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LANDASAN TEORI

2.1 Optimasi

Kalimat optimasi sifatnya termasuk global, karena banyak digunakan

sebagai kata kunci paling populer, oleh karena itu saya akan menjelaskan apa itu

optimasi yang sepertinya masih banyak yang bingung. Optimasi secara umum

adalah untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan

untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan, sehingga optimasi bisa dikatakan kata

benda yang berasal dari kata kerja, dan optimasi bisa dianggap baik sebagai ilmu

pengetahuan dan seni menurut tujuan yang ingin dimaksimalkan.

Ilmu pengetahuan adalah teknik optimasi, seni adalah menentukan di mana

dan kapan optimasi harus diterapkan. Menurut definisi, optimasi adalah "proses

produksi lebih efisien (lebih kecil dan / atau lebih cepat) program melalui seleksi

dan desain struktur data, algoritma, dan urutan instruksi dan lain-lainnya. Banyak

Fakor yang berkaitan dengan optimasi, seperti optimasi computer, optimasi Web

dan lain-lainnya, sehingga optimasi memnag diperlukan untuk hal apapun dan

optimasi itu artinya membuat sesuatu sebagus mungkin.atatu paling maksimal.

Persoalan optimasi adalah persoalan yang sangat penting untuk diterapkan untuk

segala sistem maupun organisasi. Dengan optimasi pada sebuah sistem kita akan

bisa berhemat dalam segala hal antara lain energi, keuangan, sumber daya alam,

kerja dan lain-lain, tanpa mengurangi fungsi sistem tersebut. Peranan kalimat

optimasi juga banyak diterapkan pada situs-situs yang berkecipung dalam bidang

SEO maupun teknologi lainnya.( http://dgpaniki.blogspot.com/2012/03/pengantar-

optimasi).

2.2 Paving Block

Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari

campuran semen portlannd atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat

dengan atau tanpa bahan tambahan lainya yang tidak  mengurangi mutu bata
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beton itu. Paving block mulai diperkenalkan di Belanda pada awal tahun 1950

untuk menggantikan perkerasan bata dijalanan (Perdana, 2012).

Paving block dikenal juga dengan sebutan bata beton, pada umumnya agregat

yang digunakan dalam campuran paving block adalah agregat halus berupa pasir.

Paving block dapat bewarna seperti warna aslinya atau diberi warna pada

komposisinya dan digunakan untuk halaman baik didalam maupun di luar

bangunan (Pribadi, 2011).

Paving block dibuat dari campuran semi kering dengan rasio semen kurang

dari 0,4. Namun, tidak seperti balok beton pada bangunan, paving block harus

dipadatkan secara penuh agar menghasilkan densitas yang lebih tinggi. Pemadatan

dapat dilakukan dengan proses ditekan (pressing) atau digetarkan (vibrating).

Proses pembuatan paving block meliputi penempatan beton cair ke dalam cetakan

baja. Sebelum diratakan, Paving block digetarkan dan ditekan (> 10 N/mm2).

Paving block langsung dibuka dari cetakan begitu mengering dan dimasukan

kedalam ruang curing dengan kelembaban > 80 % . Biasanya, paving block

diberikan perawatan curing di udara terbuka selama 28 hari (Perdana, 2012).

Biasanya paving block dibuat dengan cara manual. Pasir dan semen

dicampur untuk bagian utama dalam dua tahap. Pertama pencampuran dilakukan

dalam keadaan kering. Setelah itu, campuran ditambahkan air adukan homogeny

dengan kondisi campuran tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Adukan

yang sudah tercampur dimasukkan kedalam cetakan dan ditekan dengan pelat besi

bertekanan 100-125 kg/cm2. Paving block yang dikerjakan dengan mesin dan

otomatis (preprogrammed) hasilnya tentu lebih baik, lebih kuat dan lebih rapat

dibandingkan dengan yang manual karena adanya getaran dan pemadatan serta

kontinuitas produksi yang terpercaya (Perdana, 2012).
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2.2.1 Klasifikasi Paving Block

Dalam SNI 03-0691-1996 Bata Beton (paving block), paving block dapat

diklasifikasikan menjadi 4 macam berdasarkan mutunya, yaitu:

a. Paving block mutu A, digunakan untuk jalan

b. Paving block mutu B, digunakan untuk peralatan parkir

c. Paving block mutu C, digunakan untuk pejalan kaki

d. Paving block mutu D, digunakan untuk taman dana penggunaan lain

Ada beberapa syarat mutu yang harus dipenuhi pada sebuah paving block.

Syarat mutu tersebut berdasarkan SNI 03-0691-1996 Bata Beton (paving block).

Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Sifat tampak

Paving block harus mempunyai permukaan yang rata, tidak terdapat

retak-retak dan cacat, bagian sudut dan rusuknya tidak mudah

dirapihkan dengan kekuatan jari tangan.

b. Ukuran

Paving block harus mempunyai ukuran tebal nominal minimum 60

mm dengan toleransi ± 8%.

c. Sifat fisika

Paving block harus mempunyai sifat-sifat fisika seperti berikut:

Adapun mutu SNI paving block menurut sifat fisika dapat dilihat pada

Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Sifat Fisika Paving Block berdasarkan Mutu

Mutu
Kuat tekan (MPa) Ketahanan Aus (mm/menit)

Penyerapan Air
Rata-rata Maks

Rata-rata min Rata-rata Min %
A 40 35 0,09 0.103 3
B 20 17 0,13 0,149 6
C 15 12,5 0,16 0,184 8
D 10 8,5 0,219 0,251 10

(Sumber: SNI 03-0691-1996 Bata Beton Paving Block)
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d. Ketahanan terhadap Natrium Sulfat

Paving block apabila diuji dengan Natrium Sulfat tidak boleh cacat,

dan kehilangan berat yang diperkenankan maksimum 1%.

Pada umumnya paving block memiliki ketebalan sekitar 6 cm sampai 8 cm

dengan toleransi ± 2 cm untuk ukuran bidang dan ± 3cm untuk ukuran tebal.

Bentuk paving block bervariasi berdasarkan keperluannya.

2.2.2 Berbagai Macam Penggunaan Paving Block

Adapun penggunaan dari paving block adalah sebagai berikut (Pribadi,

2011) :

1. Paving block sebagai pengerasan jalan.

Pada mulanya paving block diperkiran hanya berfungsi sebagai memperindah

lapisan permukaan perkerasan dan tidak berfungsi sebagai struktur. Namun

setelah dilakukan percobaan oleh J.Knapton ( Cement and Association,1967 di

Inggris), terbukti bahwa lapisan perkerasan paving block mampu menyebarkan

tegangan vertikal dengan baik.

2. Penempatan paving block di lapangan sebagai pengerasan jalan.

3. Pedestrian (untuk pejalan kaki)

a. Daerah pejalan kaki

b. Pertamanan atau landscaping

4. Industri

a. Factory loading toys

b. Lorry feright terminals

c. Airport-aircraft

d. Docks.

2.2.3 Keuntungan Paving Block

Adapun keuntungan dari penggunaan paving block adalah sebagai berikut:

(Pribadi, 2011)

1. Mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan.

2. Dapat diproduksi baik secara mekanis atau dengan cetak tangan.

3. Tidak mudah rusak oleh kendaraan.
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4. Anti slip.

5. Ukuran lebih terjamin.

6. Memperindah lapisan permukaan.

7. Tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca

8. Daya serap air tinggi, sehingga dapat mengurangi genangan air di halaman.

2.3 Bahan pembentuk Paving Block

2.3.1 Semen

Semen adalah sebuah material dengan properti yang bersifat adesif dan

kohesif yang membuatnya dapat mengikat mineral menjadi satu kesatuan. Untuk

tujuan konstruksi, semen digunakan untuk mengikat material yang digunakan

seperti batu, pasir, bata dan lain-lain (Nugraha, 2007).

Dalam dunia konstruksi, semen yang sering digunakan adalah jenis semen

Portland atau biasa disebut Portland Cement (PC). Nama ini diambil dari suatu

daerah di Inggris yang memiliki batuan kapur berwarna sama dengan semen.

Semen Portland terdiri dari komposisi utama berupa kapur, silica, alumina dan

besi oksida (Nugraha, 2007).

Proses pembuatan semen secara garis besar terdiri dari penghancuran

bahan baku, mencampur bahan tersebut menjadi satu kesatuan dengan proporsi

tertentu dan membakarnya disebuah tempat pembakaran berputar dengan

temperature sekitar 1400oC dan bahan-bahan tersebut sebagian menyatu menjadi

bola-bola yang disebut klinker. Klinker tersebut didinginkan dan ditumbuk

menjadi halus, dengan ditambahkan gypsum (Mulyono, 2005).

Seperti yang disebutkan diatas, semen memiliki komposisi utama berupa

kapur, silica, alumni, dan besi oksida. Senyawa-senyawa tersebut berinteraksi satu

dengan yang lain didalam tempat pembakaran membentuk sebuah produk yang

lebih kompleks, dan terpisah dari residu kecil dari kampur yang tidak tercampur

yang tidak memliki cukup waktu untuk bereaksi, akibat dari kesetimbangan kimia

yang telah tercapai. Namun, kesetimbangan tidak didapat dari proses pendinginan

dan tingkat pendinginan dapat mempengaruhi derajat pengkristalan dan
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keberadaan amorf material tersebut dengan senyawa kristalisasi dari komposisi

kimia yang sama secara nominal (Nugraha, 2007).

Empat senyawa yang biasanya dianggap sebagai komponen utama semen

dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Senyawa Komponen Utama Semen
Nama senyawa Komposisi Oksida Singkatan

Tricalcium silicate 3CaO.SiO2 C3S
Dicalcium silicate 2CaO.SiO2 C2S
Tricalcium aliminate 3CaO.Al2O3 C3S
Tetracalcium aliuminoferrite 4CaO. Al2O3. Fe2O3 C4AF

Sumber : Nugraha (2007)

Notasi singkatan ini digunakan oleh para ahli kimia semen untuk

mendeskripsikan tiap oksida dengan satu huruf, CaO = C; SiO2 = S; Al2O3 = A;

dan Fe2O3 = F. selain itu, H2O pada semen terhidrasi dinotasikan dengan huruf H.

Semen Portland yang diproduksi di Indonesia dibagi menjadi lima jenis,

yaitu tipe I, II, III, IV, dan V. perbedaan dari kelima jenis semen tersebut adalah

mencapai tujuan atau target bangunan tertentu. Tipe-tipe semen yang digunakan

di Indonesia, adalah sebagai berikut (Nugraha, 2007):

a) Semen tipe I, adalah semen yang paling serinng digunakan untuk bangunan

dan tidak memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu seperti jenis yang

lainnya.

b) Semen tipe II, merupakan modifikasi semen tipe I dengan maksud untuk

meningkatkan ketahanan terhadap sulfat dan menghasilkan panas hidrasi yang

paling rendah. Semen jenis ini biasanya digunakan untuk bangunan yang

terletak didaerah dengan tanah yang berkadar sulfat rendah. Semen ini

memiliki kandungan C3A yang rendah.

c) Semen tipe III, adalah semen yang cepat mengeras. Beton yang menggunakan

semen tipe ini akan cepat mengeras. Kekuatan yang dicapainya dalam 24jam

setara dengan kekuatan beton dari semen biasa dalam 7 hari. Dan dalam 3 hari

kekuatan tekannya akan setara dengan kekuatan tekan beton dengan semen

biasa dalam 28hari. Semen ini memiliki kandungan  C3A yang tinggi.
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d) Semen tipe IV, merupakan semen Portland yang dalam penggunaannya

memerlukan kalor hidrasi rendah. Semen ini memiliki kandungan C3S dan

C3A yang rendah.

e) Semen tipe V, biasanya digunakan untuk melindungi terhadap korosi akibat

air laut, air danau, air tambang, maupun pengaruh asam sulfat pada tanah.

Semen tipe ini memiliki resistansi terhadap sulfat yang lebih baik dibanding

semen tipe II.

2.3.2 Agregat

Agregat adalah material pengisi beton. Agregat biasanya berupa batuan

dan pasir yang saling terikat oleh semen dan mengisi ronga-ronga dalam beton.

Sebesar ± 70% material pembentuk beton adalah agregat. Oleh sebab itu kualitas

agregat sangat menetukan kualitas beton. Agregat juga digunakan sebagai bahan

pengisi pada paving block (Mulyono, 2005).

Ukuran agregat yang digunakan pada campuran beton biasanya bervariasi

dari ± 10 mm hingga lebih kecil lagi. Ukuran agregat yang digunakan harus

bergradasi baik dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Dalam

penggunaannya, agregat dibagi menjadi agregat kasar dan agregat halus.

Agregat kasar yang digunakan dalam beton biasanya berupa batu pecah

atau kerikil. Batuan tersebut memberikan kekuatan pada beton untuk menahan

beban struktur. Agregat kasar akan mengisi bagian dalam beton dan terikat satu

sama lain dengan semen. Agregat kasar memiliki ukuran minimal atau lebih besar

dari 5 mm atau 3/16 in dan tertahan  saringan No.4 ASTM (Mulyono, 2005).

Agregat halus yang digunakan dalam beton biasanya berupa pasir. Pasir

tersebut akan mengisi rongga-rongga kosong diantara agregat kasar dalam beton.

Hal ini akan membuat beton menjadi padat dan tidak terjadi rongga kosong dalam

beton. Agregat halus memiliki ukuran yang tidak lebih bear dari 5 mm atau 3/16

in dan lolos saringan no.4 ASTM (Mulyono, 2005).

Berdasarkan sumber dan proses pembuatannya, agregat dibagi menjadi

dua kelompok, yaitu agregat mineral alam dan agregat mineral  buatan. Agregat

mineral alam adalah agregat yang langsunng digunakan dari alam, misalnya pasir
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dan kerikil. Sedangkan agregat mineral buatan adalah agregat yang didapat dari

hasil penghancuran batu induk, seperti pasir buatan dan pasir pecah (Nugraha,

2007).

2.3.3 Abu Batu

Kuat tekan paving block dalam industri merupakan masalah yang sangat

ironis, sebab paving block yang rendah kuat tekannya akan tidak disukai

konsumen karena tidak awet atau tidak memenuhi standar kualitas paving block.

Akan tetapi, jika kuat tekan dinaikkan dengan cara menambah jumlah semen

dalam campuran, maka konsekuensinya harga paving block menjadi mahal karena

biaya produksinya akan meningkat.

Abu batu saat ini merupakan bahan hasil sampingan dalam industri

pemecahan batu yang jumlahnya tidak sedikit. Saat ini abu batu tidak begitu laku

untuk dijual karena pemakaian dalam industri konstruksi sudah sangat sedikit

mengingat konstruksi perkerasan jalan dengan Lapen sudah banyak beralih ke

lapisan aspal beton. Perkerasan Lapen yang biasanya penaburan lapis atas dengan

abu batu sudah banyak diganti dengan pasir, sehingga abu batu pada stone crusher

menjadi bahan limbah yang harus diupayakan penanganannya

https://jualbatusplit.wordpress.com/tag/abu-batu/.

Air diperlukan sebagai bahan pembentuk beton dan mortar untuk hidrasi

semen dan membasahi butiran-butiran agregat agar mempermudah proses

pencampuran bahan beton. Air juga dibutuhkan untuk reaksi pengikatan pada

beton. Selain itu, air digunakan untuk masa perawatan beton setelah pengecoran.

Beton yang telah jadi akan direndam dalam air atau disiram secara berkala.

Pproses perawatan tersebut dikenal dengan istilah curing (Nugraha, 2007).

Dalam perhitungan campuran beton atau paving block, perbandingan

jumlah air dan jumlah semen sangat berpengaruh dengan kekuaatan dan proses

pencampuran beton. Perbandingan tersebut dikenal dengan sebutan water-cement

ratio (W/C). perbandingan tersebut dinyatakan dalam jumlah berat air (kg) dibagi

jumlah verat semen (kg) dalam adukan beton. Semakin sedikit air yang

digunakan, semakin besar kekuatan beton tetapi semakin sulit dalam proses
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pencampuran. Sedangkan semakin besar air yang digunakan, semakin kecil

kekuatan beton tetapi akan semakin mempermudah dalam proses pencampuran

(Nugraha, 2007).

Kualitas air perlu diperhatikan karena kandungan kotoran yang

didalamnya akan mempengaruhi mutu beton dan megurangi kekuatan beton.

Selain dilakukan pemeriksaan visual dalam kejernihannya, perlu dilakukan

pemeriksaan mengenai kandungan bahan-bahan perusak seperti asam, alkali,

bahan-bahan organic, dan lain-lain. Secara umum air yang baik digunakan sebagai

bahan campuran beton adalah air yang layak diminum, tidak berwarna, tidak

berbau, dan tidak berasa (Nugraha, 2007).

2.4 Cara Pembuatan Paving Block

Adapun cara Pembuatan paving dapat dilakukan dengan dua cara yaitu

sebagai berikut (Pribadi, 2011):

1. Cara pres manual

Alat press ini digerakan dengan manusia, dan dirancang sangat sederhana,

mudah dipindahkan. Karena alat ini digerakan dengan tenaga manusia maka

tekanan yang diberikan pada tiap-tiap paving tidak merata. Alat pres manual

maksimal kapasitasnya 150-200 buah perhari.

2. Cara press hidrolis (mesin)

Alat press paving yang digerakan dengan tenaga mesin (diesel), alat press

hidrolis dapat menghasilkan kualitas paving yang baik, karena tekanan yang

diberikan pada tiap-tiap paving lebih merata dan tekanan yang diberikan juga

lebih besar, sehingga paving yang dibuat dengan alat press hidrolis lebih padat

dari pada yang dibuat dengan alat  press manual. Alat press hidrolis maksimal

kapsitasnya 1000 buah/hari
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2.5 Bentuk Paving Block

Adapun bentuk dari paving block dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar

2.2 dan Gambar 2.3 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bentuk Paving Segi Enam

Gambar 2.2 Bentuk Paving Segi Panjang

Gambar 2.3 Bentuk Paving Tiga Berlian

2.6 Pengujian Kuat Tekan Paving Block

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tekan, fc’, dari benda

uji paving block. Pengujian kuat tekan paving block menggunakan alat

compression tes. Pengujian kuat tekan dihentikan setelah dial pada pembacaan

pada alat compression tes berhenti. Hal ini menunjukan bahwa kuat tekan dari

benda uji tersebut sudah maksimal (Perdana, 2012).
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Adapun langkah-langkah dalam pengujian kuat tekan paving block adalah

sebagai berikut:

1. Menyiapkan benda uji yang akan diuji kuat tekannya kemudian menimbang

beratnya dengan timbangan analisis 25 kg.

2. Menempatkan benda uji dalam mesin kuat tekan tepat pada centernya.

3. Membuka beban (load) dengan memutar stang beban kearah load.

4. Menghidupkan mesin agar mesin dapat membebani atau menekan benda uji

sampai pada saat benda uji paving tidak kuat lagi menahan beban yang

ditunjukan dengan berhentinya jarum (hitam dan merah) petunjuk beban

(dalam KN) dan biasa diikuti dengan retaknya benda uji.

5. Mematikan mesin tepat pada saat kedua jarum mulai tidak dapat naik lagi atau

jarum hitam mulai turun.

6. Mengurangi beban dengan memutar stang beban kearah unload sedikit demi

sedikit agar jarum hitam tidak bergerak turun dengan cepat karena hal ini dapat

menyebabkan kerusakan pada mesin.

7. Membaca dan mencatat beban maksimum dari benda uji paving tersebut.

8. Mengeluarkan benda uji setelah mesin benar-benar tidak membenani (unload

maksimum).

Adapun perhitungan kuat tekan dari benda uji dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut:  ( Perdana, 2012)

Fc’= ................................................................(2.1)

Keterangan:

Fc’ = Kuat tekan benda uji (Mpa)

P = Beban Maksimum ( N atau kN)

A = Luas penampang benda uji (mm2)
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2.7 Desain Eksperimen

Desain eksperimen adalah suatu rancangan percobaan (dengan setiap

langkah tindakan yang betul-betul terdefinisikan) sedemikian sehingga informasi

yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti

dapat dikumpulkan. Selain itu, desain eksperimen didefinisikan sebagai suatu

pengujian atau serangkain pengujian yang betujuan untuk melakukan perubahan

terhadap variabel-variabel input dari proses/item sehingga dapat meneliti dan

mengindentifikasi sebab perubahan dari output (Handayani, 2007).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa statistika berurusan dengan

pengembangan dan penggunaan metoda serta teknik untuk pengumpulan,

penyajian, pengolahan, analisis, dan pengambilan kesimpulan mengenai

sekumpulan data sehingga ketidak pastian dari pada kesimpulan berdasarkan data

itu dapat diperhitungkan dengan menggunakan ilmu hitung probabilitas. Dalam

hai ini, perlu diingat bahwa analisa hanyalah bersifat eksak apabila asumsi-

asumsi, umumnya mengenai bentuk distribusi, semuanya dipenuhi. Akan tetapi

pada kenyataannya hal ini kadang-kadang tidak terjadi atau sukar untuk

dibuktikan dipenuhi, sehingga dalam banyak hal sering bergantung pada

kecakapan memilih metode analisis yang tepat untuk sesuatu persoalan, termasuk

ke dalamnya cara-cara perencanaan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sering terjadi bahwa data yang dikumpulkan ternyata tidak atau kurang berfaedah

untuk keperluan analisis persoalan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi hal ini,

sebuah cara harus ditempuh yang dikenal dengan nama desain eksperimen, yaitu

suatu rancangan percobaan (dengan tiap langkah tindakan yang betul-betul

terdefinisikan) sedemikian hingga informasi yang berhubungan dengan atau

diperlukan untuk persoalan yang sedang diamati dapat dikumpulkan. Dengan kata

lain, desain sebuah eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu

diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan agar supaya data yang semestinya

diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa pada analisis objektif dan

kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas.
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2.7.1 Tujuan Desain Eksperimen

Desain eksperimen bertujuan untuk memperoleh atau mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan dan berguna dalam melakukan

penyelidikan persoalan yang akan dibahas. Meskipun demikian, dalam rangka

usaha mendapatkan semua informasi yang berguna itu, hendaknya desain dibuat

sesederhana mungkin. Penyelidikan juga hendaknya dilakukan seefisien mungkin

mengingat waktu, biaya, tenaga dan bahan yang harus digunakan. Hal ini juga

penting mengingat pada kenyataan bahwa desain yang sederhana akan mudah

dilaksanakan, dan data yang diperoleh berdasarkan desain demikian akan dapat

cepat dianalisis, disamping juga akan bersifat ekonomis. Jadi jelas hendaknya,

bahwa desain eksperimen berusaha untuk memperoleh informasi yang maksimum

dengan menggunakan biaya minimum (Sudjana, 1995).

2.7.2 Variabel Eksperimen

Adapun Variabel dalam desain eksperimen adalah sebagai berikut

(Nurkertamanda, 2011):

a. Variabel terikat

Variabel terikat atau variabel tergantung (dependent variables).

Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk

menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak

muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti.

b. Variabel Bebas

Variabel bebas atau variabel penyebab (independent variables)

Variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu

faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk

menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati.

2.7.3 Prinsip Dasar dalam Desain Eksperimen

Untuk memahami desain eksperimen yang akan diuraikan selanjutnya,

maka perlu dimengerti prinsip-prinsip dasar yang lazim digunakan dan dikenal.

Prinsip-prinsip tersebut ialah yang biasa dinamakan replikasi, rendemisasi atau
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pengacakan dan kontrol lokal. Sebelum memberikan penjelasan ketiga prinsip

dasar diatas, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tentang perlakuan,

kekeliruan eksperimen dan unit eksperimen (Sudjana, 1995).

2.7.3.1 Perlakuan

Perlakuan diartikan sebagai sekumpulan dari pada kondisi-kondisi

eksperimen yang akan digunakan terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup

desain yang dipilih. Perlakuan ini bisa berbentuk tunggal atau terjadi dalam

bentuk kombinasi (Sudjana, 1995).

2.7.3.2 Unit Eksperimen

Unit eksperimen dimaksudkan sebagai unit terhadap mana perlakuan

tunggal (yang mungkin merupakan gabungan beberapa faktor) dikenakan dalam

sebuah replikasi eksperimen dasar. Dalam contoh misalnya, seekor sapi

merupakan unit eksperimen dalam percobaan menyelidiki efek makanan terhadap

sapi (Sudjana, 1995).

2.7.3.3 Kekeliruan Eksperimen

Kekeliruan eksperimen menyatakan kegagalan daripada dua unit

eksperimen identik yang dikenai perlakuan untuk memberikan hasil yang sama ini

dapat terjadi misalnya kekeliruan waktu menjalankan eksperimen, kekeliruan

pengamatan, variasi dari bahan eksperimen, variasi antara unit eksperimen dan

pengaruh gabungan dari semua faktor tambahan yang mempengaruhi karakteristik

yang sedang dipelajari (Sudjana, 1995).

2.7.3.4 Replikasi

Replikasi disini diartikan pengulangan eksperimen dasar. Dalam

kenyataan replikasi ini diperlukan karena (Sudjana, 1995) :

1. Memberikan taksiran kekeliruan eksperimen yang dapat dipakai untuk

menentukan panjang interval konfidens (selang kepercayaan) atau dapat

digunakan sebagai “satuan pengukuran“ untuk penetapan taraf signifikan dari

pada perbedaan-perbedaan yang diamati.
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2. Menghasilkan taksiran yang lebih akurat untuk kekeliruan eksperimen.

3. Memungkinkan kita untuk memperoleh taksiran yang baik mengenai efek rata-

rata sesuatu faktor.

2.7.3.5 Pengacakan

Umumnya pengacakan diperlukan untuk prosedur pengujian, asumsi-

asumsi tertentu perlu diambil dan memenuhi agar supaya pengujian yang

dilakukan menjadi benar. salah satu diantaranya adalah bahwa pengamatan-

pengamatan (jadi juga kekeliruan ) berdistribusi secara independent.

2.7.3.6 Kontrol Lokal

Kontrol lokal merupakan sebagian daripada keseluruhan prinsip desain

yang harus dilaksanakan. Biasanya merupakan langkah-langkah atau usaha-usaha

yang berbentuk penyeimbang, pemblokan, dan pengelompokan unit-unit

eksperimen yang digunakan dalam desain. Jika replikasi dan pengecekan pada

dasarnya memungkinkan berlakunya uji keberartian, maka kontrol menyebabkan

desain lebih efisien, yaitu menghasilkan proses pengujian dengan kuasa yang

lebih tinggi.

Pengelompokan akan diartikan sebagai penempatan sekumpulan unit

eksperimen yang homogen kedalam kelompok – kelompok agar supaya kelompok

yang berbeda memungkinkan untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda pula.

Pemblokan berarti pengacakan unit – unit eksperimen kedalam blok

sedemikian sehingga unit – unit dalam blok secara relative bersifat homogen

sedangkan sebagian besar dari variasi yang dapat diperkirakan diantara unit – unit

telah baur dengan blok.

Penyeimbangan diartikan usaha memperoleh unit–unit eksperimen, usaha

pengelompokan, pemblokan dan penggunaan perlakuan terhadap unit-unit

eksperimen sedemikian rupa sehingga dihasilkan suatu konfigurasi atau formasi

yang seimbang(http://statistikindustri.blogspot.com/2008/05/eksperimen-faktorial.html).
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2.7.4 Langkah-Langkah Membuat Desain Percobaan

Meskipun tiap ahli statistik akan menempuh langkah-langkah desain

menurut keadaan persoalan yang dihadapi dan pertimbangannya sendiri-sendiri,

tetapi pada dasarnya akan mengandung hal-hal pokok sebagaimana telah

dirumuskan oleh Kempthorne, sebagai berikut (Sudjana, 1995) :

1. Pernyataan mengenai masalah atau persoalan yang dibahas.

2. Perumusan hipotesis.

3. Penentuan teknik dan desain eksperimen yang diperlukan.

4. Pemeriksaan semua hasil yang mungkin dan latar belakang atau alasan-alasan

agar supaya eksperimen setepat mungkin memberi informasi yang diperlukan.

5. Mempertimbangkan semua hasil yang mungkin ditinjau dari prosedur statistika

yang diharapkan berlaku untuk itu, dalam rangkja menjamin dipernuhinya

syarat-syarat yang diperlukan dalam prosedur tersebut.

6. Melakukan eksperimen.

7. Penggunaan teknis statistika terhadap data hasil eksperimen.

8. Mengambil kesimpulan dengan jalan menggunakan atau memperhitungkan

derajat kepercayaan yang wajar menjadi satuan-satuan yang dinilai.

2.8 Desain Faktorial (Factorial Design)

Desain faktorial merupakan solusi paling efesien bila eksperimen meneliti

pengaruh dari dua atau lebih faktor, karena semua kemugkinan kombinasi tiap

level dari faktor-faktor dapat diselidiki secara lengkap. Kelebihan desain faktorial

adalah lebih efesien dibanding dengan metode one factor at time, mampu

menunjukan efek interaksi antar faktor , dapat memberikan perkiraan efek dari

suatu faktor pada kondisi level yang berbeda-beda dari suatu faktor lain. Pada

desian faktorial, setidaknya harus dilakukan dua replikasi untuk menentukan SSe

jika kemungkinan semua interaksinya masuk dalam model perhitungan. Sedang

untuk mengetahui variabelitas dari respon apakah benar-benar disebabkan oleh

faktor dan interaksi yang dipilih dapat digunakan koefisien determinasi atau

dengan analisa residual untuk melihat apakah model desain sudah selesai (Amelia,

2002).
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Informasi yang diberikan terhadap suatu eksperimen dapat ditingkatkan

secara nyaata dengan cara menegaskan efek simultan dari dua atau lebih variabel

bebas dengan menggunakan desain faktorial. Dalam desain faktorial dua atau

lebih variabel bebas dimanipulasi secara simultan untuk menyelidiki pengaruhnya

terhadap variabel terkait, disamping itu juga pengaruh yang disebabkan oleh

interaksi antara beberapa variabel itu sekaligus dapat diukur melalui desain

faktorial ini. (http://fathullahna.blogspot.com/2012/10/penelitian-eksperimen.html)

Dalam desain faktorial, fariabel eksperimen dan variabel atribut biasanya

dibagi atas beberapa level. Contoh desaim faktorial 2x2 (2 level variabel dan 2

level ) dapat dilihat pada Tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Contoh desaim faktorial 2x2
Variabel Atribut

(B)
Variabel eksperimen (A)

jumlah
Perlakuan A1 Perlakuan A2

Level B1 A1 B1 A2 B1 B1

Level B2 A1 B2 A2 B2 B2

jumlah A1 A2

Sumber : Gaspersz (1991)

Berdasarkan desain faktorial 2x2 tersebut peneliti dapat menentukan :

1. Pengaruh utama (main effect) variabel eksperimen (A) terhadap variabel

terikat tanpa mempertimbangkan pengaruh variabel tersebut.

2. Pengaruh utama (main effect) variabel atribut (B) terhadap variabel terkait

tamoa mempertimbangkan pengaruh variabel eksperimen.

3. Pengaruh ineraksi antara variabel eksperimen (A) dan variabel atribut (B)

terhadap variabel terikat.

2.8.1 Keuntungan dari Desain Eksperimen Faktorial

Beberapa keuntungan dari percobaan faktorial adalah (Gasperz, 1991):

1. Lebih efesien dalam menggunakan sumber-sumber yang ada

2. Informasi yang diperoleh lebih komprensif, karena kita mempelajari

berbagai iteraksi yang ada.

3. Hasil percobaan dapat diterapkan dalam suatu kondisi yang lebih luas

karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor.
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2.8.2 Desain Faktorial 33

Desain eksperimen mempunyai tiga faktor A, B dan C  dengan masing-

masing faktor mempunyai tiga taraf, maka kita berhadapan dengan eksprimen 33.

Keseluruhan eksperimen tanpa replikasi memerlukan 27 kombinasi perlakuan,

yang apabila menggunakan notasi taraf pada sebelumnya dijelaskan, kita peroleh

sel-sel kombinasi, adapun sel-sel kombinasi dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai

berikut (Sudjana, 1995):

Tabel 2.4 Sel-Sel Kombinasi Perlakuan

Faktor B Faktor C
Faktor A

0 1 2
0 0 000 100 200

1 001 101 201
2 002 102 202

1 0 011 110 210
1 012 111 211
2 013 112 212

2 0 020 120 220
1 021 121 221
2 022 122 222

Sumber:Sudjana(1995)

Dalam notasi tripel di atas, angka pertama menyatakan notasi taraf faktor A,

angka kedua untuk notasi taraf faktor B dan angka terakhir menuujukan taraf C

2.9 Rancangan Faktorial

Digunakan untuk mempelajari secara serentak pengaruh dua atau lebih

faktor. Dengan sebuah percobaan faktorial kita maksudkan bahwa dalam setiap

percobaan lengkap atau pengulangan sebuah percobaan yang mugkin di

kombinasikan dengan tingkat faktor yang sedang diselidiki.

Pengaruh sebuah faktor didefinisikan sebagai perubahan dalam respon

yang dihasilkan oleh sebuah perubahan  dalam  tingkat faktorv tersebut. Dalam

beberapa percobaan, perbedaan dalam respon antara tingkat satu faktor tidak sama

pada semua tingkat faktor lainya. Jika ini terjadi maka akan terdapat sebuah

interaksi antara faktor-faktor tersebut (Wahyudi, 1999).
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2.9.1 Percobaan Faktorial dengan Rancangan Dasar RAL

Percobaan faktorial dengan rancangan dasar RAL tidak lain adalah

menggunakan RAL sebagai rancangan percobaanya, sedangkan faktor yang

dicobakan lebih dari satu faktor. Pada prinsipnya sama, hanya dalam pembahasan

berikut ini diarahkan untuk percobaan yang terdiri dari dari dua faktor atu lebih,

yang dikenal sebagai percobaan faktorial (Gasperz, 1991).

2.9.2 Model Linear dan Analisis Ragam Percobaan Faktorial Yang Terdiri

Dari Tiga Faktor dengan RAL

Model statiska untuk percobaan faktorial yang terdiri dari tiga faktor

faktor A, B dan C dengan menggunakan rancangan dasar RAL, adalah sebagai

berikut (Gasperz, 1991):

Yijkl = + Ai + Bj + Ck+ (AB)ij + (AC)ik+ (BC)jk + (ABC)ijk + E
ijkl ;...................(2.2)

i = 1,....,a k     = 1,....,c

j = 1,....,b l      = 1,....,r

dimana:

Yijkl = Nilai pengamatan (respon) dari percobaan ke-l, yang memperoleh

taraf ke-i dari faktor A,taraf ke-j dari faktor B, dan taraf ke-k

faktor C.

= Nilai rata-rata yang sesungguhnya.

Ai = Pengaruh aditif dari taraf ke-i faktor A

Bj = Pengaruh aditif dari taraf ke-j faktor B

Ck = Pengaruh aditif dari taraf ke-k faktor C

(AB)ij = Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j faktor B

(AC)ik = Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-k faktor C

(BC)jk = Pengaruh interaksi taraf ke-j faktor B dan taraf ke-k faktor C

(ABC)ijk = Pengaruh interaksi antara taraf ke-i faktor A,  taraf ke-j faktor B

dan taraf ke-k faktor C

Єijkl = Pengaruh galat dari suatuan percobaan ke-k yang  memperoleh

kombinasi perlakuan ijk
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Prosedur analisis ragam untuk percobaan faktorial yang terdiri dari tiga

faktor (faktor A, B dan C) melalui tahap-tahap berikut:

1. Menghitung jumlah kuadrat total

a. Menghitung faktor koreksi (FK)

FK = Y2/rabc =
( )

....................................................(2.3)

b. Menghitung jumlah kuadrat total (JKT)

JKT=∑ ijkl Y2
ijkl – FK ..................................................................(2.4)

= Jumlah kuadrat nilai pengamatan- faktor koreksi

c. Menghitung jumlah kuadrat perlakuan (JKP)

JKP = ∑ ( ) – FK......................................................(2.5)

d. Menghitung jumlah kuadrat galat (JKG)

JKG = JKT – JKP...........................................................................(2.6)

2. Menghitung derajat bebas perlakuan

Menentukan derajat bebas masin-masing melalui:

a. Derajat bebas (db) perlakuan = abc – 1..................................................(2.7)

b. Derajat bebas (db) galat = (abc-1) (r-1).................................................(2.8)

c. Derajat bebas (db) total = rabc – 1..........................................................(2.9)

3. Menghitung jumlah kuadrat

Dari nilai-nilai total perlakuan yang dipakai untuk menghitung JKP,

tentukanlah jumlah kuadrat (JK) untuk pengaruh utama dan interaksi, sebagai

berikut:

a. Menghitung JK (A) =
∑( )

= ∑ ( ) – FK.......................(2.10)

b. Menghitung JK (B) =

∑( )
= ∑ ( ) – FK......................(2.11)

c. Menghitung JK (C) =
∑( )

= ∑ ( ) – FK......................(2.12)
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d. Menghitung JK (AB) =

∑( )
- FK – JK(A) – JK(B).......................(2.13)

e. Menghitung JK (AC) =

∑( )
- FK – JK(A) – JK(C)......................(2.14)

f. Menghitung JK (BC) =

∑( )
- FK – JK(B) – JK(C)......................(2.15)

g. JK (ABC) = JKP - JK(A) - JK(B) - JK(C) - JK(AB) - JK(AC)

- JK(BC) .......................................................(2.16)

h. JKP =  JK(A) + JK(B) + JK(C) + JK(AB) +JK(AC)

+ JK(BC) + JK(ABC)....................................(2.17)

4. Menghitung derajat bebas faktor

Menentukan derajat bebas untuk pengaruh utama dan iteraksi antar faktor-

faktor A,B,dan C sebagai berikut:

a. Derajat bebas (db) faktor A = a – 1 = banyak taraf faktor A-1.........(2.18)

b. Derajat bebas (db) faktor B = b – 1 = banyak taraf faktor B-1.........(2.19)

c. Derajat bebas (db) faktor C = c – 1 = banyak taraf faktor C-1.........(2.20)

d. Derajat bebas (db) interaksi (AB) = (a-1) (b-1) .............................(2.21)

e. Derajat bebas (db) interaksi (AC) = (a-1) (c-1) .............................(2.22)

f. Derajat bebas (db) interaksi (BC) = (b-1) (c-1) .............................(2.23)

g. Derajat bebas (db) interaksi (ABC) = (a-1) (b-1) (c-1) ....................(2.24)

5. Menghitung kuadrat tengah

Menentukan kuadrat tengah (KT)

a. KT(A) = JK(A) / (a-1).....................................................................(2.25)

b. KT(B) = JK(B) / (b-1).....................................................................(2.26)

c. KT(C) = JK(C) / (c-1) ....................................................................(2.27)

d. KT(AB)    = JK(AB) / (a-1) (b-1) ........................................................(2.28)

e. KT(AC)    = JK(AC) / (a-1) (c-1) ........................................................(2.29)

f. KT(BC)    = JK(BC) / (b-1) (c-1) ........................................................(2.30)

g. KT(ABC) = JK(ABC) / (a-1) (b-1) (c-1) .............................................(2.31)

h. KTP         = JKP / abc – 1.....................................................................(2.32)
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i. KT(Galat) = JKG / (abc-1)(r-1) ..........................................................(2.33)

6. Menghitung F-hitung

a. F- hitung A = KT(A) / KTG.......................................................(2.34)

b. F- hitung B = KT(B) / KTG.......................................................(2.35)

c. F- hitung C = KT(C) / KTG.......................................................(2.36)

d. F- hitung AB = KT(AB) / KTG....................................................(2.37)

e. F- hitung AC = KT(AC) / KTG....................................................(2.38)

f. F- hitung BC = KT(BC) / KTG....................................................(2.39)

g. F- hitung ABC = KT(BC) / KTG....................................................(2.40)

7. Tahap ketujuh

Menyusun daftar anlisis ragam seperti tampak pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5  Daftar Analisis Ragam Percobaan Faktorial yang Terdiri dari Tiga Faktor
dengan RAL

Sumber DB JK KT F-hitung F-tabel
Perlakuan Abc-1 JKP KTP -

A a-1 JK (A) KT(A) KT(A) /KTG F( , db-A, db-G)

B b-1 JK (B) KT(B) KT(B) /KTG F( , db-B, db-G)

C c-1 JK (C) KT(C) KT(C) /KTG F( , db-C, db-G)

AB (a-1) (b-1) JK (AB) KT(AB) KT(AB) /KTG F( , db-AB, db-G)

AC (a-1) (c-1) JK (AC) KT(AC) KT(AC) /KTG F( , db-AC, db-G)

BC (b-1) (c-1) JK (BC) KT(BC) KT(BC) /KTG F( , db-BC, db-G)

ABC (a-1) (b-1) (c-1) JK (ABC) KT(ABC) KT(ABC) /KTG F( , db-ABC, db-G)

Galat abc(r-1) JKG KTG -
Total rabc - 1 JKT -

Sumber : Gaspersz (1991)

2.9.3 Analisa Varian

Analisa varian merupakan analisa suatu tabel yang digunakan untuk

menyelidiki pengaruh dari beberapa parameter yang telah ditentukan terhadap

suatu respon tertentu dan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari

beberapa parameter yang telah ditentukan. Tujuan analisa varian adalah untuk

mengetahui apakah suatu efek dari parameter ukur tersebut dapat berdiri sendiri

ataukah berkombinasi dengan parameter lainya.
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Nantinya nilai kuadrat rata-rata diperoleh dari jumlah kuadrat dibagi

dengan derajat kebebasanya. Harga f hitung diperoleh dengan membagi harga

kudrat rata-rata tiap perlakuan dengan harga kuadrat rata-rata kesalahan (mean

Square error). Harga fo ini dibandingkan dengan harga F tabel.

Bila F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan tersebut

mempunyai pengaruh terhadap variabel respon yang diselidiki. Tetapi Bila f hitung

< F tabel maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan tidak atau sedikit  mempunyai

pengaruh terhadap variabel respon dengan α yang telah ditentukan (Wahyudi,

1999).

2.9.4 Model Tetap (taraf faktor A, B dan C tetap)

Dalam model tetap, peneliti hanya berurusan denga taraf-taraf faktor yang

dicobakannya, dengan kata lain kesimpulan yang dibuatnya hanya menyangkut

percobaan yang dilakukanya (Gasperz, 1991).

Asumsi yang diperlukan untuk model tetap adalah:∑ i    = ∑ j   = ∑ k   = ∑ ij    = ∑ ik   = ∑ ik   =∑ jk   =∑ ik

=∑ ijk   =∑ ijk = 0 ................................................................................(2.30)

Hipotesis yang di uji untuk model tetap adalah :

1. H0 : (ABC)ijk = 0,  (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor A, B,

dan C terhadap respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu (ABC)ijk ≠ 0 artinya ada pengaruh interaksi

terhadap respon yang diamati.

2. H0 : (AB)ijk = 0,  (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor A dan B

terhadap respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu (AB)ijk ≠ 0 artinya ada pengaruh interaksi terhadap

respon yang diamati.

3. H0 : (AC)ijk = 0,  (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor A dan C

terhadap respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu (AC)ijk ≠ 0 artinya ada pengaruh interaksi terhadap

respon yang diamati.
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4. H0 : (BC)ijk = 0,  (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor B dan C

terhadap respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu (BC)ijk ≠ 0 artinya ada pengaruh interaksi terhadap

respon yang diamati.

5. H0 : Ai = 0, (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor A terhadap

respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu Ai ≠ 0 yang berarti minimal ada satu taraf faktor A

yang berbeda dengan taraf faktor A lainya, sehingga berarti ada

pengaruh faktor A terhadap respon yang diamati.

6. H0 : Bj = 0,  (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor B terhadap

respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu Bj ≠ 0 yang berarti minimal ada satu taraf faktor B

yang berbeda dengan taraf faktor B lainya, sehingga berarti ada

pengaruh faktor B terhadap respon yang diamati.

7. H0 : Ck = 0,  (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi faktor B terhadap

respon yang diamati).

H1 : Minimal ada satu Ck ≠ 0 yang berarti minimal ada satu taraf faktor C

yang berbeda dengan taraf faktor C lainya, sehingga berarti ada

pengaruh faktor C terhadap respon yang diamati.


