang dimaksud adalah usaha perseorangan yang menjual 
produk tertentu. Jika dilihat dari usahanya, bluebird tidak sebaik    
go-jek dan grab. Hal ini peneliti telah melakukan uji aplikasi, dan 
didapatkan bahwa ratingdi bawah 4.0 yang didapat oleh bluebird 
karena masyarakat lebih menyukai go-jek dan grab dengan 
promosi dan bonus-bonus yang dilakukan oleh go-jek dan grab, 
sedangkan bluebird untuk promosinya tidak begitu banyak tetapi 
hal ini bukan berarti bluebird dalam pelayanannya jelek. 
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Penggunabluebirddi bagian-bagian tertentu lebih percaya kepada 
bluebird karena pegawai bluebird adalah pegawai tetap (hasil 
survey) sehingga rasa was-was sedikit terkurangi. Untuk 
Machtwatch sendiri meskipun nilai ratingdi bawah 4.0, sudah 
sangat bagus dan dapat membantu promosi perusahaan. Jaminan 
original produk dan harga yang bersaing sangat membantu 
pembeli jam tangan, apalagi promosi yang diberikan oleh 
machtwatch sudah sangat bagus dan sering, tetapi macthwatch 
tidak seperti go-jek dan grab yang sudah berkolaborasi dengan 
perusahaan-perusahaan lain seperti Wendeys, CFC, dan lain-
lainnya. 

Tabel 1. Perusahaan dengan web dan aplikasinya 

 
 
KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perusahaan-
perusahaan saat ini sudah menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam proses promosi dan penjualannya. Keseluruhan 
usaha yang diteliti oleh peneliti, 100% telah menggunakan 
teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 90.5% perusahaan 
yang telah menggunakan web dan aplikasi berbasis mobile dalam 
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proses usaha dan kegiatan promosinya, sedangkan 9.5% masih 
menggunakan website saja untuk proses usaha dan kegiatan 
promosinya. Dari 21 perusahaan tersebut sangat dapat dilihat 
bahwa peranan aplikasi digital, baik berbasiskan web maupun 
android telah dapat membantu proses penjualan dan promosi 
perusahaan serta efisiensi pekerjaan baik dari sisi perusahaan itu 
sendiri maupun pembeli sehingga perusahaan siap dalam 
menghadapi tantangan industri 4.0. 
 
REFERENSI 
[1] Badan Pusat Statistik, “Laporan Bulanan Data Sosial 

Ekonomi,” Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan 
9199017, Nov. 2019. 

[2] N. F. Rozi, M. Ruswiansari, A. Rachman, S. R. Wardhana, 
and L. Istiyanto, “The Development of LIDI: A Web-Based 
Car Rent Marketplace Application in Sidoarjo, Indonesia,” 
The 1st International Conference on Advanced Engineering 
and Technology, vol. IOP Conf. Series: Materials Science 
and Engineering 462 (2019) 012052, pp. 1–6, 2019. 

[3] R. A. Perdana, D. R. Anbiya, and A. Grahitandaru, 
“Penerapan Tanda Tangan Digital Pada Gambar Formulir 
C1.Plano-KWK Di Pilkada Sulawesi Selatan,” Jurnal 
Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, vol. 6, no. 5, pp. 
475–484, 2018. 

[4] S. Sulistyowati and A. Rachman, “Pemanfaatan Teknologi 
3D Virtual Reality Pada Pembelajaran Matematika Tiingkat 
Sekolah Dasar,” Jurnal Ilmiah Nero, vol. 3, no. 1, pp. 37–
44, 2017. 

[5] E. Nurvitasari, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Oleh Guru Dalam Pembelajaran Kimia SMA di 
Distrik Merauke,” JURNAL MAGISTRA, vol. 5, no. 1, pp. 
048–061, 2018. 

[6] B. Saleh and Y. D. Hadiyat, “Penggunaan Teknologi 
Informasi di Kalangan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 
di Daerah Perbatasan (Studi di Kabupaten Belu Provinsi 
Nusa Tenggara Timur),” Jurnal Pekommas, vol. 1, no. 2, 
pp. 141–152, 2016. 



253 
 

[7] G. D. Yudha, “PEMANFAATAN APLIKASI FACEBOOK 
DALAM MEMBANGUN E-LEARNING DENGAN METODE 
ASYNCHRONOUS COLLABORATIVE LEARNING DI 
POLITEKNIK CILACAP,” Jurnal Bisnis dan Manajemen, 
vol. 4, no. 3, pp. 103–122, 2014. 

[8] Sulistyowati, Hendrianto, and A. Rachman, 
IMPLEMENTASI ALGORITMA GREEDY STRING TILING 
PADA PENDETEKSIAN KEMIRIPAN PROGRAM JAVA. 
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, 2017. 

[9] wikipedia, “Power-on self-test,” 12-Oct-2019. [Online]. 
Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test. 
[Accessed: 12-Nov-2019]. 

[10] GlobalStats, “Operating System Market Share Worldwide,” 
Operating System Market Share Worldwide, Oct-2019. 
[Online]. Available: https://gs.statcounter.com/os-market-
share. [Accessed: 12-Nov-2019]. 

[11] GlobalStats, “Operating System Market Share Indonesia,” 
Operating System Market Share Indonesia, Oct-2019. 
[Online]. Available: https://gs.statcounter.com/os-market-
share/all/indonesia. [Accessed: 12-Nov-2019]. 

[12] websindo, “Indonesia Digital 2019 : Tinjauan Umum,” 
Indonesia Digital 2019 : Tinjauan Umum, 2019. [Online]. 
Available: https://websindo.com/indonesia-digital-2019-
tinjauan-umum/. [Accessed: 12-Nov-2019]. 

[13] A. Rachman, S. Rochimah, and D. Sunaryono, 
“KOMENTAR SEMI OTOMATIS UNTUK MEMUDAHKAN 
PEMAHAMAN PADA BAHASA PEMROGRAMAN JAVA,” 
Jurnal Ilmiah Nero, vol. 2, no. 3, pp. 145–152, 2016. 

[14] A. Rachman, M. Y. Purwanto, and H. Nugroho, 
“Development of Educational Games for The Introduction 
of Fruits and Vitamins,” Journal of Educational Science and 
Technology (EST), vol. 5, no. 1, Apr. 2019. 

[15] A. Rachman, B. E. Prasetyo, R. Arief, M. A. Ferdiansyah, 
and S. Sulistyowati, “Pengembangan Aplikasi Game 
Pembelajaran Matematika ‘Momon Math Run’ Berbasis 
Desktop Menggunakan Model Waterfall,” Seminar Nasional 
Sains dan Teknologi Terapan VII 2019, pp. 433–438, 2019. 



254 
 

[16] M. S. Mirza and S. Datta, “Strengths and Weakness of 
Traditional and Agile Processes - A Systematic Review,” 
Journal of Software, vol. 14, no. 5, pp. 209–219, May 2019. 

[17] S. Al-Ratrout, “Practical Implementation of Agile 
Approaches in Teaching process,” International Journal of 
Engineering and Advanced Technology, vol. 8, no. 4, pp. 
278–284, Apr. 2019. 

[18] A. Rachman, D. A. Fatimah, H. Nugroho, Sulistyowati, and 
W. Widodo, “Development of Educational Game Traffic 
Signs Based on Android for Elementary School Students,” 
presented at the The 1st International Conference on 
Innovation in Education and Pedagogy, Atri Hotel, 
Tangerang, Indonesia, 2019, p. 61. 

[19] D. Al-Omairi et al., “Developing and Implementation A 
Web-Based Recycling System for Protecting The Green 
Environment,” International Journal of Software 
Engineering & Applications, vol. 10, no. 3, pp. 59–72, 2019. 

[20] D. M. O. Souza, D. A. da S. Alves, J. E. Rabelo, A. D. M. 
de Barros, and L. C. B. Nogueira, “IMPLEMENTATION OF 
INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATION 
SYSTEMS IN COMMERCIAL COMPANIES OF THE CITY 
OF PAU DOS FERROS - RN,” International Journal of 
Software Engineering & Applications, vol. 8, no. 5, pp. 17–
27, 2017. 

[21] D. W. L. Pamungkas and S. Rochimah, “Pengujian Aplikasi 
Web - Tinjauan Pustaka Sistematis,” Jurnal IPTEK, vol. 23, 
no. 1, pp. 17–24, 2019. 

[22] C. Ristova and N. Dimitrov, “Digitalization in the Hospitally 
Industry: Trends That Might Shape The Next Stay of 
Guests,” International Journal of Information, Business and 
Management, vol. 11, no. 3, pp. 144–154, 2019. 

[23] S. J. Raharja, P. W. Tresna, and Rivani, “Adoption of 
Information and Communication Technology on Enhancing 
Business Performance: Study on Creative Industry SMEs 
in Bandung City, Indonesia,” Review of Integrative 
Business and Economics Research, vol. 8, no. 3, pp. 20–
30, 2019. 



255 
 

[24] E. W. Fridayanthie and A. Fauzi, “Rancang Bangun Sistem 
Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar 
Perusahaan,” Jurnal Paradigma, vol. XXI, no. 1, pp. 43–48, 
2019. 

[25] A. Iqbal, F. Mahmood, and M. Ekstedt, “Digital Forensic 
Analysis of Industrial Control Systems Using Sandboxing: 
A Case of WAMPAC Applications in the Power Systems,” 
energies, pp. 2–15, 2019. 

[26] A. El-Rahman, “The Impact Of Accounting Information 
Systems Development On Improving Ecommerce In The 
Jordanian Public Shareholding Industrial Companies,” 
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 
23, no. 2, pp. 1–11, 2019. 

[27] R. Gao, Y. Wang, Y. Feng, Z. Chen, and W. E. Wong, 
“Successes, challenges, and rethinking – an industrial 
investigation on crowdsourced mobile application testing,” 
Empir Software Eng, pp. 537–561, 2019. 

[28] M. Mwila and L. Ngoyi, “The use of ict by sme’s in Zambia 
to access business information services and investments: 
barriers and drivers,” Journal of Global Entrepreneurship 
Research, vol. 9, no. 15, Jan. 2019. 

[29] S. K. Ibrahim and Z. T. Jebur, “Impact of Information 
Communication Technology on Business Firms,” 
International Journal of Science and Engineering 
Applications, vol. 8, no. 2, pp. 53–56, 2019. 

[30] P. P. Borthakur and D. J. Bhuyan, “Effectiveness of 
Information and Communication Technology in Promoting 
E-Governance in India,” International Journal of Innovative 
Technology and Exploring Engineering, vol. 8, no. 10, pp. 
13–18, 2019. 

[31] wikipedia, “Industry 4.0,” Industry 4.0, 2019. [Online]. 
Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0. 
[Accessed: 13-Nov-2019]. 

[32] A. Rojko, “Industry 4.0 Concept: Background and 
Overview,” International Journal of Interactive Mobile 
Technologies, vol. 11, no. 5, pp. 77–90, 2017. 

[33] M. Haseeb, H. I. Hussain, B. Slusarczyk, and K. 
Jermsittiparsert, “Industry 4.0: A Solution towards 



256 
 

Technology Challenges of Sustainable Business 
Performance,” Social Sciences, vol. 8, no. 5, pp. 1–24, 
2019. 

[34] E. Amiron, A. A. Latib, and K. Subari, “Industry Revolution 
4.0 Skills and Enablers in Technical and Vocational 
Education and Training Curriculum,” International Journal 
of Recent Technology and Engineering, vol. 8, no. 1C2, pp. 
484–490, 2019. 

 
  



257 
 

STRATEGI  PENGEMBANGAN USAHA SEPATU RUMAH TANGGA 
UNTUK MENEMBUS PASAR GLOBAL. 

 
Suparjo 

 
PENDAHULUAN 

Peran UKM masih rendah dalam perekonomian daerah 
disebabkan akses pendanaan sulit, meski sudah ada skim kredit, 
kesulitan memperoleh bahan baku dan pemasaran produk UKM 
terdapat pada pasar lokal, dalam menghadapi persaingan era 
global, masih rendahnya akses sumber informasi (pasar, 
teknologi, dan desain) dan juga rendah penguasaan teknologi 
(Nasution, 2003). Program-program klaster dipandang lebih 
menguntungkan dibanding dengan program-program  usaha-
usaha individual, tidak hanya efisiensi biaya, tetapi juga ekonomi 
eksternal yang memberi rentang keuntungan bagi klaster, usaha-
usaha klaster dapat memperoleh berbagai keuntungan yang bisa 
ditingkatkan dan juga bisa diperluas  jika mereka aktif 
meneruskan. Sebagai contoh, pemusatan geografis UKM-UKM 
dalam klaster akan bisa meningkatkan kesadaran usah-usaha 
memasok produk-produk yang di perlukan. UKM pada klaster 
kemudian berada pada posisi yang lebih menguntungkan untuk 
mendapatkan pesanan. Pemasaran dan pembelian bersama 
merupakan contoh tipikal tindakan-tindakan kolektif. Dalam upaya 
lebih meningkatkan kapasitas kolektif UKM-UKM dalam klaster , 
maka pertalian-pertalian intern di samping juga pertalian-pertalian 
ekstern dengan pihak yang berkepentingan di luar hendaknya 
dipromosikan (Sallatu dan Suhab, 2003) 

Lokasi penelitian di kampung sepatu Surabaya merupakan 
home industri produksi sepatu. Sebagai kampung produksi sepatu, 
daerah ini memiliki potensi untuk dapat berkembang menjadi 
sentra produk sepatu yang nantinya menjadi ikon Surabaya. Di 
mana bila wisatawan pergi ke Surabaya maka mereka akan 
berkunjung ke desa ini untuk mendapatkan sepatu khas Surabaya. 
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Gambar 1. Grafik penjualan rata-rata perbulan UD MAKMUR ABADI dari bulan Januari 

sampai dengan Oktober  tahun 2019. 

 
Tabel 1.data penjualan UKM Sepatu di desa Seruni Surabaya,  

dibanding 4 tahun Terakhir 

NAMA  
UKM  

TAHUN 

2016 2017 2018 2019 

UD. 
MAKMUR 
ABADI 

432,000,00
0  

433,080,00
0  

446,072,40
0  

459,454,57
2  

UD 
BERDIKARI 

840,000,00
0  

865,200,00
0  

891,156,00
0  

891,156,00
0  

UD R3 660,000,00
0  

679,800,00
0  

700,194,00
0  

735,203,70
0  

UD 
MARLON 

360,000,00
0  

370,800,00
0  

381,924,00
0  

401,020,20
0  
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Grafik 2. Penjualan Sepatu 4 UKM tahun 2016-2019 

 
Pemasaran 

Dasar pengertian ini yang melahirkan teori pemasaran yang 
dikemukakan oleh Kotler, sebagai teori pasar. Kotler (1999:159) 
selanjutnya memberikan batasan bahwa teori pasar memiliki dua 
dimensi yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial 
yaitu terjadinya kegiatan transaksi atas dasar suka sama suka. 
Dan dimensi ekonomi yaitu terjadinya keuntungan dari kegiatan 
transaksi yang saling memberikan kepuasan.  

Tinjauan ekonomi, istilah pemasaran menurut Saladin 
(2000:166) merupakan aktivitas penjualan suatu produk atau jasa 
yang dapat diterima atau dibeli oleh pembeli karena produk atau 
jasa tersebut bermanfaat bagi pembeli dan menguntungkan bagi 
penjual. Dikatakan bahwa pemasaran melibatkan dua unsur yang 
berkenaan, yaitu adanya permintaan (demand) dan penawaran 
(supply). Dasar ini mengacu pada teori permintaan dan 
penawaran.  

Teori permintaan dan penawaran menurut Douglas dalam 
Saladin (2000:170) yaitu bahwa permintaan meningkat apabila 
produksi kurang dan penawaran meningkat apabila produksi 
banyak atau berlimpah. Dasar inilah yang menjadi acuan 
terjadinya transaksi dalam kegiatan pemasaran.  

Sofyan Assauri (2001:3) mengatakan bahwa teori 
pemasaran merupakan hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang 
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berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen 
sampai ke pelanggan. Teori ini merupakan teori yang banyak 
digunakan dalam mengambil keputusan pemasaran yang harus 
dibuat jauh sebelum produk itu dihasilkan, seperti keputusan 
mengenai produk yang dibuat, pasar, harga dan promosi. 
Keputusan pemasaran tersebut dapat berupa produk apa yang 
harus diproduksi, apakah produk itu harus dirancang, apakah perlu 
dikemas, dan merek apa yang akan digunakan untuk produk itu. 
Keputusan mengenai produk itu harus dikaitkan dengan sasaran 
pasar yang dituju. Demikian pula mengenai tingkat harga jual yang 
direncanakan serta kegiatan iklan atau advertisement dan 
personal selling, harus dilakukan jauh sebelum barang atau jasa 
diproduksi. 

Demikian halnya yang dikemukakan oleh Stanton dalam 
SwasthaDH,Basu (2001:130) menyatakan bahwa pemasaran 
merupakan suatu kegiatan keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 
bisnis yang ditujukan untuk menentukan harga, memberikan 
pelayanan, menetapkan lokasi distribusi dan bersaing secara 
sehat dalam menawarkan produk kepada pembeli yang ada 
maupun pembeli potensial. 
 
Konsep Pemasaran 

Teguh (2003:28) menyatakan konsep pemasaran adalah 
mencocokkan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan dan 
keinginan konsumen untuk mencapai hubungan mutualisme yang 
saling menguntungkan. Pengertian produk menurut Johannes 
(2004:19) adalah barang yang diproduksi atau dihasilkan untuk 
memenuhi kebutuhan mutualisme konsumen berdasarkan 
keuntungan dan nilai tambah sesuai kegiatan transaksi dalam 
suatu pasar. Berarti pemasaran produk adalah suatu tindakan 
mencocokkan kemampuan perusahaan dalam memproduksi suatu 
barang yang dapat dijual atau dibeli dalam kegiatan transaksi yang 
dapat menguntungkan.  

Pengertian pemasaran dan aspek manajemen saling terkait, 
menurut American MarketingAssociation (2003:8) adalah suatu 
proses perencanaan dan pelaksanaan mengenai konsep harga, 
promosi, dan penyaluran ide-ide, barang-barang, jasa yang 
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ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran dengan sasaran untuk 
memberikan kepuasan kepada individu atau organisasi.  

Konsep pemasaran adalah suatu konsep yang ditujukan 
untuk menciptakan adanya pertukaran atas ide, barang atau jasa 
dengan tujuan akhir adalah memberikan kepuasan kepada 
konsumen dan memberikan keuntungan kepada perusahaan 
berdasarkan nilai penjualan.  

Swastha DH Basu (2004:5) mengemukakan bahwa 
pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok 
mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan 
individu atau kelompok lainnya. Jadi ukuran pasar tergantung 
pada banyaknya orang yang memiliki kebutuhan, mempunyai 
sumber daya yang menarik bagi orang lain dan ingin menawarkan 
sumber daya ini sebagai ganti atau produk yang bernilai dan dapat 
memuaskan kebutuhan serta keinginannya.  

Shultz dalam Alma (1998:185) manajemen pemasaran 
adalah suatu usaha atau kegiatan yang menyalurkan barang atau 
jasa dari produsen ke konsumen. Converse (1999:2) memberikan 
pengertian manajemen pemasaran produk adalah kegiatan 
pembelian dan penjualan dan termasuk di dalamnya kegiatan 
menyalurkan barang  di antara produsen dan konsumen.  

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di 
atas,  diketahui bahwa manajemen pemasaran produk adalah 
suatu proses sosial yang merupakan sistem dari keseluruhan 
aktivitas usaha yang berorientasi pada pasar konsumen. 
Manajemen pemasaran merupakan suatu proses yang dinamis, 
integrasi dan hasil interaksi dari banyak kegiatan seperti transaksi 
barang, jasa dan lainnya yang dimulai dengan pengembangan ide 
suatu produk terhadap kegiatan jual-beli.  
 
Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 
sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 
2001). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 
memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) 
namun secara bersamaan dapat meminimalkan  kelemahan 
(weaknesses) dan ancaman (treats). Analisis SWOT merupakan 
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cara sistematis untuk mengidentifikasi keempat faktor –faktor 
terebut dan strategi yang  menggambarkan kecocokan paling baik  
di antara mereka ( Pearce dan Robinson 1997) . Dengan demikian 
perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategis 
perusahaan ( kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ) dalam 
kondisi yang ada pada saat ini. Faktor-faktor strategis perusahaan 
disusun dalam matriks SWOT, yang menggambarkan secara jelas 
bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi 
perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan 
yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat sel alternatif 
strategi ( Rangkuti, 2001). 

1. Kekuatan. 
Merupakan sumber daya, ketrampilan atau 

keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan 
kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh 
perusahaan. Kekuatan adalah kompetisi khusus  yang 
memberikan keunggulan komparatif  bagi perusahaan 
dipasar.  Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya 
keuangan , citra kepemimpinan pasar, hubungan pembeli 
dan pemasok dan fajtor-faktor lain (Pearce dan 
Robinson,1997) 

2. Kelemahan. 
(Pearce dan Robinson,1997) mendefinisikan 

kelemahan sebagai keterbatasan atau kekurangan dalam 
sumberdaya, ketrampilan dan kapabilitas yang dapat 
menghambat efektif perusahaan. Sumber-sumber 
kelemahan tersebut dapat meliputi fasilitas, sumber daya 
keuangan, kapabilitas  manajemen, ketrampilan 
pemasaran dan citra merek. 

3. Peluang. 
Peluang merupakan situasi penting yang 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan (Pearce 
dan Robinson,1997).  Perkembangan trenmerupakan salah 
satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang 
terabaikan, perubahan situasi persaingan atau peraturan, 
perubahan teknologi serta membaiknya hubungan antara 
pembeli dengan pemasok dapat memberikan peluang bagi 
perusahaan. 
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4. Ancaman. 
Ancaman adalah situasi penting yang tidak 

menguntungkan dalam lingkungan perusahaan (Pearce 
dan Robinson, 1997).Ancaman merupakan pengganggu 
utama bagi posisi perusahaan. Masuknya pesaing baru, 
lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan 
tawar-menawar pembeli atau pemasok utama, perubahan 
teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat 
menjadi bagi keberhasilan perusahaan. 

Matriks Profil Kompetitif UD. MAKMUR ABADI   
Posisi berdasarkan mutu dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini  
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Tabel 1 nilai posisi berdasarkan mutu: 

Uraian BOBOT UD. MAKMUR ABADI UD BERDIKARI UD R3 UD MARLON 

RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI 

Kualitas 
bahan 

0.241 3.43 0.83 2.93 0.71 3.07 0.74 2.79 0.67 

Model 0.241 3.14 0.76 3.36 0.81 2.57 0.62 2.71 0.65 

Visual 0.121 2.71 0.33 3.00 0.36 1.86 0.22 2.71 0.33 

Warna 0.202 2.57 0.52 2.86 0.58 1.79 0.36 2.50 0.51 

Fitur 0.195 3.00 0.59 3.00 0.59 1.93 0.38 3.00 0.59 

 
1.000 

 
3.02 

 
3.04 

 
2.32 

 
2.74 

 
Tabel 2 nilai posisi berdasarkan harga 

Uraian BOBOT 

UD. MAKMUR 
ABADI 

UD BERDIKARI UD R3 UD MARLON 

RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI RATING NILAI 

Murah 0.271 4.14 1.12 3.21 0.87 3.14 0.85 2.36 0.64 

Modal 0.241 3.29 0.79 3.14 0.76 3.29 0.79 2.07 0.50 

Diskon 0.151 2.86 0.43 2.86 0.43 2.50 0.38 1.64 0.25 

Anggsuran 0.162 1.71 0.28 2.14 0.35 1.71 0.28 1.57 0.25 

Promo 0.175 2.50 0.44 2.71 0.48 2.21 0.39 1.71 0.30 
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  1.000  
3.06  2.88  2.69  1.94 

 
 
Berdasarkan tabel 4.2 nilai posisi berdasarkan  harga yang paling tinggi  adalah UD UD. MAKMUR 

ABADI  dengan skor 3,06,  yang ke dua  UD BERDIKARIdengan nilai 2,88, UD R3dengan nilai 2,69 dan 
yang terakhir UD MARLON dengan skor  1,94,  
 
Rumusan Strategi Pengembangan Usaha 

 
Tabel Matriks 3. IFE  UD. MAKMUR ABADI  

A. KEKUATAN BOBOT (a ) RATING (b) NILAI              
(c=a+b) 

1 Kemudahan mendapatkan bahan baku 0.071 3.50 0.249 

2 Memiliki pimpinan yang berjiwa sosial, bertanggung 
jawab,cerdas,semangat yang besar dan berjiwa 
wirausaha 

0.073 4.57 0.334 

3 Memiliki produk yang bernilai ekonomis dan berdaya 
saing tinggi 

0.041 3.64 0.149 

4 Memiliki dukungan peralatan dengan teknologi 
modern 

0.032 2.71 0.087 

5 Terbina suasana kerja yang bersifat 
kekeluargaan dan gotong-royong antara karyawan 
dan tim manajerial 

0.071 4.14 0.294 
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6 Harga produk terjangkau oleh berbagai tingkat 
konsumen 

0.081 3.86 0.312 

7 Citra sudah dikenal baik 0.041 3.79 0.155 

8 Koordinasi tugas lebih efisien karena dikelola 
langsung oleh pengusaha 

0.091 4.29 0.390 

 
Jumlah ( A) 0.501 30.50 1.970 

B. KELEMAHAN 
 

1 Posisi UKM yang masih melakukan kegiatan secara 
mandiri dengan peralatan sederhana 

0.071 3.79 0.269 

2 Kurangnya pendidikan SDM yang dimiliki 0.043 3.07 0.132 

3 Sarana dan prasaran yang masih terbatas 0.048 2.93 0.141 

4 System keuangan yang masih sederhana 0.043 2.86 0.123 

5 Modal Kerja yang terbatas 0.054 2.79 0.150 

6 Produksi berdasarkan pesanan, sehingga tidak ada 
persediaan 

0.084 3.64 0.306 

7 Ketergantungan modal pada pihak grosir 0.065 3.64 0.237 

8 Harga jual masih didominasi sesuai harga grosir 0.091 3.93 0.358 
 

Jumlah ( B) 0.499 26.64 1.715 
 

Jumlah ( A+B ) 1.000 
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Dari hasil pembobotan terhadap faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh UD. MAKMUR ABADI  

diperoleh nilai skor sebesar 1,970. Sedangkan dari pembobotan kelemahan UD. MAKMUR ABADI  
diperoleh skor 1,715 hal ini menunjukkan bahwa nilai kekuatan yang dimiliki oleh UD. MAKMUR ABADI  
dapat untuk mengatasi kelemahan yang ada di perusahaan tersebut karena terdapat selisih antara 
kekuatan dan kelemahan sebesar 0,255 

 
Analisis lingkungan Eksternal ( EFE ) 

Tabel Matriks 4. EFE  UD. MAKMUR ABADI 

A. PELUANG BOBOT (a ) RATING (b) 
NILAI              
(c=a+b) 

1 
Meningkatnya perekonomian Negara dengan 
program UKM 

0.071 4.14 0.294 

2 
Adanya dukungan pemerintah dalam memajukan 
sektor non migas melalui program Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan 

0.073 3.43 0.250 

3 Tersedianya pasar sepatu yang selalu berkembang 0.072 3.71 0.267 

4 
Terjalinya kerja sama yang baik dengan pemerintah 
dalam usaha peningkatan sektor perekonomian 

0.072 2.86 0.206 

5 Ketersediaan bahan baku yang cukup 0.071 3.29 0.233 

6 Kemajuan Teknologi 0.081 3.29 0.266 
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7 
Hubungan baik dengan distributor dan toko besar 
sebagai mitra 

0.091 4.00 0.364 

8 Perubahan pola gaya hidup masyarakat 0.081 3.50 0.284 
 Jumlah ( A) 0.612 28.21 2.165 

B. ANCAMAN  

1 Tingkat daya beli masyarakat masih rendah 0.071 3.64 0.259 

2 Banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing 0.083 3.71 0.308 

3 Selera konsumen yang selalu berubah 0.071 3.36 0.238 

4 Kekuatan Pemasok 0.082 3.07 0.252 

5 Adanya Pesaing baru 0.081 3.14 0.255 
 Jumlah ( B) 0.388 16.93 1.312 
 Jumlah ( A+B ) 1.000   
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Analisis Matriks SPACE 
 Rentang angka pada sumbu x dan sumbu y sering dipakai, 

tetapi nilai yang lain dapat di tetapkan jika memang dianggap tepat 
untuk organisasi tertentu. Sehingga dari hasil perhitungan SWOT 
di atas didapatkan suatu perhitungan untuk ES 
(EnvironmentalStability), CA (CompetitiveAdvantage), IS(Industrial 
Strength), dan FS (Financial Strength) sebagai berikut: 

Rata - rata IS: ( S – W: 5 )  =  (1,970 – 1,715: 5 ) = 0,051 
Rata - rata ES: ( S – O: 5 ) = ( 1,970 – 2,165: 5 ) =  - 0,039 
Rata - rata FS: ( S – T: 5 ) = ( 1,970 –2,312: 5 ) = - 0,068 
Rata - rata CA: ( O – T: 5 ) = ( 2,165 – 2,312: 5 ) = - 0,029 

Koordinator vektor arah sumbu x(FS): IS + CA= 0,051+ (-
0,039) = 0,012sumbu y (IS):ES + FS =  - 0,039 +0,068 = 0,029

 
Gambar 3  Hasil Perhitungan Matriks SPACE 

 
Dari hasil gambar di atas bahwa sumbu X pada titik 0,012 

dan sumbu Y pada titik 0,029 berada pada kuadran I, kuadran 1 ini 
merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan 
tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat 
memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan 
dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang 
agresif.  
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Tabel 5. Matriks SWOT UD. MAKMUR ABADI  

 

KEKUATAN (S) 
1. Kemudahan mendapatkan 

bahan baku 
2. Memiliki pimpinan yang 

berjiwa sosial, bertanggung 
jawab, cerdas, semangat 
yang besar dan berjiwa 
wirausaha 

3. Memiliki produk yang bernilai 
ekonomis dan berdaya saing 
tinggi 

4. Memiliki dukungan peralatan 
dengan teknologi modern 

5. Terbina suasana kerja yang 
bersifat kekeluargaan dan 
gotong-royong antara 
karyawan dan tim manajerial 

6. Harga produk terjangkau 
oleh oleh berbagai tingkat 
konsumen 

7. Citra sudah dikenal baik 
8. Koordinasi tugas lebih efisien 

karena dikelola langsung 
oleh pengusaha 

 KELEMAHAN 
1. Posis UKM yang masih 

melakukan kegiatan secara 
mandiri dengan peralatan 
sederhana 

2. Kurangnya pendidikan SDM 
yang dimiliki 

3.  Sarana dan prasaran yang 
masih terbatas 

4. System keuangan yang masih 
sederhana 

5. Modal Kerja yang terbatas 
6. Produksi berdasarkan 

pesanan, sehingga tidak ada 
persediaan 

7. Ketergantungan modal pada 
pihak grosir 

8. Harga jual masih didominasi 
sesuai harga grosir 
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PELUANG 
1. Meningkatnya 

perekonomian 
Negara dengan 
program UKM 

2.  Adanya dukungan 
pemerintah dalam 
memajukan sektor 
non migas melalui 
program Departemen 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

3. Tersedianya pasar 
sepatu yang selalu 
berkembang 

4. Terjalinya kerja sama 
yang baik dengan 
pemerintah dalam 
usaha peningkatan 
sektor perekonomian 

5. Ketersediaan bahan 
baku yang cukup 

6. Kemajuan Teknologi 
7. Hubungan baik 

STRATEGI S-O 
1. Penataan manajemen usaha 

untuk memperoleh modal 
dari pemerintah / investor 

2. Memanfaatkan Pelatihan dan 
Pameran yang difasilitasi 
Pemerintah, mengingat 
usaha ini banyak menyerap 
tenaga kerja dan ramah 
lingkungan. 

3. Berusaha mengembangkan 
wilayah pemasaran sepatu di 
luar Surabaya, baik di luar 
pulau maupun di Luar negeri. 

4. Mendorong  Pemerintah 
mencarikan  mitra usaha 
terutama untuk  pemasaran. 
Karena produk memiliki 
serapan dan  nilai jual tinggi 

5. Banyak menjaring hubungan 
dengan supplier 

 

Strategi W-O 
1. Mencari mitra yang bisa 

mengupayakan bantuan 
modal usaha atau 
peralatan 

2. Memanfaatkan 
programPelatihan praktis 
dari pemerintah dan 
perguruan tinggi 

3. Menggandeng  mitra 
usaha yang tepat untuk  
berbisnis. 

4. Mengikuti pelatihan 
akutansi  dan keuangan. 

5. Memanfaatkan  kredit 
Mikro dari Pemerintah / 
Perbankan 
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dengan distributor 
dan toko besar 
sebagai mitra 

8. Perubahan pola gaya 
hidup masyarakat 
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ANCAMAN  
1. Tingkat daya beli 

masyarakat masih 
rendah 

2. Banyaknya beredar 
produk sejenis dari 
pesaing 

3. Selera konsumen 
yang selalu berubah 

4. Kekuatan Pemasok 
5. Adanya Pesaing baru 

STRATEGI S-T 
1. Menjual produk sepatu di luar 

wilayah Surabaya melalui 
pameran yang difasilitasi 
pemerintah atau institusi 

2. Menjalin mitra dengan pihak 
kampus untuk 
pengembangan  model dan 
desain serta promosi dan 
pemasaran.. 

3. Melakukan survei pasar dan 
mengikuti selera konsumen 
terhadap produk melalui 
internet atau media masa 

4. Mencari dan menjalin 
hubungan pemasok di kota 
besar Surabaya atau Jakarta 

5. Selalu berusaha 
memperbaiki kelemahan 
produk dan meningkatkan 
efisiensi sera efektivitas 
produksi 

 

Strategi W-T 
1. Memaksimalkan peralatan 

yang masih sederhana 
untuk dikuasi dengan baik 
oleh pekerja 

2. Mempelajari sistem 
produksi yang baik pada 
Balai Latihan  Kerja atau 
pada perusahaan yang 
sudah berhasil. 

3. Produksi sebagian di 
borongkanpada mitra 
usaha 

4. Perlu laporan kas, 
transaksi dan persediaan  

5. Memproduksi sesuai 
dengan pesanan 
pelanggan 
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Analisis SWOT. 
Dari perhitungan yang dilakukan, maka akan diperoleh 

koordinat sumbu X dan sumbu koordinat Y sebesar (0,255 ; 0,853) 
yang dapat dipetakan dalam matriks SWOT seperti gambar 
berikut: 

 
Gambar 4. analisis SWOT 

KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian terdapat  16 faktor lingkungan internal 

dan 13 faktor lingkunganeksternal yang terjabarkan dalam matriks 
IFAS dan EFAS dengan skor nilai IFAS sebesar 1.715 dan skor 
nilai EFAS adalah 1.312 

Berdasarkan atas matriks IE dan analisis Strategi SWOT, 
maka diperoleh beberapa strategiyang tepat bagi UKM Kampung 
sepatu UD. MAKMUR ABADI  yaitu strategi agresif dengan 
menjalan strategi S-O antara lain: Penataan manajemen usaha 
untuk memperoleh modal dari pemerintah / investor, 
Memanfaatkan Pelatihan dan Pameran yang difasilitasi 
Pemerintah, mengingat usaha ini banyak menyerap tenaga kerja 
dan ramah lingkungan, Berusaha mengembangkan wilayah 
pemasaran sepatu di luar Surabaya baik di luar pulau maupun di 
Luar negeri, Mendorong Pemerintah mencarikan  mitra usaha 
terutama untuk  pemasaran. Karena produk memiliki serapan dan  
nilai jual tinggi. 
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