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MOTTO 
 

 
 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh urusan yang lain” 

 (QS. Al Nasyrah: 6-7) 

 

.:jangan pernah berhenti bermimpi, karena kenyataan hari ini adalah 

mimpi-mimpi kemarin:. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat kolektor surya berbentuk 
parabola dan mengetahui pengaruh variasi P (fokus) terhadap intensitas cahaya 
yang dikumpulkan. Telah dibuat empat desain kolektor parabola dengan P=10 cm, 
P=12,5 cm, P=15 cm, P=17,5 cm dan x=20 cm. Pengujian efektifitas 
pengumpulan cahaya dilakukan dengan dua metode yaitu dengan lampu dan laser. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend pengumpulan cahaya yang terjadi 
semakin mendekati fokus (efektif) dengan kecilnya nilai P pada P=10 cm, P=12,5 
cm, P=15 cm, P=17,5 cm. Sehingga dari hasil tersebut efektifitas pengumpulan 
cahaya pada kolektor surya berbentuk parabola dipengaruhi oleh nilai P (fokus).  

 

 

Kata Kunci : koletor surya, parabola, fokus 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to create a parabollic solar collectors and 
find out the influence of variations in P (focus) of the light intensity is collected. 
Has made four collectors parabollic design with P = 10 cm, P = 12.5 cm, P = 15 
cm, P = 17.5 cm and x=20 cm. Testing the effectiveness of light collection is done 
with two methods, namely with the lights and lasers. Results of research indicate 
that the trend collecting light that occurred near the focus (effective) with the 
small value of P at P = 10 cm, P = 12.5 cm, P = 15 cm, P = 17.5 cm. So that the 
results of the effectiveness of collecting solar light collector on the parabola shape 
is influenced by the value of P (focus).  

  
 
Keywords: Solar colector, parabollic, focus 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Konsumsi listrik Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sejalan 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kebutuhan 

listrik diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 6,5% per tahun hingga tahun 2020 

(Muchlis, 2003). Komsumsi listrik Indonesia yang begitu besar akan menjadi 

suatu masalah bila dalam penyediaannya tidak sejalan dengan kebutuhan. 

Kebijakan-kebijakan yang diambil PLN (Perusahaan Listrik Nasional) sebagai 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) penyedia energi listrik semakin 

menunjukkan bahwa PLN sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan listrik 

nasional. Apabila permasalahan penyediaan listrik tidak segera diatasi maka 

sistem perekonomian bangsa Indonesia akan tergangu. 

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah di atas telah dilakukan oleh 

pemerintah dan para peneliti. Salah satunya adalah dengan mencari energi 

alternatif. Dalam penelitian ini, sumber energi alternatif adalah cahaya matahari. 

Pemilihan sumber energi alternatif ini sangat beralasan mengingat  suplai energi 

surya dari sinar matahari yang di terima oleh permukaan bumi mencapai mencapai 

3 x 1024 joule pertahun. Jumlah energi sebesar itu setara dengan 10.000 kali 

konsumsi energi di seluruh dunia saat ini (Minto, 2006). Di negara katulistiwa 

seperti Indonesia melimpahnya tenaga surya yang merata dan dapat ditangkap di 

seluruh kepulauan Indonesia sepanjang tahun merupakan sumber energi listrik 

yang sangat potensial.   

Saat ini pemanfaatan energi surya di Indonesia baru sebatas sel surya atau 

PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Umumnya piranti sel surya 

mengunakan Silikon (Si) dan Germanium (Ge) yang biaya produksinya cukup 

mahal sehingga harga sel surya yang dihasilkan menjadi mahal (Setyorini, 2007). 

Selain itu, dari segi efisiensi sel surya juga masih rendah. 
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Ada teknologi lain yang berkaitan dengan pemanfaatan energi surya yaitu 

dengan teknologi Hybrid Solar Lighting (HSL). HSL  adalah kombinasi baru dari 

teknologi lama yaitu parabola sebagai pengumpul energi matahari dan fiber optik 

sebagai pembawa energi matahari tersebut dari  outdoor ke indoor. Pengunaan 

HSL akan mampu menghemat listrik dikarenakan tingkat pengunaan listrik pada 

siang hari di Indonesia cukup besar. Keuntungan lain,  HSL adalah mengunakan 

energi matahari secara langsung sebagai penerangan tanpa ada sistim listriknya 

sehingga sudah dapat dipastikan sistem ini tidak menghasilkan polusi. 

Pengumpulan cahaya matahari dengan  parabola membutuhkan cahaya 

yang datang sejajar sumbu utama untuk mendapatkan efisiensi yang maksimum. 

Sehingga dibutuhkan kolektor surya yang mengikuti arah pergerakan matahari 

sehingga di dapatkan sumber yang sejajar dengan sumbu utama. Untuk itu, 

kolektor surya dilengkapi dengan teknologi solar tracker sebagai pengerak 

mengikuti pergerakan matahari. Permasalah yang didapatkan dari pengunaan 

solar tracker adalah mahalnya teknologi ini dan peluang kerusakan sistem yang 

cukup besar karena mengunakan komponen elektronik, yang pada akhirnya akan 

berpengaruh pada efisiensi pengumpulan sinar matahari. 

Dari permasalah di atas, tujuan penelitin ini adalah membuat parabola 

sebagai kolektor surya yang mempunyai kemampuan maksimum penangkapan 

cahaya dengan pemasangan tetap. Dengan desain tersebut meskipun matahari 

bergerak tidak akan berpengaruh signifikan pada kemampuan mengumpulkan 

cahaya matahari. Perancangan kolektor parabola dilakukan dengan variasi nilai P 

(fokus) parabola yang berpengaruh pada tingkat intensitas energi matahari yang 

mampu dikumpulkan parabola. Dengan didapatkan energi maksimum 

pengumpulan energi matahari oleh parabola sistem kerja HSL akan menghasilkan 

intensitas penerangan yang maksimum pula.    
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I.2. RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian di atas maka masalah yang akan coba dijawab melalui 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana membuat parabola sebagai kolektor surya? 

2. Bagaimana pengaruh variasi P (fokus)  dalam pembuatan kolektor surya 

terhadap intensitas cahaya  dengan variabel sudut 300 sampai 900  arah 

penyinaran. 

 

I.3. BATASAN MASALAH 

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada: 

1. Kolektor surya berbentuk parabola dipasang pada keadaan tetap.  

2. Koefisien reflektansi dari permukaan reflektor tidak diperhitungkan. 

3. Variasi P (fokus) dilakukan pada empat parabola dengan P=10 cm, P=12,5 

cm, P=15 cm dan P=17,5 cm  pada diameter tetap yaitu10 cm. 

4. Variasi intensitas cahaya pada titik fokus bila suatu cahaya bergerak dari   

300 sampai 900 . 

 

I.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Membuat kolektor surya berbentuk parabola 

2. Mengetahui pengaruh variasi P (fokus) terhadap intensitas cahaya yang 

dikumpulkan. 

 

I.5. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui hubungan antara nilai P (fokus) dengan intensitas cahaya 

yang terfokus pada parabola  

2. Sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya. 
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I.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan.  

BAB II  Tinjauan Pustaka 

BAB III  Metode Penelitian 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V  Simpulan dan saran 

 

 Pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi. Bab II tentang dasar teori. Bab ini berisi teori dasar dari 

penelitian yang dilakukan. Bab III berisi metode penelitian yang meliputi waktu, 

tempat dan pelaksanaan penelitian, alat dan bahan yang diperlukan, serta langkah–

langkah dalam penelitian. Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan 

analisa/pembahasan yang dibahas dengan acuan dasar teori yang berkaitan dengan 

penelitian. Bab V berisi simpulan dari pembahasan di bab sebelumnya dan saran-

saran untuk pengembangan lebih lanjut dari skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Teknologi HSL memang belum berkembang dibandingan dengan solar 

photovoltaic (PV) dan solar thermal. Teknologi HSL pertama kali ditemukan oleh 

Tim peneliti dari Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Department of Energy 

Amerika Serikat (Maxey, 2001). Sistem kerja HSL dapat dilihat pada gambar 2.1  

 

Gambar 2.1 Sistem kerja HSL (Maxey, 2001) 

Dari hasil penelitian tersebut tidak ada data seberapa besar efisiensi dari 

HSL jika tanpa solar tracker. Solar tracker adalah alat yang digunakan untuk 

memposisikan kolektor sehingga mengikuti pergerakan matahari. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari  kolektor surya tanpa 

mengunakan solar tracker dengan tujuan untuk pengembangan HSL di indonesia. 

Permasalah yang didapatkan dari pengunaan solar tracker adalah mahalnya 

teknologi ini dan peluang kerusakan sistem yang cukup besar karena mengunakan 

komponen elektronik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada efisiensi 

pengumpulan sinar matahari 

Pada penelitian tersebut tidak  terdapat data khusus terkait desain kolektor 

yang digunakan. Disisi lain,  penelitian yang berkembang terkait dengan kolektor 

surya saat ini adalah seperti perlakuan variasi lapisan permukaan reflector 
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(O’Connor, 2007). Oleh sebab itu, kemudian kami lakukan penelitian untuk 

pemfokusan energi matahari dengan kolektor surya berbentuk parabola dan 

pemasangan tetap akan tetapi dengan desain parabola yang berbeda nilai 

fokusnya.  

 

II.1 Peredaran Matahari 

Telah diketahui bahwa bentuk bumi yang bulat menyebabkan penyerapan 

radiasi sinar Matahari oleh Bumi berkurang sesuai dengan perubahan posisi 

lintang dari ekuator ke kutub (Gambar 2.2). Selanjutnya, posisi sumbu rotasi 

Bumi yang menyudut 23,5o terhadap bidang orbit Bumi menyebabkan terjadinya 

variasi penyinaran tahunan di permukaan Bumi (Wahyu, 2008).  

 

Gambar 2.2 Variasi intersitas penyinaran Matahari terhadap permukaan 
Bumi (Berner, 1987) 

 
Variasi penyinaran tahunan ini adalah gerak semu peredaran matahari jika 

dilihat dari bumi sepanjang tahun. Pada tanggal 21 Juni, matahari akan terbit di 
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koordinat 23,50 atau sejauh 23,50 arah utara dari khatulistiwa. Sebaliknya di bulan 

Desember tanggal 22, matahari terbit di -23,50 atau sejauh 23,50 arah selatan 

khatulistiwa seperti dijabarkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pergeseran semu letak terbit/terbenamnya matahari dalam 
satu tahun 

no Tanggal dan bulan Kedudukan matahari 

1 21 Maret – 21 juni Antara 00 – 231/20 LU (belahan bumi 

utara) 

2 21 Juni – 23 september Antara 231/20 LU – 00 (belahan bumi 

utara) 

3 23 September – 22 Desember Antara 00 – 231/20 LS (belahan bumi 

seletan) 

4 22 Desember – 21 Maret Antara 231/20 LS – 00 (belahan bumi 

selatan) 

 

II.2  Pemantulan Cahaya 

Cahaya adalah gelombang, tepatnya gelombang elektromagnetik. Ciri 

utama dari gelombang adalah bahwa ia tak pernah diam, sebaliknya cahaya selalu 

bergerak. Benda-benda yang sangat panas seperti matahari dan filamen lampu 

listrik memancarkan cahaya mereka sendiri. Ketika gelombang dari tipe apapun 

mengenai sebuah penghalang datar seperti misalnya sebuah cermin, gelombang-

gelombang baru dibangkitkan dan bergerak menjauhi penghalang tersebut, 

fenomena ini disebut pemantulan (Tipler, 2001). Pemantulan terjadi pada bidang 

batas antara dua medium berbeda seperti misalnya sebuah permukaan udara kaca, 

dalam kasus di mana sebagian energi datang dipantulkan dan sebagian 

ditrasmisikan. 

Pada saat sinar mendatangi permukaan cermin datar, cahaya akan 

dipantulkan seperti pada Gambar 2.3. Garis yang tegak lurus bidang pantul 

disebut garis normal. Pengukuran sudut datang dan sudut pantul dimulai dari garis 

ini. Sudut datang (Өi) adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal (1) dan sinar 

datang (2), sedangkan sudut pantul (Өr) adalah sudut yang dibentuk oleh garis 

normal (1) dan sinar pantul (3). 
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Gambar 2.3 Pemantulan cahaya: Sudut datang sama dengan sudut pantul. 

Berdasarkan gambar 2.3 diketahui bahwa sinar datang, sinar pantul dan garis 

normal terletak pada bidang yang sama, dan besar sudut datang (Өi) sama dengan 

besar sudut pantul (Өr). Dua pernyataan di atas dikenal sebagai hukum 

pemantulan cahaya . 

Өi = Өr ..................................................................................................................................................(1). 

II.3 Cermin Lengkung 

Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya lengkung seperti 

permukaan bola. Cemin ini dibedakan atas cermin cekung (konkaf) dan cermin 

cembung (konveks). Sinar datang pada cermin cekung berhadapan dengan 

permukaan pantul yang bentuknya seperti permukaan dalam bola, sedangkan pada 

cermin cembung sinar datang berhadapan dengan permukaan pantul yang 

merupakan permukaan luar bola. Beberapa istilah yang berkaitan dengan cermin 

lengkung antara lain adalah pusat kelengkungan, verteks, sumbu utama, jari-jari 

kelengkungan, fokus utama, jarak fokus dan bidang fokus. 

 
Gambar 2.4 Penamaan dan penempatan titik dan jarak pada cermin cekung 
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Apa yang disebut pusat kelengkungan di sini adalah pusat kelengkungan 

cermin (C), verteks adalah titik tengah permukaan pantul (O), sumbu utama 

adalah garis lurus yang menghubungkan antara pusat kelengkungan dan verteks 

(CO), jari-jari kelengkungan R merupakan jari-jari bola cermin, fokus utama (F) 

merupakan sebuah titik pada sumbu utama tempat berkumpulnya sinar-sinar 

sejajar yang mendatangi cermin cekung, jarak fokus (f) adalah jarak dari verteks 

ke fokus utama F, dan bidang fokus adalah bidang yang melalui fokus dan tegak 

lurus sumbu utama. Pada cermin cekung berlaku persamaan pembentukan 

bayangan sebagai berikut: 

io SSf
111

+= ......................................................................................(2) 

Dimana So = jarak benda ; Si = jarak bayangan dan f = jarak fokus. 

Hubungan antara jarak fokus f dan jari-jari kelengkungan R dapat 

dijelaskan dengan bantuan gambar 2.5. Sinar-sinar sejajar sumbu utama yang 

menuju ke cermin tampak dipantulkan cermin melalui titik api (fokus) dengan 

persamaan: 

Rf
2
1

=  atau R = 2f ...........................................................................(3) 

Pemantulan sinar ini tetap mengikuti hukum pemantulan cahaya. Jadi 

sudut datang sama dengan sudut pantul. Perlu diingat bahwa sudut-sudut ini 

diukur terhadap garis normal yang pada setiap sudut datang (Өi) atau sudut pantul 

(Өr)  selalu menuju titik pusat kelengkungan C. 

 

Gambar 2.5. Sinar-sinar paraksial sejajar sumbu utama dipantulkan oleh 
cermin menuju titik api F (fokus). 
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II.4 Parabola 

Parabola adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama (aquidistant) dari 

direktriks L  dan fokus F ( Purcell, 2003). Jadi jarak dari garis dielektrik ke 

sepanjang titik-titik pada parabola akan sama dengan jarak ke fokus parabola. 

Berdasarkan pada syarat parabola tersebut didapatkan persaman ( Purcell, 2003). 

y2=4px ................................................................................................(4) 

inilah yang disebut dengan persamaan standar  dari sebuah parabola horisontal  

(sumbu horizontal) terbuka ke kanan. 

 

 

 

 

 

                 

Gambar 2.4. Parabola (Pustekkom Diknas,2007) 

Sifat geometrik yang sederhana dari sebuah parabola merupakan dasar 

dari berbagai aplikasi penting. Sebuah prinsip fisika menyatakan bahwa ketika 

seberkas sinar menabrak permukaan cermin pantul ( reflektion suface), maka 

sudut datang yang dibentuk sinar tersebut akan sama dengan sudut pantulnya. 

Sesuai dengan prisip ini, jika sebuah parabola diputar pada sumbunya membentuk 

semacam kulit pemantul cekung (hollow reflection shell), maka berkas sinar 

sejajar yang berasal dari sumber cahaya difokuskan menuju sebuah titik tunggal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimental. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi pembuatan kolektor 

surya berbentuk parabola. Parabola dibuat dengan variasi P (fokus) dan 

panjang x (permukaan atas sumbu parabola) tetap. Penelitian ini dilakukan di 

Bengkel dan Laboratorium Optik Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas 

Sebelas Maret mulai dari bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Mei 2008. 

Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian antaralain: 

lampu , power suply, busur derajat, laser, solar power meter, statif dan holder, 

stereofom,  mistar serta parabola sebagai kolektor cahaya. Alat dan bahan 

penelitian ditunjukan oleh Gambar 3.1.  

 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

 

(g) 
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Gambar  3.1 Gambar alat dan bahan penelitian a. Lampu; b. Solar Power 
Meter ; c. Desain Parabola; d. Busur dejarat; e. Statif dan holder; f. Mistar; 

g. Laser. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap seperti pada Gambar 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 3.2. Diagram alir tahap-tahap penelitian 

 

Detail tentang langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Persiapan Alat dan Bahan 

Persiapan Alat dan Bahan 

Pembuatan Kolektor Parabola  
 

 Analisa  
 

Simpulan 

Pengujian dengan laser 
 

Pengujian dengan lampu 
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Persiapan alat dan bahan dilakukan dengan menyiapkan Solar Power Meter 

yang digunakan untuk mengukur intersitas cahaya. Penyiapan busur derajat yang 

digunakan untuk pengukuran variasi sudut penyinaran lampu. Selain itu, 

penyiapan sumber cahaya (lampu), laser dan Statif..   

 

3.1.2. Pembuatan kolektor Parabola 

Pembuatan kolektor parabola dilakukan dengan variasi P (fokus) dan 

diameter x tetap sehingga mendapatkan penangkapan energi matahari secara 

maksimum. Variasi dilakukan dengan empat nilai P yang berbeba yaitu P=10 cm, 

P=12,5 cm, P=15 cm, P=17,5 cm dengan x = 10 cm. Bahan yang digunakan 

sebagai kolektor parabola adalah alumunium yang nilai relfektasinya diabaikan. 

3.1.3. Pengujian dengan Lampu 

Pangujian dilakukan dengan mengukur intensitas cahaya matahari pada 

fokus masing-masing kolektor dengan mengunakan Solar Power Meter di ruang 

gelap. Pengujian dengan lampu dilakukan dengan variasi  sudut penyinaran (θ) 

dari 300 sampai 900. Pengambilan data dilakukan sebanyak empat kali pada 

masing-masing desain kolektor surya. Model pengujian dengan lampu ditunjukan 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Model pengujian dengan lampu 

3.1.4. Pengujian dengan Laser 

Pengujian dengan laser dilakukan untuk mengetahui jarak pantulan sinar 

dari titik fokus. Pengujian dengan laser dilakukan dengan variasi  sudut 

penyinaran (θ) dari 300 sampai 900. Pengambilan data dilakukan sebanyak empat 

kali pada masing-masing desain kolektor surya. Model pengujian dengan laser 

ditunjukan Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Model pengujian dengan laser 

3.1.5.  Analisa 

Analisa pada pengujian dengan lampu dilakukan dengan membandingkan 

nilai intenstitas cahaya yang dikumpulkan masing-masing kolektor dengan sudut 

datang sumber cahaya. Sehingga dapat dibuat grafik hubungan intensitas (I) 

dengan sudut penyinaran (θ) cahaya pada masing-masing kolektor, dari nilai 

tersebut dapat diketahui pengaruh nilai P terhadap efektifitas penerimaan. 

Pengujian dengan mengunakan laser sebagai pengukuran jarak pemantulan 

cahaya dari fokus parabola.  Data yang didapatkan  dibuat grafik hubungan antara 

jarak sinar pantul dari fokus (r) dan sudut penyinaran (θ) sehingga dapat diketahui 

desain parabola yang jarak pemantulanya paling dekat dengan titik fokus. Desain 
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kolektor  kolektor surya sebagai aplikasinya adalah kolektor HSL sehingga  jarak 

dari titik fokus ini menjadi sangat penting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini adalah model kolektor surya berbentuk parabola. 

Pembuatan kolektor lakukan dengan fariasi P (fokus) dan diameter tetap yaitu 20 

cm. Pembuatan kolektor  mengunakan cara mekanis dengan bahan alumunium 

yang  nilai koefisien refleksinya tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.  Model 

yang dibuat terdiri dari empat jenis dengan mengunakan sistem persamaan satu 

dengan nilai variasi yaitu P=10 cm P=12,5 cm, P=15 cm, P=17,5 cm dengan x = 

20 cm. 

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

mengunakan lampu dan laser. Pengujian kolektor parabola dengan lampu 

digunakan spesifikasi lampu merk philips, daya 80 Watt, tegangan 220-240 Volt. 

Lampu tersebut memiliki intesitas 232,4 W/m2 dengan jarak penyinaran 70 cm 

diukur dengan Solar Power Meter 1333R data logging. Pengujian parabola 

dilakukan dengan variasi sudut penyinaran dari 300 hingga 900.   

Desain alat penelitian ditunjukkan Gambar 4.1, lampu sebagai komponen 

sumber cahaya ditunjukkan pada bagian (A).  Busur derajat ditunjukkan 

komponen (B), Variasi sudut yang diukur dengan busur derajat dengan nilai sudut 

busur derajat yaitu 300 hingga 900. Nilai sudut 900 adalah nilai dimana lampu 

tegak lurus dengan desain kolektor parabola yang diuji. Bagian (C)  adalah letak 
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Solar Power Meter sebagai alat ukur intensitas pengumpulan cahaya yang 

dipasang pada titik fokus masing-masing desain kolektor parabola yang diuji. 

Kolektor surya sebagai benda uji ditunjukkan dengan komponen (D) masing-

masing desain diletakkan dengan jarak  70 cm dari lampu untuk dilakuan 

pengujian.  

 

 

Gambar 4.1 Desain pengambilan data dengan lampu 
 

Pengujian masing-masing desain kolektor  dilakukan sebanyak empat kali 

pengulangan pengambilan data. Data intensitas pengumpulan cahaya oleh masing-

masing desain kolekor ditunjukkan Tabel 2, data ini merupakan  rata-rata dari  

intensitas pengumpulan cahaya.  

Tabel 2. Data intensitas pengumpulan cahaya dengan lampu 
 

Intensitas Pengumpulan Cahaya (W/m2) 
No 

Sudut 
Penyinaran 

(θ) P=10 P=12.5 P=15 P=17.5 

1 90 1177,3± 7,2 1212,8 ± 5,2 1144,5 ± 12,4 1147,0 ± 2,6 

2 85 926,8 ± 17,9 449,6 ± 12,0 213,8 ± 7,4 916,1 ± 21,2 

3 80 162,5 ± 5,1 87,3 ± 3,6 147,1 ± 3,5 127,8 ± 2,7 

4 75 39,3 ± 0,6 37,5 ± 0,8 26,6 ± 0,2 28,2 ± 4,6 

5 70 21,0 ± 0,8 25,3 ± 0,5 13,7 ± 0,2 17,9 ± 0,7 

6 65 13,5 ± 0,3 17,2 ± 0,2 10,5 ± 0,3 12,7 ± 0,3 

A 
 

 
 

 
B 

 
C 
D 
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7 60 9,7 ± 0,3 12,7 ± 0,1 8,6 ± 0,3 10,2 ± 0,3 

8 55 8,3 ± 0,3 10,5 ± 0,2 7,2 ± 0,1 8,5 ± 0,2 

9 50 6,6 ± 0,2 8,8 ± 0,2 6,7 ± 0,2 7,8 ± 0,3 

10 45 5,7 ± 0,2 7,5  ± 0,2 6,0 ± 0,2 7,1 ± 0,2 

11 40 5,0 ± 0,2 6,5 ± 0,3 5,5 ± 0,3 6,4 ± 0,1 

12 35 4,4 ± 0,3 5,7 ± 0,2 5,1 ± 0,1 6,1 ± 0,1 

13 30 3,7 ± 0,4 5,1 ± 0,2 4,8 ± 0,1 5,7 ± 0,3 
 

Pengambilan data cara kedua dilakukan dengan laser yang memiliki 

panjang gelombang 630-680 nm, dari cara ini dilakukan penembakan laser dengan 

variasi sudut 300 sampai 900 . Laser diletakkan dengan jarak 30 cm dari kolektor 

surya laser. 

Model desain  pengambilan data dengan laser ditunjukan Gambar 4.2.  

Kolektor surya sebagai benda uji ditunjukkan dengan komponen (A), Mistar 

sebagai alat ukur diletakkan pada jarak sejauh jarak fokus dari titik pusat parabola 

ditunjukkan dengan komponen (B). Laser yang digunakan sebagai sumber cahaya 

ditunjukkan komponen (C). Fungsi busur derajat ditunjukkan komponen (D), 

Variasi sudut yang diukur dengan busur derajat dengan besar sudut yang 

disamakan dengan nilai sudut busur derajat yaitu 300 hingga 900. Nilai sudut 900 

adalah nilai dimana lampu tegak lurus dengan desain kolektor parabola yang diuji. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxii 

 

Gambar 4.2 Desain pengambilan data dengan laser  

 

Dari pengujian masing-masing desain kolektor  dilakukan sebanyak empat 

kali pengulangan pengambilan data. Data jarak pemantulan cahaya dari titik fokus 

oleh masing-masing desain kolekor ditunjukkan Tabel 3, data ini merupakan  rata-

rata jarak dari empat kali pengambilan data.  

Tabel 3. Jarak pemantulan cahaya dari titik fokus 

Jarak pemantulan cahaya dari titik focus ( r )  
No 

Sudut 
Penyinaran 

(θ) P=10 P=12.5 P=15 P=17.5 
1 90 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

2 85 1,5 ± 0,1 1,6 ± 0,2 1,9 ± 0,2 2,3 ± 0,2 

3 80 2,1 ± 0,1 2,6 ± 0,3 3,2 ± 0,2 3,9 ± 0,1 

4 75 3,1 ± 0,1 3,7 ± 0,2 4,6 ± 0,3 5,2 ± 0,2 

5 70 4,0 ± 0,0 4,9 ± 0,5 6,1 ± 0,3 6,9 ± 0,1 

6 65 5,1 ±  0,1 6,1 ± 0,3 7,3 ± 0,5 8,4 ± 0,3 

7 60 6,3 ± 0,2 7,6 ± 0,3 9,1 ± 0,6 10,9 ± 0,3 

8 55 7,3 ± 0,2 8,7 ± 0,2 10,5 ± 0,4 12,2 ± 0,4 

9 50 8,3 ± 0,2 10,2 ± 0,2 12,4 ± 0,4 14,2 ± 0,2 

10 45 9,7 ± 0,5 12,4 ± 0,5 15,4 ± 0,5 16,8 ± 0,3 

11 40 12,4 ± 0,5 14,6 ± 0,5 17,8 ± 0,5 20,0 ± 0,0 

12 35 14,5 ± 0,6 17,0 ± 0,0 20,4 ± 0,5 21,8 ± 0,5 

A 
 
 
B 
 
 
 
 
 
C 
 
D 
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13 30 16,0 ± 0,8 19,3 ± 1,0 24,0 ± 0,8 25,5 ± 1,7 
 

4.2. Pembahasan 

Data penelitian pada Tabel 1 yang merupakan data intensitas pengumpulan 

cahaya pada masing-masing desain kolektor dengan mengunakan lampu. Dari 

data tersebut diketahui keefektifan masing-masing desain kolektor yang 

mempunyai perbedaan nilai fokus. Setiap desain kolektor parabola mempunyai 

kemampuan pengumpulan cahaya yang berbeda dipengaruhi oleh nilai fokusnya. 

Perbedaan efektifitas pengumpulan cahaya tersebut dapat terlihat jelas ketika data 

disajikan dalam bentuk grafik hubungan intensitas (I) dengan sudut penyinaran 

cahaya (θ)  seperti Gambar 4.3.  
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Gambar 4.3. Gambar grafik efektifitas pengumpulan cahaya dengan lampu 

 
 Data penelitian dalam Gambar 4.3 menunjukan perdebaan intensitas 

pengumpulan cahaya yang sangat tajam antara cahaya yang datang sejajar sumbu 

utama dengan cahaya yang datang tidak tegak lurus sumbu utama. Proses 

pemantulan cahaya pada kolektor surya dapat ditunjukkan Gambar 4.4.  
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Gambar 4.4 Proses pengumpulan cahaya pada kolektor parabola 
(Mungan,1999) 

 Persamaan parabola dapat dituliskan dalam bentuk  y=mx2, kemiringan 

tersebut dapat diyatakan dalam bentuk Ө sudut datang, maka akan diperoleh 

 mx
dx
dy

2=  kemudian mxm 2=D  sehingga mx2tan =q  

Dari Gambar 4.4 nilai dapat f (fokus) dapat dicari dengan hubungan 

 
q2tan

x
yf += .................................................................................(5) 

dengan mengunakan persamaan identitas trigonometri 

 
22222 41

4
41
2.2

tan1
tan2

2tan
xm

mx
xm

mx
-

=
-

=
-

=
q
qq .................................(6) 

maka dari persamaan (5) dan (6) akan diperoleh 
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library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxxv 

 
m

f
4
1

= .............................................................................................(7) 

Dari persamaan (7) diperoleh bahwa m (gradien) pada kolektor parabola 

mementukan fokusnya atau sebaliknya, fokusnya tergantung pada nilai x (x 

berasal dari gradien m).  

Pada data yang ditunjukan Gambar 4.3 menunjukkan pula bahwa nilai 

pengumpulan masing-masing koletor pada sudut 900 berbeda.  Secara matematis 

setiap desain parabola mempunyai energi pengumpulan cahaya yang sama. Hal 

tersebut sesuai dengan persamaan (8) dan (9) menurut Duffie,1991 dalam 

Maryanto,2009.  

2

4
1

DA p= ..........................................................................................( 8) 

AIE oi ´= .........................................................................................( 9) 

Dimana: 

A = Luas bidang datar kolektor parabola (m2) 

D = Diameter kolektor parabola (m) 

Io = Intensitas lampu (W/m2) 

 

Desain Parabola dalam penelitian ini mempunyai nilai D (Diameter) atau x 

yang sama yaitu 20 cm.  Nilai x yang sama tersebut akan berpengaruh pada  

luasan bidang datar parabola  yang sama pula. Secara matematis  dari persamaan 

(8) dan (9) tersebut tentunya kolektor surya mengumpulkan cahaya matahari 

dengan intensitas sama. Perbedaan Intensitas pengumpulan cahaya tersebut salah 

satunya dipengaruhi oleh rim angle (ψ). Rim Angle adalah sudut antara fokus 

dengan bibir luar parabola seperti pada Gambar 4.5.   Penelitian tentang analisis 

pengaruh rim angle pada Parabolic-Trough Collector  pernah dilakukan Egbo, 

2007 dan hasil penelitian rim angle terbukti berpengaruh pada efisiensi 

pengumpulan cahaya. Pada penelitian ini analisis matematis terkait pengaruh rim 

angle tidak dilakuan.   
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Gambar 4.5 . Rim Angle pada kolektor parabola (Wiliam dan Michael, 2001)  

 Disisi lain, Gambar 4.3 belum dapat diketahui efektifitas pengumpulan 

cahaya para variasi penyinaran sudut yang kecil. Dari gambar tersebut buat 

perbesaran untuk nilai sudut 300 sampai 700 disajikan dalam  Gambar 4.6. Pada  

nilai sudut 300 sampai 700  nilai intensitas cahaya yang dikumpulkan cukup kecil 

berkisar  5 W/m2 sampai 25 W/m2. Hal ini bisa dilihat dari pengumpulan 

intensitas cahaya yang paling besar adalah pada sudut 900. Pengumpulan cahaya 

pada sudut 300 sampai 700 kurang efektif karena nilai intensitas pengumuplan 

lebih kecil dari nilai intensitas sumber cahaya yaitu 232,4 W/m2. Hal tersebut 

karena pada sudut ini sumber cahaya datang tegak lurus kolektor parabola 

sehingga semua cahaya yang datang dipantulkan ke titik fokus, hal ini sesuai 

dengan sifat optik geometris parabola persamaan (7). 
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Gambar 4.6.  Gambar grafik insert sudut 300 sampai 700 Gambar 4.3 

 

Data penelitian dengan mengunakan laser disajikan pada Tabel 2 dalam 

bentuk grafik hubungan jarak dari titik fokus (r) dengan sudut datang (θ)  seperti 

Gambar 4.7. 
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 Gambar 4.7. Jarak pemantulan cahaya dari titk fokus 
 

 Dari hasil grafik di atas tersebut bisa diketahui bahwa semakin kecil nilai P 

(fokus) pang dekat jarak pemantulan sinarnya dari titik fokus dibanding dengan P 

yang lebih besar. Desain parabola yang diuji akan digunakan sebagai kolektor 

pengumpul pada HSL maka jarak pemantulan dari titik fokus di ambil sedekat 
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mungkin. Pada desain tersebut sudut tembakan laser yang paling efektif pada 700 

sampai 900 dengan jarak dari titik fokus 6,9 cm pada desain dengan P=17,5 cm, 

6,075  cm pada desain dengan P=15 cm, 4,9 cm pada desain dengan P=12,5 cm 

dan jarak dari titik fokus 4 cm pada desain dengan P=12,5. Detail terkait grafik 

disajikan dalam Gambar 4.8 yang menunjukan perbedaan nilai tersebut.  
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Gambar 4.8 Grafik insert sudut 600sampai 900 gambar 4.7 

 Dari gambar 4.8 dapat diketahui bahwa semakin kecil nilai P (fokus) maka 

nilai pemantulan cahaya akan semakin dekat dengan titik fokus. Hal ini disesuai 

dengan hukum pemantulan cahaya dimana sudut datang (Өi) sama dengan sudut 

pantul (Өr). Desain koletor parabola semakin kecil nilai P (fokus) maka 

permukaan parabola akan semakin lengkung sehingga memperkecil sudut datang  

(Өi) yang berakibat pada kecilnya sudut pantul (Өr) sehingga data penelitian 

tersebut sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. 

 Pergeseran pemantulan yang terjadi pada kolektor parabola dapat 

dijelaskan pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10.   
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Gambar 4.9 Pemantulan cahaya pada kolektor parabola untuk sinar yang 
sejajar sumbu utama (Wiliam dan Michael, 2001) 
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Gambar 4.10 Pemantulan cahaya pada kolektor parabola untuk sinar yang 

tidak sejajar sumbu utama (Wiliam dan Michael, 2001) 
 
Pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10  di dapatkan analisis secara matematis 

pemantulan cahaya. Total cahaya yang terpantul pada kolektor surya bentuk 

parabola adalah untuk sinar yang datang sajajar sumbu parabola dapat dianalisis 

melalui Gambar 4.9 

 dsldAs ´= ..........................................................................................(10) 

dimana dAs=integral luasan yang memantulkan cahaya, l=panjang permukaan 

dalam kolektor surya, ds=deferensial panjang permukaan ditunjukan Gambar 4.9b 

 
)

2
cos(

)sin(
y
ydp

ds = ....................................................................................(11) 

untuk sudut kecil maka )sin( yy dd = sehingga persamaan 11 menjadi 

)
2

cos(

.
y
ydp

ds = . Substitusi nilai ds  pada persamaan 10  menjadi persamaan 12 

adalah 
)

2
cos(

)sin(
y
ydlp

dAs =  .................................................................................(12) 

Dari nilai tersebut dapat diketahui nilai total cahaya yang dipantulkan (asumsi 

tidak ada kerugian reflektansi)  
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 )
2

cos(
yf bs IdAd = ...............................................................................(13) 

 )
2

cos(
)

2
cos(

)sin( y
y
yf bI

dlp
d =   

 =fd )sin( ydlIb ………………………………………………….....(14) 

 

Pada sinar yang datang tidak sejajar sumbu utama analis mengunakan Gambar 

4.10 didapatkan sebagai berikut. 

)
2

tan(
2

e
p

r
=

D
....................................................................................(15) 

Dari Persamaan (15) diketahui semakin besar nilai e  (sudut penyinaran dengan 

titik nol pada garis yang sejajar sumbu parabola) makan nilai rD  (jarak 

pemantulan dari titik fokus) akan semakin tinggi. Demikian pula semakin besar 

nilai p (panjang fokus) maka nilai nilai rD  juga semakin tinggi. Analisis tersebut 

membuktikan bahwa nilai pengukuran pada kolektor parabola dengan 

mengunakan laser adalah sesuai dengan teori.  
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BAB V 

SIMPULAN dan SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Telah dibuat dan dilakukan penelitian pada empat  desain kolektor 

parabola yaitu P=10 cm, P=12,5 cm, P=15 cm, P=17,5 cm dengan x=20 cm. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa trend pengumpulan cahaya yang terjadi semakin 

mendekati fokus (efektif) dengan kecilnya nilai P pada P=10 cm, P=12,5 cm, 

P=15 cm, P=17,5 cm. Sehingga dari hasil tersebut efektifitas pengumpulan 

cahaya pada kolektor surya berbentuk parabola dipengaruhi oleh nilai P (fokus).  

 

5.2. Saran 

Hal-hal yang perlu disarankan untuk penelitian selanjutnya adalah 

melakukan uji efektifitas  dengan cermin sekunder dan mengunakan fiber optik 

sehingga dapat diketahui keefektifan sistem secara keseluruhan. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 

Data Percobaan dengan Lampu 

 
1.   Data percobaan dengan nilai P=10 cm 
 

Data intensitas cahaya 
pengujian dengan lampu 

(W/m2) No Sudut 

I II III IV 

Intensitas 
Rata-rata 

Standar 
deviasi 

1 90 1180 1173 1186 1170 1177,3 7,2 
2 85 953,3 921,1 915 917,6 926,8 17,9 
3 80 158,6 160 161,3 170 162,5 5,1 
4 75 39,2 38,6 39,4 40 39,3 0,6 
5 70 20,2 21,9 20,5 21,5 21,0 0,8 
6 65 13,6 13,1 13,4 13,7 13,5 0,3 
7 60 9,7 9,6 9,4 10 9,7 0,3 
8 55 8,5 7,9 8,6 8,3 8,3 0,3 
9 50 6,8 6,7 6,3 6,4 6,6 0,2 
10 45 5,4 5,8 5,9 5,8 5,7 0,2 
11 40 5 4,8 5,2 5 5,0 0,2 
12 35 4,8 4,2 4,4 4,2 4,4 0,3 
13 30 3,9 4,1 3,3 3,4 3,7 0,4 

 
 
2.   Data percobaan dengan nilai P=12,5 cm 

Data intensitas cahaya 
pengujian dengan lampu 

(W/m2) No Sudut 

I II III IV 

Intensitas 
Rata-rata 

Standar 
deviasi 

1 90 1219 1215 1209 1208 1212,8 5,2 
2 85 452,4 465 443,4 437,5 449,6 12,0 
3 80 90,5 88,7 87,7 82,2 87,3 3,6 
4 75 37,9 38,3 36,5 37,3 37,5 0,8 
5 70 24,7 25,4 25,2 25,9 25,3 0,5 
6 65 17,4 17,2 17 17,2 17,2 0,2 
7 60 12,7 12,6 12,7 12,6 12,7 0,1 
8 55 10,2 10,7 10,5 10,7 10,5 0,2 
9 50 8,9 8,7 8,9 8,5 8,8 0,2 
10 45 7,2 7,4 7,7 7,6 7,5 0,2 
11 40 6,1 6,8 6,5 6,6 6,5 0,3 
12 35 5,8 5,4 5,6 5,9 5,7 0,2 
13 30 5 5,2 5,2 4,8 5,1 0,2 
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3.   Data percobaan dengan nilai P=15 cm 
 

Data intensitas cahaya 
pengujian dengan lampu 

(W/m2) No Sudut 

I II III IV 

Intensitas 
Rata-rata 

Standar 
deviasi 

1 90 1143 1162 1133 1140 1144,5 12,4 
2 85 222 205 211 217 213,8 7,4 
3 80 148,5 150 148 142 147,1 3,5 
4 75 26,4 26,8 26,3 26,7 26,6 0,2 
5 70 13,5 13,9 13,7 13,5 13,7 0,2 
6 65 10,2 10,6 10,2 10,8 10,5 0,3 
7 60 8,5 8,9 8,3 8,6 8,9 0,3 
8 55 7,1 7,2 7 7,3 7,2 0,1 
9 50 6,4 6,6 6,9 6,8 6,7 0,2 
10 45 5,9 5,8 6,3 6,1 6,0 0,2 
11 40 5,8 5,2 5,4 5,4 5,5 0,3 
12 35 5,2 5,2 5 5 5,1 0,1 
13 30 4,8 4,8 4,7 5 4,8 0,1 

 
 
4.   Data percobaan dengan nilai P=17,5 cm 
 

Data intensitas cahaya 
pengujian dengan lampu 

(W/m2) No Sudut 

I II III IV 

Intensitas 
Rata-rata 

Standar 
deviasi 

1 90 1148 1144 1150 1146 1147,0 2,6 
2 85 932,2 934,5 907,5 890 916,1 21,2 
3 80 130,5 126,8 124,4 129,3 127,8 2,7 
4 75 34,5 27,8 26,9 23,4 28,2 4,6 
5 70 17,1 18,1 17,6 18,6 17,9 0,7 
6 65 13,1 12,5 12,4 12,6 12,7 0,3 
7 60 10,5 10,2 9,8 10,2 10,2 0,3 
8 55 8,3 8,7 8,5 8,5 8,5 0,2 
9 50 7,7 7,5 7,9 8,1 7,8 0,3 
10 45 6,9 7,1 7,1 7,3 7,1 0,2 
11 40 6,4 6,5 6,2 6,3 6,4 0,1 
12 35 6,3 6,1 6 6,1 6,1 0,1 
13 30 5,3 5,9 5,6 5,8 5,7 0,3 

 
Keterangan: Maksud I,II,III,IV pada tabel adalah pengujian ke 1, ke 2, ke 3 dan 

ke 4 
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Lampiran 2 

Data Percobaan dengan Laser 

 
1.   Data percobaan dengan nilai P=10 cm 
 

Data jarak percobaan dari titik 
fokus ( r )  percobaan dengan laser No Sudut 

I II III IV 

 r (Rata-
rata)  

Standar 
deviasi 

1 90 0 0 0 0 0,0 0,0 
2 85 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 0,1 
3 80 1,9 2 2,1 2,2 2,1 0,1 
4 75 3 3,1 3,2 3,1 3,1 0,1 
5 70 4 4 4 4 4,0 0,0 
6 65 5 5 5,1 5,2 5,1 0,1 
7 60 6 6,2 6,5 6,4 6,3 0,2 
8 55 7 7,5 7,5 7,2 7,3 0,2 
9 50 8,5 8 8,5 8,2 8,3 0,2 
10 45 9 10 10 9,8 9,7 0,5 
11 40 12 13 12,5 12 12,4 0,5 
12 35 14 14 15 15 14,5 0,6 
13 30 15 16 16 17 16,0 0,8 

 
 
2.   Data percobaan dengan nilai P=12,5 cm 
 

Data jarak percobaan dari titik 
fokus ( r )  percobaan dengan laser No Sudut 

I II III IV 

 r 
(Rata-
rata)  

Standar 
deviasi 

1 90 0 0 0 0 0,0 0,0 
2 85 1,9 1,5 1,5 1,6 1,6 0,2 
3 80 3 2,5 2,5 2,5 2,6 0,3 
4 75 4 3,5 3,5 3,6 3,7 0,2 
5 70 5,5 4,5 5 4,6 4,9 0,5 
6 65 6,5 6 6 6 6,1 0,3 
7 60 8 7,5 7,5 7,5 7,6 0,3 
8 55 9 8,5 8,5 8,6 8,7 0,2 
9 50 10,5 10 10 10,1 10,2 0,2 
10 45 13 12 12 12,5 12,4 0,5 
11 40 15 14 14,5 15 14,6 0,5 
12 35 17 17 17 17 17,0 0,0 
13 30 20 18 19 20 19,3 1,0 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlviii 

3.   Data percobaan dengan nilai P=15 cm 
 

Data jarak percobaan dari titik 
fokus ( r )  percobaan dengan laser No Sudut 

I II III IV 

 r 
(Rata-
rata)  

Standar 
deviasi 

1 90 0 0 0 0 0,0 0,0 

2 85 1,6 2 1,8 2 1,9 0,2 

3 80 3,1 3,5 3 3,2 3,2 0,2 

4 75 4,5 5 4,2 4,5 4,6 0,3 

5 70 6 6,5 5,8 6 6,1 0,3 

6 65 7 8 7 7,3 7,3 0,5 

7 60 9 10 8,5 9 9,1 0,6 

8 55 10,5 11 10 10,5 10,5 0,4 

9 50 12,5 13 12 12,2 12,4 0,4 

10 45 15 16 15 15,5 15,4 0,5 

11 40 17 18 18 18 17,8 0,5 

12 35 20 21 20 20,5 20,4 0,5 

13 30 25 24 23 24 24,0 0,8 
 
4.   Data percobaan dengan nilai P=17,5 cm 
 

Data jarak percobaan dari titik 
fokus ( r )  percobaan dengan laser No Sudut 

I II III IV 

 r 
(Rata-
rata)  

Standar 
deviasi 

1 90 0 0 0 0 0,0 0,0 
2 85 2,5 2,5 2 2,2 2,3 0,2 
3 80 3,8 4 3,8 4 3,9 0,1 
4 75 5,3 5,4 5 5,2 5,2 0,2 
5 70 7 7 6,8 6,8 6,9 0,1 
6 65 8,5 8,7 8 8,3 8,4 0,3 
7 60 11 11 10,5 11 10,9 0,3 
8 55 12,5 12,5 11,8 12 12,2 0,4 
9 50 14,5 14,2 14 14 14,2 0,2 
10 45 17 16,5 16,5 17 16,8 0,3 
11 40 20 20 20 20 20,0 0,0 
12 35 22 22 21 22 21,8 0,5 
13 30 28 25 24 25 25,5 1,7 

 
Keterangan: Maksud I,II,III,IV pada tabel adalah pengujian ke 1, ke 2, ke 3 dan 

ke 4 
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