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Kata Pengantar

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh
para pemimpin dunia, termasuk Indonesia salah satunya. Untuk mendukung SDGs diperlukan kontribusi
dari berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan
tradisi ilmiah dan atmosfer akademik yang baik sehingga akan dapat menghasilkan karya intelektual
berkualitas baik lulusan maupun karya ilmiah berdasarkan riset/penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini
penelitian yang diharapkan tentu saja penelitian yang berkonstribusi banyak seperti riset-riset di bidang
Fisika yang meliputi Biofisika dan Fisika Medis, Fisika Teori dan Komputasi, Geofisika, Elektronika dan
Instrumentasi, Fisika Material, Fisika Nuklir, Fisika Lingkungan dan Energi Terbarukan, dan Remote
Sensing.
Pembangunan yang Berkelanjutan melibatkan aktor-aktor masyarakat untuk berkontribusi dalam
mengakhiri masalah-masalah global. Demi terwujudnya SDGs perlu adanya penyebaran informasi
pengembangan penelitian khususnya bidang Fisika. Dalam rangka mendukung publikasi dan sharing
informasi hasil-hasil penelitian maka Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Jember mengadakan
Seminar Nasional Fisika (SENAFIS) 2020 ini dengan tema “Peran Fisika Dalam Mendukung Program
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030)”. Seminar ini adalah kali ketiga diselenggarakan di Jurusan
Fisika FMIPA Universitas Jember. Seminar ini bertujuan untuk berbagi informasi terbaru tentang hasilhasil penelitian di bidang Fisika yang terbuka bagi para Peneliti dari berbagai instansi, lembaga riset,
lembaga pemerintah, industri, dan akademisi Universitas.
Melalui seminar ini diharapkan Pembangunan berkelanjutan SDGs 2030 dapat tercapai. Hasil
penelitian yang diharapkan juga memberi dampak signifikan baik bagi pengembangan ilmu dan teknologi
serta bermanfaat bagi masyarakat luas yang tidak lain untuk kemajuan bangsa. Kuantitas dan kualitas dari
publikasi ilmiah merupakan ukuran dari suatu institusi maupun negara sebagai negara yang memiliki
kemampuan daya saing institusi maupun negara tersebut. Semoga seminar ini dapat membawa dampak
yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pemantik semangat untuk terus mengembangkan diri di
masa yang akan datang.
Jember, 25 November 2020
Panitia SENAFIS 2020

ii

Sambutan Dekan

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya,
Seminar Nasional Fisika (SENAFIS) Ke-III Tahun 2020 dapat terlaksana. SENAFIS Tahun 2020 ini
merupakan Seminar yang ketiga kalinya diselenggarakan oleh Jurusan Fisika FMIPA Universitas Jember,
setelah yang pertama dan kedua diselenggarakan pada tahun 2015 dan 2017.
Seminar Nasional Fisika Ke-III Tahun 2020 mengusung tema “Peran Fisika Dalam Mendukung
Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030)” yang dilaksanakan pada hari Rabu, 25 November
2020 Melalui Virtual Meeting Zoom. Melalui Tema ini diharapkan Peneliti-peneliti Fisika di Indonesia
dapat meningkatkan perannya dalam pengembangan Sains dan teknologi serta ikut menyukseskan semua
Tujuan yang tercantum dalam Program SDGs dengan cara bertukar ilmu dan hasil penelitian melalui
seminar ini.
Kami berharap seminar ini tidak hanya sebagai media untuk mempublikasikan hasil-hasil
penelitian namun juga sebagai media untuk berbagi pengalaman penelitian untuk meningkatkan
kemampuan penelitian baik dari segi kualitas maupun kuantitas hasil-hasil penelitian, khususnya bidang
Fisika untuk menunjang kemajuan sains dan teknologi dimasa mendatang. Dengan terselenggaranya
seminar ini, semoga dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, terutama
dalam pengembangan ilmu fisika khususnya. Atas nama pimpinan fakultas berharap agar kegiatan
SENAFIS ini dapat terus telaksana secara kontinyu dan periodik pada tahun-tahun selanjutnya, mohon
maaf atas segala kekurangan.

Jember, 25 November 2020
Dekan FMIPA Universita Jember
ttd
Drs. Achmad Sjaifullah, M.Sc., Ph.D
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MAKALAH UTAMA
(KEYNOTE SPEAKER)

1

Desain Antenna untuk sistem Synthetic Aperture Radar untuk Pesawat tanpa awak type MALE
(Medium Altitude Long Endurance)
Farohaji Kurniawan
Penerbangan, Antena, dan Remote Sensing
Lapan – Rumpin
*email :farohaji.kurniawan@lapan.go.id

ABSTRAK
Indonesia merupakan Negara kepulauan, dengan kondisi alam dan lapscape yang beragam. Hal ini menyebebkan, beberapa area
di Indonesia sulit dijangkau atau pun dipantau dengan menggunakan vehicles ataupun alat transportasi. Terlebih di area terluar
Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun beberapa hutan yang belum terjamah. Tidak hanya masalah infrastruktur namun
medan yang kurang mendukung dan juga kurangnya fasilitas dan alat. Jika menilik pada hal tersebut, kepentingan untuk
melakukan penelitian atau rancanga bangun sebuah wahana yang dapat menjawab pekerjaan rumah tersebut adalah sebuah
keharusan. Selain dari pada itu luasnya area Indonesia merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pelaku remote sensing,
untuk melakukan berbagai pengembangan dan penelitian dalam upaya melahirkan sebuah teknologi yang dapat melakukan
pemantauan dan pemetaan seluruh area Indonesia dengan detail dan menyeluruh. Maka dari itu, Pusat Teknologi Penerbangan,LAPAN, mencoba menjawab tantangan tersebut dengan berbagai program pengembangan pesawat tanpa awak (LSU series –
Lapan Surveillances UAV), Program PRN N219, Program PRN N219 Amphibi, dan Program PRN MALE UAV (Medium
altitude Long Endurance). Program Prioritas Riset Nasional (PRN) MALE UAV adalah sebuah projek sekala nasional yang
melakukan penelitian, rancang bangun dan fabrikasi sebuah pesawat nir wak dengan kemampuan yang handal, dapat terbang
dengan kecepatan diatas 200km/h, dengan ketinggaian kurang lebih 7km, dapat melakukan penerbangan selama kurang lebih
24jam dan dapat membawa berbagai payload/muatan. Pada PRN MALE (Elang Hitam) kombatan ini, dilaksanakan oleh BPPT
sebagai koordinatar, dengan anggota konsorsium diantaranya; LAPAN, Dislitbang AU, Kementrian pertahanan, PT. LEN, PT.
DI, dan PT DI. Pada konsorsium ini, Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) LAPANdipercaya untuk melaksanakan
Development SAR system, dimana LAPAN juga pernah melakukan pengembangan SAR system untuk satelit. Sistem SAR
memegang peranan penting pada program PRN ini, dimana Elang Hitam (EH) didesain untuk melakukan penerbangan selama
lebih dari 24jam baik siang ataupun malam dan dalam berbagai cuaca dan berbagai misi. Sistem SAR mampu melakukan
capturing image, dalam berbagai cuaca, kondisi, siang maupun malam. Dan dapat digunakan dan diimplementasikan untuk
berbagai kepentinga. Sebagai contoh; mitigasi bencana, pengintaian, surveillance, bahkan mampu menembus rooftop dari
pepohonan. Pada Sebuah SAR system, sistem antenna memegang peranan penting sebagai sensor dari sistem SAR system
tersebut. Dimana antenna transmitter akan melakukan pengiriman gelombang pada obyek yang disasar, kemudian refleksi
gelombang balik dari obyek yang disasar tersebut akan kembali diterima oleh antena penerima. Selain dari pada itu sistem
antenna juga dimanfaatkan sebagai pengirim data pada real time SAR system. Dalam penelitian ini, dikembangkan antena Sband untuk telemetri dan command, antena X-band untuk komunikasi data dan sensor SAR pada mikrosatelit. Frekuensi tengah
antena komunikasi S-band dan X-band masing-masing adalah 2.25GHz dan 8.2GHz. Antena S-band memiliki frekuensi operasi
2.2GHz hingga 2.3GHz, dan penguatan maksimum adalah 5dBic. Kemudian antena komunikasi data bekerja pada 8.0GHz
hingga 8.4GHz, dan minimum gain adalah 10dBic. Antena X band untuk sensor SAR memiliki bandwidth 800MHz, di mana
frekuensi tengah, terendah, dan tertinggi masing-masing adalah 9.4GHz, 9.0GHz, dan 9.8GHz. Antena yang diusulkan dari
sensor SAR memiliki Left Handed Circuplar Polarization (LHCP) dengan persyaratan penguatan minimum hingga 5dBic untuk
satu tambalan. Hasil pengukuran menunjukkan antena yang diusulkan memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan spesifikasi
yang dibutuhkan. Perancangan antena bertujuan untuk komunikasi satelit dan sensor SAR X-band diimplementasikan untuk
platform mikro-satelit dan UAV. Perbandingan antara hasil pengukuran dan simulasi menunjukkan kesesuaian yang baik pada
karakteristik antena. Untuk antena S-band, impedance bandwidth dari hasil simulasi diperoleh 90%, sedangkan untuk hasil
pengukuran diperoleh 51% dengan menggunakan finite ground plane. Namun begitu, pencapaian ini telah memenuhi
persyaratan desain, dikarenakan baik pengukuran maupun simulasi telah memenuhi minimum requirement. Axial Ratio
Bandwidth (ARBW) dari simulasi diperoleh 12% dan hasil pengukuran diperoleh 14%. Sedarng, array antena Circulary
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Polarized (CP) microstrip 2 x 2 dengan faktor truncation segitiga untuk komunikasi data X-band telah diusulkan dalam
penelitian ini. Antena ini menggunakan metode sequential rotation dalam desainnya. Phase tersebut bergeser pada setiap patch
yaitu 0o, 90o, 180o dan 270o. Sedang, dimensi total antena adalah 60.92mm x 60.92mm. Hasil percobaan ini menunjukkan
bahwa antena yang diusulkan memenuhi persyaratan minimum dan hasil simulasi. Koefisien refleksinya, hasil pengukuran S11
menghasilkan 20%, dan lebih rendah dari hasil simulasi yaitu 1,9%. Kemudian didapatkan bandwidth axial ratio sebesar 11%,
lebih rendah dari 1,2% dibandingkan hasil simulasi. Pada antena X-band SAR, circular-ring-slot telah berhasil meningkatkan
kinerja reflection coefficient dan ARBW, serta menghasilkan gain yang baik . dari desain ini, dapat menghasilkan impedansce
bandwidth di bawah -10dB sebesar 27%. Dari hasil pengukur menunjukkan hasil yang baik, dan sesuai dengan persyaratan
minimal; yaitu; Impedace bandwidth hingga 16%, dan ARBW 3-dB diperoleh 10,95%. Ini menunjukkan hasil yang sedikit
lebih rendah dibandingkan dengan hasil simulasi. Namun, itu masih dianggap sebagai yang bisa diterima. Semua desain antena
menunjukkan kinerja yang layak dan memenuhi persyaratan minimum. Akan tetapi, hasil yang diukur menunjukkan sedikit
penurunan dibandingkan dengan simulasi. Kasus-kasus ini terjadi karena fabrikasi yang tidak tepat (pengeboran, pemotongan,
pengecingan material, dll.), atau kesalahan dalam proses pengukuran (pemasangan kabel, kehilangan sistem, dll.). Secara
keseluruhan, seluruh desain antena dapat diterima dan luar biasa.
Kata Kunci : MALE UAV, SAR System, Antenna, Propagasi. Circular polarization
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Eksplorasi Material-Material Baru Menggunakan Metode Dinamika Molekul Untuk
Pengembangan Sains dan Teknologi Dalam Bidang Energi Nuklir
Artoto Arkundato
Fisika Komputasi
Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
*email : a.arkundato@gmail.com
ABSTRAK
Kemajuan teknologi dewasa ini dan peningkatan kesejahteraan manusia mempunyai korelasi langsung dengan kebutuhan energi
listrik untuk mendukung berbagai aspek kegiatan manusia. Kebutuhan energi listrik ini bahkan tampaknya ada kecenderungan
mempunyai kurva eksponensial terhadap waktu. Oleh karena itu perlu ada persiapan yang matang bagi negara untuk antisipasi
kebutuhan energi listrik di masa datang. Salah satu pilihan yang sangat menarik (meskipun juga masih ada keraguan pada
sementara orang) adalah menggunakan energi nuklir dalam bentuk PLTN. Pengembangan PLTN tidak lepas dari empat sampai
lima tema besar yaitu (1) Desain fisis reaktor (2) Material reaktor (3) Kajian hukum dan AMDAL (4) Analisis ekonomi dan (5)
Kebijakan dan sosialisasi yang ada. Khususnya untuk material reaktor diantaranya perlu ada penelitian yang serius dan sungguh
sungguh untuk mendapatkan pilihan material yang tepat yang kuat tahan kondisi ekstrem seperti suhu tinggi dan tekanan tinggi
namun memungkinkan untuk dikembangkan dan diproduksi. Penelitian terkait energi nuklir perlu biaya tinggi dan pendekatan
keamanan dan keselamatan yang tepat. Salah satu metode penelitian yang murah dan aman adalah prediksi sifat-sifat bahan
menggunakan metode komputasi khususnya metode simulasi dinamika molekul. Dengan menggunakan metode simulasi
dinamika molekul maka berbagai sifat bahan dari bahan-bahan atau material baru kandidat dapat diprediksi perilakunya dan
kemudian diambil yang terbaik sesuai dengan yang diinginkan untuk aplikasi yang sesuai. Dengan mengajukan berbagai
bentuk, komposisi, struktur dari bahan kemudian disimulasikan dalam berbagai kondisi temperatur, tekanan dan sebagainya
sesuai dengan kondisi dalam reaktror nuklir maka dapat dipilih kndidat terbaik yang diinginkan. Oleh karena itu metode
simulasi dinamika molekul sangat powerful untuk dapat mempercepat pencapaian hasil-hasil riset untuk pengembangan sains
dan teknologi khususnya dalam bidang pengembangan energi nuklir. Ada banyak software yang dapat digunakan untuk tujuan
riset komputasi ini seperti software OVITO, VESTA, MOLDY, LAMMPS, PACKMOL, ATOMSK, LPMD, Quantum
Espresso dan sebagainya. Pada webinar ini akan didiskusikan bagaimana software-software tersebut dapat dimanfaatkan untuk
riset material dalam bidang desain reaktor nuklir. Khususnya riset reaktor berpendingin logam paduan cair yang dewasa ini
mempunyai prospek yang sangat menjanjikan sebagai reaktor generasi IV yang dianggap dapat menggantikan desain reaktor
sebelum-sebelumnya.
Kata Kunci : PLTN, Simulasi, Dinamika Molekul
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Peran Fisika/Geofisika dalam menghadapi Peluang dan Tantangan Pengembangan Volcano Hosted
Geothermal untuk Mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030)
Sukir Maryanto
Volcano dan Geothermal Research Center
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya
e-mail: sukir@ub.ac.id
ABSTRAK
Sejak deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun
2015, masyarakat di semua negara mulai memandang penting pembangunan berkelanjutan untuk diimplementasikan.
TPB/SDGs menjadi isu penting pada saat ini. Semua aktivitas dari semua aspek dan bidang bermuara untuk mencapai dan
mendukung TPB/SDGs baik tujuan tunggal ataupun interkoneksi. Bidang-bidang Fisika terdiri dari berbagai bidang yang bisa
diimplementasikan dalam pencapaian TPB baik tunggal maupun interkoneksi seperti, bidang Fisika Medis, Fisika Material,
Fisika Instrumentasi, Geofisika, Fisika Komputasi, serta konsep-konsep ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Walaupun
keterkaitan yang paling erat dengan peran Fisika/Geofisika dengan TPB no 4 (Pendidikan Bermutu), namun dengan berbagai
pengembangan aplikasi Fisika/Geofisika dalam berbagai bidang, hal ini dapat mendukung TPB yang lain seperti TPB ke-7, 8,
9, 13, dan 15 secara interkoneksi. Salah satunya dibidang Volcano Hosted Geothermal yang sangat banyak peluang dan
tantangannya. Dengan pengembangan Fisika/Geofisika dibidang tersebut secara signifikan, diharapkan dapat menyentuh
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lebih banyak dan lebih baik lagi.
Kata kunci : Tujuan Pembangun Berkelanjutan, Fisika/Geofisika, Pendidikan Bermutu, interkoneksi, Volcano Hosted
Geothermal
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A.1. Perancangan dan Analisis Jig Uji Vibrasi pada Muatan Sistem Telemetri yang Berbentuk
Tabung
Muksin1,*, Mikhael Gilang Pribadi P.P2, Yudha Agung Nugroho3, Yusuf Giri Wijaya4, Nur Mufidatul Ula5,
Adi Wirawan6
1,2,3,4,5,6

Pusat Teknologi Penerbangan, LAPAN

*

e-mail: muksin.muksin@lapan.go.id

ABSTRAK
Pengujian vibrasi pada muatan sistem telemetri diperlukan untuk mengetahui ketahanannya terhadap vibrasi pada saat
beroperasi. Pengujian vibrasi pada muatan sistem telemetri memerlukan jig uji. Jig uji digunakan sebagai penyalur getaran dari
shaker ke muatan sistem telemetri. Muatan sistem telemetri yang akan diuji berbentuk tabung. Jig uji pada penelitian ini
dirancang menggunakan software SolidWorks. Bahan yang digunakan untuk pembuatan jig uji adalah alumunium. Bahan
alumunium dipilih karena memiliki kekakuan yang baik dengan massa yang relatif kecil. Kekakuan dan massa berpengaruh
terhadap nilai frekuensi alami jig uji dimana harus lebih besar dari rentang frekuensi sistem telemetri saat beroperasi.
Pengambilan data menggunakan 2 buah akselerometer yang ditempatkan pada jig uji. Getaran sine sweep diberikan mulai dari 5
Hz sampai 2000 Hz dengan amplitude konstan sebesar 1g dan sweep rate sebesar 1 octave/minute. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa hasil rancangan jig uji memiliki nilai frekuensi alami sekitar 1700 Hz.
Kata Kunci: Vibrasi, Sistem telemetri, Jig uji, Frekuensi alami, Alumunium
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A.2. Optimisasi Penampang Struktur Roda Pendarat Utama LSU-02NGLD
Fajar Ari Wandono1,*
1

Pusat Teknologi Penerbangan, LAPAN

*

e-mail: fajar.ari@lapan.go.id (corresponding author)
ABSTRAK

Struktur roda pendarat memiliki peran untuk mendukung manuver sebuah pesawat terbang saat di darat seperti taxi, take-off dan landing. Saat ini,
massa dari struktur roda pendarat menjadi aspek yang penting karena berpengaruh pada massa total dari pesawat terbang. Oleh karena itu, banyak
upaya yang dilakukan untuk mengurangi massa dari struktur roda pendarat yaitu dengan melakukan optimisasi struktur. Pada tulisan ini, struktur
roda pendarat yang akan dibahas adalah struktur roda pendarat utama pada pesawat tanpa awak LSU-02NGLD (LAPAN Surveillance UAV seri
02 New Generation Low Drag) yang memiliki panjang bentang sayap 2.9 m dengan massa total sekitar 21 kg. Tujuan dari tulisan ini adalah
melakukan proses optimisasi penampang untuk meminimalkan massa struktur roda pendarat utama. Proses optimisasi dilakukan pada software
elemen hingga dengan memodelkan struktur roda pendarat utama sebagai elemen beam 1D. Terdapat 9 elemen beam pada model struktur roda
pendarat utama. Lebar penampang (w) dan tinggi penampang (h) pada setiap elemen digunakan sebagai design variable. Objective dari proses
optimisasi ini adalah untuk meminimalkan massa dengan constraint tegangan lentur maksimum tidak lebih besar dari 20 MPa, perpindahan arah
y tidak lebih besar dari 1 mm dan perpindahan arah z tidak lebih dari 0.1 mm. Hasil dari optimisasi menunjukkan bahwa pengurangan massa
struktur roda pendarat utama adalah sebesar 50%.
Kata Kunci: struktur roda pendarat utama, optimisasi penampang, elemen hingga
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A.3.

Analisa Vibrasi di Ruang Payload Akibat Vibrasi Engine pada Pesawat Terbang Tanpa
Awak LSU-05 NG
Yusuf Giri Wijaya1,*, Nur Mufidatul Ula2, Muksin3, Mikhael Gilang Pribadi Putra Pratama4
1,2,3,4,

Pusat Teknologi Penerbangan, LAPAN
*

e-mail: yusuf.giri@lapan.go.id

ABSTRAK
Pesawat terbang tanpa awak atau disingkat PTTA dengan tipe LSU-05 NG merupakan salah satu variasi PTTA yang dikembang oleh pusat
teknologi penerbangan LAPAN. LSU-05 NG dirancang untuk dapat membawa payload yang lebih besar dan jangkauan yang lebih jauh
dibandingkan tipe LSU Lainnya. Oleh karena itu, LSU-05 NG dilengkapi dengan mesin yang memiliki daya yang cukup besar. Mesin yang
digunakan pesawat LSU-05 NG adalah mesin piston berkapasitas 170 cc dengan kemampuan 17,5 HP pada rpm maksimum 7000. Mesin pada
PTTA merupakan sumber utama penyebab terjadinya vibrasi di struktur PTTA. Vibrasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan struktur
PTTA dan tidak berfungsinya muatan pada PTTA tersebut seperti, sensor, sistem kontrol dan kamera. Pada penelitian ini akan dilakukan
pengukuran vibrasi di mesin dan di lokasi dimana muatan disimpan di LSU-05 NG. Pengukuran vibrasi dilakukan pada saat LSU-05 NG di
darat. Sensor accerelometer digunakan untuk mengukur vibrasi dan dihubungkan ke sistem akusisi data buatan NI dan ditampilkan dengan
LabVIEW. Data yang akan diambil adalah data percepatan dan frekuensi dengan variasi nilai RPM pada mesin LSU-05 NG. Dengan dilakukan
pengukuran tersebut maka karateriktik vibrasi yang disebabkan oleh mesin di struktur LSU-05 NG khususnya di lokasi muatan disimpan dapat
diketahui.
Kata Kunci: Mesin, Vibrasi, Accelerometer, LabVIEW, PTTA
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A.4. Pengukuran Vibrasi Hexacopter Drone Menggunakan Sensor Accelerometer MPU6050

Agus Hendra Wahyudi1,*, Eca Indah Anggraini2
1

Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN
Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jendral Sudirman

2

*

e-mail: agus.hendra@lapan.go.id (corresponding author)

ABSTRAK
Penggunaan Drone untuk kebutuhan sipil semakin marak akhir-akhir ini, misalnya untuk penyemprotan pupuk dan pestisida tanaman,
surveillance areal perkebunan dan pertanian hingga areal terdampak bencana alam. Berbagai macam sensor bisa dibawa oleh drone seperti
kamera optik, LIDAR dan synthetic aperture radar (SAR) untuk kebutuhan remote sensing. Hexacopter adalah salah satu drone yang memiliki 6
propeller memiliki daya angkat yang cukup besar untuk misi pertanian maupun cargo. Vibrasi pada hexacopter bisa menimbulkan
ketidakfokusan gambar hasil pemotretan, maupun radar sensor dan muatan lainnya. Oleh karena itu penelitian vibrasi pada mounting muatan
hexacopter perlu dilakukan. Perancangan pengukuran menggunakan sensor accelerometer 3 sumbu MPU 6050 dengan pengujian kondisi drone
diam, altitude hold (terbang tetap melayang diketinggian tertentu) dan manuever naik/turun. Data accelerometer dalam domain waktu diubah ke
domain frekuensi dengan FFT untuk mengetahui getarannya. Dari hasil pengujian 3 kondisi drone, karakter getaran bisa dihasilkan dan menjadi
masukan bagi desain mounting muatan sensor drone, ataupun membuat kompensasi gerakan vibrasi dalam pengolahan data sensor sehingga
menjadi lebih baik.
Kata Kunci: vibrasi, drone, accelerometer
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A.5. Pemodelan Struktur FeNi (110) Menggunakan Metode Density Functional Theory (DFT)
Victor Reynaldi* , Triati Dewi Kencana Wungu2
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung
*e-mail: victorreynaldi@students.itb.ac.id

ABSTRAK
Material FeNi merupakan material yang banyak digunakan salah satunya karena memiliki ketahanan korosi yang baik. Struktur
FeNi sangat diperlukan sebagai informasi dasar dalam pemodelan material untuk mempelajari sifat ketahanan korosi FeNi
secara fundamental. Penelitian yang kami lakukan berhasil memperoleh struktur permukaan FeNi (110) paling stabil melalui
variasi komposisi dan konfigurasi Ni pada permukaan FeNi. Kami melakukan optimasi geometri berdasarkan perhitungan
Density Functional Theory (DFT) untuk menentukan struktur FeNi (110) paling stabil dari setiap variasi komposisi dan
konfigurasi Ni pada permukaan FeNi. Variasi komposisi Ni pada permukaan FeNi dilakukan dari 35% sampai 45%. Kami
memperoleh struktur permukaan FeNi (110) paling stabil dengan komposisi Ni sebesar 45%. Komposisi Ni yang diperoleh
sesuai dengan komposisi Ni pada material FeNi dengan ketahanan korosi yang baik berdasarkan hasil eksperimen. Hasil dari
penelitian yang kami peroleh dapat dijadikan sebagai acuan model permukaan FeNi untuk mempelajari sifat ketahanan korosi
material FeNi secara fundamental.
Kata Kunci: pemodelan FeNi (110), density functional theory
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A.6. Simulasi Karakteristik Fotodioda GaAs: Pengaruh Variasi Ketebalan terhadap Daya Emisi
Spontan Fotodioda GaAs dengan Iluminasi Menggunakan Infra Red 870 nm
Ayu Kristina1, Endhah Purwandari2,*, Faiza Nur Laila3 dan Wenny Maulina4
1,2,3,4

Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember
*

e-mail: endhah.fmipa@unej.ac.id

ABSTRAK
Emisi spontan yang terjadi di dalam sebuah fotodioda banyak dimanfaatkan dalam teknologi laser maupun diaplikasikan
sebagai sebuah fotodetektor. Proses emisi spontan dapat terjadi jika pada sebuah fotodioda diiluminasi oleh sebuah sumber
energi foton yang nilainya berada di sekitar energi gap dari bahan dasar fotodioda. Interaksi antara foton dan elektron di dalam
bahan akan menyebabkan terjadinya eksitasi elektron dari pita valensi menuju pita konduksi. Proses rekombinasi elektron
menuju daerah groundstate menghasilkan emisi gelombang elektromagnetik pada daerah energi di sekitar energi gap fotodioda.
Daya emisi spontan yang dihasilkan dalam hal ini dipengaruhi oleh geometri dari fotodioda. Paper ini menyajikan hasil
penelitian mengenai pengaruh variasi ukuran bahan terhadap karakteristik emisi spontan fotodioda GaAs. Parameter yang
dianalisis adalah hasil perhitungan daya emisi spontan fotodioda pada variasi ketebalan dari devais. Iluminasi cahaya yang
menjadi sumber energi datang menggunakan infra red pada panjang gelombang 870 nm. Fotodioda divariasikan pada ketebalan
(0,5-1) m dengan lebar konstan sebesar 5 m. Hasil simulasi menunjukkan bahwa daya maksimum dari emisi spontan
fotodioda mengalami penurunan saat ketebalan bahan divariasi dari (0,5-0,69) m. Emisi spontan bersifat stabil saat fotodioda
dibuat pada ketebalan (0,69-1) m dengan daya maksimum yang dihasilkan sebesar 5,23x10 18 m-3s-1.
Kata Kunci : Emisi spontan, Fotodioda, GaAs, daya maksimum, infra red 870 nm
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A.7. Karakteristik Emisi Spontan Fotodioda GaAs akibat Iluminasi Cahaya Tampak
Faiza Nur Laila1, Endhah Purwandari2,*, Ayu Kristina dan Misto3
1,2,3

Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
*

e-mail: endhah.fmipa@unej.ac.id

ABSTRAK
Fotodioda merupakan jenis dioda semikonduktor yang berfungsi mendeteksi cahaya dengan cara mengubah sinyal cahaya menjadi arus listrik
dengan kemampuan resistansi yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan intensitasnya. Semakin besar iluminasi cahaya yang mengenai
fotodioda maka semakin kecil resistansinya, begitu pula sebaliknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari devais fotodioda yaitu
kemampuan dalam mengemisikan foton. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik emisi spontan dari devais fotodioda GaAs
melalui variasi nilai panjang gelombang foton datang. Variasi nilai panjang gelombang yang diberikan berada pada daerah spektrum cahaya
tampak, yakni dengan mengambil nilai dari 445 nm – 875 nm. Karakteristik emisi spontan dari devais digambarkan dalam bentuk grafik yang
menunjukkan hubungan antara energi foton (eV) cahaya yang dihamburkan terhadap daya maksimum emisi per satuan luas dan energi (1/m2s).
Kurva daya emisi spontan yang dihasilkan oleh GaAs untuk variasi panjang gelombang foton datang memiliki nilai maksimum pada saat devais
menerima iluminasi cahaya tampak pada panjang gelombang 725 nm dengan energi foton terhambur sebesar 1,438 eV.
Kata Kunci: Fotodioda, GaAs, cahaya tampak, foton, emisi spontan
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A.8. Simulasi Performa Sel Surya Berbasis Silikon Amorf Terhidrogenasi: Penentuan Koefisien
Difusi Pembawa Muatan dalam Perhitungan Efisiensi Sel Surya
Endhah Purwandari1,*, Agnes Dara Sholeha2, dan Edy Supriyanto3
1,2,3

Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
*

e-mail: endhah.fmipa@unej.ac.id

ABSTRAK
Mekanisme transport pembawa muatan di dalam bahan semikonduktor dapat dipahami berdasarkan konsep difusivitas pembawa muatan. Secara
umum, jumlah pembawa muatan bebas di dalam bahan semikonduktor yang diaplikasikan sebagai perangkat fotovoltaik bergantung pada
gradien konsentrasi pembawa muatan. Tingkat kemudahan di dalam proses difusi pembawa muatan tersebut dapat diukur berdasarkan koefisien
difusi yang bersifat unik untuk setiap bahan. Di dalam artikel ini, nilai koefisien difusi bahan diinvestigasi untuk mendapatkan efisiensi yang
bersesuaian dengan nilai eksperimen. Perhitungan dilakukan dengan menyelesaikan persamaan Poisson dan kontinuitas, menggunakan bahan
yang dimodelkan dalam bentuk 1 dimensi persambungan p-i-n. Bahan yang disimulasikan adalah sel surya berbasis silikon amorf terhidrogenasi
(a-Si:H) yang berbentuk persambungan p-i-n dengan ketebalan masing-masing sebesar 150Å/ 5500Å/ 300Å. Simulasi terhadap perhitungan
koefisien difusi dilakukan dengan menggunakan metode elemen hingga. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai tegangan hubung terbuka
(Voc) dan rapat arus hubung singkat bahan (Jsc) masing-masing adalah sebesar 0,8 V dan 15,61 mA/cm. Nilai ini diperoleh pada saat koefisien
difusi elektron dan hole masing-masing adalah sebesar 9,95 x 102 cm-1s-1 dan 8 x 10-3 cm-1s-1. Nilai efisiensi konversi energi yang diperoleh dalam
hal ini adalah sebesar 7,57 %, dengan deviasi sebesar 1.82 % terhadap data eksperimen.
Kata Kunci: simulasi, sel surya, a-Si:H, koefisien difusi, efisiensi
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A.9. Studi Struktur Elektronik pada Bilayer ZnO
Muhammad Fadlan Raihan1,*, Triati Dewi Kencana Wungu2
1,2

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung,
*

e-mail: 1fraihan1710@gmail.com,

ABSTRAK
Bilayer Nanosheet ZnO (ZnO NSs) adalah struktur dari bahan nano dua dimensi dengan sifat unik yang Sebagian besar masih
belum umum dipakai. Studi ini menganalisis sifat elektronik dari bilayer ZnO NSs dengan metode simulasi DFT menggunakan
VASP. Mekanisme untuk perubahan sifat material telah diselidiki dengan menganalisis partial density of state (PDOS). Telah
ditemukan bahwa optimisasi struktur ZnO menjadi bilayer nanosheet meningkatkan bandgap dari material, dengan binding
energy yang bernilai negatif. Studi ini memberi pandangan tentang sifat fisis dan reaktivitas kimiawi bilayer ZnO NSs yang
dapat mengembangkan beragam potensinya untuk diterapkan dalam perangkat elektronik dan magnetik.

Kata Kunci: Bilayer ZnO, Simulasi DFT, Band Gap
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A.10. Analisis Temperatur Curie dan Kurva Histerisis Material La0,7Sr0,3MnO3 dengan Simulasi
Mikromagnetik
Muhamad Rony Febiantoro1, Lutfi Rohman2 , Sutisna3
Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
* e-mail: elrohman2@gmail.com
ABSTRAK
Bahan LSMO termasuk bahan Colossal Magnetoresistance (CMR) berbasis manganit. Oksida mangan dapat menawarkan
harapan besar dalam teknologi HDD. Bahan CMR dapat menjadi solusi dengan kapasitas penyimpanan data yang semakin
besar dan penggunaan daya rendah. Bahan magnetik CMR salah satunya adalah La0,7Sr0,3MnO3. Penelitian dilakukan dengan
simulasi untuk mendapatkan karakteristik material La0,7Sr0,3MnO3. Metode simulasi menggunakan vampire berbasis
atomistik bahan magnet. Metode perhitunganmonte carlo digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini menganalisis
nilai temperatur Curie dan kurva histerisis material La0,7Sr0,3MnO3dengan variasi ukuran 22 nm, 27 nm dan 32 nm. Nilai
temperatur Curie didapatkan dari hubungan magnetisasi dan suseptibilitas terhadap temperatur. Kurva histerisis didapatkan dari
hubungan antara magnetisasi terhadap medan eksternal. Dalam penentuan nilai medan koersivitas dan medan saturasi pada
kurva histerisis, digunakan variasi temperatur yaitu 0 K, 100 K, 200 K, 300 K, dan 400 K. Hasil simulasi menunjukkan
temperatur Curie pada 27 nm memiliki nilai terbesar dan tidak berubah pada nilai tersebut. Ukuran27 nm diduga sudah
mencapai ukuran kritis. Hasilsimulasi menunjukan sifatkurva Histerisis. Karakteristik kurva 32 nm lebih besar dari pada yang
lain. Semakin besar nilai temperatur maka semakin kecil kurva Histerisis.
Kata Kunci: LaSrMnO3, Temperatur Curie, Kurva histerisis, Simulasi mikromagnetik.
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A.11. Studi Resonansi Ferromagnetik Magnetit (Fe3O4) Bentuk Thin Film Menggunakan Simulasi
Mikromagnetik
Syefira Salsabila1, Lutfi Rohman2, dan Endhah Purwandari3
Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
*

e-mail: elrohman2@gmail.com

ABSTRAK
Fe3O4 adalah magnet paling kuat di antara oksida-oksida besi yang lain. Magnetit Fe3O4 diaplikasikan sebagai magnet
permanen. Kurva histerisis magnet permanen Fe3O4 mempunyai medan koersivitas yang tidak terlalu besar sehingga bahan
tersebut berpeluang cukup baik untuk diaplikasikan sebagai bahan penyerap gelombang RADAR. Simulasi mikromagnetik
dilakukan pada material Fe3O4 berbentuk thin film terhadap kurva histerisis dan resonansi ferromagnetik pada berbagai variasi
ketebalan serta variasi panjang sisi, dan dilihat keterkaitannya dengan perubahan lebar pita frekuensi serap gelombang radar
jika variasi ketebalan bahan yang disimulasikan memiliki kelipatan yang sama dengan bahan eksperimen. Variasi ketebalan
pada penelitian ini yaitu 60 nm, 90 nm, dan 120 nm dimana variasi pada eksperimen bernilai 0,6 mm, 0,9 mm, dan 1,2 mm.
Running simulasi mikromagnetik dilakukan untuk mendapatkan kurva histerisis dan frekuensi resonansi bahan Fe3O4. Hasil
simulasi menunjukkan bahwa frekuensi resonansi meningkat seiring dengan bertambahnya ketebalan (panjang sisi tetap).
Sedangkan hubungan frekuensi resonansi dengan panjang sisi thin film berbanding terbalik. Perubahan frekuensi resonansi
bahan Fe3O4 berhubungan erat dengan perubahan lebar pita frekuensi serap dari bahan Fe 3O4. Kurva histerisis yang diperoleh
menunjukkan bahwa material Fe3O4 termasuk bahan hard magnetic.
Kata Kunci: Fe3O4, Frekuensi Resonansi Ferromagnetik, Simulasi Mikromagnetik
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A.12. Analisis Efek Vortex Generator Pada Aerodinamika Airfoil NACA-4412 Menggunakan
Metode CFD
Siti Aisyah Ayudia*, Artoto Arkundato, Lutfi Rohman3
Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
*

sitiaisyahayudia23@gmail.com (corresponding author)

ABSTRAK
Lift coefficient merupakan salah satu fenomena penting dalam menunjang kinerja gaya angkat pada pesawat terbang.
Pesawat Terbang dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni sayap, badan, dan ekor. Penampang sayap pesawat terbang dalam
penelitian ini disebut dengan airfoil. Salah satu upaya untuk meningkatkan gaya lift adalah dengan membuat aliran di
bagian atas airfoil semakin turbulen. Aliran turbulen dapat menarik momentum dari boundary layer, hasil perpindahan
momentum ini memiliki energi yang lebih tahan terhadap adverse pressure gradient (gradien tekanan yang merugikan)
yang dapat memicu terjadinya aliran separasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi aliran separasi dan
meningkatkan gaya angkat adalah dengan penambahan vortex generator pada permukaan atas airfoil, salah satu jenis
vortex generator adalah triangular vortex generator, vortex generator dapat mempercepat transisi dari laminar boundary
layer menuju turbulen boundary layer. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh vortex
generator terhadap aerodinamika NACA-4412 dengan metode CFD (computational fluid dynamic). Hal utama yang akan
diteliti adalah pengaruh triangular vortex generator dengan penataan straight type pada koefisien lift, dengan
membandingkan plain airfoil dan airfoil yang dilengkapi vortex generator dengan variasi angle of attack. Variasi angle of
attack adalah 0 º, 5 º, 10 º, 15 º, penempatan vortex generator 24% dari leading edge. Hasil penelitian diperoleh bahwa lift
coefficient meningkat seiring dengan meningkatnya angle of attack, pengaplikasian vortex generator pada airfoil dapat
meningkatkan lift coefficient dibandingkan dengan plain airfoil. Kenaikan lift coefficient optimum terdapat pada angle of
attack 5º sebesar 13%.
Kata Kunci: airfoil, angle of attack, computational fluid dynamic, vortex generator, solidworks
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B.1. Studi Awal Zone Potensi Gerakan Tanah (Studi Kasus: dusun Brau desa Gunungsari
kecamatan Bumiaji kota Batu)
Didik Yudianto1, Faridha Aprilia2, Salsabila Alvinandora P.3, Tiyas Dwi Kusuma W.4
1,2,3,4

Teknik Geofisika UB
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ABSTRAK

Zone potensi gerakan tanah dapat diidentifikasi menggunakan pendekataan metode geolistrik melalui variasi nilai resistivitas
pada lapisan tanah, struktur bawah permukaan tanah, dan kedalaman bidang gelincir. Metode Geolistrik Resistivitas
Konfigurasi Wenner-Schlumberger menghasilkan variasi nilai resistivitas, yaitu: nilai resistivitas rendah (< 5 Ωm)
diinterpretasikan sebagai lempung jenuh air atau air tanah, nilai resistivitas sedang (5 Ωm sampai 24 Ωm) diinterpretasikan
sebagai soil atau clay, nilai resistivitas tinggi (24 Ωm sampai 67 Ωm) diinterpretasikan sebagai lapisan tuff kedap air. Bidang
gelincir pada kedalaman mulai dari 5 m sampai 15 m, yaitu: batas antara lapisan clay dengan lapisan tuff. Terdapat indikasi
zone potensi gerakan tanah dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda di dusun Brau desa Gunungsari kecamatan Bumiaji kota
Batu.

Kata Kunci : Geolistrik, Garakan Tanah, Line Slide, Kota Batu
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B.2. Pendugaan awal struktur lapisan tanah di kampus Pascasarjana UNNES Berdasarkan data
Geolistrik
Supriyadi1, Khumaedi2, H Wirayuda3
1,2,3
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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian geolistrik di kampus pasca sarjana universitas negeri Semarang. Pada lokasi penelitian dengan
ketinggian bervariasi antara 35 mdpl. Hingga 50 mdpl. Penelitian ini menggunakan konfigurasi wenner dengan mengambil
sampel 3 lintas geolistrik. Hasil penelitian menunjukkan rentang resistivitas di daerah penelitian adalah 0.2 hingga 100 ohm.m.
Dari sini disimpulkan struktur lapisan di daerah ini didominasi oleh lempung pasiran dengan variasi kerapatan.

Kata Kunci: geolistrik, wenner, unnes
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B.3. Identifikasi Panas Bumi di Gunung Iyang-Argopuro Berdasarkan Data Citra Satelit Landsat 8
dan Data Gravitasi Satelit GGMPlus
Ega Abi Bahtiar1,*, Agus Suprianto2, dan Supriyadi3
1,2,3
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ABSTRAK
Potensi panas bumi yang ada di Indonesia cukup besar, sekitar 40% dari total potensi di dunia. Salah satu titik potensi panas bumi yang terdapat di
Indonesia terletak di Kompleks Gunung Api Iyang-Argopuro. Telah dilakukan penelitian menggunakan metode penginderaan jauh dan metode
gravitasi dengan tujuan mempelajari anomai termal dan struktur bawah permukaan menggunakan data citra satelit Landsat 8 dan gravitasi satelit
GGMPlus. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan sebaran manifestasi panas bumi di Kompleks Gunung Api Iyang-Argopuro.
Data citra satelit Landsat 8 terdiri dari band spektral (band 1 – 9) dan band thermal (band 10 dan 11). Data tersebut dilakukan koreksi
radiometrik, koreksi radian dan koreksi reflektan sehingga diperoleh nilai suhu permukaan tanah (LST). Pengolahan data gravitasi satelit
GGMPlus dilakukan dengan koreksi bouguer, koreksi terrain sehingga mendapatkan nilai ABL. Selanjutnya nilai ABL yang terdiri dari anomali
regional dan lokal tersebut dilakukan memisahan menggunakan filter upward continuation untuk memperoleh nilai anomali lokal. Hasil yang
diperoleh dari penelitian ini terdapat lima titik lokasi manifestasi panas bumi yang terdapat di Kompleks Gunung Api Iyang-Argopuro yang
terdapat dibagian utara, tengah, selatan dan bagian timur. Manifestasi di bagian utara memiliki suhu permukaan tanah 24 - 31 ˚C dengan nilai
gravitasi berkisar antara -16 mGal sampai -10 mGal. Manifestasi di bagian tengah memiliki suhu permukaan tanah 24 - 31 ˚C dengan nilai
gravitasi berkisar antara -20 mGal sampai -10 mGal. Manifestasi di bagian selatan memiliki suhu 22 – 31 ˚C dengan nilai gravitasi berkisar
antara -12 mGal sampai -6 mGal. Manifestasi di bagian timur terdapat dua lokasi dengan suhu 22 – 31 ˚C dan nilai gravitasi berkisar antara -12
mGal sampai – 8 mGal, selanjutnya lokasi manifestasi panas bumi dengan suhu 24 – 31 ˚C dan nilai gravitasi berkisar antara -8 mGal samapi -6
mGal. Lokasi kelima manifestasi tersebut memiliki nilai gravitasi yang relatif rendah. Nilai gravitasi rendah diasumsikan memiliki struktur batuan
dengan nilai densitas rendah. Struktur batuan dengan densitas rendah memiliki kemungkinkan terdapatnya zona outflow sehingga menimbulkan
suhu permukaan tanah didaerah tersebut relatif tinggi.
Kata Kunci: Panas bumi, Anomali Gravitasi, Anomali Termal, Zona Outflow
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B.4. Identifikasi Jenis Batuan Bawah Permukaan di Kawasan Selo Bonang Menggunakan Metode
Kelistrikan
Istirhochah11* , Nurul Priyantari2 , dan Supriyadi3
1,2,3
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ABSTRAK

Batu Selo Bonang merupakan nama batuan yang berbunyi unik seperti gamelan yang ditemukan di lembah Gunung Argopuro
Dusun Sumbercandik, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada tahun 2017. Keberadaan Batu Selo Bonang
yang baru ditemukan memungkinkan adanya Batu Selo Bonang yang masih terpendam di bawah permukaan tanah. Batu Selo
Bonang dilihat dari ciri-cirinya termasuk batuan andesit. Identifikasi jenis batuan yang terpendam di bawah permukaan
tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan metode kelistrikan. Metode kelistrikan yang digunakan pada penelitian ini
adalah, yang pertama menggunakan metode geolistrik 2D konfigurasi Wenner pada dua lintasan dengan panjang 35 m spasi 1
m dan n dimulai dari 1-11. Sedangkan yang kedua, dilakukan pengukuran batuan insitu yang terdiri dari pengukuran dimensi,
resistivitas dan frekuensi batuan pada 60 sampel batuan. Hasil yang diperoleh pada penelitian metode geolistrik konfigurasi
Wenner yaitu adanya sebaran batuan andesit yang berada di bawah permukaan pada lintasan 1 dan lintasan 2. Hasil inversi 2D
pada lintasan 1 menunjukkan adanya anomali resistivitas dengan rentang resistivitas (178-352) Ωm ditandai dengan warna
merah-ungu tersebar pada titik pengukuran (3-32) m yang diduga sebagai batuan andesit. Lintasan 2 batuan andesit ditemukan
rentang resistivitas berkisar (210-7806) Ωm pada kedalaman (3,96-5,73) m dengan titik pengukuran (13-24) yang ditandai
dengan warna hijau tua-ungu. Sedangkan pengukuran batuan insitu menghasilkan nilai dimensi batuan, resistivitas batuan dan
frekuensi batuan. Ketiga nilai ini diduga berpengaruh pada perbedaan nada yang dihasilkan Batu Selo Bonang. Resistivitas
batuan pada pengukuran insitu memiliki rentang nilai sesuai dengan rentang resistivitas batuan andesit yang ditemukan pada
lintasan 1 dan lintasan 2. Kata
Kata Kunci: Batu Selo Bonang, Metode kelistrikan, geolistrik, resistivitas, insitu
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B.5. Identifikasi Sebaran Lindi di TPA Pakusari Berdasarkan Citra Geolistrik Resistivitas dalam 3
Dimensi Menggunakan Voxler
Ika Dian Pawarti1,*, Agus Suprianto 2, dan Nurul Priyantari 3
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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian identifikasi sebaran lindi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari,
Kabupaten Jember. TPA Pakusari merupakan TPA terbesar di Kabupaten Jember dengan sistem pengolahan open dumpling. Open dumpling
merupakan pemrosesan dengan menampung, menumpuk, dan membiarkan berbagai jenis sampah baik sampah organik dan anorganik hingga
terjadi pembusukan. Pada proses pembusukan, sampah mengalami dekomposisi biologis hingga menghasilkan lindi jika terkena air hujan, yang
berpotensi mencemari air tanah di sekitar TPA. Penelitian ini bertujuan membuat pemodelan 3D menggunakan Voxler untuk mengidentifikasi
sebaran lindi dan air tanah di TPA Pakusari. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder dari penelitian sebelumnya berupa data
geolistrik resistivitas. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 zona yaitu
zona lindi dengan rentang nilai resistivitas sebesar 0 Ωm-10 Ωm, zona air tanah dengan rentang resistivitas sebesar 20 Ωm-35 Ωm, zona transisi
lindi dengan rentang nilai resistivitas sebesar 10 Ωm-20 Ωm dan air tanah dan zona resistivitas tinggi dengan nilai resistivitas ˃ 35 Ωm. Hasilnya,
zona lindi (0 Ωm-10 Ωm) berada pada sisi timur TPA yang ditandai dengan warna ungu pada peta citra resistivitas 3D, memiliki volume sebesar
13,19 % dari total volume pada citra model. Zona air tanah (20 Ωm-35 Ωm ), menyebar dari sisi utara hingga ke selatan ditunjukan dengan warna
hijau dengan volume sebesar 32,05 % dari total volume peta citra model. Zona transisi lindi dan air tanah (10 Ωm-20 Ωm ) berada pada sisi timur
dari utara sampai ke selatan berdampingan dengan zona lindi dan zona air tanah dicitrakan dengan warna biru dengan volume sebesar 16,87%
dari total volume peta citra model. Zona resistivitas tinggi (˃ 35 Ωm ) berada pada sisi barat dengan citra berwarna kuning yang menempati
volume sebesar 37,89 % dari total volume peta citra model. Zona resistivitas rendah (0 Ωm-10 Ωm) yang diduga zona konsentrasi lindi di TPA
Pakusari memiliki kontur topografi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, yang berpotensi mencemari lingkungan di
sekitar TPA. Adanya saluran irigasi pada arah timur juga menimbulkan potensi penyebaran lindi pada area persawahan dan pemukiman warga di
sepanjang aliran irigasi.
Kata Kunci: resistivitas, geolistrik, voxler, lindi, air tanah.
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B.6. Penentuan Kelas Lahan Berdasarkan Data Geolistrik, Sifat Fisik Tanah, dan Data Kelerengan
DEM di Panti Kabupaten Jember
Yuni Aristasari11* , Nurul Priyantari2 , dan Supriyadi3
1,2,3

Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Jember
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ABSTRAK
Lahan merupakan permukaan bumi yang mempunyai kemampuan berdasarkan dengan kekayaan tanah, batuan, mineral, benda
cair, dan gas di dalamnya. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dapat menyebabkan penurunan
produktivitas lahan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi kelas lahan sehingga penggunaan lahan tepat dan tidak terjadi
penurunan produktivitas lebih lanjut. Departemen Pertanian Amerika Serikat telah mengembangkan klasifikasi tanah menjadi 8
kelas yaitu kelas I sampai kelas VIII. Penelitian ini merupakan kompilasi data geolistrik, sifat fisik tanah dan Data Elevation
Models (DEM) untuk menentukan kelas lahan di Desa Sodong dan Perumahan Panti Asri Kecamatan Panti Kabupaten Jember.
Penentuan kelas lahan dilakukan dengan cara penotasian setiap faktor penghambat (parameter) dengan metode sederhana
checklist.. Hasil penotasian pada faktor penghambat jenis tanah pada lokasi satu sampai lokasi lima secara berurutan ialah T2
(agak halus), kasar (T5); halus (T1) dan T2; T2; T1 dan T2; T1 dan T2. Notasi tingkat erosi pada seluruh lahan memiliki notasi
sama yaitu tidak ada erosi (e0) dan sangat ringan (e1). Kedalaman tanah memiliki notasi lokasi 1 yaitu dalam (K0) dan sedang
(K1)sedangkan lokasi dua sampai lima bernotasi K0. Notasi permeabilitas pada lokasi satu sampai lima secara berurutan ialah
P1 (lambat) dan agak lambat (P2); sedang (P3); P2; P1 dan P2; P1 dan P2. Notasi kemiringan lereng pada lokasi satu yaitu B
(landai), agak miring (C), miring (D); lokasi dua bernotasi datar (A), B, C, D; lokasi tiga bernotasi A, B,C,D; lokasi empat
bernotasi A, B; lokasi lima bernotasi A, B. Hasil penelitian menunjukkan lokasi 1 (lahan kopi) di Desa Sodong dikategorikan
sebagai kelas lahan mendukung garapan intensif (II), sedangkan lokasi 2 (lahan padi), lokasi 3 (lahan sengon), dan lokasi 4,5
(Perumahan Panti Asri) dikategorikan sebagai kelas lahan garapan sangat intensif (I).

Kata Kunci: Lahan, Geolistrik Resistivitas, DEM, Kelas Kemampuan
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B.7. Analisa Patahan Blawan-Gunung Ijen Menggunakan Metode Gradient Tensor Gravity
Agus Suprianto1,*, Supriyadi2, dan Nurul Priyantari3
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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian untuk menganalisa patahan Blawan Ijen menggunakan metode Gradient Tensor Gravity, untuk mengidentifikasi batas
perubahan lateral dan pola struktur patahan yang ada. Langkah pertama dengan membuat sintetik forward model data gravitasi pada kasus
patahan sederhana, kemudian dianalisa menggunakan metode Gradient Tensor. Langkah ini kemudian diterapkan pada data Anomali Gravitasi
Lengkap (ABL) di daerah Blawan-Ijen. Hasilnya, pola patahan yang ada di daerah ini bisa dideteksi dan dianalisa. Batas perubahan lateral akibat
kontras densitas yang berbeda pada daerah patahan bisa diidentifikasi dengan baik.
Kata Kunci: Patahan, gradient tensor, gravity, Blawan-Ijen
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B.8. Aplikasi Migrasi Data Seismik Menggunakan Metode Migrasi Finite Difference (Studi Kasus
Sintetik Modeling Data)
Dimas Sony Santoso1,*, Agus Suprianto2, Supriyanto3
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ABSTRAK
Telah dilakukan migrasi berbasis Seismic Unix pada data 2D model seismik sintetik. Penelitian ini menggunakan data seismik
sintetik sebagai data uji untuk menentukan model yang paling tepat dan hasil terbaik pada migrasi finite difference. Dari hasil
pengujian, model antiklin, graben, layer-cake dan carbonate dipilih sebagai model sintetik yang diterapkan pada migrasi finite
difference. Metode Finite-Difference mampu menangani variasi kecepatan horizontal dengan kemiringan yang terbatas. Dari
penelitian ini terlihat bahwa struktur bawah permukaan dengan variasi kecepatan vertikal dan lateral yang kompleks pada setiap
model mampu digambarkan dengan baik dan saling menunjang dari segi struktur maupun penanganan noise.

Kata Kunci: Finite difference, model, sintetik
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B.9. Pemetaan Daerah Genangan Banjir dan Keterkaitan dengan Penggunaan Lahan, Jenis
Tanah dan Curah Hujan di Kabupaten Konawe Utara
Ervina Ikke Septiyas Putri1, Bowo Eko Cahyono2, dan Agung T. Nugroho3
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ABSTRAK
Konawe utara merupakan wilayah penghasil nikel terbesar di Sulawesi Tengah dan ratusan ribu hektar perkebunan sawit
banyak ditanam. Kejadian banjir yang terjadi pada 2 Juni 2019 merupakan bencana banjir terbesar di daerah tersebut sejak 42
tahun terakhir. Banjir tersebut menyebabkan kerugian materi dan aktivitas masyarakat terganggu. Sebagai upaya mengurangi
resiko bencana dilakukan pemetaan banjir untuk mengetahui daerah yang memiliki potensi banjir dan menganalisa
keterkaitannya dengan faktor terjadinya banjir. Pemetaan daerah genangan banjir mengunakan data Sentinel-1melalui tahap
pengolahan. Distribusi sebaran banjir berdasarkan genangan meliputi 3 kecamatan yaitu pada Kecamatan Oheo, Kecamatan
Asera dan Kecamatan Andowia. Korelasi pearson digunakan untuk mengetahui nilai koefisien korelasi antara distribusi
genangan dengan penggunaan lahan, jenis tanah, dan curah hujan. Nilai korelasi distribusi banjir dengan penggunakan lahan
adalah -0,59 dinyatakan korelasinya sedang, nilai korelasi distribusi banjir dengan curah hujan adalah 0 dinyatakan korelasinya
sangat lemah dan nilai korelasi distribusi banjir dengan jenis tanah 0,88 dinyatakan korelasinya sangat kuat . Hasil korelasi
pearson menunjukkan faktor dominan penyebab banjir di Kabupaten Konawe Utara yaitu jenis tanah.
Kata Kunci : Distribusi banjir, Penggunaan Lahan, Curah Hujan, Jenis Tanah.
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C.1. Potensi Limbah Cangkang Kepiting dalam Pembuatan Biomaterial Hidroksiapatit
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ABSTRAK
Sintesa hidroksiapatit dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode pengendapan basah. Ada enam tahapan pada
proses penelitian, yaitu tahap pertama adalah preparasi dan sterilisasi cangkang kepiting. Tahap kedua adalah kalsinasi cangkang kepiting agar
dihasilkan CaO. Tahap ketiga adalah karakterisasi CaO yang telah dihasilkan tahap sebelumnya menggunakan XRD. Tahap keempat yaitu
mempreparasi CaO hasil kalsinasi dan preparasi bahan yang akan digunakan pada tahap sintesis. Tahap kelima adalah melakukan sintesis
hidroksiapatit. Tahap keenam adalah melakukan karakterisasi XRD dan SEM, dan menganalisis hasil karakterisasi. Hasil dari penelitian yaitu
sintesa biomaterial Hidroksiapatit dari bahan alam yakni limbah cangkang kepiting sebagai bahan dasar tambal gigi telah berhasil disintesa
menggunakan metode pengendapan basah. hidroksiapatit hasil sintesis yang dihasilkan adalah hidroksiapatit dengan fase kristal. Sistem kristal
yang terbentuk adalah hexagonal. Space group senyawa hidroksiapatit yang terbentuk yaitu P 63/m. Terdapat senyawa lain yang terbentuk saat
sintesa hidroksiapatit dari limbah cangkang kepiting yaitu senyawa Mg-whitlockite (Ca9HMgO28P7). Bentuk hidroksiapatit yang terbentuk yaitu
membentuk aglomerasi atau penggumpalan. Dimana karakteristik partikel tunggalnya cenderung berbentuk bentuk spherical (bulat).Untuk
hidroksiapatit dari limbah cangkang kepiting memiliki ukuran partikel hidroksiapatit dengan besar antara 200 – 1000 nm. Ukuran yang paling
besar yaitu 1028 nm dan yang paling kecil sekitar 267 nm.

Kata Kunci: hidroksiapatit, cangkang kepiting, whitlockite, sintesa
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C.2. Pengaruh Penambahan Limbah Air Cucian Beras Terhadap Kinerja Microbial Fuel Cell
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ABSTRAK

Microbial Fuel Cell (MFC) merupakan perangkat sel dengan memanfaatkan peran bakteri dalam proses metabolisme yang
mengoksidasi senyawa-senyawa organik dan anorganik untuk menghasilkan arus listrik. Penelitian ini dilakukan dengan
memanfaatkan MFC yang telah diisi air tanah (lumpur) dan nutrisi organik dari cucian beras. Elektroda dari karbon konduktif
dipasang pada MFC untuk pengukuran tegangan dan arus listrik yang dihasilkan. Daya diukur dengan memanfaatkan
komponen tambahan hambatan melalui pengukuran tegangan dengan menggunakan voltmeter dan pengukuran kuat arus
menggunakan amperemeter. Untuk mengetahui daya diperlukan variasi hambatan (10 Ω, 22.6 Ω, 30 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 200 Ω,
500 Ω, 2000 Ω, 4700 Ω) dengan metode polarisasi. Daya maksimum diperoleh melalui perkalian tegangan dan kuat arus yang
dihasilkan. Pengukuran tambahan yaitu pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman MFC. Pada penelitian
ini memanfaatkan MFC dengan tambahan nutrisi dengan 4 variasi perlakuan. Perlakuan yang pertama dengan tambahan nutrisi
air cucian beras bilasan pertama (872 ppm). Perlakuan yang kedua dengan tambahan nutrisi air cucian beras bilasan kedua (499
ppm). Perlakuan yang ketiga tambahan nutrisi air cucian beras bilasan ketiga (281 ppm). Perlakukan yang keempat tanpa
tambahan nutrisi air cucian beras. Pengamatan tegangan dan kuat arus dilakukan selama 38 hari hari sejak pengisian nutrisi.
Hasil pengukuran selama 30 hari pertama menunjukkan bahwa MFC dengan perlakuan nutrisi air cucian beras bilasan kedua
(konsentrasi 499 ppm) menghasilkan daya listrik yang paling tinggi dibanding yang lain. Daya menurun diikuti oleh MFC
dengan nutrisi air cucian beras bilasan ketiga, diikuti MFC tanpa nutrisi tambahan air cucian beras, dan terakhir MFC dengan
nutrisi air cucian beras bilasan pertama. Pengukuran dilanjutkan hingga 38 hari, MFC dengan perlakuan tambahan nutrisi
menunjukkan tren meningkat, sedangkan pada MFC tanpa nutrisi tambahan menunjukkan penurunan daya mulai hari ke-30.
Nilai pH untuk semua perlakuan berada pada sekitar rentang 5,5-9,0.
Kata Kunci : MFC, Fuel Cell, Air Cucian Beras, Limbah
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C.3. Pengaruh Suhu Karbonisasi Arang pada Pembuatan Membran Komposit Nilon-Arang untuk
Filtrasi Air
Siti Umi Afifah1 , Wenny Maulina2,* , Artoto Arkundato3
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ABSTRAK
Telah berhasil dibuat membran komposit nilon-arang, dimana arang yang dihasilkan berasal dari tanaman eceng gondok. Salah
satu tahapan untuk memperoleh arang adalah melalui proses karbonisasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh
suhu karbonisasi arang aktif dari eceng gondok pada pembuatan membran nilon-arang untuk filtrasi air. Proses karbonisasi
eceng gondok dilakukan dalam furnace dengan suhu karbonisasi 300ºC, 350ºC, 400ºC, 450ºC, 500ºC, dan 550ºC. Selanjutnya
arang diaktivasi secara kimia dengan menggunakan larutan NaOH 25% (b/v). Sintesis membran nilon-arang dilakukan
menggunakan metode inverse fasa, kemudian dilanjutkan dengan proses filtrasi air menggunakan system aliran dead-end.
Pengujian yang dilakukan meliputi pengukuran nilai fluks dan uji swelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai fluks
untuk semua membran menurun selama 1 jam proses filtrasi. Suhu karbonisasi arang pada suhu rendah (dibawah 450ºC)
menunjukkan kinerja membran arang terbaik. Fenomena swelling juga dapat mempengaruhi fluks yang dihasilkan.
Penambahan ketebalan membran selama proses filtrasi dapat mengakibatkan penurunan nilai fluks. Nilon temasuk kedalam
membran hidrofilik, sehingga penambahan arang dengan variasi suhu karbonisasi menyebabkan peningkatan daya serap air.
Kata Kunci: Suhu karbonisasi, membran komposit nilon-arang, fluks air, uji swelling
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C.4. Analisis Gelombang EKG Berbasis Jaringan Saraf Tiruan pada Segmen ST
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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mendeteksi keadaan jantung menggunakan matlab simulink dengan metode jaringan saraf tiruan
pada sinyal elektrokardiogram. Perangkat lunak dirancang dapat mendeteksi keadaan jantung normal dan kelainan jantung.
Data masukan dilatih untuk mengenali pola target sinyal EKG berdasarkan potensial dan waktu pada segmen ST. Keluaran JST
dianalisa potensialnya depresi atau elevasi untuk mengidentifikasi keadaan jantung. Hasil pengujian sistem identifikasi dapat
mendeteksi keadaan jantung normal dan abnormal dengan dilihat dari perubahan pada segmen ST output terhadap segmen ST
EKG data standar. Segmen ST mengalami depresi (penurunan) amplitudo 4 mm ≤ x ≤ 0,5 mm dan mengalami elevasi
(kenaikan) amplitude 1 ≤ x ≤ 4 mm.

Kata Kunci : Jantung, EKG, JST Matlab Sumulink
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C.5. Efek Penambahan TiO2 terhadap Konduktivitas Listrik dari Membran Hibrida Nilon -TiO2
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ABSTRAK

Teknologi membran saat ini telah berkembang pesatdalam kepentingan komersial industri. Hal ini mendorong dilakukannya
berbagai penelitian terutama mengenai inovasi bahan baku membran. Telah dilakukan penelitian mengenai pengukuran
konduktivitas listrik pada membran hibrida nilon-TiO2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan fraksi massa
TiO2 yang tepat berdasarkan nilai konduktivitas listrik. Variasi konsentrasi TiO2 yang digunakan adalah 0,5%, 1%, 3%, 5%,
dan 7% (b/v).Pembuatan membran hibrida nilon-TiO2 dilakukan menggunakan metode inversi fasaPengukuran konduktivitas
listrik membran hibrida dilakukan dengan menggunakan metode plat keping sejajar. Hasil pengukuran terhadap membran
hibrida nilon-TiO2 menunjukkan nilai konduktivitas listrik membran hibrida meningkat seiring dengan penambahan fraksi
massa TiO2, dari (0,66± 0,04)×10-9S/cm untuk membran nilon sampai (9,15 ± 5,71) ×10-9S/cm untuk penambahan fraksi
massa TiO2 5% (b/v). Sementara itu, pada penambahan fraksi massa TiO2 7% (b/v) menyebabkan konduktivitas listrik
membran hibrida mengalami penurunan, dengan diperoleh nilai konduktivitas listrik sebesar (2,31 ± 0,45) ×10-9S/cm
Kata Kunci: Membran hibrida, nilon, TiO2, konduktivitas listrik
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C.6. Pengaruh Derajat Sangrai Terhadap Kadar Asam Klorogenat Kopi Robusta Varietas Lokal
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ABSTRAK
Penyangraian merupakan proses pembentukan rasa dan aroma pada biji kopi yang dipengaruhi oleh waktu dan temperatur
sangrai. Pada umumnya, peningkatan temperatur sangrai dapat menyebabkan penurunan kandungan asam klorogenat pada kopi
robusta. Asam kloroganet adalah salah satu senyawa di dalam biji kopi yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat diukur
berdasarkan nilai absorbansi menggunakan metode spektrofotometri. Di dalam paper ini, kandungan asam klorogenat dari kopi
robusta lokal diidentifikasi dan dianalisis kebergantungannya pada temperatur sangrai. Adapun karakteristik absorbansi asam
klorogenat terhadap gelombang elektromagnetik dianalisis pada rentang panjang gelombang 200-400 nm. Hasil pengukuran
absorbansi dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa absorbansi maksimum terjadi pada panjang
gelombang 290 nm dengan kadar asam klorogenat berkisar (2,06-4,30) %. Penambahan kedelai sebanyak 10% meningkatkan
kandungan asam kolorogenat pada temperatur sangrai 230oC hingga mencapai 5,12%. Penambahan kedelai dengan fraksi
massa 20% dari total jumlah kopi, dapat meningkatkan asam klorogenat dari kopi robusta murni hingga dua kali lipat pada
hampir seluruh daerah temperatur sangrai.

Kata Kunci: Temperatur Penyangraian, Asam Klorogenat, Kedelai, Spektrofotometer UV-Vis, Robusta
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ABSTRAK
Persamaan Cauchy merupakan hubungan empiris antara indeks bias dan panjang gelombang cahaya untuk bahan transparan.
Penentuan karakteristik konstanta Cauchy dilakukan menggunakan larutan garam NaCl, Natrium Benzoat dan Natrium
Glutamat dengan menggunakan metode difraksi cahaya. Untuk memperoleh persamaan Cauchy dari sebuah bahan, maka
dilakukan pengukuran terhadap nilai indeks bias garam NaCl, Natrium Benzoat dan Natrium Glutamat dengan menggunakan
tiga sumber cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda-beda. Variasi konsentrasi yang digunakan yaitu mulai dari 0%,
2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17,5%, sampai 20% dengan lima kali pengulangan pada setiap konsentrasi. Nilai indeks
bias yang dihasilkan oleh masing-masing larutan garam NaCl, Natrium Benzoat, dan Natrium Glutamat bergerak secara linier
sesuai meningkatnya konsentrasi. Adapun untuk nilai konstanta Cauchy memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap
konsentrasi. Konstanta Cauchy C3 pada masing-masing bahan memiliki nilai yang paling besar, dan konstanta Cauchy C1 pada
masing-masing bahan memiliki nilai yang lebih kecil dibawah konstanta Cauchy C3. Sedangkan nilai konstanta Cauchy C2 pada
masing-masing bahan memiliki paling kecil dibandingkan nilai C1 dan C3.

Kata Kunci: Difraksi, NaCl, Natrium Benzoat, Natrium Glutamat, Konstanta Cauchy
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D.1. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Bandicam Untuk Pembuatan Video Presentasi Materi Yang
Menarik Dan Interaktif
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ABSTRAK

Pandemi Covid 19 menyebabkan dampak perubahan yang signifikan disemua aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang
pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka langsung, kemudian diubah menjadi pembelajaran
daring. Hal ini menimbulkan permasalahan baik peserta didik maupun guru terutama dalam hal penyampaian materi pelajaran
dan interaksi antara peserta didik dan guru dalam hal memahami materi pelajaran khsususnya adalah materi fisika yang
membutuhkan penjelasan lebih lanjut dengan penghitungan dan turunan rumus. Aplikasi pembelajaran online beberapa sudah
digunakan seperti Whatshapp maupun Google Classroom. Selain itu untuk mengoptimalkan presentasi penyampaian materi,
digunakan aplikasi Bandicam. Bandicam ini dapat digunakan pada semua tipe windows pada komputer maupun laptop. Selain
itu aplikasi Bandicam ini juga terhubung dengan aplikasi lainnya seperti youtube, zoom,maupun windows media player. Hal ini
sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran fisika dalam hal ini adalah materi fluida statis, yang membutuhkan
kombinasi aplikasi dalam menunjang proses pembelajaran. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah melalui
pembelajaran online dengan 2 rombongan belajar dengan 2 variabel perlakuan, selain itu dengan menggunakan penyampaian
materi, penugasan online melalui google form dan kuisioner online untuk mengetahui pengaruh aplikasi Bandicam ini terhadap
respon belajar dan hasil belajar siswa di masa Pandemi Covid 19.
Kata Kunci : Pembelajaran Online, Bandicam, Respon Belajar, Hasil Belajar
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D.2. Penggunaan Aplikasi Logger Pro untuk Menentukan Nilai Viskositas Air
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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian dengan tujuan menentukan nilai faktor redaman osilasi bandul sederhana dan nilai viskositas air
menggunakan tiga variasi massa dan jari-jari bandul serta dua variasi diameter wadah. Seiring perkembangan teknologi yang
sangat pesat, pemanfaatan aplikasi seperti Logger Pro dapat membantu siswa maupun pendidik untuk mendukung
pembelajaran eksperimen Fisika pada meteri osilasi bandul sederhana. Metode eksperimen osilasi bandul sederhana dengan
variasi bandul diletakkan pada wadah yang berisi air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk
hidup. Osilasi bandul sederhana pada wadah yang berisi air direkam menggunakan kamera DSLR dalam bentuk video
kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Logger Pro untuk memperoleh nilai faktor redaman osilasi bandul sederhana
sehingga dapat dicari nilai viskositas air. Hasil yang diperoleh nilai faktor redaman osilasi bandul sederhana pada kedua wadah
yaitu wadah A diperoleh ̅
0,0475 ± 0,0003 s-1 ; ̅
0,0392 ± 0,0005 s-1 ; ̅
0,0369 ± 0,0004 s-1, sedangkan pada
-1
-1
wadah B diperoleh ̅
0,0520 ± 0,0004 s ; ̅
0,0414 ± 0,0006 s ; ̅
0,0384 ± 0,0004 s-1. Nilai viskositas air wadah
2
2
A diperoleh
0,023 ± 0,005 kg/m.s ;
0,033 ± 0,007 kg/m.s ;
0,041 ± 0,009 kg/m.s2 , sedangkan pada wadah B
2
2
diperoleh
0,025 ± 0,001 kg/m.s ;
0,034 ± 0,002 kg/m.s ;
0,043 ± 0,002 kg/m.s2. Nilai viskositas air
menggunakan hukum Stokes pada penelitian lebih besar dari teori, hal ini dipengaruhi oleh wadah yang digunakan tidak jauh
lebih besar dari jari-jari bandul.

Kata kunci: Bandul Sederhana, Faktor Redaman, Viskositas, dan Logger Pro
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D.3. Graphical User Interfaces (GUI) sebagai Media Pembelajaran Fisika untuk Menghitung
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan sejalan dengan program SDGs yang satu diantaranya memiliki tujuan menjamin kualitas pendidikan
yang adil dan inklusif, serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup terutama pada masa pandemi Covid-19 yang
mewajibkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran dari rumah (daring). Peneliti membuat simulasi fisis sederhana pada
konsep usaha dan energi dengan melibatkan model matematika pada Matlab agar peserta didik dapat memahami konsep dengan
lebih baik. Penggunaan Matlab ini membantu mereduksi ketidakpahaman peserta didik terhadap fenomena Usaha dan Energi.
Fokus dari penelitian ini adalah pemanfaatan GUI sebagai prototipe untuk mengidentifikasi kecepatan benda dengan
memberikan variasi nilai massa terhadap energi mekaniknya pada lintasan roller coaster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kecepatan benda pada lintasan akan bertambah terhadap waktu ketika bergerak menurun, dan kecepatan akan berkurang ketika
bergerak naik, perubahan kecepatan ini terjadi saat roller coaster berubah arah.
Kata Kunci: Energi Mekanik, Kecepatan, Matlab.
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ABSTRAK
Energi pengikatan atau bonding energy adalah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan suatu molekul menjadi atom-atom penyusunnya.
Konsep energi ikatan sangat penting untuk memahami pembentukan molekul. Contohnya saja, beberapa unsur ditemukan di alam dalam bentuk
diatomik, seperti oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Beberapa unsur lain ditemukan dalam kondisi monoatomik, seperti unsur gas mulia. Pada
kurikulum pembelajaran, fenomena ini biasanya dijelaskan dengan pendekatan oktet. Pendekatan ini dapat dilengkapi dengan penjelasan panjang
ikatan. Panjang ikatan berbanding terbalik dengan kestabilan ikatan dan energi ikatan. Dengan kata lain, semakin lemah suatu ikatan, energinya
semakin rendah dan panjang ikatannya semakin panjang. Menentukan panjang ikatan dapat dilakukan dengan menggunakan potensial Morse.
Potensial Morse diturunkan dari solusi persamaan Schrodinger untuk sistem osilator harmonik. Hasilnya adalah kurva potensial Morse terhadap
jarak antar atom. Panjang ikatan adalah titik terendah dari kurva tersebut. Pembentukan kurva tersebut dapat dilakukan dengan bantuan software
spreadsheet. Hasilnya adalah kumpulan kurva potensial Morse, di mana pengguna dapat menentukan kekuatan ikatan dan kemungkinan
terbentuknya ikatan tersebut sehingga membentuk molekul diatomik. Diharapkan, pendekatan ini dapat membantu pembelajaran konsep energi
ikatan dan pembentukan molekul.
Kata Kunci: diatomik, energi ikat, potensial morse, spreadsheet
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ABSTRAK
Merebaknya Covid-19 di Indonesia telah menjadi perhatian dari berbagai pihak. Berbagai upaya seperti sosial distancing hingga PSBB dilakukan
untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Hingga munculah suatu istilah “new normal” untuk menghadapi situasi pandemi semacam ini. Maka
dilakukanlah penelitian untuk membangun suatu sistem penyeleksi warga yang masuk ke area Universitas Negeri Malang. Pengunjung yang
dapat masuk pada suatu area hanyalah orang yang memenuhi protokol kesehatan saja. Suhu merupakan salah satu parameter kesehatan yang
harus dipenuhi. Sensor suhu MLX90614 merupakan sensor non-contact, sehingga cocok diaplikasikan pada alat pendeteksi suhu tanpa adanya
kontak fisik dengan objek. Ketika suhu tubuh objek berada di bawah 38˚C arduino akan memerintahkan servo untuk membuka pintu, sedangkan
ketika suhu objek melebihi 38˚C pintu akan tetap terkunci. Selain itu dilakukan juga pendataan orang yang masuk melalui scan barcode Kartu
Tanda Mahasiswa (KTM). Rangkaian hardware yang dibuat diintegrasikan dengan sistem internet of things dan data yang diperoleh dari alat
disimpan pada database. Metode yang dilakukan yaitu melakukan pengujian alat secara langsung untuk mendeteksi suhu dan scan KTM
beberapa mahasiswa Universitas Negeri Malang. Hasil yang diperoleh rangkaian sistem ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat mengirimkan
input data dari sensor ke database dan menampilkannya pada halaman web. Sehingga alat pendeteksi suhu berbasis IoT ini dapat
diimplementasikan sebagai alat pendeteksi suhu dan penyeleksi di pintu masuk khususnya di kondisi pandemi.
Kata Kunci: Covid-19, sensor suhu, internet of things, database.
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi saat ini terjadi sangat cepat dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Salah satu teknologi
yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia adalah teknologi aplikasi sistem pengaman rumah pintar interaktif
(smart house). Sistem pengaman pada rumah pintar ini bahwa teknologi ini memberikan kenyamanan dan efisiensi tinggi
karena teknologi ini menggunakan sistem pengendali jarak jauh yang dapat diterapkan melalui media daring. Hal ini dapat
mengatasi berbagai permasalahan yang sering terjadi pada pengaman rumah yang sebelumnya hanya dikendalikan dengan
sistem manual dan rawan terhadap tindak kejahatan pencurian. Teknologi rumah pintar interaktif yang akan dikembangkan
adalah sistem rumah pintar berbasis arduino yang bekerja otomatis dengan mengandalkan sensor dan tanpa perangkat
pengendali jarak jauh secara wirelessseperti remote control dengan basis apliaksi android. Metode penelitian yang digunakan
oleh tim peneliti adalah kajian jurnal dan buku ilmiah yang mencakup mengenai teknologi rumah pintar, perangkat keamanan
rumah, dan otomatisasi perangkat smart home. Kemudian, peneliti juga menggabungkan perencanaan tim dengan metode
rekayasa dua dimensi dan tiga dimensi untuk model rumah, rekayasa bentuk rangkaian elektronik, dan juga denah kelistrikan
dan keamanan rumah. Akhirnya disajikan dalam bentuk video penjelasan bagi pembaca. Tujuan penciptaan teknologi ini adalah
untuk menciptakan Sistem Pengaman Berbasis Microkontroler Internet Of Things (IoT) sebagai pengaman Rumah Interaktif
sehingga mampu untuk menggantikan sistem keamanan rumah yang sudah digunakan saat ini. Manfaat yang didapatkan
diantaranya adalah memudahkan pengguna fitur smart house interaktif, sehingga dalam penggunaannya menjadi lebih praktis
dan efisien serta ramah disabilitas dan semua kalangan usia. Melihat jauh pembandingan teknologi yang ada di Indonesia dan
juga dengan negara di luar sana tentunya sangat jauh berbeda. Indonesia perlu tetap bergerak maju dalam hal pengembangan
dan inovasi teknologi terutama juga dalam hal keamanan rumah dan pembuatan rumah pintar dengan memanfaatkan Internet of
Things (IoT) dan aplikasi pada android. Hingga nantinya Indonesia dapat menyamai hingga sampai ke tahap melampaui
kemampuan teknologi yang sudah diterapkan di berbagai negara maju dan produk dapat dipatenkan menjadi sebuah sistem
pengaman berbasis Internet of Things (IoT).
Kata Kunci : Sistem Pengaman Rumah, Internet of Things, Rumah Pintar
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