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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih karunia 
dan berkat-Nyalah Seminar Nasional Teknologi Industri (SNTI) 2018 dapat 
diselenggarakan. Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti menyelenggarakan SNTI 
setiap dua tahun, dan tema SNTI 2018 adalah “Peningkatan Relevansi dan Produktivitas 
Penelitian dan Pengembangan dalam Memenuhi Kebutuhan Teknologi di Industri”. Seminar 
ini diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2018 di Auditorium Fakultas Teknologi Industri, 
lantai 8 Gedung Hery Hartanto, Universitas Trisakti, Jakarta. 

SNTI 2018 ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai media diseminasi hasil penelitian di 
bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Informatika dan Sistem 
Informasi, serta bidang-bidang  ilmu lainnya yang relevan. Diharapkan SNTI 2018 ini akan 
menjadi sarana diskusi ilmiah, pertukaran informasi serta pengalaman, peningkatan 
kerjasama antara akademisi, pembuat kebijakan, dan para praktisi di bidang Teknologi 
Industri. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak atas kontribusi dan dukungan, baik sebagai 
pembicara utama, reviewer, pemakalah, peserta, dan seluruh panitia yang terlibat dalam 
penyelenggaraan SNTI 2018 ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan 
seminar ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga partisipasi dari semua pihak akan 
dapat meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan keilmuan dalam bidang 
Teknologi Industri untuk memenuhi kebutuhan industri. 

 

Jakarta, 6 Agustus 2018 
Ketua Panitia SNTI 2018 
 
 
Dr. Dorina Hetharia, M.Sc 
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SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 
UNIVERSITAS TRISAKTI 

 
 
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh …... 

Selamat datang kami sampaikan kepada seluruh peserta Seminar Nasional Teknologi 
Industri (SNTI) 2018. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam seminar ini.   

Seminar Nasional Teknologi Industri atau dikenal sebagai SNTI, pertama kali diadakan 
pada tahun 2008 dan secara rutin diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali sehingga SNTI 
yang diadakan pada tahun 2018 ini adalah SNTI yang ke 6. Sebagai seminar nasional, 
maka SNTI melibatkan FT-UI, FT-UGM, dan FT-Unand dalam kepanitiannya. Selain itu 
SNTI 2018 akan mendaftarkan prosidingnya dalam indeks Google Scholar. 

Adapun Tema SNTI kali ini adalah Peningkatan Relevansi dan Produktivitas 
Penelitian dan Pengembangan dalam Memenuhi Kebutuhan Teknologi di Industri. 
Tema ini diangkat mengingat erat kaitannya dengan kebutuhan Indonesia akan tenaga 
ahli untuk membangun industri dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia 
untuk menghadapi era MEA dan Industri 4.0.   

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor SNTI 2018, yaitu PT. PAL, 
Thopas Artha Nauli dan para sponsor lainnya. Juga kepada pihak panitia yang telah 
bekerja keras sehingga seminar ini dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan kepada 
seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti SNTI 2018, semoga diskusi-diskusi 
yang terjadi dapat membuka dan menambah wawasan kita semua sebagai akademisi dan 
juga pelaku industri. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan SNTI 2018 ini ada 
kekurangan. 

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh …... 

 

Jakarta, 6 Agustus 2018 
Dekan Fakultas Teknologi Industri
Universitas Trisakti, 
 
 
Prof. Dr. Ir. Indra Surjati, MT, IPM
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Abstrak  

Tingginya kebutuhan akan sistem komunikasi bergerak nirkabel mendorong tumbuhnya sistem berbasis 
Cognitive Radio (CR), yang mampu mengubah-ubah parameter transmisinya sesuai dengan frequency map 
di sekitar lingkungan operasinya. Kemampuan ini memungkinkan CR bekerja di spektrum kosong pada 
seluruh pita frekuensi sehingga masalah kelangkaan spektrum pada jaringan nirkabel dapat teratasi. Namun 
demikian potensi interferensi akibat penggunaan sistem CR pada pita frekuensi yang telah ditempati oleh 
primary user perlu diperhatikan. Makalah ini menyelidiki proteksi layanan bergerak nirkabel pada pita 
790MHz yang dialokasikan untuk layanan International Mobile Telecommunication  (IMT) di Indonesia 
terhadap sistem CR. Sistem CR yang diteliti berupa white space device (WSD) wideband dengan bandwidth 
8 MHz. Primary user dimodelkan berupa sistem IMT 10 MHz downlink. Interferensi dimodelkan 
menggunakan metode Monte Carlo dengan peranti lunak SEAMCAT untuk 3 skenario, dimana WSD berupa 
wide area base station, access point, serta fixed mounted Customer Premise Equipment (CPE).  Dari analisis 
hasil pemodelan diketahui bahwa WSD yang beroperasi di pita 790MHz berpotensi menginterferensi IMT 
secara bermakna untuk semua skenario walaupun telah digunakan jarak proteksi. Untuk memungkinkan ko-
eksistensi kedua sistem di pita 790 diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai batas daya optimum sistem 
WSD. 
Kata kunci: cognitive radio, interferensi, WSD, IMT 
 
Pendahuluan 

Meningkatnya kebutuhan atas laju data yang tinggi serta pesatnya pertambahan jumlah 
perangkat nirkabel menuntut adanya alokasi spektrum frekuensi yang dinamis. Cognitive radio (CR) 
adalah teknologi yang dapat menjawab problem kelangkaan frekuensi pada jaringan nirkabel 
generasi mendatang. Badan Federation Communications Comission (FCC) mendefinisikan CR 
sebagai radio yang dapat mengubah parameter-parameter pemancarnya berdasarkan interaksi dengan 
lingkungan di mana radio tersebut beroperasi [1]. Pada teknologi ini, baik pengguna utama (primary 
user, PU), yaitu pengguna yang memiliki lisensi atas spektrum frekuensi, maupun pengguna 
sekunder (secondary user, SU), yaitu pengguna yang tidak berlisensi, dapat menggunakan spektrum 
secara oportunistik.Karakteristik utama dari CR adalah perilaku intelligent adaptive[2].  Perilaku ini 
diartikan sebagai kemampuan beradaptasi tanpa diprogram terlebih dahulu, yang berarti radio 
memiliki kemampuan untuk belajar. Sebagai contoh, sebuah perangkat telpon genggam dapat 
mempelajari peta frekuensi radio di sekitarnya, untuk kemudian membentuk vektor RSSI yang sesuai 
dan menggunakan algoritma machine learning untuk mengubah pita frekuensinya saat pengguna 
berpindah tempat [1].  Dengan teknologi CR, radio dapat beroperasi pada protokol dan standar yang 
berbeda-beda untuk saling berkomunikasi, yang dikenal dengan istilah interoperabilitas [2].  Selain 
itu, CR juga dapat bertransmisi pada spektrum nirkabel yang tidak terpakai (white space)dan secara 
bersamaan meminimalkan interferensi dengan sinyal lainnya dalam spektrum-spektrum yang 
bersisian, yang berarti CR memiliki kemampuan dynamic spectrum access (DSA). 

Makalah ini menyelidiki proteksi layanan bergerak di pita 790 MHz yang digunakan 
untuklayanan International Mobile Telecommunications (IMT) di Indonesia [3].  Metodologi untuk 
menentukan proteksi bagi layanan IMT di pita tersebut telah diajukan pada [4] dan dikembangkan 
dalam [1].  Sistem CR pada [1], [4] diasumsikan berupa narrow band dan wide band white space 
devices (WSD) dan interferensi dimodelkan menggunakan analisis Minimum Coupling Loss (MCL).   

MCL secara luas digunakan untuk memodelkan interferensi antara dua sistem yang beroperasi 
secara co-channel atau adjacent channel karena metode ini mudah digunakan dan dapat 
menghasilkan batasan operasi untuk scenario worst case.  Namun metode ini hanya memodelkan 
satu pasang interferer-victim dan memberikan hasil yang tidak efisien secara spektral [5].  Pada 
makalah ini, interferensi dimodelkan menggunakan metode Monte Carlo dengan peranti lunak 
Seamcat. Metode ini memungkinkan pemodelan scenario secara realistis serta evaluasi separasi jarak 
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antar system untuk menekan interferensi [5].  Tujuan pemodelan adalah untuk menganalisis 
probabilitas interferensi antar kedua sistem serta kemungkinan penggunaan separasi jarak untuk 
meminimalkan interferensi.   

Bagiankeduadarimakalahinimemaparkan parameter-parameter yang digunakan dalam                         
simulasi dan tahapan pemodelan dan analisis. Bagian ketiga memaparkan hasil simulasi dan 
pembahasannya, sedangkan Kesimpulan disajikan pada bagian terakhir. 

 
Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, digunakan 3 skenario simulasi dengan perangkat penginterferensi yang 
berbeda untuk setiap skenario. Sistem yang menjadi victim atau sistem yang terkena interferensi 
adalah sama untuk setiap skenario, yaitu IMT yang beroperasi pada pita 790 MHz – 801 MHz. 
Parameter yang digunakan dalam simulasi diberikan dalam Tabel 1 dan 2.   
 
 

Tabel 1. Parameter Simulasiuntuk WSD [1] 
Parameter Skenario 1: 

WSD berupawide 
area base transceiver 

station (BTS) 

Skenario 2: 
WSD berupaaccess 

point 

Skenario 3: 
WSD 

berupaCustomer 
Premise Equipment 

(CPE) 
Daya transmisi (dbm) 36 20 33 
Antena 3 sektor1200[6] Omnidirectional Yagi 
Model Propagasi Extended Hata Free-space loss Free-space loss
Noise Figure (dB) 7 7 7 
Bandwidth (MHz) 8 8 8 

 
 

Tabel 2. Parameter Simulasiuntuk IMT [1] 
Parameter Nilai 

Frekuensi (MHz) 790-801 
Antenapenerima Omnidirectional 
Noise Figure (dB) 6 
Tinggi penerima (m) 1,5 
Bandwidth (MHz) 9 

 
Peranti lunak Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool (SEAMCAT) 

adalah peranti lunak berbasis metode Monte Carlo untuk menganalisis potensi interferensi antar 
sistem komunikasi radio yang berbeda. Simulasi pada Seamcat memerlukan hanya satu victim link, 
dalam hal ini adalah IMT. Seamcat memungkinkan penggunaan lebih dari satu penginterferensi 
dalam satu kali simulasi, namun dalam penelitian ini hanya digunakan satu penginterferensi untuk 
setiap skenario yang disimulasikan secara terpisah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk 
melakukan simulasi interferensi antara WSD dan IMT diberikanpada Gambar 1. 
Perangkat WSD dapatdimodelkandenganSeamcatsebagaiperangkat yang 
memilikikemampuanmenginderaspektrumkosongberdasarkanadatidaknyaenergi yang 
melebihisuatunilaiambangtertentupadaspektrumtersebut. Masalah penginderaanspektrum pada 
kasus ini adalah cara membedakan dua sekuens Gaussian yang saling bebas dan identik [1], [8]: 
 

	 ∶   ;  
	 ∶          (1) 

 
untuk k = 1, …, n.  Di sini s(k)dan w(k) adalah berturut-turutadalahsinyaldari PU danderau yang 
dinyatakansebagaivariabel acak zero-mean Gaussian dengan varian 2

w  dan 2
s . Dengan 

demikianberartikondisiH0menyatakanspektrumsedangkosongkarenahanyaterdeteksiadanyaderaupa
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daspektrumtersebut, sedangkankondisiH1menyatakanbahwa PU sedangbertransmisi.Parameter y = 
[y(1), …, y(n)]’ melambangkan vektor dari n sampel yang diamati. PadapemodelandenganSeamcat,  

Mulai

Masukan: 
parameter IMT 

dan WSD

Simulasi : nilai 
sinyal terima 

terhadap sinyal 
penginterferensi

Selesai

Masukan: jarak 
proteksi

Jarak = max?

Y

T

Perhitungan 
probabilitas 
interferensi

 
 

Gambar 1. Tahapan Simulasi 
 
jumlahsampeluntuksatupercobaanadalah 20.000 buah. Untuk memudahkan, digunakan 22

0 w  , 

dan 222
1 ws   .  Sebuah detektor Neyman-Pearson adalah detektor ambang dengan log-

likelihood ratio (LLR): 
 

′                                                         (2) 

 
dimana ’ adalah threshold yang telah ditentukan. Mengingat asumsi bahwa semua parameter saling 
bebas, detektor dapat dikatakan akan memutuskan terjadinya H1 bila 
 

	 ∑ | |                                                        (3) 

 
Namun WSD dapatmelakukankesalahanpengambilankeputusankarena adanya keterbatasan 
pengamatan dan sifat acak dari data yang diamati. Ada dua tipe kesalahan yang mungkin terjadi pada 
penginderaan spektrum, yaitu false alarm, dimana kanal idle dinyatakan busy sehingga 
mengakibatkan SU kehilangan kesempatan untuk melakukan transmisi.  Kesalahan lainnya adalah 
missed detection, dimana kanal busy dinyatakan idle sehingga baik SU maupun PU saling 
menginterferensi dan menimbulkan kegagalan transmisi [9]. Pada pemodelan dengan Seamcat, 
probabilitas kesalahan pengambilan keputusan yang masih dapat ditolerir menjadi salah satu 
parameter yang harus didefinisikan.  Padapenelitian ini probabilitas kesalahan deteksi yang dapat 
ditolerir adalah 10% untuk sensing reception bandwidth sebesar 200 kHz. 
 
Hasil dan Pembahasan  

Hasil dari simulasi yang dilakukan untuk skenariopertama, yaitu WSD berupawide area base 
station  (BTS) sebagai penginterferensi serta IMT sebagai victim diberikan pada Gambar2. Simulasi 
di bangkitkan sebanyak 20.000 kali masing-masing untuk frekuensi IMT sebesar 790 – 801 MHz, 
tanpa jarak proteksi antara interfering link dan victim link. Hasil simulasi menunjukkan bahwapotensi 
interferensi berada pada range 99,82% – 99,895% untuk kriteria interferensi I/N = -20 dB, dan 
99,34% – 99,51% untuk kriteria interferensi I/N = -10 dB. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 
WSD akan menginterferensi IMT secara bermakna. 
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Gambar 2. Hasil simulasi untuk skenario 1 

 
Pada skenario 2, WSD berupaaccess point yang ditempatkanpadaketinggian3 meterdengan 

antenna omnidirectional dandayatransmisi 20 dBm. Model 
propagasiantarapemancarpenginterferensidanvictim link receiveradalah ITU-R P.525 free space 
lossmengingatketerbatasanjangkauanpemancar WSD yang berupaaccess point. 
HasilsimulasidiberikanpadaGambar3.Tampakbahwauntukskenario 2, 
probabilitasinterferensimencapai 100% baikuntukkriteriaI/N = -20 dB danI/N = -10 dB, 
sehinggapenggunaan WSD sebagaiaccess pointpada pita 790 MHz 
tidakdimungkinkanbiladayatransmisiWSDmencapai 20 dBm. 
 

 
Gambar 3.Hasil simulasi untuk skenario 2 

 
Gambar 4 menunjukkanhasilsimulasiskenario 3, dimanaperangkat WSD berupafixed mounted 

Customer Premise Equipment (CPE) denganketinggianpemancar 10 meter. PerangkatCPE 
diasumsikanmemilikiantenadenganspesifikasi ITU-R BT.419-3 untukbroadcastingdengangain 10 
dBi.  Sepertipadaskenario 2, padaskenarioini juga digunakan model propagasifree space loss 
antarapemancarpenginterferensidenganvictim link receiver. 
Hasilsimulasimenunjukkanbahwaperangkat WSD akanmenimbulkaninterferensi yang 
signifikanpadaperangkat IMT.  

Gunamenentukanjarakproteksiantarapemancar WSD berupa BTS dengan IMT, 
dilakukansimulasikembalibaikuntukI/N = -20 dB danI/N = -10 dB bila IMT 
beroperasipadafrekuensiacuan 790 
MHz.Frekuensiacuandipilihkarenamerupakanberupafrekuensico-channel dengan WSD, 
dansecarateoretismemilikipotensiinterferensitertinggi. Hasilsimulasidiberikanpada Tabel 3.  
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Gambar 4. Hasil simulasi untuk skenario3 

 
Tabel 3. Hasil Simulasi Menggunakan Jarak Proteksi Untuk Skenario 1 

Jarak Proteksi 
(km) 

Probabilitas Interferensi 
(%) 

 I/N = -20 dB I/N = -10 dB 
5 57,15 38,65 

10 20 8,58 
15 6,5 2,15 

 
Dari Tabel 3 diketahuibahwauntukpengoperasian BTS WSD pada pita 790 MHz 

diperlukanjarakproteksiantara 10 hingga 15 km terhadapsistem IMT 
untukmencapaipotensiinterferensi di bawah 10%. Hal inimenimbulkankesulitanpengoperasian BTS 
WSD padalingkup urban dimanapadaumumnyajaringan IMT telahterbentuksecaramasif. 
Untukmengetahuijarakproteksibilaperangkat WSD berupaaccess point atauCPE, 
dilakukansimulasiuntukskenario 2 dan 3 danhasilnyaditampilkanpadaTabel4. 
HasilsimulasipadaTabel4menunjukkanbahwapenggunaan WSD sebagaiperangkat yang 
beroperasisecaraindoor akanmengakibatkanperangkat IMT terinterferensisecarabermakna. 
 

Tabel 4. Hasil Simulasi Menggunakan Jarak Proteksi Untuk Skenario 2 dan 3 
 

JarakProteksi 
(m) 

ProbabilitasInterferensi(%)
WSD access point WSD CPE 

I/N = -20 dB I/N = -10 dB I/N = -20 dB I/N = -10 dB 

5 100 100 100 95,65 
15 100 100 100 95,55 
25 100 100 100 95,42 
35 100 100 100 95,57 
45 100 100 100 95,39 
55 100 100 100 95,54 

  
Keseluruhanhasilsimulasimenunjukkanbahwapenggunaanperangkat WSD pada pita 790 MHz 

di Indonesia memerlukanpertimbangankhususkarenaakanmenginterferensiperangkat IMT yang 
saatinitelahberoperasipada pita tersebut. Penggunaanjarakproteksipada BTS WSD dapatditerapkan, 
namunpadaperangkatindoor tampakbahwapenggunaanjarakproteksihinggasejauh55 
metertetapakanmenimbulkaninterferensi yang signifikan. Perangkatindoor 
secarateoretisdapatmemilikicakupanhingga 55 meter, namunpadapraktekterdapatrugi-
rugidindingdanpenghalanglainnyadalamruangansehinggajangkauansejauh55 
metertidakselaludapattercapai. Berdasarkanhasilsimulasi yang ditunjukkanpadaTabel4, pita 790 
MHz tidakdapatdigunakansecarabersamaantara WSD indoor dengan IMT. 
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Diperlukanpenelitianlebihlanjutterkaitdayaoptimal yang dapatdigunakanolehperangkat WSD yang 
beroperasipada pita 790 MHz danpada pita-pita yang berdekatandenganfrekuensitersebut.   
 
Kesimpulan  

Skenariointerferensiantarasistem WSD berupa BTS, access point dancustomer premises 
equipment  dengansistem IMT pada pita 790 MHz telahdisimulasikandandianalisis. Frekuensi yang 
digunakanuntuksistem IMT padasimulasiadalah790 MHz – 801 
MHz.Hasilsimulasimenunjukkanbahwauntukmengoperasikansistem WSD sebagaipemancaroutdoor 
pada pita 790 MHz diperlukanjarakproteksiterhadapsistem IMT sejauh 10 km 
biladigunakankriteriainterferensiI/N = -10 dBuntukmencapaiprobabilitasinterferensi di bawah 10%, 
dan 15 km biladigunakankriteriainterferensi yang lebihketatyaituI/N = -20 dB. Hal 
inidapatmenimbulkanmasalahpadalingkungan urban dimanajaringan IMT 
padaumumnyaterbentuksecaramasif.Pengoperasian WSD sebagaipemancarindoor 
berdasarkanhasilsimulasipadapenelitianinitidakdimungkinkan, karenaakanmenginterferensisistem 
IMT secarabermaknawalaupuntelahditerapkanjarakproteksi. 
Penelitianlanjutandiperlukanuntukmengetahuibatasandaya optimal yang 
perluditerapkanpadaperangkat WSD yang beroperasipada pita 790 MHz dan pita-pita yang 
berdekatandenganfrekuensitersebut.  
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PEMANFAATAN FINGERPRINT PADA SISTEM KEAMANAN PEMBAYARAN 

TAKSI ONLINE 
 

Andika Kurnia Wijaya, Endang Djuana, Ferrianto Gozali, Kuat Rahardjo TS 
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti 

E-mail: andikakurniaaa@gmail.com 
 

Abstrak 
Taksi Online adalah taksi yang beroperasi dengan menggunakan aplikasi dari smartphone untuk melakukan 
pemesanan, sehingga kita hanya menunggu taksi yang kita pesan tiba di tempat. Permasalahan yang 
dialami, khususnya pada taksi Uber adalah driver tidak mematikan argo pada aplikasi smartphone, sehingga 
merugikan penumpang, karena argo akan terus berjalan, membuat account penumpang berkurang tanpa 
disadari. Pada sistem yang digunakan saat ini, tidak ada sistem keamanan yang mencegah terjadinya 
kenaikan harga yang tidak wajar dan mencegah terjadinya tidak dimatikan argo di ponsel driver saat 
perjalanan selesai.Garisbesar perancangan sistem keamanan ini adalah memanfaatkan fitur fingerprint 
pada smartphone untuk mencegah kecurangan dari kedua pihak. Pemanfaatan fingerprint yang dilakukan 
adalah untuk keam anan perjalanan dan mencegah terjadinya perubahan harga atau kenakalan driver tidak 
mematikan argo pada aplikasi. Harapan yang dicapai adalah dengan pemanfaatan fingerprint pada 
smartphone untuk menghindari kecurangan harga, dan pemalsuan identitas pengguna. 
Kata kunci: Smartphone, Fingerprint, Taxi Online 

Pendahuluan 
Masyarakat pada umumnya tentu telah mengenal transportasi taksi, seperti taksi Uber dan Blue 

Bird, kedua taksi tersebut yang paling umum digunakan saat ini. Sekarang taksi sudah bisa dipesan 
melalui aplikasi smartphone yang berbasis android atau iOS, juga bisa dipesan melalui website. 
Sistem pemesanannya juga mudah untuk pengguna, cukup dengan menentukan tempat untuk 
menjemput penumpang, dan tujuan yang ingin dituju. Permasalahan yang dialami pada taksi Uber 
adalah driver tidak mematikan argo pada aplikasi smartphone, sehingga merugikan penumpang, 
karena argo akan terus berjalan, membuat account penumpang berkurang tanpa disadari. Kasus pada 
taksi Uber yang lebih sering terjadi adalah tidak mematikan argo di 
ponselsaatperjalananpenumpangtelahusai, sehinggasaldopenumpangakanterusberkurang [1]. Dan 
padakasuslainnya, penumpangkagetketika fare yang ditunjukkan 5x lipatlebihmahaldariestimasi 
yang seharusnya [2]. 

Dengan pemanfaatan fitur fingerprint pada saat verifikasi, dapat mencegah terjadinya 
pemalsuan ID, maksud dari pemalsuan ID tersebut adalah terjadinya kasus saat penumpang 
menggunakan ID yang berbeda untuk memanfaatkan penggunaansaldoaccountpadaIDtersebut. 
Saatini, kasus tersebut belum terjadi, namun pada pemanfaatan fitur fingerprint ini akan membantu 
mencegah terjadinya kasustersebut, yang memanfaatkan penggunaan saldo account orang lain. 
Fingerprint mempunyai 3 pola yang umu mdigunakan, yaitu arch, loop, whorl, dan minutiae [3]. 
Ada beberapa tipe fingerprint scanner diantaranya optical scanner, capactive scanner, ultrasonic 
scanner. Pada smartphone inidigunakan fingerprintdengantipe “Capacitive Scanners” [4]. 
Fingerprint tersebut sudah menyatu pada smartphone yang khususnya berbasis android 

 
Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk merancang sistem ini, dimulai dari tahapan 
perancangan dan pengujian yang akan diimplementasi.  

1. Tahap Perancangan 

Perancangan sistem dimulai dari alat yang akan digunakan, yaitu dengan dua buah smartphone 
android dengan berteknologi fingerprint. Tahap selanjut nya adalah pembuatan aplikasi taksi online, 
sebelum pembuatan aplikasi taksi online, ada beberapa tahap yang harus dilakukan agar aplikasitaksi 
online dapat dibuat, yaitu: 

1. Membuat script server PHP 
2. Membuat database MySQL  
3. Pembuatan aplikasi taksi online 
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Script server PHP wajibdibuatkarenaandroidtidakbisalangsungberkomunikasidengan MySQL 
untukmemanipulasi database. Saat script server PHP dibuat, makaandroiddan MySQL 
sudahsalingberhubungan. Androidhanyamelakukanrequestke server script PHP dan server script 
melakukan query ke MySQL.  

Padapembuatanaplikasitaksi online, dibutuhkannyacodinguntukpembuatanaplikasi, tentu 
script server PHP dan database MySQL sudahdibuat. Padaakhirpembuatanaplikasi, 
harusmenentukan minimum OS android yang akandigunakan. 

2. Tahap Pengujian 

Pada pengujian yang akandilakukan, user dandrivermelakukanpendaftaranakun di 
aplikasitaksi online. Userdandriver akansama – samamelakukanfingerprintsebagaikeunikanakun, 
fingerprintiniakandigunakansaatmemulaiperjalanandanusaiperjalanan.  
 
Perancangan Sistem 
 

USER

DRIVER

INTERNET

SEND 
REQUEST

SEND REQUEST

Database

SCRIPT SERVER (PHP)

SEND REQUEST

GET DATA
Fingerprint

Fingerprint

Aplikasi Taksi Online

Aplikasi Taksi Online

Account 
User

Account 
Driver

Fingerprint 
User

Saldo 
User

Info User

Fingerprint 
Driver

Info 
Driver  

Gambar 1. Perancangan system dari aplikasi Taksi Online berbasis fingerprint 

Hasil dan Pembahasan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan database untukpenyimpananidentitasCustomer dan Driver 
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Gambar 3. Percobaan registrasi ID menggunakan Android Emulator 

 

 

Gambar 4. Hasil registrasi ID Customers dan Drivers akan tersimpan di database 

Identitas Customers dan Drivers akan tersimpan di database. Database tersebut mencakup 
kedua akun customers dan drivers, fingerprint, saldoakun, dan history perjalanan. 
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Abstrak 
Analisis dan perancangan mesin-mesin industri perlu pemodelan dari mesin-mesin industri tersebut yang 
akan dianalisis maupun dirancang. Oleh karena itu pemodelan sistem merupakan kebutuhan yang penting 
dalam menganalisis dan merancang suatu sistem. Model dalam bentuk fungsi alih (transfer function) atau 
ruang keadaan (state space) perlu rumusan matematik berupa persamaan diferensial (differensial equation) 
atau persamaan beda (difference equation). Sayangnya model dalam bentuk fungsi alih maupun ruang 
keadaan hanya efektif untuk sistem yang dikemudikan oleh waktu (driven by time), sementara itu mesin-
mesin industri merupakan sistem yang dikemudikan oleh peristiwa (driven by events), sehingga diperlukan 
pendekatan sistem lainnya bukan model fungsi alih maupun ruang keadaan, yaitu model sistem berperistiwa 
diskrit (discrete event sistem). Rumusan matematik sistem ini tidak menggunakan persamaan diferensial atau 
persamaan beda tetapi menggunakan pendekatan teori bahasa atau otomata. Dalam makalah ini akan 
dibahas perancangan sistem kendali mesin industri berupa konveyor, mesin bor dan mesin plong dengan 
menggunakan metode pendekatan sistem berperistiwa diskrit. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem 
dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diinginkan yaitu sistem aman dan dapat terhindar dari 
kemacetan. 
Kata kunci: sistemberperistiwadiskrit, fungsialih, ruangkeadaan, otomata, teori Bahasa, driven by time dan 
driven by events. 
 
Pendahuluan 

Pengendali supervisi pada sistem berperistiwa diskrit (discrete event sistem) diperkenalkan 
pertama kali oleh P. J. Ramadge and W. M. Wonham melalui dua papernya [1,2]. Pada pengendali 
sistem ini, sistem dimodelkan sebagai otomata terkendali (Controlled automata) yang perilakunya 
dirumuskan sebagai bahasa (formal language). Proses pengendalian yang dilakukan oleh supervisi 
berupa aksi enable atau disable dari beberapa peristiwa pada sistem berperistiwa diskrit, sehingga 
sistem kendalian dapat menghasilkan beberapa bahasa yang sudah ditentukan (desired language) 
atau sudah dispesifikasikan terlebih dahulu. Beberapa peristiwa yang beraksi (disable atau enable) 
harus didapat dari himpunan peristiwa terkendali (controllable event) yang merupakan himpunan 
bagian dari himpunan peristiwa. Supervisi disintesakan dalam bentuk bahasa. Oleh karena itu 
keberadaan supervisi ini jika dan hanya jika bahasa yang disintesiskan harus dapat dikendalikan 
(controllable). Sehingga masalah sintesis rumusan supevisi merupakan masalah pembentukan 
controlable sublanguage sebesar mungkin dari formal language. Bahasa bagian (sublanguage) yang 
terbentuk ini tidak perlu unik. Hubungan antara pengendali supervisi dengan kendalian (mesin-mesin 
industri yang  dikendalikan) bisa dilihat pada gambar 1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. HubunganKendalian dan Pengendali Supervisi 

 
Pada makalah ini perancangan pengendali supervisi digunakan untuk mengendalikan proses 

penandaan urutan dengan dua stasiun permesinan (Indexed line with two machining stations). 
Permesinan yang akan dikendalikan terdiri dari: 

a. 2 stasiun permesinan 

Kendalian 

 

Pengendali
Supervisi 
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b. 4 ban berjalan (conveyor belt) 
c. 8 motor DC  
d. 4 limit switches 
e. 5 perangkat sensor cahaya yang terdiridari phototransistor dan lampuberujunglensa 

 
Penandaan urutan dengan dua stasiun mesin yang akan dikendalikan dapat dilihat pada 

Gambar 2, seperti di bawah ini. 

Gambar 2. Mesin penandaan urutan dengan dua stasiun mesin. 

 
Konsentrasi utama dalam makalah ini adalah merancang pengendali proses penandaan urutan 

dengan dua stasiun mesin. Sebagai kendalian yaitu proses penandaan urutan dengan dua stasiun 
mesin dipandang sebagai sistem berperistiwa diskrit. 

Hubunganantarapengendalisupervisidengankendalian (mesin-mesin industri yang  
dikendalikan) secara fisik bisa dilihat pada gambar 3. 

 
Studi Pustaka  

Sistem Berperistiwa Diskrit (Discrete Event Sistem) diperkenalkan pertama kali oleh P. J. 
Ramadge and W. M. Wonham melalui dua papernya [1,2] pada tahun sekitar 1987, tanpa disertai 
dengan aplikasi pada FMS (Flexible Manufacturing Sistem). Tujuan dalam perancangan pengendali 
pada sistem berperistiwa diskrit adalah untuk mendapatkan pengendali yang dapat memastikan atau 
menjamin sistem dapat mencapai spesifikasi yang diinginkan. Berbagai model spesifikasi yang dapat 
dijadikan acuan diantaranya seperti model spesifikasi pelayanan “Supervisory control for modal 
specification of service” namun yang umum digunakanadalah spesifikasi yang menjamin sistem 
tidak macet (nonblocking) dan aman (safe) sebagaimana yang dibahas dalam [1,2]. Perancangan 
pengendali relatif mudah jika semua peristiwa dalam kendalian SBD (sistem berperistiwa diskrit) 
adalah peristiwa teramati (observability event) dan peristiwa terkendali (controllability event) 
sebagaimana yang dibahas pada [3,4]. Aplikasi lebih nyata pada FMS walaupun tidak sampai ke 
perangkat kerasnya telah di bahas pada [5,6]. 

Dalam penelitian ini akan dibangun pengendali pada sistem berperistiwa diskrit dengan 
kendalian berupa mesin penandaan urutan dengan dua stasiun mesin. Model spesifikasi yang yang 
akan dijadikan acuan adalah spesifikasi yang menjamin sistem tidak macet  (nonblocking) dan aman 
(safe). 

 
Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan suatu metodependekatanSistemBerperistiwaDiskrityang 
diperkenalkanpertama kali oleh Wonham yang perumusanpendekatansistemnyamenggunakanteori 
Bahasa atau Otomata. Dalam metode ini langkah-langkah perancangana dapat diuraikan sebagai 
berikut : 

1. Menyusun otomata untuk masing-masing stasiun mesin berikut perlengkapannya yang terdiri 
dari: 

a. 2 stasiun permesinan 

Tampak atas Tampak depan 
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b. 4 ban berjalan (conveyor belt) 
c. 8 motor DC  
d. 4 limit switches 
e. 5 perangkat sensor cahaya yang terdiridari phototransistor dan lampuberujunglensa. 

 
 

KENDALIAN
Konveyor, mesinbor dan mesinplong 

Aktuator 
8 buah Motor DC 

Sensor
yang terdiridari4 limit switches, 5 perangkat sensor cahaya 

phototransistor, lampu dan lensa.

 

 

 

PERALATAN   IO

Pengendalimikro 

   

 

PC

PENGENDALI 

Gambar 3. Hubungan Kendalian dan Pengendali Supervisi secara fisik 

 

 
Keterangan : A, B, C dan D adalah konveyor A, B, C dan D 

Gambar 4. Konstruksi kendalian (konveyor, mesin bor dan mesin plong) 
 

2. Perancangan Pengendali 

Perancangan pengendali dimulai dengan penyusunan otomata dengan menentukan himpunan 
keadaan yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan atau dilarang, keadaan mula dan akhir. 
Himpunan peristiwa yang terkendali maupun yang tidak terkendali. Kemudian juga menentukan 
fungsi transisi. Penyusunan otomata dari 1 dan 2 mengikuti aturan-aturan yang telah dirumuskan 
oleh Wonham sebagai berikut : 

 

Kabel USB 

Kabel DayaKabel Daya 
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, , , ,           (1) 
 

Keterangan : 
 : himpunan keadaan 
 : himpunanperistiwa 

∶ →  adalah fungsi transisi keadaan  

,  artinya suatu transisi yang diberi label  dari  ke  

 : keadaan awal 

 : himpunan keadaan yang dituju. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Hasil rancangan kendali supervisi dapat digambarkan dalam bentuk diagram transisi keadaan 
seperti yang ditunjukkan dalam gambar 5 di bawah ini. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram transisi keadaan sistem 

Keterangan : 

 : Keadaanbendakerjamasuk di konveyor A 

: Keadaanbendakerjaberhenti di konveyor A 

 : Keadaanbendakerjamasuk di konveyor B 

 : Keadaanbendadibor di konveyor B 

 : Keadaanbendakerjamasuk di konveyor C 

 : Keadaanbendakerja di plong di konveyor C 

 : Keadaanbendakerjamasuk di konveyor D 

 : Keadaanbendakerjaberhenti di konveyor D 
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Kemudian dicoba dengan modul-modul peraga mesin-mesinindustri (mesinplong, conveyor 
dan mesin bor). Hasilnya cukup baik. Spesifikasi yang diharapkan dalam menentukan tujuan 
rancangan supervise selalu dapat dipenuhi. Pengendalian yang dirancang adalah untuk pengaturan 
posisi yang ketepatannya sangat dipengaruhi sensor. Sensor yang menggunakan pembangkit pulsa 
lebih baik dari pada sensor switch atau photo transistor. Sebagaicontoh sensor-sensor pada lengan 
robot tidak memerlukan koreksi waktu, sedangkan sensor-sensor pada conveyor dan mesin 
penumbuk memerlukan koreksi waktu. Kedua mesin tersebut menggunakan photo transistor dan 
switch. Karakteristik sistem terkait dengan penghindaran keadaan yang tidak dibolehkan (forbidden 
state) dan jaminan keberlangsungan (non-blocking) juga dapat dicapai oleh kendali supervisi.  

 
Kesimpulan 

Dengan metode pendekatan sistem berperistiwa diskrit dengan rumusan otomata atau teori 
bahasa memberi keuntungan bahwa sistem yang besar bisa dibagi-bagi menjadi beberapa sistem yang 
lebih kecil atau bagian demi bagian sehingga penyelesaiannya lebih sederhana. Dalam penelitian ini 
mesin penanda urutan dibagi menjadi empat bagian. 
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Abstrak 

Suatu industri yang memproduksi produk cair umumnya memisahkan dengan ketat antara satu batch 
produksi dengan batch produksi berikutnya untuk memudahkan pengendalian kualitas produk yang 
dihasilkan. Jika suatu batch produksi mengalami kegagalan maka dapat dilakukan penarikan produk gagal 
tersebut dengan mudah  berdasarkan nomor batch produksinya. Pada studi ini dirancang dan 
dikembangkan suatu sistem pengendalian produksi untuk  industri yang memiliki beberapa tandon produksi. 
Analisis dilakukan berdasarkan teori Perancangan Sistem Digital, sehingga dapat diterapkan menggunakan 
Relay maupun ProgrammableLogicController (PLC). Proses pengendalian pada setiap tandon produksi 
dilakukan pada katup tandon produksi setiap batch yang mengalirkan cairan, sampai pengisian cairan dari 
tandon selesai dilakukan. Untuk mendapatkan volume yang sama dalam setiap kemasan produk, proses 
pengisian dilakukan secara bertahap dan tidak langsung dari tandon, melainkan melalui suatu penampung 
pada mesin pengisi. Selesainya proses pengisian suatu batch produksi ditandai dengan penekanan tombol 
selesai dari operator mesin pengisi dan proses produksi batch berikut dapat dilakukan. Sistem pengendali 
dilengkapi dengan tombot start untuk setiap tandon yang siap berproduksi,  tombol reset tandon yang 
sebagai tanda tandon kosong dan tombol reset pada mesin pengisi yang menandakan seluruh proses dalam 
satu batch selesai dilakukan dan mesin pengisi siap untuk batch berikutnya. Hasil pengujian menunjukkan 
sistem pengaturan yang dirancang berjalan baik sesuai harapan. 
Kata kunci: Produk cair, Batch produksi, Pengendali, Perancangan Sistem Digital. 
 
Pendahuluan 

Dalam memproduksi obat, harus memiliki ketelitian dan kebersihan yang tinggi sehingga 
dibutuhkan pengawasan dan pengujian sebelum beredar di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan 
kode produksi pada setiap batch produksi yang memudahkan penarikan produk untuk dimusnahkan 
jika dalam uji laboratorium dinyatakan gagal produksi. Untuk produk obat padat seperti pil, caplet, 
capsul dan lain-lain, batch  produksi dipisahkan dengan wadah untuk dikirim ke tempat pengemasan. 
Pada setiap kemasan diberi label nomor batch yang sama[1]. Sedangkan untuk produk cair, 
menggunakan tandon untuk setiap batch  produksi. Oleh karena itu dibutuhkan pemisahan proses 
pengisian nya kedalam botol. Produksi dari suatu tandon harus benar-benar terpisah dari tandon yang 
lain. Jika dalam pengujian ternyata batch tersebut dinyatakan gagal, maka seluruh produk dengan 
nomor batch tersebut harus dimusnahkan.  

Untuk produksi obat cair dengan skala kecil, yang memiliki satu mesin maka sangat mudah 
memisahkan antar batch  karena memiliki hanya satu tendon[2]. Umumnya untuk meningkatkan 
kapasitas produksi dilakukan dengan menambah jumlah tandon, sedangkan mesin pengisi tetap 
hanya 1 buah, sehingga dapat bekerja secara kontinyu tanpa menunggu proses pembuatan obat yang 
umumnya menggunakan waktu lebih lama dari waktu pengisian.  

Untuk memisahkan batch produksi dengan pasti, dibutuhkan tambahan kontroler yang 
berfungsi untuk mencegah tandon lain dioperasikan baik dengan sengaja maupun tidak akibat 
kesalahan manusia. 
 
Studi Pustaka 

Dari beberapa literature yang membahas tentang proses produksi obat-obatan harus dijaga 
kualitasnya. Salah satunya adalah dengan menandai produk dengan batch production code, sehingga 
memudahkan untuk menjaga kualitas dari obat. Sebelum di edarkan ke masyarakat, setiap batch  
produk harus lolos dari quality control yang melakukan berbagai pemeriksaan. Jika lolos, maka batch  
produk tersebut dapat diedarkan ke masyarakat. Demikian pula jika suatu produk tidak lolos dari 
quality control maupun produk yang masih tersisa setelah mencapai batas waktu edar, maka produk 
tersebut akan dimusnahkan.  
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Penanganan batch produksi untuk produk padat, lebih mudah dilakukan karena sudah sangat 
jelas pemisahannya. Sedangkan untuk produk yang berupa cairan, yang sering kali membutuhkan 
proses produksi lebih lama, maka harus dibuat secara berturutan sehingga mesin pengisi dapat 
dimaksimalkan waktu kerjanya. Oleh karena itu membutuhkan bebeapa tandon produksi agar dapat 
melakukan produksi secara kontinyu. Untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, maka 
tandon yang belum siap kemas harus dijaga agar tidak dapat mengalirkan cairan, sedangkan yang 
telah siap saja yang dapat mengalirkan cairan. Aliran cairan ini berasal dari Solenoid valve, yang 
pembukaan dan penutupan menggunakan listrik[3]. 
  
Metodologi Penelitian dan Perancangan Rangkaian Kontroler. 
1. Kasus yang diinginkan oleh pabrik obat. 

Pada gambar 1. dapat dilihat banyak tandon yang satu dengan lainnya tidak boleh saling 
bercampur. Jika salah satu tandon telah siap diproduksi akan dialirkan ke mesin pengisi maka 
operator akan menekan tombol sesuai dengan nomor tandon yang siap dikemas tersebut. Nomor 
petunjuk tandon akan tampil pada display 7 segments. Proses pengisian dilakukan sampai satu batch  
selesai dikemas. Jika tandon telah kosong maka operator akan menekan tombol RT yang berarti 
tandon telah kosong, penekanan tombol juga memberikan alarm agar operator pada mesin pengisi 
bersiap untuk melakukan pembersihan pada mesin pengisi setelah proses pengisian selesai, agar tidak 
terjadi kontaminasi antar batch  produksi. Setelah mesin pengisi bersih, maka operator penanggung 
jawab mesin pengisi menekan tombol yang diletakkan pada mesin pengisi sebagai tanda selesai satu 
batch  dan mesin pengisi siap dengan pengisian batch  berikutnya, yang ditandai dengan padamnya 
alarm dan display 7 segments nomor tandon. Selama proses pengisian belum selesai, maka 
penekanan tombol tandon lain tidak berguna.  

 

 
 

Gambar 1. Batch  produksi dari setiap Tandon 
 

2. Perancangan Persamaan Logic Rangkaian Kontroler 

Jika diperhatikan masalah yang dihadapi tersebut, maka permasalahan adalah perancangan 
rangkaian sequential non synchrone, yang mirip dengan kasus cepat tepat[4] dengan jumlah regu 
lebih banyak, tergantung dari pabrik obat memiliki jumlah tandon nya. Dalam makalah ini akan 
ditetapkan menggunakan 4 buah tandon sebagai contoh perancangan. Maka dari hasil secara teoritis 
diperoleh persamaan logic untuk cepat tepat 4 regu sebagai berikut: 

 
1 1 2 3 4 	. 1 1 	. 2	. 3	. 4  …………………………. (1) 
2 1 2 3 4 	. 2 2 	. 1	. 3	. 4  …………………………. (2) 
3 1 2 3 4 	. 3 3 	. 1	. 2	. 4  …………………………. (3) 
4 1 2 3 4 	. 4 4 	. 1	. 2	. 3  …………………………. (4) 

 
Keterangan persamaan:  
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T1, T2, T3 dan T4 adalah Tombol start proses pengisian suatu batch  sesuai nomor tandon. 
Sedangkan S1, S2, S3, dan S4 adalah output yang menuju ke solenoid valve untuk membuka 
aliran dari tandon yang akan dikemas.  
Catatan: Seluruh Tombol yang dipergunakan adalah Push On, yang tehubung saat ditekan 

dan terputus saat dilepas, termasuk dengan ke 2 tombol untuk reset.  
 

Dari ke empat persamaan Logic ini, jika salah satu tombol tandon ditekan, maka solenoid valve 
dari tandon bersangkutan akan aktif seperti halnya lampu regu cepat tepat menyala, sampai dengan 
ke empat tombol tandon T1 s/d T4 dilepaskan (kondisi reset terjadi). Dari kondisi reset ini, jika 
tombol tandon lain ditekan maka akan mengaktifkan solenoid valve tandon nya. Dalam kasus 
memisahkan batch  produksi dengan pasti, proses reset berbeda dengan cepat tepat, reset hanya akan 
terjadi jika secara keseluruhan proses pengisian selesai dengan prosedur penekanan tombol RESET 
TANDON (RT) oleh operator yang mengawasi jika tandon telah kosong, penekanan RT juga 
membunyikan alarm siaga agar proses pengisian pada mesin pengisi dilakukan secara tuntas. Setelah 
tuntas, dilanjutkan dengan proses pembersihan mesin pengisi agar batch  produksi tidak tercampur. 
Setelah pembersihan selesai, maka operator sebagai penanggung jawab produksi melakukan 
penekanan tombol FINISH (F) pada mesin pengemas secara manual, sebagai tanda proses satu batch  
telah selesai. Hal ini berarti alarm berhenti berbunyi, display nomor tandon padam dan siap untuk 
proses pengisian batch  berikut dari tandon lain. Proses pengisian berikutnya, dilakukan dengan 
menekan tombol pada Tandon yang siap dikemas selanjutnya. 

Perancang rangkaian untuk memenuhi proses RESET (R) yang berasal dari urutan selesainya 
proses pengisian, dan tetap membuka solenoid valve walau seluruh tombol T1 s/d T4 dilepas, adalah 
dengan menggantikan operasi OR 1 2 3 4 	dengan  seperti persamaan (5) berikut: 

 
	 1 2 3 4             (5) 

 
Reset ( ) harus melalui suatu proses yaitu penekanan tombol RESET TANDON (RT) yang 

menandakan tandon telah kosong dan disusul oleh penekanan tombol FINISH (F)  pada mesin 
pengisi sehingga menghasilkan kondisi Reset. Setelah Reset maka proses pengisian batch  berikut 
dapat dilakukan.  

Rangkaian Tombol Reset Tandon (RT) setelah ditekan kemudian dilepaskan, harus tetap 
memberikan informasi jika tandon telah kosong walau Tombol Reset Tandon telah dilepaskan, maka 
harus memiliki kondisi yang menahan informasi Reset yang disebut dengan Latch (L), dan Latch 
akan berakhir bila Tombol FINISH pada mesing pengisi ditekan, oleh karena itu setelah diturunkan 
secara teoritis diperoleh persamaan logic untuk Latch sebagai berikut: 

 
L	 	. R          (6) 
 

Output Latch yang berasal dari RESET TANDON telah ditekan, membunyikan Alarm (A) 
selama Latch, sampai seluruh proses pengisian selesai.  

Jika telah selesai melakukan pembersihan pada mesin pengisi maka operator akan melakukan 
penekanan Tombol FINISH (TF) yang menandakan bahwa proses pengisian dalam satu batch  selesai, 
yang berarti reset terjadi pada seluruh rangkaian. Oleh karena itu, persamaan untuk RESET adalah 
sebagai berikut: 

 
R L	. T            (7) 

 
Dari perancangan rangkaian RESET ini, maka persamaan (1) s/d (4) menjadi: 

 
1 		 R	. 1 1 	. 2	. 3	. 4  ……………………………………………. (8) 
2 		 R	. 2 2 	. 1	. 3	. 4  ……………………………………………. (9) 
3 		 R	. 3 3 	. 1	. 2	. 4  ……………………………………………. (10) 
4 		 R	. 4 4 	. 1	. 2	. 3  ……………………………………………. (11) 
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Output dari S1 s/d S4 ini yang dihubungkan ke Coil Solenoid valve untuk membuka aliran 
menuju ke mesin pengisi saat proses pengisian suatu batch  berlangsung. 

 
3. Gambar Rangkaian Kontroler 

Untuk menggambarkan rangkaian kontroler, dimulai dari persamaan logic nomor (6) sampai 
dengan nomor (11). Penggambaran rangkaian menggunakan diagram ladder sesuai dengan yang 
dipergunakan untuk memprogram Programmable Logic Controller (PLC)[5][6][7] seperti Gambar 
2. Rangkaian Kontroler Batch Produksi Produk Cair. Sedangkan untuk display 7segments yang 
menunjukkan tandon yang harus dikemas, gambar rangkaian tidak diikut sertakan kerena 
menggunakan encoder decimal ke 7 segments, dengan input yang berasal dari S1 s/d S4. 

 

 
 

Gambar 2. Rangkaian Kontroler Batch Produksi Produk Cair 
 

Hasil dan Pembahasan 
Dari gambar rangkaian controller pada Gambar 2, jika diimplementasikan menggunakan PLC, 

maka gambar tersebut telah merupakan program yang dimasukkan dalam bentuk Ladder dalam 
software PLC pada computer. Output PLC pada S1 sampai dengan S4 sebaiknya di masukkan ke 
driver Relay untuk mengaktifkan setiap solenoid pada Tandon saat pengisian satu batch  produksi 
berlangsung. Pemakaian PLC dalam implementasi menghasilkan rangkaian yang sederhana sehingga 
instalasi dari rangkaian kontroler menjadi sederhana, karena selain PLC cukup ditambah dengan 5 

larm
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buah Relay sebagai driver jika tegangan operasi PLC dan coil solenoid vale berbeda, dan 1 buah 
relay untuk alarm.  

Jika rangkaian kontroler pada gambar 2, diimplementasi menggunakan Relay, maka tegangan 
coil pada Relay sebaiknya dipilih sama dengan tegangan coil dari Solenoid Valve nya. Jika Solenoid 
valve memiliki tegangan operasai 220Vac, maka coil dari relay juga dipilih bertegangan 220Vac, 
sehingga memudahkan dalam instalasi karena tidak menambah power supply bertegangan dc. Jumlah 
relay yang dipergunakan untuk membentuk rangkaian controller ini, sekitar 16 buah relay, yang 
disebabkan karena kebutuhan akan kontak yang banyak, sehingga instalasi menjadi lebih rumit.   

Output PLC pada L maupun kontak relay L, dimasukkan ke relay untuk membunyikan alarm 
sebagai tanda bahwa Tandon telah kosong dalam proses pengisian satu batch. 

Sedangkan output S1 s/d S4 juga dibutuhkan untuk menyalakan display nomor tandon yang 
beroperasi. 

 
Kesimpulan 

Penguasaan teori perancangan rangkaian sequensial asynchrone yang akhir-akhir ini kurang 
dikembangkan dalam bidang teknik digital karena telah ditemukannya microprocessor, masih mutlak 
dibutukkan dalam perancangan rangkaian kontroler untuk pengisian batch  produk cair, khusus nya 
pada produk obat-obatan jika rangkaian kontroler ini diimplementasi menggunakan relay maupun 
PLC.  

Dalam penelitian mandiri yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari salah satu pabrik 
obat, pihak pabrik obat secara khusus meminta implementasi harus menggunakan relay karena 
mudah dalam melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada rangkaian kontroler.  
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Abstrak  

Paper ini mengusulkan hasil perancangan dan analisa dari penambahan beban U slot pada antena 
mikrostrip polarisasi melingkar untuk aplikasi 4G/LTE pada frekuensi kerja 2300 MHz. Polarisasi melingkar 
pada antena yang disusulkan dengan axial ratio ≤ 3 dB diperoleh dengan menggunakan metode truncated 
corner yang dikembangan dengan metode array untuk meningkatkan nilai gain. Penambahan U slot 
bertujuan untuk menurunkan nilai return loss agar ≤ -10 dB dan VSWR ≤ 2 dan juga untuk mereduksi 
dimensi antena . Dari hasil simulasi menggunakan perangkat lunak AWR Microwave Office 2004 diperoleh 
nilai return loss sebesar – 42.20 dB dan VSWR sebesar 1.010pada frekuensi kerja 2300 MHz untuk aplikasi 
4G/LTE. Bandwidth yang diperoleh dari antena yang diusulkan adalah 188 MHz (2202 – 2390 MHz) dengan 
gain sebesar 9.44 dBi. Antena yang disulkan menghasilkan polarisasi melingkar dengan nilai axial ratio 
1.355 dB pada frekuensi kerja 2300 MHz. Dari hasil analisa dan investigasi yang dilakukan , penambahan 
beban U slot berhasil meningkatkan nilai return  loss sebesar 45.6% , VSWR sebesar 13.3  % , axial ratio 
sebesar 27.6 % , gain sebesar 8.74 % dan mereduksi dimensi patch antena sampai dengan 17.87 % 
dibandingkan dengan antena mikrostrip polarisasi melingkar tanpa menggunakan U Slot.  
Kata kunci: Antena, Mikrostrip, U Slot, array, bandwidth, axial ratio 
 
Pendahuluan 

Antena mikrostrip adalah antena yang banyak dikembangkan untuk aplikasi sistem 
telekomunikasi yang menggunakan frekuensi tinggi antara lain 4G/LTE yaitu pada rentang frekuensi 
2300 – 2400 MHz [1]. Penggunaan antena mikrostrip dikarenakan kelebihan dari antena mikrostrip 
adalah memiliki dimensi yang kecil, ringkas, dapat bekerja pada frekuensi tinggi dan biaya pabrikasi 
yang murah [2]. Namun kekurangan dari antena mikrostrip adalah keterarahan yang rendah, gain 
yang kecil dan bandwidth yang sempit [3]. Untuk mengatasi kekurangan tersebut perlu dilakukan 
suatu metode tertentu untuk mengoptimasi antena mikrostrip. Salah satu metode optimasi pada 
antena mikrostrip yang dilakukan adalah dengan menggunakan polarisasi melingkar untuk 
meningkatkan keterarahan dan faktor lossakibat adanya ketidaksesuaian polarisasi antara antena 
pemancar dan penerima (cross polarization) [4-5]. Selain itu untuk meningkatkan nilai gain pada 
antena mikrostrip dapat digunakan metode array [6-7], parasitic [8-9] dan stacked [10-11]. Untuk 
mereduksi dimensi antena mikrostrip dapat digunakan beberapa metode yaitu fractal [12-13], 
peripheral slit [14-15] dan slot [16-17].  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [18] telah berhasil dirancang antena 
mikrostrip polarisasi melingkar menggunakan metode truncated corner danarray 2 elemen dengan 
nilai return loss sebesar -20.58 dB , VSWR sebesar 1.207 dan axial ratio 1.188 dB pada frekuensi 
kerja 2300 MHz. Metode truncated corner dilakukan dengan memotong bagian tepi antena 
mikrostrip secara diagonal untuk memperoleh polarisasi melingkar dengan axial ratio ≤ 3 dB. Untuk 
meningkatkan nilai gain digunakan metode array yang menghubungkan 2 elemen antena mikrostrip 
yang disusun secara sejajar dengan menggunakan pencatu microstrip line [19]. Pada penelitian ini 
dilakukan penambahan U slot pada patch antena truncated corneryang bertujuan untuk mereduksi 
dimensi dan meningkatkan nilai return dan VSWR dari antena mikrostrip. Pada penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh [20] penambahan beban slot dengan bentuk T berhasil 
meningkatkan nilai return loss dari -17.30 dB menjadi -45.45 dB pada frekuensi kerja 2300 MHz 
untuk aplikasi 4G/LTE.  
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Keutamaan penelitian ini adalah diperoleh dimensi baru antena mikrostrip yang memiliki nilai 
axial ratio ≤ 3dB , return loss ≤ -10 dB , VSWR ≤ 2 dan gain ≥ 6 dB pada frekuensi kerja 2300 MHz 
untuk aplikasi 4G/LTE. Penambahan beban U slot diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari 
antena yang diusulkan dan mereduksi dimensi keseluruhan dari antena.  
 
Metode Penelitian 

Proses perancangan antena dilakukan melalui beberapa tahapan  mulai dari menentukan 
frekuensi kerja yang diinginkan kemudian menentukan substrat yang akan digunakan. Setelah 
beberapa hal diatas telah dilakukan maka perancangan antena sudah dapat dilakukan, yaitu 
menentukan dan menghitung dimensi patch, menghitung dimensi pencatu, melakukan simulasi 
antena yang telah dirancang.  Pada penelitian ini dilakukan perancangan awal antenna tunggal tanpa 
diberikan truncated cornerselanjutnya baru dilakukan uji coba metode truncated corner dengan 
iterasi melalui perangkat lunak komputer. Setelah diperoleh bentuk yang kompak dan memiliki 
polarisasi melingkardengan axial ratio≤ 3 dB maka dilakukan tahapan berikutnya dengan menyusun 
beberapa patch antena mikrostrip dengan metode arrayuntuk mendapatkan nilai gain yang maksimal. 
Untuk memperoleh hasil yang optimal dilakukan penambahan beban U Slot pada patch antenna 
mikrostrip truncated corner. Adapun indikator parameter antena mikrostrip yang akan dicapai adalah 
antara lain peningkatan return loss, VSWR dan reduksi terhadap dimensi antena mikrostrip sebelum 
diberikan U Slot. Parameter return loss yang diharapkan adalah ≥ - 10 dB , VSWR ≤ 2 dan polarisasi 
melingkar dengan nilai ≤ 3 dB  dengan menggunakan truncated corner. Diagram alir perancangan 
antena yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Perancangan Antena Mikrostrip U Slot 

Perancangan Antena  
Pada tahap awal dirancangan antena mikrostrip bentuk persegi empat dengan menggunakan 

substrat jenis FR-4 Epoxy dengan konstanta dielektrik (Ɛr) = 4.3 , ketebalan (h) = 1.6 mm dan loss 
tangen (tan α) = 0.0265 . Untuk memperoleh dimensi panjang dan lebar dari antena mikrostrip 
persegi empat dapat digunakan persamaan (1) sampai dengan persamaan (5)  dibawah ini [21].  
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Untuk jenis pencatu yang digunakan  pada antena yang diusulkan adalah microstrip line 
dengan nilai impedansi 50 Ohm. Untuk menentukan dimensi lebar saluran pencatu microstrip line 
dapat menggunakan persamaan (6) dan (7)  dibawah ini [21]. 

 

Wz = 1 ln 2 1 ln 1 0.39
.

   (6) 

 

B =             (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain Awal Antena Mikrostrip 

 
Pada gambar 2 dapat dilihat desain awal dari antena mikrostrip bentuk patch persegi panjang 

dengan nilai W = 40 mm, L =  31 mm sedangkan dimensi dari penampang PCB (enclosure) adalah 
48 mm x 50 mm. Untuk dimensi saluran pencatu 50 Ohm diperoleh nilai Wz = 3.1 mm dan panjang 
saluran catu 13 mm.  

Untuk menghasilkan polariasi melingkar pada antena mikrostrip bentuk persegi panjang maka 
digunakan metode truncated corner dengan memotong bagian tepi pada patch antena mikrostrip 
dengan posisi diagonal. Sudut pemotongan tepi patch  adalah 450  secara diagonal / menyilang dan 
lebar potongan biasanya 2 mm – 10 mm pada patchnya seperti terlihat pada gambar 3 dibawah ini 
[22]. 
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Gambar 3. Metode Truncated corner pada Antena Mikrostrip [22] 

 
Tujuan pemotongan patch ini adalah untuk menghasilkan polarisasi yang melingkar dengan 

nilai axial ratio ≤ 3 dB. Efek yang dihasilkan dari pemotongan dari tepi patch antena adalah 
terjadinya gangguan pada nilai arus yang mengalir pada antena sehingga menimbulkan polarisasi 
yang berbeda. Untuk menentukan dimensi dari panjang potongan pada tepi patch antena dapat 
digunakan Persamaan (8) dibawah ini [22]. 

 

∆L x	L            (8) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Dimensi Antena Mikrostrip Truncated corner 

Pada gambar 4 dapat dilihat dimensi antena mikrostrip yang telah dilakukan pemotongan 
bagian tepi dengan panjang ∆L = 5.6 mm dan sudut kemiringan 450.  Untuk meningkatkan nilai gain 
dari antena elemen tunggal, dilakukan proses optimasi pada antena denan menggunakan metode 
array. Penambahan jumlah elemen dan jarak antar elemen antena pada metode array mempengaruhi 
nilai gain dan pola radiasi dari antena. Untuk memperoleh jarak antar elemen antena pada metode 
array dapat digunakan Persamaan (9) dibawah ini [22]. 

d = λ/2             (9) 

Pada penelitian ini digunakan metode array dengan 2 elemen yang disusun secara sejajar 
dengan menggunakan pencatu microstrip line dengan nilai impedansi 50 Ohm, dan 100 
Ohm.Penggunaan pencatu yang dengan impedansi yang berbeda bertujuan untuk mendapatkan nilai 
matching pada impedansi antena yang dirancang. 

 

 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Dimensi Antena Mikrostrip Truncated cornerArray 2 Elemen 

Pada gambar 5 dapat dilihat desain dari antena mikrostrip truncated corner yang sudah 
dikembangan dengan metode array 2 elemen. Untuk menghubungkan masing-masing patch 
digunakan pencatu microstrip line Z1= 50 Ohm dengan lebar 3.1 mm dan Z2 = 100 Ohm dengan lebar 
1 mm. Dimensi dari keseluruhan antena array 2 elemen adalah 140 x 65 mm dengan jarak antar 
elemen d = 64 mm sedangkan dimensi dari panjang dan lebar patch antena mikrostrip W = L = 32 
mm. 

Tahapan selanjutnya adalah menambahkan beban U slot pada antena mikrostrip untuk 
mengoptimasi kinerja dari antena yang telah dirancang sebelumnya. Dimensi dari lebar  Uslot (Ws) 
dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan (10) dibawah ini [22]. 
 

 0.01	 	           (10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. Dimensi Antena Mikrostrip Truncated cornerArray 2 Elemen 

Pada Gambar 6 diatas dapat dilihat desain antena truncated cornerarray 2 elemen yang telah 
ditambahkan slot dengan bentuk yang di tempatkan di tengah patch antena dengan lebar slot sebesar 
Ws = 1 mm. Dimensi dari panjang dan lebar patch antena mikrostrip Wp=Lp=29 mm dengan luas 
penampang PCB (enclosure) 140 mm x 65 mm. 
 
Hasil dan Pembahasan  

Setelah dilakukan proses perancangan dimensi antena, maka tahapan selanjutnya adalah 
melakukan proses simulasi terhadap parameter return loss dan VSWR untuk melihat dampak dari 
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pemberian U Slot. Hasil simulasi dari antena mikrostrip array 2 elemen sebelum dan sesudah 
diberikan U Slot dapat dilihat pada gambar 7  dan 8 dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Perbandingan Simulasi Return loss 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Perbandingan Simulasi VSWR 
 

Dari gambar 7 dan 8 dapat dilihat bahwa penambahan U slot berhasil meningkatkan nilai 
return loss dan VSWR. Pada antena mikrostrip tanpa U slot diperoleh hasil simulasi sebesar -22.60 
dB dan setelah diberikan U slot meningkat menjadi -42.20 dB sedangkan untuk VSWR juga 
mengalami peningkatan dari 1.172 menjadi 1.018 pada frekuensi kerja 2300 MHz. Hasil 
perbandingan return loss dan VSWR dari kedua kondisi antena tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di 
bawah ini.  
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Tabel 1. Perbandingan Hasil Simulasi U Slot 

Parameter Antena 
Kondisi Antena 

Dengan U Slot Tanpa U Slot 

Return loss -42.20 dB -22.06 dB 

VSWR 1.018 1.172 

Bandwidth 188 MHz 328 MHz 

 
 

Dari Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa penambahan U slot berhasil meningkatkan nilai return 
loss sebesar 45.6 % dan VSWR 13.3 % dibandingkan desain antena sebelumnya. Namun 
penambahan U slot memberikan dampak penurunan terhadap bandwidth antena mikrostrip sebesar 
36.08 % dari kondisi sebelum diberikan U slot. Selain itu pemberian U slot juga berhasil mereduksi 
dimensi patch antena mikrostrip truncated corner menjadi lebih kecil. Hasil perbandingan dimensi 
antena sebelum dan sesudah menggunakan U slot dapat dilihat pada Gambar 9 dan Tabel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Perbandingan dimensi patch antena mikrostrip dengan U Slot 
 
 

Tabel 2. Perbandingan Dimensi Antena Dengan U Slot 

Dimensi Antena 
Kondisi Antena 

Tanpa U Slot Dengan U Slot 

Panjang (Lp) 32 mm 29 mm 

Lebar (Wp) 32 mm 29 mm 

Luas 1024 mm2 841 mm2 

 
 

Dari Gambar 9 dan Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa penambahan U slot juga berhasil 
mereduksi dimensi patch antena desain sebelumnya sebesar 17.87 %. Pemberian U slot berdampak 
terjadinya pergeseran frekuensi kerja menjadi lebih kecil dari rancangan desain awal sehingga 
diperlukan iterasi untuk mereduksi dimensi antena agar dapat kembali bekerja di frekuensi 2300 
MHz. Pergeseran ini terjadi karena adanya gangguan terhadap arus yang mengalir di patch antena 
akibat pemberian beban U slot.  Selain itu pemberian beban U slot juga berhasil meningkatkan nilai 
axial ratio dan gain dibandingkan dengan desain sebelumnya. Hasil simulasi dari gain dan axial ratio 
dapat dilihat pada Gambar 10 dan 11 dibawah ini. 
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Gambar 10. Perbandingan simulasi gain antena mikrostrip U slot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Perbandingan simulasi axial ratio antena mikrostrip U slot 
 
 

Dari Gambar 10 dan 11 diatas dapat dilihat bahwa penambahan U slot berhasil meningkatkan 
nilai gain dan axial ratio dari desain antena sebelumnya. Hasil perbandingan keseluruhan dari 
simulasi axial ratio dan gain dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.  
 

Tabel 3. Perbandingan Dimensi Antena Dengan U Slot 

Parameter Antena 
Kondisi Antena 

Tanpa U Slot Dengan U Slot 

Gain  8.684 dB 9.443 dB 

Axial ratio 1.631 dB 1.355 dB 

 
Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa pemberian U slot meningkatkan nilai gain dan axial 

ratio masing-masing 8.74 % dan 27.6 % dibanding dengan desain sebelumnya. Dari hasil 
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keseluruhan proses simulasi dapat diperoleh perbandingan spesifikasi dari antena hasil rancangan 
yang dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini. 
 
 

Tabel 4. Perbandingan Keseluruhan Antena Sebelum dan 
Sesudah Menggunakan U Slot 

Parameter  
Kondisi Antena 

Tanpa U Slot Dengan U Slot 

Return loss -22.06 dB -42.20 dB 

VSWR 1.172 1.018 

Bandwidth 328 MHz 188 MHz 

Gain 8.684 dB 9.443 dB 

Axial ratio 1.631 dB 1.355 dB 

Dimensi  32 mm x 32 mm  29 mm x 29 mm 

 
 
Kesimpulan  

Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan simulasi pembebanan U slot terhadap antena 
mikrostrip truncated cornerarray 2 elemen. Efek yang dihasilkan dari penambahan beban U slot 
adalah terjadinya peningkatan terhadap kinerja antena yang telah didesain sebelumnya. Penambahan 
U slot pada patch antena truncated corner berhasil meningkatkan return loss sebesar 45.6 % dan 
VSWR sebesar 13.3 % sedangkan bandwidth dari antena dengan U slot mengalami penurunan 
36.08% dibandingkan dengan dengan desain antena tanpa U slot. Pemberian U slot juga berhasil 
meningkatkan nilai  axial ratio sebesar 27.6 % , gain sebesar 8.74 % dan mereduksi dimensi patch 
antena sebesar 17.87 %. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penambahan U slot berhasil 
meningkatkan performa dari antena yang telah dirancang sebelumnya dan memberikan dampak yang 
baik sehingga antena dapat bekerja pada frekuensi 2300 MHz untuk aplikasi 4G/LTE. 
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Abstrak 

Sebuah kumparan sekunder zig-zag dengan empat kumparan perfasa pada transformator distribusi lebih 
efektif meredam sirkulasi ggm induksi arus harmonik urutan ke-5, ke-7 dan triplen ke delta primer 
dibandingkan dengan kumparan zig-zag dengan tiga kumparan. Dalam sistem distribusi 3-fasa 4-kawat, tiga 
kumparan zig-zag  pada  transformator delta primer – sekunder ditransposisi zigzag (DTz) belum 
sepenuhnya dapat dikompensasi secara penuh karena masih terdapat 30 % dari arus harmonik triplen yang 
bersirkulasi di kumparan delta primer. Arus-arus harmonik yang bersirkulasi di kumparan transformator 
menyebabkan peningkatan kerugian panas yang berlebihan. Dengan 4 kumparan pada sekunder 
transformator Ddz maka ggm induksi harmonik triplen sisanya dapat dikompensasi secara penuh. Investigasi 
dilakukan melalui pengembangan model rangkaian ekuivalen menurut diagram analisis vektor membuktikan 
bahwa metode kompensasi fluks yang diusulkan untuk arus harmonik dapat lebih baik mengimbangi 
harmonik triplen daripada transformator DTz. Konfigurasi kumparan transformator yang diusulkan disebut 
transformator PrimerDelta –sekunder zigzag ganda (Ddz). Percobaan dengan beban nonlinier satu-fasa 
yang terdistribusi seimbang menunjukkan bahwa kinerja rata-rata transformator Ddz dalam meminimalkan 
distorsi dari arus harmonik triplen cukup menjanjikan. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir tidak ada arus 
harmonik triplen yang mengalir dari sisi primer ke sisi suplai yang kurang dari 1% dengan redaman arus 
THD hanya 6%. Selain itu Ddz transformator mampu mengurangi harmonik ke 5 dari 30% menjadi kurang 
dari 5%. Kesimpulannya, transformator Ddz tiga fasa memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai filter 
distorsi harmonik triplen dan filter harmonik ke-5 selain fungsi utamanya sebagai peralatan distribusi listrik. 
Kata kunci: arus harmonik triplen, beban seimbang, beban nonlinier, delta primer – transformator 
kumparan sekunder zigzag ganda. 
 
Pendahuluan 

Karena sebagian besar transformator daya dan distribusi dikonfigurasikan dengan hubungan 
kumparan delta primer dan kumparan Wye sekunder terhubung ke sistem distribusi, arus harmonik 
triplen akan bersirkulasi dalam gulungan primer. Arus harmonik triplen yang seimbang tidak dapat 
mengalir keluar dari delta primer. Pada sistem distribusi 3-fasa 4-kawat diketahui bahwa harmonik 
triplen memiliki karakteristik elektrik yang sama dengan arus urutan nol yaitu sefasa terhadap 
frekwensi dasar dan saling menjumlahkan. Karakteristik lainnya adalah arus harmonik triplen 
bersirkulasi di kumparan delta transformator sehingga menghasilkan kerugian panas tambahan di 
inti, kumparan dan konduktor transformator. Semakin besar komponen arus harmonik yang 
bersirkulasi di kumparan transformator akan menyebabkan harga rms arus beban bertambah besar. 
Karena kerugian transformator meningkat berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi. Pemanasan 
berlebihan ini mengurangi efisiensi transformator dan mempercepat kerusakan dari isolasi[1, 2].  

Transformator adalah komponen utama dalam sistem tenaga. Transformator dengan disain 
kumparan khusus yang mampu berfungsi sebagai filter peredam harmonik  orde tertentu merupakan 
salah satu solusi masalah mutu listrik langsung di sumbernya. Ada cukup banyak literatur penelitian 
tentang transformator peredam harmonik yang membahas tentang teknologi kumparan 
transformator. Telah banyak kajian yang membahas disain khusus konfigurasi kumparan 
transformator untuk meredam distorsi harmonik arus pada arus fasa beban.  

Telah banyak literatur membahas teknologi transformator penghambatan (cancel-out) distorsi 
harmonik arus dengan berdasarkan rancangan kumparan khusus. Transformator peredam harmonik 
menggunakan teknik kumparan khusus untuk meminimalkan efek pemanasan dari arus harmonik 
yang bersirkulasi di dalam kumparan delta primer. Metode peredaman harmonik melalui 
penghambatan induksi ggm harmonik triplen arus fasa dari kaki inti sisi sekunder ke sisi delta primer. 
Beberapa diantaranya adalah transformator hubungan Delta-wye (Dy) konvensional dilengkapi 
dengan filter, transformator Delta-zigzag (Dz), transformator Delta-transposisi-zigzag (DTz). 
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Format transformator peredam harmonisa adalah memperlakukan harmonik triplen di dalam 
kumparan sekunder[3, 4, 5, 6, 7].  

Dalam penelitian ini dirancang transformator konfigurasi hubungan delta primer – zigzag-
ganda (double-zigzag) sekunder, Ddz berdasarkan teorema penghambatan induksi medan 
elektromagnetik. Induksi ggm harmonik triplen, ke-5, dan ke-7… dstnya diantara kumparan fasa 
sekunder menghasilkan induksi tegangan relatif seimbang sehingga beda tegangan kunparan-
kumparan fasa menjadi lebih kecil akibatnya arus harmonik yang bersirkulasi di delta primer semakin 
kecil. Dengan semakin sedikitnya kandungan THD arus maka harga rms arus fasa primer 
transformator  menurun. Hasilnya, penggunaan transformator Ddz dapat mengoptimalkan kapasitas 
atau kemampuan (ability) pembebanan transformator distribusi pada sistem daya 3-fasa 4-kawat. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan rancangan dan menerapkan serta menguji 
transformator  daya atau distribusi Ddz peredam harmonik langsung di pangkal sistem distribusi 3-
fasa 4-kawat. Target utama penelitian adalah aplikasi unit transformator Ddz pada gardu-gardu 
distribusi dan pusat-pusat industri modern yang menyuplai banyak beban-beban nonlinier satu fasa 
dan tiga-fasa. 
 
Studi Pustaka  

Sirkulasi arus harmonisa di delta primer terjadi bila masih ada sisa arus harmonik di sekunder 
transformator daya yang menyuplai beban penghasil harmonik. Sisa arus harmonik akan hilang total 
bila telah terjadi penghapusan penuh (fully cancel-out) diantara ggm induksi harmonik arus-arus 
fasa dari sekunder ke delta primer. Pada sekunder transformator distribusi Delta-wye (Dy) 
konvensional dimana kumparan per-fasa di inti besi tidak terjadi penghapusan harmonik sehingga 
semua ggm harmonik arus diinduksikan ke sisi delta dan kemudian bersirkulasi. Pada sisi sekunder 
transformator  distribusi Dz dimana dua bagian kumparan perfasa yang dipasangkan pada dua kaki 
inti yang berbeda tidak terjadi penghapusan penuh ggm induksi harmonik arus dan masih ada 
setengah dari total harmonik yang bersirkulasi di delta primer. Sedangkan pada sisi sekunder 
transformator khusus Dtz dengan tiga bagian kumparan perfasa yang dipasangkan pada tiga kaki inti 
yang berbeda masih ada tersisa satu per tiga bagian dari total harmonik arus yang belum 
terkompensasi secara penuh dan bersirkulasi di sisi delta primer. Sisa-sisa harmonik arus yang 
bersirkulasi di dalam kumparan-kumparan fasa delta primer menimbulkan kerugian panas tambahan 
pada transformator daya dengan demikian operasi transformator harus dilakukan pengurangan daya 
di sisi beban agar tidak melampaui rating transformator [1, 2]. 
 
Hubungan Faktor Daya dengan Tingkat Distorsi Harmonik Arus (THDI) 

Nilai faktor daya merupakan karakteristik pembebanan transformator dalam mengatasi 
harmonik. Faktor daya yang sebenarnya (true power faktor) didefinisikan sebagai rasio daya rata-
rata terhadap daya semu, dan definisi yang digunakan berkaitan dengan bentuk arus dan tegangan 
pada beban nonlinier [8], seperti pada persamaan (1): 

Faktor Daya Sesungguhnya, tpf 
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di mana harga efektif atau rms, seperti pada persamaan (2) dan (3) 
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THDI adalah tingkat harmonik gelombang arus sinusoidal yaitu rasio dari harga rms arus 
harmonik dengan harga rms arus fundamental dikalikan 100%. Hal ini juga berlaku untuk besaran 
tegangan, seperti pada persamaan (5) dan (6). 
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I
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1
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2
h

I 



           (4) 

 2Vrms1rms 100THD1VV           (5) 

 2Irms1rms 100THD1II           (6) 

rmsI  adalah arus efektif (root mean square), [Amper] 

1I  adalah arus frekwensi dasar, [Amper]. 

 
Setiap penurunan nilai faktor daya adalah akibat dari meningkatnya distorsi harmonik, berarti 

nilai faktor daya dipengaruhi langsung dengan distorsi harmonik didalam sistem daya. 

 
Metode Penelitian  

Tujuan menghambat harmonik adalah membatasi sirkulasi arus harmonik di delta primer 
dengan cara modifikasi kopling medan elektromagnet melalui konfigurasi zigzag kumparan 
sekunder. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya menghasilkan resultan fasa fluksi magnetik 
harmonik saling menghambat secara penuh induksi ggm harmonik arus beban di inti. Akhirnya, sisa 
arus harmonik triplen yang bersirkulasi di primer menjadi lebih sedikit sehingga mengurangi 
kerugian pemanasan tambahan. Secara teknis kinerja transformator distribusi tersebut ditunjukkan 
dengan tingkat distorsi harmonik (THD) arus menjadi turun, dan efisiensi lebih tinggi serta faktor 
daya menjadi lebih besar. 

Pada penelitian ini dibahas bagaimana disain hubungan kumparan khusus transformator Ddz 
sebagai filter harmonik beban nonlinier. Ide dasar metode hubungan kumparan Ddz adalah 
pengembangan selanjutnya dari metode hubungan kumparan trafo DTz berdasarkan teori transposisi 
kawat saluran transmisi daya tiga fasa untuk mengatasi ketidaksimetrisan induktansi saluran telah 
dibuktikan mampu mengurangi THD arus hingga 25 % [6]. Untuk lebih menambah tingkat redaman 

terutama harmonik urutan ke-3, maka kumparan sekunder dibagi menjadi 4 bagian, 
4

N
n 2  perfasa 

dan menyusun dua bagian kelompok kumparan yang tergeser fasa hingga saling berlawanan fasa 180 
derajat listrik, seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Penghambatan-penuh induksi ggm harmonik arus-arus fasa di inti 
dan sirkulasi arus harmonik triplen pada delta primer transformator Ddz. 
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Karena hubungan vektor ggm arus kumparan fasa sekunder dibentuk dari hubungan 4-bagian 
kumparan zigzag, maka selain harmonik arus-arus urutan ganjil yang dihambat-penuh di kaki inti 
zizgzag sekunder juga arus-arus harmonik triplen akan disirkulasikan di delta primer dapat dituliskan 
seperti pada persamaan (7) 
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di mana konstanta 
n

N
k 1 yaitu rasio kumparan antara jumlah kumparan primer, N1 dan ¼ bagian 

kumparan sekunder, 
4

N
n 2

 
Analisis induksi ggm untuk mengetahui arus primer dan fluks inti di tiga kaki inti, ditinjau di 

kaki inti pertama atau fasa-A delta primer, seperti pada persamaan (8) 

Kaki-1:- ggm0,3,9,15,...triplen = fasa A 0 I N N i i i i  (8) 

di mana  
 I I I 0          (9) 

Arus saluran 

 I I I ; 	 I I I ; dan	I I I      (10) 
 

Tujuan membagi 4-bagian kumparan sekunder dan meletakkan setiap bagian kumparan di tiga 

kaki inti adalah agar resultan induksi gaya gerak magnetik (ggm), i , ,  dari arus-arus di kumparan 

fasa-a, b, dan c dapat saling memperkuat atau melemahkan.  
Transformator D-dz merupakan teknologi transformator isolasi harmonik yang telah mampu 

membatasi aliran distorsi harmonik. Teknologi ini efektif untuk menghambat semua frekuensi 
harmonik urutan ganjil dan triplen. Teknologi tranformator D-dz sekunder empat kumparan 
merupakan teknologi baru untuk mengatasi masalah distorsi harmonik, pembebanan nonlinier dapat 
diterapkan pada semua teknologi disain transformator. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Pengujian laboratorium pada sistem distribusi daya listrik 3-fasa 4-kawat 180/220 V terhubung 
ke beban non linier dan linier, beban terdiri dari lampu LHE balas elektronik dan lampu pijar. Sumber 
AC dari laboratorium digunakan sebagai titik distribusi, transformator Ddz 3-fasa, 3000 VA, 
180V/4@75V, 50 Hz dengan kumparan primer dihubungkan delta dan sekunder terdiri 4 bagian 
silang simetris sebagai perangkat penghambat distorsi harmonik dan lampu LHE dengan balas 
elektronik sebanyak 3 x 16 @ 20 Watt adalah beban nonlinier satu-fasa pembangkit harmonik. Untuk 
pembebanan transformator Ddz pada kondisi relatif seimbang terminal tegangan output per fasa 
sekunder mensuplai daya 1000 Volt-Amper (VA).  

Untuk pembebanan pada kondisi seimbang setiap terminal tegangan output fasa sekunder 
dibebani daya 1000 VA. Sedangkan, untuk pembebanan pada kondisi tidak seimbang terminal output 
fasa sekunder fasa r, s, t dibebani 1300 VA, 1000 VA, dan 700 VA. Skema diagram satu garis 
pengujian pengukuran dan pengujian pembebanan transformator, seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2  Diagram satu garis rangkaian pengujian pembebanan nonlinier transformator. 

 
Hasil Pengukuran Pembebanan transformator Ddz dan Kajian Analisis Redaman Harmonisa 

Untuk mempelajari karakteristik redaman harmonik pada transformator ini perlu membangun 
model rancangan pengujian untuk suplai daya, alat ukur three phase power analyzer seri PM300 
Voltex, trafo Ddz dan pembebanan nonlinier. 

Pada pengujian pembebanan transformator Ddz dengan lampu LHE 16 buah @ 20 Watt per-
fasa dari Tabel 1 ditunjukkan bahwa arus harmonik triplen rata-rata yang diinjeksikan ke kumparan 
sekunder sebesar 70% sedangkan distorsi harmonik total arus rata-rata (THD arus) adalah 77,33%. 

 
Tabel 1. Pembebanan Transformator Ddz dengan lampu LHE simetris 

No.  Fasa-r Fasa-s Fasa-t Σ (rms) Fasa-R Fasa-S Fasa-T (rms) 
1 237,4 V 235 V 240,4V 411,5 V 198 V 202 V 201,4V 348 V
2 878,8mA 912,3mA 835 mA 875,5 mA 1,588 A 1,653 A 1,60A 1,607 A
3 154 W 157,4 W 149,5W 461 W 253,7W 269 W 919 W 2627 W
4 Arus harmonik urutan ke-n (mA) 
5 679 689 648 1 4,987 5,049 5,135
6 Arus harmonik urutan ke-n (%) 
7 70 70,47 67,77 3 1,67 0,58 0,53 
8 30,65 31,76 25,72 5 6,14 4,5 4,2 
9 5,11 9,08 5,17 7 0,1 0,4 0,18 
10 9,52 9,88 5,17 9 0,26 0,16 0,36 
11 5,04 4,4 4,71 11 0,44 0,24 0,4 
12 1,87 3,48 3,03 13 0,27 0,22 0,21 
13 THDI Sekunder (%)  THDI  Primer (%) 
14 77,22 78,91 75,17  6,72 4,57 7,21 

 
Dari Tabel 1 diketahui bahwa kemampuan transformator Ddz dalam meminimasi harmonik 

triplen rata-rata sangat baik yaitu hampir tidak ada aliran harmonik triplen dari sisi primer 
tansformator ke sisi suplai daya listrik, yaitu kurang dari 2% dengan redaman THD arus hingga hanya 
6%. Selain itu transformator  Ddz juga mampu mengurangi harmonisa ke-5 dari 30% menjadi kurang 
dari 5%. Dengan demikian, transformator 3-fasa Ddz memiliki kemampuan sebagai filter distorsi 
harmonisk triplen dan harmonik urutan ke-5 selain tugas utamanya sebagai peralatan yang andal 
dalam mendistribusikan tenaga listrik.  

Semakin tinggi faktor daya transformator Ddz menunjukan karakteristik kinerjanya semakin 
baik dalam mengatasi harmonik. Dari Tabel 6 diketahui THD arus rata-rata di sekunder transformator 
adalah 70% dengan menggunakan persamaan (1) dapat ditentukan faktor daya sesungguhnya, yaitu 
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa faktor daya sesungguhnya sisi primer transformator 
Ddz lebih besar 1,21 kali dari pada sisi sekunder berarti bentuk gelombang arus dan tegangan sisi 
primer lebih sinusoidal karena lebih sedikit distorsi harmoniknya.  

 Dalam upaya praktis mengurangi tingkat distorsi harmonik adalah pembebanan campuran 
antara jenis beban nonlinier dengan beban linier satu-fasa. Beban campuran per-fasa terdiri dari 4 
lampu pijar @ 100 Watt dan 16 lampu LHE @  20 Watt. Hasilnya dilihat pada Tabel 2.  

 
Tabel 2. Pembebanan Transformator Ddz dengan lampu Pijar dan LHE 

No.  Fasa-r Fasa-s Fasa-t Σ (rms) Fasa-R Fasa-S Fasa-T (rms) 
1 234 V 224 V 239,5V 403 V 197 V 209 V 206,3V 353 V 
2 2,424A 2,364A 3,051A 2,614A 5,076 A 5,342 A 5,147A 5.147 A
3 551 W 514 W 591,5 1.650 W 815,5W 894 W 919 W 2627W 
4 Arus harmonik urutan ke-n (A)
5 2,372 2,319 2,341 1 4,987 5,049 5,135 
6 Arus harmonik urutan ke-n (%)
7 19,72 14,82 18,35 3 1,67 0,58 0,53 
8 5,98 5,96 5,42 5 6,14 4,5 4,2 
9 0,31 0,32 0.32 7 0,1 0,4 0,18 
10 2,43 2,35 2,12 9 0,26 0,16 0,36 
11 0,37 0,45 0,57 11 0,44 0,24 0,4 
12 0,29 0,54 0,59 13 0,27 0,22 0,21 
13 THDI Sekunder (%)  THDI  Primer (%) 
14 20,92 19,52 22,43  6,72 4,57 7,21 

 
Pada pembebanan campuran transformator  Ddz dari Tabel 2 ditunjukkan bahwa arus 

harmonik triplen di kumparan sekunder berkurang menjadi 17,67%. Meskipun distorsi harmonik ke-
3 menjadi lebih sedikit namun THD arus sekunder masih lebih besar dari 20% berarti diatas tingkat 
distorsi harmonik yang diizinkan yaitu 15% pada sistem tegangan rendah [9]. Dengan menggunakan 
transformator Ddz dapat diketahui tingkat THD arus di kumparan primer menurun menjadi 6% yaitu 
sudah dibawah nilai yang diizinkan. 

Dari Tabel 1 diketahui THD arus rata-rata di sekunder transformator adalah 20% dengan 
menggunakan persamaan (1) ditentukan faktor daya sesungguhnya, didapat 

1rms1rms

avg

2
1rms1rms

avg
sekunder IV

P
982,0

(20/100)1

1

IV

P
tpf 


     

Ditentukan faktor daya sesungguhnya, tpf di sisi primer transformator Ddz dengan THD arus 
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa faktor daya sesungguhnya, tpf sisi primer 
transformator Ddz lebih besar 1,01 kali dari pada sisi sekunder berarti bentuk gelombang arus dan 
tegangan sisi primer lebih sinusoidal karena lebih sedikit kandungan distorsi harmoniknya. 

 
Kesimpulan  

Transformator Ddz telah diterapkan dan diuji dengan beban nonlinier pada THD arus lebih 
besar 75 % menunjukkan hasil memuaskan dengan faktor daya 0,998. Metode Ddz ini mampu 
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meminimasi THD arus hingga 6% masing-masing untuk kondisi beban nonlinier LHE dengan THD 
arus 77% maupun beban campuran LHE dan pijar dengan THD arus 20%.  
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Abstrak 
Semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi akan merubah cara orang beraktiftas, salah satunya dalam 
hal bagaimana cara orang bekerja. Tidak sedikit perusahaan saat ini sudah menerapkan sistem teleworker. 
Tidak hanya memanfaatkan besarnya akses telekomunikasi yang tersedia, teleworker jg memiliki efek positif 
dalam hal mengurangi kemacetan dan polusi udara di pusat kota yang biasanya menjadi pusat bisnis. 
Konsep kerja teleworker hanya membutuhkan laptop, konektivitas internet serta telepon yang dapat 
dihubungi. Dengan adanya 3 komponen tersebut maka semua kegiatan pekerjaan dapat dilakukan dimana 
saja dan kapan saja. Dalam implementasinya tentu saja tidak asal penerapan teleworker, maka perlu 
dilakukan penelitian terkait  teknologi akses yang tepat untuk penerapan teleworker tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mensimulasikan layanan teleworker menggunakan software simulasi bernama 
GNS3 dimana protokol yang digunakan adalah Frame Relay disisi perusahaanya dan PPP w/CHAP disisi 
ISP nya. Dengan menggunakana routing protocolnya RIPv2 dan beberapa aturan ACL sebagai filter paket, 
maka dibangunlah sistem teleworker antara  client/teleworker agar bisa akses ke perusahaan tempat dia 
bekerja. Untuk pengujian dilakukan dengan menggunakan Wireshark sebagai network analyzer. Dalam hasil 
simulasi ditemukan bahwa kinerja layanan teleworker baik  dalam hal  delay (32,95ms), packet loss (0%), 
dan throughput (81,70 bps).  
Kata kunci: Teleworker, GNS3, Frame Relay, QoS 

Pendahuluan 
Terpusatnya bisnis dikota besar menjadi salah satu penyebab tingginya biaya operasional 

perusahaan karena biaya infrasturktur perusahaan seperti gedung serta sarana prasarana yang cukup 
tinggi. kondisi kota – kota besar yang semakin macet disebabkan oleh jumlah kendaraan yang tidak 
sesuai dengan kapasitas jalan, dan hal lainnya yang menyebabkan bertambahnya waktu yang 
dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari sebuah lokasi menuju lokasi lainnya. Bagi orang-orang 
yang memiliki mobilitas tinggi tentu kegiatan bolak-balik antara kantor dengan tempat pertemuan 
klien merupakan sebuah hal yang sangat tidak produktif. Disisi lain, pertumbuhan teknologi 
khususnya telekomunikasi yang cukup pesat memungkinkan adanya suatau solusi untuk 
meningkatakan produktifitas pekerja, yaitu dengan adanya Teleworker.  

Apa itu teleworker? Yaitu suatu aktifitas pekerjaan yang memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi, dimana karyawan memperoleh fleksibilitas dalam waktu dan tempat kerja. 
Konsepnya kerja teleworker hanya membutuhkan laptop, konektivitas internet serta telepon yang 
dapat dihubungi. Dengan adanya 3 komponen tersebut maka semua kegiatan pekerjaan dapat 
dilakukan dimana saja. Atas dasar itulah teleworker merupakan salah satu cara perusahaan dalam 
meningkatkan produktivitas kerja karyawannya yang tentunya berdampak positif bagi perusahaan. 

Telework, di sisi lain, merupakan istilah yang bermakna lebih luas lagi. Telework merujuk 
pada penggantian segala bentuk teknologi telekomunikasi yang terkait dengan pekerjaan yang perlu 
bepergian, yang pada akhirnya mengurangi hambatan jarak dengan telecommuting. Seseorang yang 
ber-telecommuting biasa disebut dengan telecommuter. Motto yang sering didengungkan oleh para 
telecommuter adalah “pekerjaan adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan dan bukan tujuan 
bepergian.”[1]. Jadi, Teleworker sendiri adalah seseorang yang bekerja jarak jauh (jauh dari kantor) 
menggunakan sistem internet untuk terhubung ke perusahaan. Untuk menjadi seorang teleworker, 
dibutuhkan beberapa karakter  yang harus dimiliki sehingga dapat bekerja dengan baik [2]: 

1. Punya Rencana dan Terorganisasi 
2. Disiplin 
3. Profesional 
4. Prioritas 
5. Keinginan Kuat 
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Untuk melihat kinerja Teleworker, penulis mencoba membuat simulasi Layanan Teleworker 
berbasis Frame Relay dan PPP with Cap dengan menggunakan SImulator GNS.  
 
Studi Pustaka  

1. Frame Relay 

Frame relay (FR) merupakan protocol WAN yang mempunyai performance tinggi yang bisa 
memberikan koneksi jaringan WAN sampai 2,048 Mbps (dan bahkan bisa lebih tinggi) ke berbagai 
belahan dunia. FR menggunakan circuit virtual untuk koneksi site-2 dan memberikan lebar pipa 
bandwidth berskala yang bisa dijamin (dengan menggunakan apa yang disebut sebagai CIR- 
committed information rate). [3] 

 

 
 

Gambar 1. Frame Relay  
 

2. PPP (Point to Point Protocol) 

PPP point to point protocol yang merupakan salah satu jenis koneksi WAN  dalam suatu jaringan 
komputer internetwork, adalah protocol point-to-point yang pada awalnya di kembangkan sebagai 
methode encapsulation pada komunikasi point-to-point antara piranti yang menggunakan protocol 
suite. Protocol ini menjadi sangat terkenal dan begitu banyak diterima sebagai metoda encapsulation 
WAN khususnya dikarenakan dukungannya terhadap berbagai macam protocol seperi IP; IPX; 
AppleTalk dan banyak lagi.[4] 

3. Routing 

Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang 
dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. 

3.a Routing Statis 
Static routing (Routing Statis) adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statis yang 
di setting secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statis adalah pengaturan 
routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer.  Menggunakan 
routing statis dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entri dalam table routing di setiap 
router yang berada di jaringan tersebut. [5] 

3.b Routing Dinamis 
Dynamic Routing (Router Dinamis) adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel 
routing secara otomatis, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling 
berhubungan antara router lainnya. [1] 

4. ACL (Access Control List) 

ACL (Access Control List) merupakan metode selektivitas terhadap packet data yang akan 
dikirimkan pada alamat yang dituju. Secara sederhana ACL dapat kita ilustrasikan seperti halnya 
sebuah standard keamanan. Hanya packet yang memiliki kriteria yang sesuai dengan aturan yang 
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diperbolehkan melewati gerbang keamanan, dan bagi packet yang tidak memiliki kriiteria yang 
sesuai dengan aturan yang diterapkan, maka paket tersebut akan ditolak.  

4.a Standard Access Control List 
Standard ACL merupakan jenis ACL yang paling sederhana. Standard ACL hanya 
melakukan filtering pada alamat sumber (Source) dari paket yang dikirimkan. Alamat 
sumber yang dimaksud dapat berupa alamat sumber dari jaringan (Network Address) atau 
alamat sumber dari host. Standard ACL dapat diimplementasikan pada proses filtering 
protocol TCP, UDP atau pada nomor port yang digunakan.  

4.b Extended Access Control List 
Extended ACL merupakan jenis ACL yang mampu memberikan tingkat keamanan yang 
lebih baik ketimbang Standard ACL. Extended ACL mampu melakukan filtering pada 
alamat sumber (source) dan alamat tujuan (destination). Selain itu extended ACL 
memberikan keleluasaan kepada admin jaringan dalam melakukan proses filtering dengan 
tujuan yang lebih spesifik.[6] 

 
Metodologi Penelitian  
1. Diagram Alir 

Berikut diagram alir yang diterapkan pada penelitian ini: 
 
 

 
 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian  
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2. Topologi Jaringan  

 

 
Gambar 3. Topologi Jaringan 

 
Hasil dan Pembahasan  

Pengujian QoS ini meliputi delay, loss packet dan throughput. Berikut adalah hasil capture 
menggunakan wireshark untuk frame 6 dan frame 7: 

 

 

 
Gambar 4. Hasil Capture frame 6 dan frame 7 

1. Delay  

Dari hasil diatas didapat :  
0.090011000 - 0.050506000  = 0, 039505 second, sehingga kalau di konversikan ke   millisecond 
menjadi 39,5 ms. Selain itu dari pengujian delay di atas diperoleh  juga rata rata delay yang dilihat 
dari 10 paket yang di capture, sehingga diperoleh rata-rata delay untuk 10 frame sebagai berikut :  
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Tabel 1. Tabel Delay 

No Paket
Nilai 
(ms)

1 39,5 

2 37,5 

3 56 

4 21 

5 29,5 

6 40 

7 30 

8 23,5 

9 25,5 

10 27 

Jumlah 329,5 
Rata-
Rata 32,95

 
 
Analisis delay berdasarkan tabel adalah sebagai berikut:  
Besar nilai delay saat menggunakan software GNS3 (32,95ms) sesuai dengan standar ITU-T untuk 
akses http server dengan kategori sangat baik, yakni nilai delay< 150 ms. 
 
2. Jitter 

Untuk menghitung jitter digunakan rumus[7] :  

Jitter =  
1ayangditeimTotalPaket

siDelayTotalVaria
  

Total variasi delay diperoleh dari penjumlahan =  (delay 2 – delay 1) + (delay 3-delay 2) + ......... + 
(delay n - delay ( n-1) )  
Jadi, adapun langkah penghitungan dari Jitter adalah sebagai berikut. 
Jitter = Total variasi delay / (Total packet yang diterima – 1) 
  = 94,5 / 9 
  = 10,5 ms 

3. Troughput 

Untuk menghitung throughput menggunakan rumus[13] : 

Throughput =  
tanmawaktupenga

aangditerimPaketdatay
  

 
Gambar 5. Pengukuran Troughput 

 
Dari   capture   diatas   yang   telah   dilakukan   dengan   wireshark   maka didapatkan throughput  
dengan cara perhitungan sebagai berikut : 
Throughput =   10307 bytes / 1009,186 s 

=   10,213 bytes/s 
=   81,70 bps 
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Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Besar nilai delay saat menggunakan software GNS3 (32,95ms) sesuai dengan standar ITU-T 
untuk akses http server dengan kategori sangat baik, yakni nilai delay< 150 ms 

2. Besar nilai Jitter saat kondisi menggunakan software GNS3 (10,5ms) sesuai dengan standar 
ITU-T untuk akses http server dengan kategori baik, yakni nilai jitter  0 – 25ms.  

3. Nilai throughput berdasarkan hasil perhitungan wireshark dan perhitungan standar TIPHON 
untuk akses http server menunjukan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan 
menggunakan GNS3 adalah 81,7 bps 
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Abstrak 
Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di era modern seperti 
sekarang. Hal ini juga berlaku di lingkungan perusahaan. Bagi perusahaan penghasil produk yang dijual 
luas di pasaran, laporan penjualan merupakan data yang sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan. 
Informasi terkait laporan penjualan harus diterima dengan cepat dan akurat. Tetapi alur pelaporan yang 
begitu panjang dan proses pengiriman yang memakan waktu menjadikan hambatan untuk mendapatkan data 
dengan tepat waktu. Kehadiran smartphone berbasis Android dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sistem 
laporan penjualan di perusahaan. Sistem perbaikan dibuat dalam bentuk aplikasi yang dijalankan pada 
jaringan seluler 4G. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel loading data di Jakarta, Bekasi, 
Bogor, Rangkasbitung, dan Cirebon untuk mengukur kinerja aplikasi tersebut. Sistem pelaporan 
menggunakan aplikasi berbasis Android terbukti efisien dikarenakan kerja sistem yang cepat sehingga waktu 
pengiriman laporan dapat dipersingkat hingga 1 sampai 4 detik dan data yang diterima lebih akurat karena 
memotong estafet data yang cukup panjang pada sistem sebelumnya. 
Kata kunci: Android, 4G, laporan, aplikasi 
 
Pendahuluan 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di era modern 
seperti sekarang ini. Hal ini juga berlaku di lingkungan perusahaan. Pentingnya informasi perusahaan 
yang akuratakan mempengaruhi banyak hal. Salah satunyaadalah informasi mengenai laporan 
penjualan. 

Industri yang terus berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi membuat banyak 
perusahaan melakukan inovasi untuk mempermudah pekerjaan yang ada dengan memanfaatkan 
teknologi. Salah satunya di perusahaan/instansi yang memiliki perwakilan atau cabang di daerah lain. 
Salah satu contoh adalah untuk mengetahui nilai penjualan produk/kinerja suatu perusahaan/instansi, 
dibutuhkan laporan dari cabang atau perwakilan perusahaan/instansi disesuaikan dengan skala 
perusahaan/instansi tersebut.  

Nilai penjualan produk/kinerja tersebut biasanya disampaikan dalam 2 macam laporan yaitu 
laporan mingguan dan laporan bulanan. Laporan ini pun umumnya harus dalam bentuk fisik atau 
cetak dan melewati beberapa tahapan untuk dapat diproses sebagai laporan akhir. Metode yang 
pelaporan seperti ini dirasa semakin kurang efektif karena tahapan-tahapan yang harus dilalui, 
sulitnya akses dan waktu proses bagi personil-personil yang membutuhkan data-data laporan 
tersebut. Sehingga dirasakan perlu ada metode yang lebih ringkas untuk mengatasi masalah 
ketidakefisienan pelaporan ini. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan aplikasi pelaporan 
melalui smartphone berbasis Android. 

Kehadiran aplikasi smartphone berbasis Android sebagai salah satu produk teknologi 
diharapkan dapat membantu dalam mengakses informasi atau data-data di perusahaan. Sifat 
smartphoneAndroid yang mudah dibawa dapat memudahkanpersonil cabang/perwakilanuntuk 
mengakses aplikasi dimana saja. Kemampuan smartphone Android untuk selalu terkoneksi dengan 
internet dapat membantupersonil cabang/perwakilanmemberikan laporan dengan lebih cepat. 
Koneksi yang digunakan juga harus memiliki kecepatan data yang tinggi dengan cakupan wilayah 
yang luas agar penyebaran informasi berjalan dengan lancar sehingga diperlukan jaringan data 4G 
yang saat ini disediakan oleh berbagai operator seluler. 
 
Studi Pustaka  
Sistem Informasi Pelaporan 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi 
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dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 
[1].  

Dalam bentuk yang lebih kompleks, sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan 
memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakai yang tersebar di berbagai tempat yang 
berjauhan dapat berbagai informasi. 

Hal – hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi terkait dengan kemampuan yang dapat 
dilakukannya adalah sebagai berikut:  [2,3] 

1. Melaksanakan komputasi numerik, bervolume besar, dengan kecepatan tinggi 
2. Menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antarorganisasi yang murah, akurat dan 

cepat 
3. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah 

diakses 
4. Memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat 

dan murah 
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang – orang yang bekerja dalam kelompok dalam 

suatu tempat atau pada beberapa lokasi 
6. Menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia 

 
Teknologi Jaringan 4G 

Evolusi teknologi seluler terbagi menjadi beberapa generasi, yaitu: generasi pertama (1G), 
generasi kedua (2G/2.5G), generasi ketiga (3G/3.5G), dan generasi terkini (4G). Di Indonesia 
pengembangan teknologi 4G mulai dimaksimalkan.  

Kelebihan teknologi jaringan 4G LTE adalahmenawarkan kecepatan downlink hingga 300 
Mbps dan uplink 75 Mbps dan menggunakan Orthogonal Frequency Division Mutiplexing (OFDM) 
yang mentransmisikan data melalui banyak operator spektrum radio yang masing-masing sebesar 
180 kHz serta peningkatan dukungan untukmobilitas tinggi  

Tabel 1 berikut ini menunjukkan data mengenai 4G LTE : 
 

Tabel 1. Spesifikasi 4G LTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup 
sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para 
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pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Pada awalnya dikembangkan oleh Android 
Inc, sebuah perusahaan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel yang kemudian 
dibeli oleh Google Inc. Untuk pengembangannya, dibentuklah Open Handset Alliance (OHA), 
persatuan dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi termasuk 
Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia [4] 

Fitur-fiturpenting yang tersedia pada platformAndroid adalahFramework Aplikasi, Integrated 
Browser, Media Support, Telephony, Bluetooth, WiFi, Multi Touch, Market [5]. 

 
Metodologi Penelitian  

Pada penelitian-penelitian terdahulu telah dibahas terkait performansi jaringan seluler 
termasuk jaringan 4G LTE. Performansi yang diuji pada jaringan 4G LTE lebih kepada power yang 
dibutuhkan dan beberapa jenis aplikasi. Aplikasi yang diuji umunya adalah video streaming dan 
multimedia [6][7].Sedangkanpenelitianyang terabit penggunaanaplikasi Android 
lebihkepadapengendalijarakjauh dan notifikasilaporanpemerintahan [8][9]. 

Dalam penelitian ini lebih dititikberatkan pada aplikasi pelaporan penjualanyang sengaja 
dibuat berbasis Android dan dijalankan pada jaringan 4G LTE. Adapun metodologi pada penelitian 
ini dijabarkan sebagai berikut : 
1. Perancangan Aplikasi, yang dimulaidaripengumpulanseluruhkebutuhan elemen dalam aplikasi. 

Sehingga dapat ditentukan data (informasi yang saling terkait), fungsi, proses dan prosedur yang 
diperlukan beserta alur kerjanya. Untuk tampilan aplikasi atau User Interface, dilakukan 
pembuatan model contoh atau mock up. Maksud pembuatan model ini adalah untuk memperoleh 
pengertian yang lebih baik terhadap aliran data dan kontrol, proses-proses fungsional, tingkah 
laku operasi dan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Hasil akhir dari tahap ini 
adalah mendapatkan seluruh spesifikasi kebutuhan dan tampilan dari aplikasi. 

2. Pengumpulan Data, yang dikumpulkandalampenelitianiniutamanyaadalah data 
waktuloadingdariaplikasipelaporanberbasisAndroidini pada jaringan 4G. Pengumpulan data 
dilakukandenganmelakukanperhitunganberapadetikwaktu yang 
dibutuhkansejakrespondenmenekantombol ‘Submit’ 
sampaidenganternotifikasilaporanberhasildikirim. 

3. Uji Jaringan 4G dari operator selulermenggunakanaplikasi Signal Test yang open source. Pada 
aplikasiiniakanterlihatapakah area yang dimaksudsudahtercakupjaringan 4G ataubelum dan 
berapakemampuanjaringantersebutuntukmenerimaataumengirimkan data dalamsatuan bit per 
sekon. Area pengujiandi lakukan di Jakarta, Bogor, Bekasi, Rangkasbitung, dan Cirebon. 

4. Uji Aplikasi untuk melihat kinerja dari aplikasi tersebut saat digunakan pada jaringan data 4G. 
Proses pengujian sesuai dengan penjelasan pada butir 2 di atas. 

5. Evaluasi untuk mengetahui apabil aterdapat hal – hal yang tidak sesuai dan harus diperbaiki. 
Pengujianulangdilakukansetelahadahasilevaluasi dan perbaikan. 
 

Hasil dan Pembahasan 
Dalampenelitianiniaplikasi yang direncanakan dan 

dirancangakanmengambilbentuklaporanpenjualanperusahaankosmetik. 
Pelaporanpenjualanininantinyaakandigunakan oleh Beauty Advisor (BA) 
perusahaankosmetiktersebut 

Pada tahapawalpembuatanaplikasipelaporaniniditentukan spesifikasi darirancangan 
aplikasitersebut, yaitusebagaiMobile Appsyang menghasilkan file .apk untuk bisa dipasang di semua 
perangkat pengguna(BA perusahaankosmetik) dan mendukung versiAndroid 4.4 (Kitkat) atau yang 
lebih baru 

Padarancanganawal aplikasi akan terdapat 3 menu yaituMenu Notifikasi, Laporan Penjualan 
BA, dan E-katalog. Selanjutnyadalam proses perancanganini juga dilakukanevaluasimelalui uji coba 
pada developer dan terjadi revisi pada rancanganaplikasidarirencanasemulayaitu dihilangkannya 
Menu E-katalog dan gambar produk di menu laporan penjualanterkaitpenguranganukuranaplikasi 
agar tidakmemberatkanperangkatpengguna. Selainitu juga tardapatpenambahanyaituadanya menu 
Tes Pengetahuan BA dan Pop Up Questionaire dalam aplikasi 
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Pada akhirnyamenu ataufituryang ada pada aplikasi laporanpenjualanBeauty Advisor dapat 
dilihat pada Tabel 2 berikut : 

Tabel 2. Fitur pada Aplikasi Beauty Advisor  
Fitur Detil Fitur 

Laporan Penjualan 

Data masukan setiap hari
Berupa angka, minimal 0 dan maksimal dalam milyar 
Masukan angka manual dan secara otomatis terdapat koma 
sebagai separator 
Terdapat product highlight sesuai dengan produk yang 
difokuskan perusahaan setiap bulannya 
Terdapat rekap penjualan per hari samapai dengan satu 
minggu 
Terdapat hasil pengolahan data seperti penjualan 
maksimal, minimum dan sata-rata

Tes Pengetahuan BA 

Dibuat dalam pengaturan mingguan dan bulanan 
Berupa pertanyaan dengan pilihan jawaban 
Terdapat riwayat tes dan nilai yang diperoleh 
Dapat memilih tanggal tes selama dalam periode yang 
ditentukan 

 
Tampilan Aplikasi 
1. Halaman login 

Halaman login adalah tampilan awal disaat aplikasi dibukadimanapenggunadiharuskan 
mengisi NIP (Nomor Induk Pegawai) dan passworduntukdapatmenggunakanaplikasisepertiterlihat 
pada Gambar 1 berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Tampilan Halaman Awal Aplikasi 
 

2. Menu Sales (LaporanPenjualan) 
Menu sales merupakan menu inti dari aplikasi laporan penjualan BA. Untuk mempermudah 

pengoperasian bagi BA sebagai pengguna aplikasi, pada menu sales, pengguna cukup memasukan 
nominal penjualan pada hari tersebut saja, tidak perlu  memasukan rincian penjualan per produknya. 
Pada menu ini, pengguna juga bisa melihat riwayat nominal penjualan dari hari ke hari. Tampilan 
menu sales dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : 
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Gambar 2. Tampilan Menu Sales 
 

Pada saat pengguna memasukan nominal penjualan di menu sales, pengguna tidak perlu 
menambahkan tanda koma maupun titik karena sistem telah mendeteksi secara otomatis. Selain itu, 
terdapat menu product highlight atau produk fokus yang terjual, untuk memantau daya beli terhadap 
produk tertentu yang sedang difokuskan oleh perusahaan. 

 
3. Menu Tes dan Pop Up Questionaire 

Menu tes berisi beberapa pertanyaan seputar produk yang dipasarkan dan wajib untuk dikuasai 
para BA. SedangkanPop Up Questionairebertujuan agar BA melakukan evaluasi terhadap dirinya 
dan melakukan penilaian terhadap aplikasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.TampilanMenu Tes dan Pop Up Questionaire 
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Ukuran Aplikasi 
Aplikasi laporan penjualan BA inidirancang mudah digunakan dan tidak memberatkan terkait 

ukuran aplikasi. Oleh karena itu aplikasi memiliki file download yang tergolong kecil yaitu 7.67 MB, 
seperti pada Gambar 4 berikut: 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan Download dan Ukuran Aplikasi 
 

Setelah instalasi dan memasukan nominal penjualan, mengisi tes pengetahuan mingguan dan 
mengisi questionaire maka menjadi 20,77 MB dengan data pelaporan hanya sebesar 52 kB dalam 
bentuk tulisan seperti pada Gambar 5 berikut ini. 
 

 
 

Gambar 5. UkuranAplikasi Setelah Instalasi dan Berisi Data 
 

Uji Aplikasi pada Jaringan 4G 
Uji aplikasi pada jaringan 4G 

setempatdimaksudkanuntukmengukurkecepatankinerjaaplikasisebelumdiukur pada area-area uji 
coba yang telahdirencanakan. Uji aplikasidilakukan di lima wilayahyaitu DKI Jakarta, Bekasi, 
Bogor, Rangkasbitung dan Cirebon. Pada Tabel 3 
berikutinidiperlihatkankondisidarikelimawilayahtersebut. 

Tabel 3. Data Area Uji 
No. Area Uji Cakupan 4G JumlahResponden JumlahPercobaan
1 DKI Jakarta Ya 30 90 
2 Bekasi Ya 15 45 
3 Bogor Ya 20 60 
4 Rangkasbitung Ya 10 30 
5 Cirebon Ya 20 60 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

50 

 

Proses pengujian dilakukan sebagai berikut : 
1. Respondenmelakukaninstalasiaplikasipelaporan pada handphoneAndroidmasing-

masing. 
2. Setiaprespondenmelakukaninputlaporan dan loadingsebanyaktiga kali 

dalamwaktuberbeda yang telahditentukan 
3. Waktu yang disepakatiadalah Waktu I (10.00-12.00), Waktu II (16.00-18.00), dan 

Waktu III (20.00-22.00). 
Pemilihanketigawaktuiniuntukmelihatapakahtingkatkesibukanjaringan 4G di waktu-
waktu yang berbedaakanberpengaruhterhadapwaktutungguloadingaplikasi. 

4. Diproleh 285 pencatatanwaktu loading dariseluruh lima area uji 
5. Hasil yang diperoleh dari 285 pencatatandiketahuibahwawaktu loading aplikasi pada 

jaringan 4G adalahantara 1 – 4 detik 
 
Kesimpulan  

Dari penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut : 
1. Tahap Perencanaan, Perancangan, dan Implementasi menghasilkan sebuah aplikasi pelaporan 

berbasis Android dengan ukuran file 7.67 MB. 
2. Aplikas idapat bekerja dengan rata-rata waktu loading selama 1,533 detik saat pengukuran awal 

pada jaringan 4G. 
3. Pada pengujian lapangan diperoleh melalui aplikasi Open Signal bahwa daerah uji tercakup oleh 

jaringan 4G. 
4. Hasil pengukuran waktu loading aplikasi.Android di 5 area 4G menghasilkan waktu loading 

antara 1 – 4 detik sehingga waktu rata‐rata adalah 1,33 detikdari 285 data pengukuran. 
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Abstrak 

Saat ini pelanggan listrik rumah tangga hanya mengetahui besarnya daya yang telah digunakan pada KWH 
meter yang disediakan oleh perusahaan listrik, akan tetapi tidak mengetahui kualitas besarnya tegangan, 
frekuensi yang didapatkan. Selain itu pelanggan listrik rumah tangga tidak mengetahui nilai faktor daya 
yang dipengaruihi oleh jenis beban yang digunakan, dimana faktor daya menggambarkan penggunaan daya 
sebenarnya. Untuk mengetahui faktor daya  perlu menambahkan alat ukur tersendiri yaitu menambahkan 
cos phi meter yang membutuhkan pengetahuan lebih dalam mengenai alat ukur tersebut. Dengan 
berkembangnya teknologi informasi dan teknologi sensor yang mendukung munculnya teknologi Internet of 
Things (IoT) yang memungkinkan melakukan monitoring dan kontrol terhadap suatu objek dengan cepat dan 
mudah melalui jaringan lokal maupun internet menggunakan berbagai perangkat komputer seperti laptop,  
personal computer dan smartphone dapat membantu memecahkan masalah pelanggan listrik rumah tangga 
untuk mengetahui kualitas listrik seperti tegangan, frekuensi serta faktor daya dengan menerapkan Fast 
Fourier Transform (FFT) pada teknologi IoT berbasiskan web dengan tujuan mempermudah pelanggan 
listrik rumah tangga mengetahui hasil pengukuran tegangan, arus, daya, faktor daya serta frekuensi 
fundamental listrik melalui berbagai perangkat komputer melalui web browser. Penerapan FFT ini 
menggunakan  perangkat sensor tegangan, sensor arus, satu papan Arduino Uno dengan Ethernet shield 
yang memiliki kemampuan mengirimkan data melalui jaringan Ethernet, serta sebuah Raspberry Pi sebagai 
sensor gateway dan web server. Hasil uji coba penerapan FFT ini adalah menampilkan besarnya nilai 
pengukuran tegangan, arus, frekuensi listrik serta faktor daya  dengan tegangan  terukur 221,4   Volt , arus 
terukur 479,67 mA, frekuensi terukur 50,32 Hz, faktor daya  terukur 0,94 dan daya listrik sebesar 99,83 
Watt. 

Kata kunci:  Fast Fourier Transform, Raspberry Pi, Arduino, Arduino Ethernet shield, Internet of Things 

 
Pendahuluan 

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan teknologi sensor mendukung munculnya 
teknologi Internet of Things (IoT) yang memungkinkan banyak objek dapat dimonitor serta dianalisa 
dengan cepat melalui jaringan lokal maupun internet menggunakan berbagai perangkat komputer 
seperti laptop, personal computer bahkan smartphone.  Internet of Things sendiri merupakan suatu 
jaringan yang menghubungkan berbagai objek yang memiliki identitas pengenal serta alamat IP, 
sehingga dapat saling berkomunkasi dan bertukar informasi mengenai dirinya maupun lingkungan 
yang diinderanya.  Perkembangan teknologi  IoT ini juga dipengaruhi oleh perkembangan perangkat 
lunak dan perangkat keras open source dimana kita diijinkan untuk mempelajari, memodifikasi 
bahkan mendistribusikan perangkat keras maupun perangkat lunak ke siapapun. Selain itu komunitas 
open source juga banyak menyediakan source code  untuk mengembangkan aplikasi IoT sehingga 
sangat membantu sekali dalam mengambangkan sistem monitoring maupun kontrol jarak jauh 
melalui jaringan Ethernet.  

Dengan berkembang pesatnya teknologi IoT, maka penulis membuat suatu sistem untuk 
membantu pelanggan listrik rumah tangga mengetahui besarnya arus, tegangan,  frekuensi 
fundamental yang didapatkan dari perusahaan listrik, serta faktor daya yang dipengaruhi oleh beban 
yang digunakan. 

 

Studi Pustaka 

Fast Fourier Transform 
Untuk melakukan pengolahan secara digital perlu dilakukan pengubahan dari sinyal analog 

menjadi sinyal diskrit kemudian sinyal diskrit tersebut diproses menggunakan algoritma Discrete 
Fourier Transform (DFT) dengan persamaan 2.1 untuk mengetahui besarnya frekuensi dan 
magnitude. 
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∑ .                             (2.1) 

 merupakan magnitude pada fungsi domain waktu yang mempunyai panjang  dikonversi 
menjadi fungsi pada domain frekuensi  dengan panjang signal  dengan 	sebagai indek 
frekuensi dan  merupakan bilangan bulat dengan nilai 0,1,2. . . , 1. AlgoritmaFast Fourier 
Transform (FFT) digunakanuntukmengurangijumlah proses penjumlahandanperkalianberturut-
turutsertamelakukanperhitunganuntukkelompok data yang lebihkecildengan  merupakan bilangan 
bulat[1] sehingga membuat FFT lebih cepat dalam melakukan perhitungan dibanding dengan DFT 
dengan panjang N sampel. Berikut adalah persamaan ekponensial kompleks yang akan dikalikan 
dengan kelompok data sinyal diskrit. 

    		                                                            (2.2) 

, adalah faktor rotasional yang menyatakan rotasi ke p 

∑ .                                                        (2.3) 

Untuk  mendapatkan  dari pesamaan 2.1, perkalian  dari  dan  serta 
penjumlahan pada 1  sangat  diperlukan. Karena nilai k juga diambil dari nilai N, maka total 
penjumlahan dan perkalian yang diberikan adalah . 

Dalam perhitungan FFT, jika N = 8,  =  dan dengan mengambil  genab (0, 2, 4, 6) 
serta menggunakan properti faktor rotasional periode 8, maka empat persamaan dengan  genab 
menjadi : 

	  
hingga (2.4) 

	  
 

Untuk empat set pertama dan kedua faktor rotasi persamaan (2.4) adalah sama sehingga dapat 
ditulis : 

	  
                          hingga                                                                      (2.5) 

	  
 

Dari persamaan (2.5) dapat ditulis menjadi :  
                                                                 (2.6) 

sehingga : 
 

            hingga                                                                      (2.7) 
 

 
Persamaan (2.7)  dapat dituliskan menjadi : 

						 	 ∑ 	 / /
/ 	∑ /

/                          (2.8) 
 

Dengan pendekatan yang sama dengan persamaan (2.5) maka : 
 

 hingga                                                                       (2.9) 
 

 

Dari persamaan (2.9) dapat ditulis menjadi : 
	  

      hingga (2.10) 
	  

 
Dari persamaan (2.10) dapat ditulis menjadi : 
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            hingga                                                                     (2.11) 
	  

 
Dengan hubungan 	 1 dan   merupakan fungsi periodik dengan periode 8, 

persamaan 2.11 di atas dapat ditulis ulang dengan persamaan 2.12 berikut : 
	  

hingga (2.12) 
	  

 
Dari persamaan (2.12) dapat ditulis menjadi :                                   

                                                     (2.13) 
sehingga : 

∑ /
⁄

/
/ ∑ /

//               (2.14) 
 

 Dari nilai  ganjil dan genab digabungkan dapat digambarkan dengan diagram kupu-
kupu sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2.1 Diagram kupu-kupu FFT N=8 
 

Raspberry Pi B+ 
Raspberry Pi merupakan papan komputer berukuran kartu kredit yang dikembangkan di 

Inggris oleh Raspberry Pi Foundation [2]. Raspberry Pi B+ memiliki spesifikasi dengan processor 
single core 700Mhz ARM1176JZF, memory 512MB. Memiliki port Ethernet 10/100 Mbps dan 4 
USB port. Raspberry PiB+ juga memiliki 26 GPIO (General Purpose Input/Output).  

 

 
Gambar 2.2 Rapsberry Pi B+ 

 
 

Sensor Arus Listrik ACS712 
Salah satu sensor yang digunakan untuk mendeteksi besarnya arus listrik yang mengalir pada 

suatu penghantar adalah ACS712. Sensor ACS712 bekerja berdasarkan Efek Hall. Saat ACS712 
dihubungkan dengan sumber DC dan saat itu terdapat arus yang mengalir ke beban konduktor yang 
terdapat medan magnet, maka akan timbul tegangan pada sisi-sisi yang tegak lurus dengan arah arus 
dan medan magnet [3] 
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Gambar 2.3 Sensor ACS712 
 

Sensor Tegangan  ZMPT101B 
Sensor ZMPT101B adalah sensor untuk mengukur besarnya tegangan AC satu fasa. Sensor 

ini memiliki sebuah transformator kecil dengan rasio perbandingan lilitan primer sekunder adalah 
1000:1000 dengan arus kerja 1mA hingga maksimum 2mA dan tegangan hingga 250 Volt [4].  

 

 
Gambar 2.4  Sensor tegangan ZMPT101B 

 
Papan Arduino Uno 

Arduino adalah open source platform elektronik berbasis perangkat keras dan perangkat lunak 
yang mudah digunakan [5]. Papan Arduino yang digunakan adalah papam Arduino Uno yang 
menggunakan mikrokontroller ATmega328P dan memiliki 14 digital input/output pin serta 6 analog 
input pin. Papan Arduino Uno dapat diprogram menggunakan bahasa pemrograman C/C++.  

 
 

 
Gambar 2.5 Papan Arduino Uno 

 
Papan Arduino Ethernet Shield 

Papan Arduino Ethernet Shield merupakan sebuah modul yang berfungsi menghubungkan 
papan Arduino ke jaringan LAN. Papan Arduino Ethernet shield berbasiskan Ethernet chip Wiznet 
W5100 yang mendukung jaringan TCP dan UDP [6]. 

 

 
Gambar 2.6 Papan Arduino Ethernet shield 
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Metode Penelitian  

Perancangan Sistem 

 
Gambar 3.1 Sistem alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya listrik 

 
Pemasangan alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya pada Jaringan Listrik Rumah  

 
Gambar 3.2 Pemasangan alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya 

pada jaringan listrik rumah tangga 
 
 

Diagram Alir Alat Ukur Tegangan, Arus, Frekuensi dan Faktor DayaListrik serta Perangkat 
Lunak 

Alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya listrik serta perangkat lunak terdiri dari 
beberapa bagian yang dapat dijelaskan dengan diagram alir pada Gambar 3.3, 3.4 dan 3.5  
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Hasil dan Pembahasan  
Alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya listrik digunakan untuk mengukur 

penggunaan daya bor listrik  tanpa beban dan pengukuran dilakukan menggunakan frekuensi 
sampling 300 untuk mendapatkan nilai tegangan, arus, frekuensi, faktor daya, dan daya listrik.Bor 
listrik yang digunakan memiliki spesifikasi tegangan kerja 220-230 Volt dengan daya maksimal 350 
Watt 

 
Tabel 4.1 Hasil iterasi FFT pada Arduino Uno  
dengan 64 sampel dan frekuensi sampling 300 

 
 

Pada Tabel 4.1 didapatkan bahwa  dengan nilai magnitude terbesar adalah saat n 11 yang  
memiliki  magnitude 829,1926 mVolt.  Untuk mengetahui besarnya frekuensi  adalah : 
 

	
	 	

	
	 	 	                               (4.1) 

 
51,56	  

Start

Sensor tegangan mendeteksi dan 
menurunkan tegangan dalam orde miliVolt

Stop

Sensor arus mendeteksi arus dan mengubah 
menjadi tegangan dalam orde miliVolt

ADC internal Arduino Uno melakukan 
sample and hold untuk mengubah sinyal 

analog menjadi sinyal diskrit

Ethernet shield mengirimkan paket data ke 
Raspberry Pi melalui jaringan Ethernet

Raspbery Pi menerima paket data 

Menampilkan data yang 
diterima  pada apache web 

server

Arduino Uno melakukan perhitungan FFT 
lalu mengirimkan hasil perhitungan ke 

Ethernet Shield

Start

Inisialisasi kaki ADC 
Arduino Uno dan Ethernet shield

Stop

Inisialisasi sample data N dan frekuensi 
sampling

Baca data sinyal analog pada pin 
Arduino Uno sebanyak 64 sampel untuk 

arus dan tegangan

Perhitungan FFT menggunakan data 64 
data nilai diskrit arus dan tegangan

Perhitungan magnitude tegangan, arus, 
cos phi, daya dalam Watt

Mengirimkan paket  data ke jaringan 
Ethernet menggunakan Ethernet shield

Cek request 
Data dari

Raspberry Pi

Ada

Tidak

Start

Inisialisasi alamat IP Raspberry Pi

Stop

Inisialisasi socket UDP

Kirim request data ke Arduino Uno

Menampilkan data  pada 
Apache web server

Memilah paket data menjaadi data yang 
terpisah

Paket data diterima ?

Tidak

Ada
Tegangan = 0, 

Arus = 0
Cos phi = 1

Frekuensi = 0

Sampel 
ke n

Tegangan 
Real 

(mVolt)

Tegangan 
Imaginer 
(mVolt)

Magnitude 
(mVolt)

Frekuensi 
(Hz)

Tegangan 
Real 

(mVolt)

Tegangan 
Imaginer 
(mVolt)

Magnitude 
(mVolt)

9 -114,0225 -15,5070 115,0721 42,1875 -7,7898 7,2693 10,6548
10 777,4346 78,3967 781,3774 46,8750 75,0118 -60,972 96,6662
11 -820,3566 -120,7289 829,1926 51,5625 -82,1431 64,2355 104,2770
12 154,1006 67,3919 168,1923 56,2500 15,4445 -6,4771 16,7477
13 23,8805 -17,8305 29,8028 60,9375 0,2924 -0,0344 0,2944

Komponen ArusKomponen Tegangan

Gambar 3.3   
Diagram alir alat ukur tegangan, arus, 

frekuensi dan faktor daya 

Gambar 3.4   
Diagram alir perangkat lunak 

pada Arduino Uno 

Gambar 3.5   
Diagram alir perangkat lunak 

pada Raspberry Pi 
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Untuk mengetahui frekuensi hasil pengukuran adalah dengan mencari nilai delta magnitude 
terlebih dahulu dari sampel 16 hingga 18 dengan persamaan (4.2). 

 

0.5
	 	 	

                (4.2) 
 

	 0,4325 
 

Setelah mendapatkan nilai delta, besarnya frekuensi hasil perhitungan dapat dicari dengan 
persamaan (4.3). 

	 	 	 	 	

	
                                (4.3) 

 

	 50,32	  
 

Untuk mendapatkan nilai tegangan listrik yang diukur dapat dilihat  dari data tabel 4.1 saat n 
= 11 yang memiliki nilai magnitude komponen tegangan 829,1926 mVolt yang kemudian dikalikan 
dengan faktor pengali 267. Nilai faktor pengali tersebut didapatkan dengan mengukur nilai tegangan 
rms keluaran dari sensor tegangan lalu membagi nilai tegangan rms sumber listrik yaitu 220 Volt. 
Dimana saat tegangan 220 Volt sensor tegangan mengeluarkan tegangan rms sekitar 824 mVolt. Dari 
faktor pengali didapatkan nilai tegangan yang diukur adalah 

 
	 267	 	829.1926	 221.39	  

 
Untuk mendapatkan nilai arus listrik yang diukur adalah dengan mengalikan nilai pada n 

adalah 11 pada tabel 4.1 dengan faktor pengali yang mewakili perbandingan arus terukur 
Amperemeter dengan tegangan output sensor arus. Nilai faktor pengali adalah 4.6 sehingga nilai arus 
listrik terukur adalah 

 
	 	 	4.6	 	104,2770	 	 	479,67	  

 

Untuk mendapatkan nilai sudut (θ) tegangan dan arus yang diukur adalah dengan  persamaan 
(4.4) dan (4.5) dimana nilai real dan imaginer diambil pada saat n adalah 11. 

 

	 	 tan
	 	

	 	
                                      (4.4) 

 

	 	 tan
	 	

	 	
                                                  (4.5) 

sehingga : 
 

	 		0,1019 	  

	 0,2112 	 		 
 

Untuk mendapatkan nilai faktor daya adalah dengan mengurangkan sudut tegangan dengan 
sudut arus. 

 
	 cos 	 	  

 

cos 0,9416 
 

Untuk mendapatkan daya listrik adalah dengan mengalikan tegangan, arus listrik dan fakor 
daya. 

 
 

. . cos                                                              (4.6) 
99,82	  
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Hasil perhitungan frekuensi, tegangan, arus, faktor daya serta daya listrik pada bor listrik tanpa 
beban dikirimkan pada Raspberry Pi untuk ditampilkan pada Apache web service dengan tampilan 
seperti Gambar 4.2 

 

 
 

Gambar 4.2 Tampilan hasil perhitungan  
tegangan, arus, frekuensi, faktor daya dan daya listrik pada web browser 

 
Untuk mengetahui keakuratan pengukuran alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya 

listrik serta perangkat lunak yang dibuat adalah dengan membandingkan hasil pengukuran alat ukur 
tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya dengan hasil pengukuran alat ukur AVO meter digital, 
Voltmeter digital dan cos phi meter. Dari hasil perbandingan pengukuran didapatkan persentase error 
dengan persamaan 4.7. 

 

%	 	
| 	 	– 	 |

	
	100%                                                    (4.7) 

 

 
Gambar 4.3 Hasil pengukuran frekuensi dan arus listrik 

menggunakan AVO meter digital. 
 

Hasil pengukuran frekuensi menggunakan AVO meter digitaladalah 50 Hz. Hasil pengukuran 
frekuensi alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor dayalistrik pada gambar 4.2 adalah  50,32 
Hz sehingga : 

. 

%	 	 	 	 	
|50,32 50|

50
100% 0,64% 

 
Hasil pengukuran arus listrik menggunakan AVO meter digital pada gambar 4.3 adalah 500 

mA. Hasil pengukuran arus listrik menggunakan alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor 
dayalistrik pada gambar 4.2 adalah 479,67 mA sehingga : 

%	 	 	 	 	
|479,67 500|

500
100% 4,1% 

 
Hasil pengukuran tegangan menggunakan Voltmeter digital adalah 222 Volt. Hasil 

pengukuran tegangan listrik menggunakan alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan faktor daya 
listrikpada gambar 4.2 adalah 221,39 Volt sehingga : 
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%	 	 	 	
|221,39 222|

222
	 	100% 0,27% 

 

 

Gambar 4.4Hasil pengukuran tegangan listrik 
menggunakan Voltmeter digital 

 
Dari gambar 4.5 diketahui hasil pengukuran faktor daya listrik menggunakan cos phi meter 

adalah 0,93. Hasil pengukuran faktor daya menggunakan alat ukur tegangan, arus, frekuensi dan 
faktor dayalistrik pada gambar 4.2 adalah 0,94, sehingga : 

 

%	 	 	 	 	
0,94 0,93

0,93
	 	100% 1,07% 

 

 
Gambar 4.5Hasil pengukuran faktor daya listrik 

menggunakan cos phi meter 
 

 
Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penerapan FFT 
dan informasi teknologi pada Arduino Uno dan Raspberry Pi untuk pelanggan listrik 
1. Perhitungan FFT pada Arduino Uno dan penggunaan sensor tegangan serta arus didapatkan nilai 

magnitude tegangan, magnitude arus dan nila cos phi pada frekuensi fundamental. Nilai tersebut 
ditampilkan pada web server sehingga dapat diakses oleh perangkat komputer atau smartphone 
secara real time sehingga pelanggan listrik dapat mengetahui informasi kelistrikan lebih rinci 
dan real time. 

2. Pelanggan dapat memiliki server daya kecil dengan menggunakan perangkat Raspberry Pi untuk 
memantau penggunaan daya listrik secara real time. 
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Abstrak 
Sistem kelistrikan Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) terbagi mejadi dua bagian, yaitu Traction Section dan 
Power Distribution System Section (PDS). Traction Section adalah sistem kelistrikan yang digunakan untuk 
menggerakan kereta MRTJ sedangkan PDS section adalah sistem kelistrikan yang digunakan pada setiap 
stasiun MRTJ untuk menunjang segala kegiatan yang ada pada setiap stasiunnya. Proyek MRTJ ini berskala 
nasional dan digunakan secara massal oleh masyarakat yang menggunakan MRT sebagai alat 
transportasinya, maka dari itu kualitas dan keandalan sistem kelistrikannya perlu diperhatikan. Salah satu 
faktor penting untuk menjaga kualitas dan keandalan sistem kelistrikannya adalah dengan melengkapi sistem 
tersebut dengan sistem proteksi yang mumpuni/ handaldankontinu, karena gangguan pada sistem kelistrikan 
tidak bisa dihindari. Untuk mengurangi dampak kerusakan yang lebih fatal dari gangguan tersebut, sistem 
proteksi berperan penting untuk cepat melokalisir gangguan agar wilayah yang terkena gangguan tidak 
meluas ke wilayah yang lain. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah gangguan arus hubung 
singkat, metode yang digunakan untuk mencegah kerusakan yang lebih fatal adalah koordinasi sistem 
proteksi. Perangkat proteksi yang digunakan adalah relay arus lebih dan relay gangguan tanah. Koordinasi 
sistem proteksi ini penting, untuk menentukan relay mana yang harus bekerja pada saat terjadi gangguan. 
Pada penelitian ini akan dibahas tentang koordinasi sistem proteksi pada tegangan menengah dengan 
tegangan rendah, hingga mendapatkan setting arus dan waktu disetiap level tegangannya dan mendapatkan 
kurva karakteristik kerja pada saat terjadi gangguan. Setelah melakukan simulasi untuk setiap gangguan 
arus hubung singkat pada PDS Stasiun Lebak Bulus dan Senayan, makadiperolehhasilbahwa,  setting arus 
dan waktu yang terkoordinasi dengan baik karena dari kurva karakteristik kerja di setiap gangguan relay 
tidak terjadi salah kerja dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan 
Kata kunci: Mass Rapid Transit Jakarta, Koordinasi, Proteksi 
 
Pendahuluan 

Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) merupakan salah satu jenis transportasi massal yang 
diproyeksikan oleh pemerintah untuk menangani masalah kemacetan di ibu kota. Karena perannya 
yang vital sebagai alat transportasi massal, Mass Rapid Transit Jakarta (MRTJ) membutuhkan suplai 
tegangan yang handal dan kontinu. Sistem kelistrikan MRTJ terbagi menjadi dua section yaitu 
traction Section, dan juga Power Distribution System (PDS) untuk setiap stasiun pada MRTJ. Pada 
dasarnya setiap sistem kelistrikan pasti akan terjadi gangguan pada saat tertentu dengan berbagai 
macam penyebabnya. Kedua sistem kelistrikan ini perlu dilengkapi dengan sistem proteksi yang baik 
dan mumpuni. Sehingga pada saat terjadi gangguan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih fatal. 
Salah satu gangguan yang sering terjadi pada suatu sistem kelistrikan adalah arus hubung singkat 
yang menyebabkan arus lebih pada sistem [1]. Peralatan yang digunakan untuk sistem proteksi ini 
adalah relay arus lebih dan gangguan tanah, kedua relay ini berperan untuk mendeteksi dan 
memerintahkan circuit breaker untuk bekerja apabila terasa arus gangguan lebih pada sistem. Namun 
pada prakteknya dalam sistem proteksi arus lebih ini sering terjadi kesalahan urutan kerja relay. Cara 
untuk mengatasi masalah ini salah satunya dengan metode koordinasi relay pada setiap level 
tegangannya, terutama koordinasi pada saat terjadi gangguan sistem dengan memfungsikan relay 
sebagai pengaman utama dan pengaman cadangan. Proteksi cadangan ini umumnya mempunyai 
perlambatan waktu (time delay). Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada proteksi 
utama. 
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Studi Pustaka  
Penelitian ini didasari dari penelitian, Septiansyah Rizky Haryogi (2013) yang berjudul “Studi 

Kelayakan Koordinasi Proteksi Saluran Distribusi 20 kV pada Sistem Kelistrikan Kereta Listrik 
(KRL) di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Resor LAA 1.9 Jatinegara, DKI Jakarta” [2] 
 
Sistem Proteksi  

Sistem proteksi tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan 
listrik suatu sistem tenaga listrik, misalnya generator, transformator, jaringan dan lain-lain, terhadap 
kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri [3]. 

 
Gangguan Sistem Kelistrikan  

Dalam sistem tenaga listrik tiga fase, gangguan - gangguan yang dapat menyebabkan 
timbulnya arus berlebih yang mungkin terjadi diantaranya gangguan beban lebih (overload), 
gangguan hubung singkat (short circuit),dan gangguan tegangan lebih[3]. Arus gangguan hubung 
singkat terbagi menjadi arus hubung singkat 3 fase, fase ke fase, satu fase ke tanah dan dua fase ke 
tanah. Berikut adalah rumus untuk menentukan arus hubung singkat: [4] 

 
a. Arus Hubung Singkat 3 Fase:  

            (1)  

b. Arus Hubung Singkat Satu Fase ke Tanah:  


	 	

          (2) 

di mana :  
 = Arus Hubung Singkat 3 Fase  

 = Arus Hubung Singkat 1 Fase ke Tanah 
 = Tegangan Fase ke Netral 

 = Impedansi Total 
 =  
 =  = Impedansi Trafo 

 
Relay Arus Lebih dan Gangguan Tanah  
Berikut adalah beberapa karateristik waktu kerja terdiri dari relay arus lebih [5] :  

a. Instantenous time :  setelan arus  sangat besar, bekerja tanpa tunda waktu  
b. Definite time : bekerja dengan waktu tertentu, waktu kerja relay tidak 

dipengaruhi  besar  arus gangguan yang melalui relay  
c. Inverse time : bekerja dengan waktu tunda; waktu  kerja relay dipengaruhi  

besar arus gangguan yang melalui relay 
Untuk menentukan setting waktu dari relay arus lebih dan gangguan tanah untuk 

karakteristik inverse time maka nilai TMS perlu dicari dengan rumus, sebagai berikut: [6] 

           (3) 

di mana : 
TMS   =Faktor Pengali Waktu (0,05 – 1) 

  =Waktu setting (dalam detik) 
I  = Arus Hubung singkat diujung saluran 

  =Arus Setting (dalam ampere) 
dan K =Konstanta 

 
Metodologi Penelitian  

Spesifikasi dan data Power Distribution System (PDS) Mass rapid Transit Jakarta untuk 
Stasiun Lebak Bulus dan Senayan diperoleh dari PT Meiden Engineering Indonesia. Single Line 
Diagram PDS MRTJ dimodelkan dan disimulasikan pada software ETAP 12.6, untuk simulasi 
gangguan arus hubung singkat 3 fase, fase ke fase, satu fase ke tanah dan dua fase ke tanah. 
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Hasil dan Pembahasan  
Pada penelitian ini akan dilakukan simulasi sistem proteksi PDS MRT Jakarta untuk Stasiun 

Lebak Bulus dan Senayan untuk gangguan arus hubung singkat 3 fase, fase ke fase, satu fase ke tanah 
dan dua fase ke tanah. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisa hubung singkat 
dan menentukan setting arus dan waktu untuk setiap relay arus lebih dan gangguan tanah pada 
tegangan menengah dan rendah PDS MRT Jakarta Stasiun Lebak Bulus dan Senayan 

. 
Analisa Hubung Singkat dan Setting Arus dan Waktu Relay Arus Lebih dan Gangguan Tanah Stasiun 
Lebak Bulus dan Senayan 

Dalam menentukan setting arus dan waktu relay arus lebih dan gangguan tanah maka 
diperlukan arus gangguan hubung singkat 3 fase dan gangguan satu fase ke tanah. 

Berikut adalah hasil setting arus dan waktu relay arus lebih dan gangguan tanah Stasiun Lebak 
Bulus: 

Tabel 1. Setting Kerja Relay Arus Lebih Stasiun Lebak Bulus 

ArusGangguan 3 

Fase (Ampere) 

ArusSetting 

(Ampere) 

ArusSetting 

Pickup CT 

(Ampere) 

TMS KarakteristikKerja Relay 

 MV LV MV LV MV LV  

23913.04 21.82 1148.62 0.054 1.148 0.643 0.3 
Standard Inverse-Intatenous(MV) 

Definte Time-Instantenous(LV) 

 
Tabel 2. Setting Kerja Relay Gangguan Tanah Stasiun Lebak Bulus 

ArusGangguan 1 

Faseke Tanah 

(Ampere) 

ArusSetting 

(Ampere) 

Arus Setting 

Pickup CT 

(Ampere) 

TMS KarakteristikKerja Relay 

MV LV MV LV MV LV MV LV  

449.358 23895.72 89.87 4779.14 0.224 4.779 0.14 0.3 
Standard Inverse-Intatenous(MV) 

Definte Time-Instantenous(LV) 

 
Berikut adalah hasil setting arus dan waktu relay arus lebih dan gangguan tanah Stasiun 

Senayan: 
Tabel 3. Setting Kerja Relay Arus Lebih Stasiun Senayan 

ArusGangguan 3 

Fase (Ampere) 

ArusSetting 

(Ampere) 

ArusSetting 

Pickup CT 

(Ampere) 

TMS KarakteristikKerja Relay 

 MV LV MV LV MV LV  

39568.34 69.28 3646.42 0.173 3.646 0.580 0.3 
Standard Inverse-Intatenous(MV) 

Definte Time-Instantenous(LV) 

 
Tabel 2. Setting Kerja Relay Gangguan Tanah Stasiun Senayan 

ArusGangguan 1 

Faseke Tanah 

(Ampere) 

ArusSetting 

(Ampere) 

Arus Setting 

Pickup CT 

(Ampere) 

TMS KarakteristikKerja Relay 

MV LV MV LV MV LV MV LV  

807.10 39841.36 161.4 6374.6 0.403 6.374 0.14 0.3 
Standard Inverse-Intatenous(MV) 

Definte Time-Instantenous(LV) 
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Hasil Simulasi Proteksi Gangguan Arus Hubung Singkat Stasiun Lebak Bulus dan Senayan 
 

Simulasi gangguan yang akan dilakukan pada PDS MRT Jakarta Stasiun Lebak Bulus dan 
Senayan adalah gangguan arus hubung singkat 3 fase, fase ke fase, satu fase ke tanah dan dua fase 
ke tanah yang titik gangguannya ditentukan pada beban. 

Berikut adalah hasil simulasi gangguan arus hubung singkat 3 fase, fase ke fase, satu fase ke 
tanah dan dua fase ke tanah untuk Stasiun Lebak Bulus: 

 
Gambar 1. Simulasi Gangguan Arus Hubung Singkat 3 Fase(1), Fase ke 

Fase(2), Satu Fase ke Tanah(3) dan Dua Fase ke Tanah(4) Stasiun Lebak Bulus 
 

Berikut adalah urutan kerja relay arus lebih dan gangguan tanah untuk setiap gangguan arus 
hubung singkat pada beban Stasiun Lebak Bulus: 

 

 

 
Gambar 2. Urutan Kerja Relay untuk Gangguan Arus Hubung Singkat 3 Fase(1), Fase ke 

Fase(2), Satu Fase ke Tanah(3) dan Dua Fase ke Tanah(4) Stasiun Lebak Bulus 
 

Dari simulasi yang dilakukan, didapat kurva koordinasi kerja relay tegangan menengah dengan 
tegangan rendah Stasiun Lebak Bulus, sebagai berikut: 
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Gambar 3. Kurva Kordinasi Relay untuk Gangguan Arus Hubung Singkat 3 Fase(1), Fase ke 

Fase(2), Satu Fase ke Tanah(3) dan Dua Fase ke Tanah(4) Stasiun Lebak Bulus 
 

Berikut adalah hasil simulasi gangguan arus hubung singkat 3 fase, fase ke fase, satu fase ke 
tanah dan dua fase ke tanah untuk Stasiun Senayan: 

 
Gambar 4. Simulasi Gangguan Arus Hubung Singkat 3 Fase(1), Fase ke 

Fase(2), Satu Fase ke Tanah(3) dan Dua Fase ke Tanah(4) Stasiun Senayan 

 
Berikut adalah urutan kerja relay arus lebih dan gangguan tanah untuk setiap gangguan arus 

hubung singkat pada beban Stasiun Senayan: 
 

 

 
Gambar 5. Urutan Kerja Relay untuk Gangguan Arus Hubung Singkat 3 Fase(1), Fase ke 

Fase(2), Satu Fase ke Tanah(3) dan Dua Fase ke Tanah(4) Stasiun Senayan 
 
Dari simulasi yang dilakukan, didapat kurva koordinasi kerja relay tegangan menengah dengan 

tegangan rendah Stasiun Lebak Bulus, sebagai berikut: 
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Gambar 6. Kurva Kordinasi Relay untuk Gangguan Arus Hubung Singkat 3 Fase(1), Fase ke 

Fase(2), Satu Fase ke Tanah(3) dan Dua Fase ke Tanah(4) Stasiun Senayan 
 

Dari seluruh simulasi gangguan yang dilakukan pada Stasiun Lebak Bulus dan Senayan, 
seluruh koordinasi kerja sistem proteksi untuk relay arus lebih dan gangguan tanah antara tegangan 
menengah dan rendahnya, tidak ada yang terjadi salah kerja. Seluruh setting dan kurva 
karakteristiknya pun telah sesuai dengan standard yang ditentukan. 
 
Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hubung singkat, perhitungan setting rele, dan simulasi yang telah 
dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :  
1. Nilaiarushubungsingkat 3 fase Stasiun Lebak Bulus adalah 23913.04A, dan arus gangguan 

hubung singkat satu fase ke tanahnya memiliki nilai 23895.72A. Sedangkan untuk arus gangguan 
3 fase pada Stasiun Senayan adalah 39568.34A dan arus gangguan hubung singkat 1 fase ke 
tanahnya 39841.36A. Nilai arus hubung singkat satu fase ke tanahnya sangat besar, karena 
transformator yang digunakan pada PDS Stasiun Lebak Bulus dan Senayan menggunakan sistem 
pentanahan solid grounding. Setting arus dan waktu relay arus lebih Stasiun Lebak Bulus, pada 
tegangan menengah arus pickup 0.054 A dengan TMS 0.643, tegangan rendah arus pickup 1.148 
A dengan waktu kerja 0.3 detik. Sedangkan untuk Stasiun Senayan, pada tegangan menengah arus 
pickup 0.13 dengan TMS 0.58, pada tegangan rendah arus pickup 3.646 A dengan waktu kerja 
0.3 detik.  

2. Setelahmelakukansimulasiuntuk setiap gangguan arus hubung singkat pada PDS Stasiun Lebak 
Bulus dan Senayan didapat setting arus dan waktu yang terkoordinasi dengan baik karena dari 
kurva karakteristik kerja di setiap gangguan relay tidak terjadi salah kerja dan sesuai dengan 
standar yang telahditentukan. 
. 
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Abstrak 

Salah satu program pemerintah adalah membangun pembangkit listrik mencapai 35000 Megawatt untuk 
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. Salah satu pembangunan yang sedang dilaksanakan 
adalah pembangkit baru sebesar 15 MW di Tanjung Selor. Setiap pusat listrik yang baru dibangun harus 
memiliki sistem pentanahan yang handal. Sistem pentanahan yang handal adalah sistem pengamanan listrik 
yang dihubungkan ke bumi yang dapat mengamankan peralatan dan mengamankan manusia. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang sistem pentanahan dengan desain grid-rod pada PLTMG berkapasitas 2 x 9 MW 
untuk mendapatkan nilai yang memenuhi standar aman sesuai IEEE std. 80-2000. Data perancangan sistem 
pentanahan ini diperoleh dari survey data tanah yang berlokasi di Tanjung Selor, Kalimantan Timur dengan 
tahanan jenis tanah sebesar 59,6 ohm.meter, arus gangguan maksimum ke tanah sebesar 50.500 ampere. 
Dalam analisis dari pentanahan PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW menggunakan software ETAP 12.6.0H 
dan perhitungan manual. Hasil penelitian menunjukan bahwa tegangan sentuh (Em) sebesar 4623,22 volt, 
tegangan langkah (Es) sebesar 1634,8 volt, dan nilai tahanan pentanahan (Rg) sebesar 0,496 ohm. 
Perancangan pentanahan PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW memenuhi persyaratan aman IEEE std. 80-2000 
dikarenakan tidak melebihi tegangan sentuh dan tegangan langkah yang dibolehkan.  
Kata kunci: Tahanan Pentanahan, Tegangan Langkah, Tegangan Sentuh 
 
Pendahuluan 

Program 35000 MW adalah salah satu program pemerintah untuk membangun pembangkit 
listrik mencapai 35000 Megawatt hingga tahun 2019.  Program 35000 MW ini bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke [1]. Hal ini tentu 
akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, yang sebelumnya kekurangan 
suplai listrik. Salah satu pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah PLTMG dengan kapasitas 
2 x 9 MW yang berlokasi di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.  

Setiap pusat listrik yang baru dibangun harus memiliki sistem pentanahan agar meningkatkan 
keandalan dan melayani kebutuhan beban dengan baik [2]. Dalam suatu pembangkit listrik bukan 
hanya terdapat peralatan kelistrikan maupun instrumen yang mendukung kinerja optimum dari suatu 
pembangkit, namun juga terdapat orang yang bekerja di dalam lokasi pembangkit yang harus dijamin 
keamanannya.  

Pada perancangan dari suatu sistem pentanahan ada beberapa desain, seperti, pentanahan Rod, 
pentanahan Grid, dan pentanahan Grid-Rod. Diantaranya pada tahun 2014, Syamsir Abduh & Mulia 
Sulistiani di dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Desain Sistem Grid Pentanahan PLTU 
Berau Kalimantan Timur 2 x 7 MW”, proses perancangan dengan menggunakan pentanahan Grid 
untuk PLTU. Penelitian tersebut menghasilkan desain Grid sistem pentanahan yang efisien sesuai 
dengan standar IEEE Std. 80-2000 [3]. 

Pada perancangan ini, digunakan metode yang berbeda yaitu menggunakan Grid-Rod untuk 
PLTMG. Perancangan menggunakan metode ini akan menghasilkan desain efisien dan optimal 
secara teknis. Serta tahanan pentahanan yang lebih kecil dari desain Grid dan arus gangguan dapat 
disebarkan ke area pentanahan yang jauh lebih luas [4].  

 
Studi Pustaka  
Pentanahan Grid-Rod 

Pentanahan Grid-Rod merupakan modifikasi desain dari pentanahan Grid dimana pada 
konduktor grid ditancapkan batang pentanahan (ground rod) secara vertikal yang jumlah dan 
susunan konfigurasi penanamannya tergantung dari desain yang diinginkan (lihat gambar 1). 
Biasanya sering digunakan dalam sistem pentanahan pada gardu induk. Tahanan pentanahan pada 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

69 

 

gardu induk dengan pentanahan Grid-Rod tentunya lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan 
pentanahan Grid tanpa batang pentanahan [4].  

 

Gambar 1 Pentanahan grid-rod [5] 
 

Pada gambar 1 Pentanahan grid-rod dimana mengkombinasikan desain dari grid dan ditambah 
penanaman eletroda batang (rod). Jumlah dari elektroda batang dapat disesuaikan dengan hasil nilai 
tahanan tanah yang diinginkan. 

 
Perhitungan Tahanan Pentanahan 

Perhitungan tahanan pentanahan dari sistem pentanahan Grid-Rod dapat dilakukan dengan 
menggunakan persamaan Schwarz berdasarkan IEEE Std 80-2000. Menurut Schwarz, tahanan 
pentanahan pada rancangan sistem pentanahan Grid-Rod dapat dihitung menggunakan persamaan 1 
[6] : 

2
																																																																								 1 	 

dimana :  
Rg  : tahanan pentanahan [Ω]  
R1   : tahanan konduktor grid [Ω] 
R2  : tahanan batang pentanahan [Ω]  
Rm  : tahanan mutual antara konduktor grid dan batang pentanahan [Ω]  

Perhitungan Arus Grid Maksimum 
 Arus grid maksimum (IG) yang merupakan arus maksimum yang mengalir antara grid 

pentanahan dan tanah sekitarnya ketika terjadinya gangguan ke tanah pada gardu induk dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan 2 [7] : 

	 	 																																																																																																																											 2  
dimana :  

IG : arus grid maksimum (kA)  
  : arus grid simetris (kA)  

Cp : faktor proyeksi korektif yang dihitung untuk kenaikan relatif arus gangguan selama 
keberlangsungan sistem. Untuk sistem dengan pertumbuhan nol Cp = 1  

Df : faktor penurunan (decrement factor), nilainya ditentukan berdasarkan lama 
terjadinya gangguan dan rasio X/R  

 
Menghitung GPR (Ground Potential Rise)  

Ground Potential Rise (GPR) adalah beda potensial maksimum yang mungkin terjadi pada 
peralatan listrik yang dihubungkan ke grid pentanahan pada gardu induk relatif terhadap potensial 
tanah di titik yang jauh dan diasumsikan seperti tegangan pentanahan, yang besarnya dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan 3 : 

  
I 	x	R 																																																																																																																	 3 	 

 
dimana : 

IG : arus grid maksimum (kA)  
Rg : tahanan pentanahan (Ohm) 
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Apabila nilai GPR < Etouch (tegangan sentuh) maka sistem pentanahan Grid-Rod memenuhi 
standar aman yang sudah ditetapkan. Sebaliknya, jika nilai GPR > Kriteria Etouch maka evaluasi 
berlanjut ke langkah sebelumnya. 

 

Tegangan 
Pada sistem tegangan tinggi sering terjadi kecelakaan terhadap manusia, dalam hal terjadi 

kontak langsung atau dalam hal manusia berada di dalam suatu daerah yang mempunyai gradien 
tegangan yang tinggi. Arus gangguan tersebut menimbulkan gradien tegangan di antara peralatan 
dengan peralatan, peralatan dengan tanah, dan juga gradien tegangan pada permukaan tanah itu 
sendiri. Untuk menganalisis lebih lanjut akan ditinjau beberapa kemungkinan terjadinya tegangan 
dan kondisi orang yang sedang berada di dalam dan di sekitar gardu induk tersebut [4]. 

 

Tegangan Sentuh 
Tegangan sentuh adalah tegangan yang terdapat di antara suatu obyek yang disentuh dan suatu 

titik berjarak 1 meter, dengan asumsi bahwa obyek yang disentuh dihubungkan dengan kisi-kisi 
pentanahan yang berada di bawahnya. Sedangkan besar kriteria tegangan langkah untuk orang 
dengan berat badan 70 kg di area gardu induk dapat dihitung menggunakan persamaan 4 berikut: 

 

1000 6
0.157

																																																										 4 	 

dimana :  
Estep70 : tegangan langkah untuk berat badan manusia 70 kg (V)  
Cs : faktor reduksi lapisan material permukaan  

  : tahanan jenis tanah (Ω-m) 
  : tahanan jenis material permukaan (Ω-m)  

ts  : lama terjadinya gangguan (detik) 
 
Tegangan langkah sebenarnya (Es) adalah tegangan langkah maksimum sebenarnya yang 

mungkin terjadi dalam gardu induk ketika terjadi gangguan ke tanah, yang besarnya dapat dihitung 
dengan menggunakan persamaan 5 : 

 

																																																																																				 5 	 

dimana :  
ρ  : tahanan jenis tanah (Ohm-m)  
IG  : arus grid maksimum (kA)  
Ls  : panjang efektif dari LC+LR untuk tegangan langkah (m) 
Ks  : faktor geometrik tegangan langkah  
 

Tegangan Sentuh 
Tegangan langkah adalah tegangan yang timbul di antara dua kaki orang yang sedang berdiri 

di atas tanah yang sedang dialiri oleh arus kesalahan ke tanah. Besarnya kriteria tegangan sentuh 
yang masih diizinkan untuk orang yang memiliki berat badan 70 kg di area gardu induk dapat 
dihitung melalui persamaan 6 berikut [8] : 

 

1000 1.5
0.157

																																																		 6 	 

dimana :  
Etouch70 : tegangan sentuh untuk berat badan manusia 70 kg (V)  
Cs : faktor reduksi lapisan material permukaan  

  : tahanan jenis tanah (Ω-m) 
  : tahanan jenis material permukaan (Ω-m)  
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ts  : lama terjadinya gangguan (detik) 
 

Besarnya tegangan mesh dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 7: 
 

																																																																																															 7 	 

 
dimana :  

ρ  : tahanan jenis tanah (Ohm-m) 
IG  : arus grid maksimum (kA)  
Km : faktor geometrik tegangan mesh 

 
Metode Penelitian  

Perancangan sistem pentanahan dengan metode desain Grid-Rod pada Pembangkit Listrik 
Tenaga Gas (PLTMG) berkapasitas 2 x 9 MW, dapat dilihat pada gambar 2 diagram alir atau 
langkah-langkah dalam penghitungan nilai tahanan tanah berdasarkan standar IEEE std. 80-2000 [5]: 

 
Gambar 2 Diagram alir proses perancangan sistem pentanahan Grid-Rod pada plant PLTMG 2 x 9 

MW Tanjung Selor 
 

Hasil dan Pembahasan  
Sistem pentanahan yang akan digunakan di PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW ini 

menggunakan desain Grid-Rod. Proses perancangan Grid-Rod merupakan modifikasi desain dari 
konduktor yang ditanam secara vertikal dan horizontal membentuk kisi-kisi (grid) dimana pada 
konduktor grid ditancapkan batang pentanahan (ground rod) secara vertikal yang jumlah dan 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

72 

 

susunan konfigurasi penanamannya tergantung dari desain yang diinginkan untuk mendapatkan nilai 
yang memenuhi standar aman sesuai IEEE Std. 80-2000. Sistem tersebut akan diletakkan di main 
power house, dimana di tempat tersebut merupakan tempat terjadinya arus hubung singkat terbesar. 

Desain yang dirancang untuk sistem pentanahan di PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW dapat 
dilihat pada tabel 1 dibawah ini : 

 
Tabel 1 Desain sistem pentanahan PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW 

Desain Pentanahan

ρ Tahanan jenis tanah 59,6 Ω.m

ρs Tahanan jenis material permukaan 25.000 Ω.m 

hs Ketebalan lapisan material permukaan 0,3 m 

3Io Arus gangguan ke tanah 50,5 kA 

X/R Rasio X/R 19 

tc Lama waktu gangguan 1 detik 

A Luas area pentanahan grid 3600 m2 

d Diameter konduktor grid 0,0174 m

Lx Panjang maksimum konduktor grid pada sisi panjang 60 m 

Ly Panjang maksimum konduktor grid pada sisi lebar 60 m 

LC Keliling area pentanahan grid 840

Lr Panjang satu batang pentanahan 6 m 

2b Diameter batang pentanahan 0.02 m 

Sf Faktor pembagi arus gangguan 1 

VLL Tegangan line to line 20 kV 

Cp 
Faktor proyeksi korektif yang dihitung untuk kenaikan relatif arus 
gangguan selama keberlangsungan sistem

1 

 
Dari perhitungan sistem pentanahan dengan desain grid-rod pada PLTMG berkapasitas 2 x 9 

MW yang telah dilakukan, maka hasil perhitungan disajikan dalam tabel 2 dibawah ini : 

 
Tabel 2 Hasil perhitungan pentanahan PLTMG Tanjung Selor 2 x 9 MW 

Parameter Nilai sebenarnya Nilai yang dibolehkan 

Tahanan Grid Pentanahan 0,496 Ω ≤ 0,5 Ω 

Luas Penampang Konduktor yang akan dipakai 240 mm2 > 120 mm2 

Kenaikan Potensial Bumi (GPR) 25814,2 V  

Tegangan Sentuh 4623,2 V < 5278,4 V 

Tegangan Langkah 1634,8 V < 20642,6 V 

 
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai tegangan sentuh yang sebenarnya, yang 

bernilai 4623,2 volt lebih kecil dari pada tegangan sentuh yang diperbolehkan yaitu 20637 volt untuk 
berat 70 kg. Dan untuk nilai tegangan langkah yang sebenarnya, yang bernilai 5278,4 volt lebih kecil 
dari pada tegangan sentuh yang diperbolehkan yaitu 20642,6 volt untuk berat 70 kg. Hal ini 
menyatakan bahwa fungsi pentanahan berdasarkan IEEE Std 80 – 2000 untuk melindungi peralatan 
dan orang yang berada di sekitar lokasi pembangkit. 
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Kesimpulan  
Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perancangan sistem pentanahan dengan modifikasi konfigurasi konduktor grid dan rod. Ukuran 
grid  adalah 60 x 60 meter dengan jumlah konduktor paralel pada sisi panjang dan lebar adalah 
nx = 7 dan ny = 7. Ukuran panjang konduktor pada sisi sumbu x atau panjang adalah Dx = 10 meter 
dan Ukuran panjang konduktor pada sisi sumbu x atau panjang adalah Dy = 10 meter.  

2. Rancangan akhir sistem pentanahan dengan simulasi ETAP 12.6.0H menghasilkan nilai tahanan 
pentanahan sebesar 0,496 Ohm, tegangan sentuh sebesar 4623,2 Volt dan tegangan langkah 
sebesar 1634,8 Volt dibawah nilai tegangan langkah dan tegangan sentuh yang dibolehkan dengan 
durasi gangguan yang telah ditentukan selama 1 detik yaitu  tegangan sentuh sebesar 5278,4 Volt 
dan tegangan langkah sebesar 20642,6 untuk berat yang diambil adalah 70 Kg, sehingga 
rancangan telah memenuhi standar aman IEEE Std. 80-2000. 
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Abstrak 

Makalah ini merupakan kajian mengenai perbaikan kualitas pada komponen bearing. Komponen bearing 
sendiri adalah suatu komponen penting dalam dunia otomotif. Bearing merupakan komponen yang berfungsi 
untuk mengurangi gesekan antara dua benda pada saat terjadi putaran. Salah satu penggunaan bearing 
adalah pada ban kendaraan bermotor roda dua. Bearing yang baik kualitasnya adalah bearing yang mampu 
memberikan stabilitas putaran dan fibrasi rendah saat berputar. PT XYZ merupakan supplier bearing untuk 
perusahaan otomotif di Indonesia. Dalam proses produksi bearing sering terdapat kegagalan yang dapat 
menyebabkan menurunnya performa bearing. Pada periode produksi bulan Februari-April 2018 menunjukkan 
persentase kegagalan sebesar 5,42%, 4,26% dan 4,51%. Penyebab kegagalan terbesar terjadi pada proses 
raceway grinding & honing dengan persentase kegagalan lebih dari 70%. Untuk melakukan analisis penyebab 
kegagalan digunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Hasil analisis menunjukkan nilai 
RPN tertinggi terjadi pada proses bore grinding yaitu terjadinya masalah pada finger atau gauge mesin 
dengan nilai RPN sebesar 240. Untuk memastikan ketepatan hasil analisis dilakukan penerapan logika Fuzzy 
pada hasil Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yang mampu menerapkan pembobotan berdasarkan 
tingkat kritikalitas kegagalan. Hasil analisis dengan menggunakan Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA) menunjukkan bahwa terdapat dua kegagalan yang menjadi prioritas, Pada proses bore 
grinding yaitu terjadinya masalah pada finger atau gauge mesin dengan nilai FRPN sebesar 883, dan pada 
proses raceway grinding yaitu rasio putaran wheel head dan work head yang tidak sesuai dengan nilai FRPN 
sebesar 821. 
Kata kunci: FMEA, Fuzzy FMEA, FRPN 
 
Pendahuluan 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi bearing dengan berbagai tipe 
dan varian. Perusahaan ini merupakan supplier bearing dari beberapa perussahaan otomotif di 
Indonesia. Bearing yang dihasilkan perusahaan ini telah memenuhi standar mutuyang sudah 
ditetapkan, karena bearing yang dihasilkan akan digunakan pada kendaraan bermotor. Salah satu 
bearing yang memiliki permintaan paling tinggi adalah bearing tipe 6301. Bearing tipe ini 
merupakan bearing yang menggunakan 6 bola bearing dan sering digunakan pada kendaraan 
bermotor roda dua.  

Dalam proses produksi bearing tipe 6301 terdapat jumlah scrap yang melebihi batas 2% yang 
diperkenankan. Dari data produksi selama bulan Februari-April 2018 terdapat jumlah scrap sebesar 
5,42%, 4,26% dan 4,51%. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor 
penyebab kegagalan untuk meminimasi scrap. Metode yang digunakan adalah Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) untuk mendapatkan nilai Risk Priority Number (RPN) tertinggi. Setelah itu 
untuk meningkatkan ketepatan dalam penentuan faktor penyebab kegagalan digunakan Logika Fuzzy 
pada Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA) sehingga akan didapatkan nilai Fuzzy 
Risk Priority Number (FRPN) yang menunjukkan faktor penyebab kegagalan yang harus 
diprioritaskan. 

 
Studi Pustaka  

Kualitas merupakan suatu tingkat yang menunjukkan baik buruknya sesuatu. Kualitas juga 
menjadi salah satu pertimbangan oleh konsumen dalam memilih suatu produk. Menurut Nasution, 
kualitas sendiri mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; mencakup produk,jasa 
manusia, proses, dan lingkungan; serta merupakan kondisi yang selalu berubah [1].  
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Penilaian terhadap kualitas suatu produk maupun jasa oleh konsumen dapat dilakukan dari 
beberapa sisi yang disebut dengan dimensi kualitas. Terdapat 8 dimensi kualitas yang dijelaskan oleh 
Gavin dalam buku Montgomery [2]. Untuk menjaga agar kualitas selalu terjaga diperlukan suatu 
pengendalian kualitas. Menurut Assauri pengendalian kualitas adalah suatu usaha untuk menjaga 
mutu/kualitas dari barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan 
berdasarkan keputusan dari pimpinan perusahaan [3]. 

Pengertian Failure Mode and Effect Analysis menurut McDermott adalah suatu teknik yang 
digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan yang ada pada suatu proses [4]. 
Menurut Chrysler tujuan dari FMEA yaitumembantu dalam mengevaluasi tujuan utama desain dan 
alternatifnya; membantu dalam membuat desain awal untuk kebutuhan manufaktur dan perakitan; 
meningkatkan probabilitas dari potensi kegagalan dan efeknya dalam sistem yang telah dianggap 
berbahaya dalam desain dan proses pengembangan; mengidentifikasi mode kegagalan yang 
berpotensi pada produk; mengidentifikasi proses yang berpotensi menimbulkan kegagalan dan 
memerlukan perbaikan untukmengurangi kegagalan yang muncul; dan mengembangkan peringkat 
untuk menentukan prioritas perbaikan[5] Dalam penggunaan FMEA terdapat beberapa kekurangan,  
hal ini dedifinisikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wang [6]. 

Logika fuzzy merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengakomodasi ketidakpastian 
atau keambiguan dalam suatu masalah. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh 
pada tahun 1965. Menggunakan logika fuzzy membuat pengguna mampu menambahkan perkiraan 
atau pembobotan terhadap data input dan hasil keluaran output.Menurut Kusumadewi terdapat 
beberapa alasan digunakannya logika fuzzy, yaitu konsep logika fuzzy mudah dimengerti; logika fuzzy 
sangat fleksibel; logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat; logika fuzzy 
mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks; logika fuzzy dapat membangun 
dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui 
proses pelatihan; logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional; 
dan logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami [7]. 

Fuzzy Falure Mode and Effect Analysis pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Failure 
Mode and Effect Analysis, namun terdapat proses fuzzifikasiyang mempertimbangkan tiga kriteria, 
yaitu severity, occurance, dan detection. Menurut Puente input numerik dari severity, occurrence, 
dan detection akan memiliki rentang dari 1-10 yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk lingustik 
yaitu very low, Low, Moderate, High, dan Very High. Sedangkan output numerik fuzzy risk priority 
number mempunyai rentang 1-1000 yang diterjemahkan ke dalam bentuk linguistik yaitu very low, 
very low-low, low, low moderate, moderate, moderate high, high, high very high, dan very high[8]. 
Hasil yang didapatkan dari Fuzzy Falure Mode and Effect Analysis adalah nilai Fuzzy Risk Priority 
Number. 

 
Metodologi Penelitian  

Penelitian yang dilakukan pada produk bearing tipe 6301 menggunakan dua metode yaitu 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy 
FMEA). Metode FMEA digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan dalam suatu 
proses yang diamati. Langkah yang dilakukan pada peneltian diawali dengan mengidentifikasi jenis 
kegagalan dalam proses produksi. Kemudian dari jenis kegagalan yang sudah didapatkan ditentukan 
ratingseverity (S) untuk tiap kegagalan. Severity akan menunjukkan seberapa tinggi tingkat 
keseriusan yang ditimbulkan dari kegagalan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab 
kegagalan yang menyebabkan terjadinya mode kegagalan (failure mode). Dilanjutkan dengan 
menentukan rating occurrence (O) yang menunjukkan seberapa sering terjadinya kegagalan. Lalu 
menentukan rating detection (D) yang menunjukkan kemampuan deteksi terhadap kemunculan 
penyebab kegagalan dan dampak kegagalan yang ditimbulkan. Kemudian dilakukan perkalian 
terhadap rating yang sudah ditentukan untuk mendapatkan nilai risk priority number (RPN). Nilai 
RPN akan menunjukkan kegagalan mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. 

Untuk memberikan hasil analisis yang lebih akurat diterapkan logika fuzzy terhadap proses 
FMEA yang disebut Fuzzy FMEA. Untuk memudahkan proses pengerjaan fuzzy FMEA digunakan 
program Matlab 16. Langkah awal dari fuzzy FMEA adalah dengan menentukan pembagian kategori 
terhadap nilai input. Nilai input berupa rating dari severity (S), occurrence (O), dan detection (D) 
akan dibagi menjadi 5 kategori kelas dari yaitu very low, low, moderate, high, dan very high. Jika 
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rentang nilai untuk tiap kategori input sudah ditentukan, kemudian menentukan rentang nilai untuk 
hasil output berupa fuzzy risk priority number (FRPN) yang memiliki rentang nilai 0 – 1000 dan 
terbagi menjadi 9 kategori dari very low hingga very high. Setelah rentang nilai output ditentukan, 
kemudian dibuat rules yang menerapkan aturan If-Then antara input dan output. Terdapat tiga 
variabel input dengan masing-masing 5 kategori menghasilkan jumlah rules sebanyak 125 rules. 
Setelah ditentukan rules kemudian dilakukan proses input nilai ketiga variabel input untuk dilakukan 
proses fuzzifikasi. Hasil dari proses fuzzifikasi adalah himpunan fuzzy yang berupa rentang nilai. 
Untuk mendapatkan himpunan nyata dilakukan proses defuzzifikasi dengan menggunakan metode 
centroid yaitu mengambil titik tengah dari himpunan fuzzy yang sudah didapatkan dari proses 
fuzzifikasi. Hasil defuzzifikasi berupa nilai FRPN. Nilai FRPN ini kemudian dibandingkan dengan 
nilai RPN untuk menentukan usulan perbaikan yang diperlukan. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan data produksi bearing tipe 6301 bulan Februari, Maret, dan April pada PT XYZ, 
persentase cacat melebihi batas yang diperbolehkan yaitu 2%. Tabel 1 menunjukkan kecacatan yang 
ada pada tiap proses produksi pada bulan Februari – April 2018. Dapat dilihat bahwa penyebab 
kecacatan terbesar adalah pada proses raceway grinding &honing dengan jumlah scrap lebih dari 
70% pada tiap bulan.  
 

Tabel 1. Data Scrap Bulan Februari – April 2018 

 
Dari hasil analisa yang dilakukan berdasarkan kondisi pada proses raceway grinding & 

honing, didapatkan bahwa terdapat beberapa elemen kegiatan yang menyebabkan kegagalan, yaitu 
pada pemasangan ring pada dudukan, proses makan jalur bola (raceway grinding) dan proses makan 
diameter ring (bore grinding). Terdapat 8 jenis kegagalan pada proses raceway grinding & honing, 
yaitu shoemark, roundness, size raceway, black surface, burn, kasar, tapper, dan size bore. 
Kegagalan yang memiliki nilai Risk Priority Number (RPN) terbesar adalah kegagalan size bore 
yaitu ukuran diameter ring yang tidak sesuai yang mengakibatkan bearing tidak bisa dipasangkan 
(pairing) dengan nilai RPN sebesar 240 pada kegiatan bore grinding. Kegagalan berikutnya yang 
memiliki nilai RPN terbesar adalah kegagalan roundness yaitu diameter dalam dari ring tidak 
berbentuk bulan sempurna sehingga menyebabkan fibrasi tinggi dengan nilai RPN sebesar 180 pada 
kegiatan raceway grinding. 

Penggunaan FMEA tradisional memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah nilai RPN 
yang cenderung tidak akurat karena tidak mempertimbangkan tingkat keseriusan efek dari kegagalan 
sehingga memungkinkan kegagalan yang lebih beresiko memiliki nilai RPN yang sama. Untuk 
meminimasi hal tersebut, pada penelitian ini digunakan Logika Fuzzypada pengerjaan Failure Mode 
and Effect Analysis (FMEA). 

Dengan menerapkan Logika Fuzzy pada FMEA tradisional menjadi Fuzzy FMEA, maka 
masing-masing indeks pada FMEA tradisional yaitu severity, occurrence, dan severity akan 
diberikan bobot yang terbagi menjadi 5 kelas yaitu very low, low, moderate, high, very high dengan 
rentang nilainya masing-masing. Gambar 1 menunjukkan fungsi keanggotaan dari ketiga 
indeks.Ketiga indeks ini akan digunakan sebagai variabelinput dari Fuzzy FMEA. Kombinasi dari 
ketiga parameter input akan berpengaruh terhadap output yaitu Fuzzy Risk Priority Number (FRPN), 

Heat Treatment 0 0 0 0 0 0
Face & OD Grinding 1147 11,87 784 9,03 863 10,05

Raceway Grinding & Honing 7119 73,7 6749 77,7 6449 75,14
Ball Pairing & Filling 433 4,48 311 3,58 375 4,37

Cage Pressing 575 5,95 529 6,09 562 6,55
Greasing & Shielding 385 3,99 313 3,6 334 3,89

Total scrap
Produksi

Persentase cacat (%) 5,42 4,26 4,51

9659 8686 8583
178272 203874 190432

Proses Produksi
Februari Maret April

Jumlah 
scrap

Persentase 
kegagalan (%)

Jumlah 
scrap

Persentase 
kegagalan (%)

Jumlah 
scrap

Persentase 
kegagalan (%)
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yang disebut aturan if-then. Dalam FRPN terdapat 9 kategori yaitu very low, very low-low, low, low-
moderate, moderate, moderate-high, high, high-very high, dan very highyang fungsi keanggotaannya 
ditunjukkan pada Gambar 2. Contoh aturan if-then ditampilkan pada Tabel 2.  

 

 
Gambar 1. Fungsi Keanggotaan dari Variabel InputSeverity, Occurrence, dan Detection 

 

 
Gambar 2. Fungsi Keanggotaan dari variabel Output 

 
Tabel 2. Contoh Aturan If-Then 

 
 
 
 
 
 
 

Proses untuk mendapatkan bilangan nyata atau crisp sebagai hasil dari Logika Fuzzy disebut 
dengan proses defuzzifikasi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan 125 aturan yang sudah 
dibuat dan melihat apakah terdapat implikasi. Proses defuzzifikasi dilakukan dengan menggunakan 
metode centroid atau mencari nilai tengah dari grafik implikasi. Contoh solusi daerah fuzzy dengan 
nilai input severity 8, nilai occurrence 3, dan nilai detection 7 ditunjukkan pada Gambar 3. 

Severity Occurrence Detection FRPN

Very Low Very Low Very High Very Low-Low

Low High Moderate High

High Low Moderate High-Very High

High Moderate Moderate High
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Gambar 3. Solusi Daerah Fuzzy 
 

Tabel 3. Perbandingan Nilai RPN dan FRPN 

N
o 

Elemen Kegiatan 
Failure 
Mode 

RP
N 

Kategor
i 

Peringka
t 

FRP
N 

Kategor
i 

Peringka
t 

1 
Pemasangan ring 

pada dudukan 
(shoe) 

Shoemark 150 L-M 4 535 H 7 

2 

Proses makan 
jalur bola 

(racewaygrinding
) 

Roundnes
s 

180 L 2 645 H-VH 6 

Size 
raceway 

96 VL-L 5 748 H-VH 3 

Black 
Surface 

48 VL 8 708 H-VH 4 

Burn 90 VL-L 6 461 H 8 

Kasar 168 L-M 3 821 VH 2 

3 
Pemasangan ring 

pada dudukan 
(shoe) 

 
Shoemark 

 
150 L-M 4 535 H 7 

4 
Proses makan 
diameter ring 

(bore grinding) 

Tapper 63 VL-L 7 674 H-VH 5 

Sizebore 240 L-M 1 883 VH 1 

Roundnes
s 

180 L-M 2 645 H-VH 6 

   
 
  Tabel 3 menunjukkan perbandingan dari nilai RPN hasil FMEA dan nilai FRPN hasil Fuzzy 
FMEA. Peringkat satu pada hasil perhitungan FMEA tradisional dan Fuzzy FMEA tetap sama, yaitu 
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jenis kegagalan “Size Bore”.Terdapat perubahan peringkat kegagalan “Kasar” pada elemen kegiatan 
proses makan jalur bola (raceway grinding). Pada perhitungan dengan menggunakan metode FMEA 
tradisional RPN memiliki nilai sebesar 168 dengan peringkat 3, sedangkan pada hasil perhitungan 
dengan Fuzzy FMEA memiliki nilai FRPN sebesar 821 dan menempatkannya pada peringkat 
2.Perubahan peringkat kegagalan juga terjadi pada kegagalan “Roundness”. Hal ini dapat disebabkan 
karena nilai severity yang menunjukkan efek kritikalitas kegagalan berperan besar dalam 
menentukan nilai FRPN. Semakin tinggi nilai severity, semakin besar kemungkinan kegagalan untuk 
mendapatkan nilai FRPN tinggi dan menjadi prioritas dalam perbaikan. Dari hasil analisis dengan 
menggunakan metode FMEA dan Fuzzy FMEA diambil kegagalan yang memiliki peringkat tinggi 
untuk dijadikan priroritas dalam penanganan, yaitu jenis kegagalan Size Bore danKasar. 

 
Kesimpulan  
a) Data produksi bulan Februari-April 2018 menunjukkan persentase kegagalan terbesar terjadi 

pada proses raceway grinding &honing. Persentase kegagalan pada proses tersebut berturut-
turut tiap bulannya adalah sebesar 73,7%, 77,7%, dan 75,14%. 

b) Nilai Risk Priority Number (RPN) terbesar adalah kegagalan size bore dengan nilai 240 pada 
kegiatan bore grinding, dan kegagalan roundness dengan nilai RPN sebesar 180 pada kegiatan 
raceway grinding dan bore grinding. 

c) Nilai Fuzzy Risk Priority Number (Fuzzy RPN) terbesar adalah kegagalan size bore dengan nilai 
883 pada kegiatan bore grinding, dan kegagalan kasar dengan nilia FRPN sebesar 821 kegiatan 
raceway grinding. 

d) Kegagalan yang menjadi prioritas dalam upaya perbaikan adalah kegagalan size bore yaitu 
ukuran diameter dalam ring yang tidak sesuai dan kegagalan kasar yaitu permukaan ring yang 
tidak rata. 

e) Usulan perbaikan berupa pembuatan checklist untuk pemeriksaan komponen finger dan gauge, 
dan pembuatan Standard Operating Procedure (SOP). 
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Abstrak 

Perkembangan industri otomotif di Indonesia saat ini semakin pesat seiring dengan bertambahnya jumlah 
perusahaan-perusahaan penghasil kendaraan bermotor. PT. XYZ merupakan perusahaan di bidang 
manufaktur yang bergerak di bidang otomotif. Pada penelitian pendahuluan ditemukan adanya permasalahan 
yang dihadapi oleh perusahaan yaitu terjadinya kegagalan pada kendaraan roda empat di proses assembly. 
Kajian yang dibahas pada makalah ini adalah mengurangi persentase kegagalan produk Futura tipe FD. 
Untuk memperbaiki kualitas produk Futura tipe FD, peneliti menggunakan metode Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) berpasangan dengan FuzzyLinguistic. FMEA digunakan untuk menganalisis kegagalan 
yang paling berpotensi pada suatu produksi. Penelitian diawali dengan menentukan peringkat prioritas 
kegagalan dengan menggunakan metode FMEA tradisional, selanjutnya dibandingkan dengan FRPN yang 
didapatkan dari hasil defuzzifikasi dengan menggunakan software Matlab. Hasil indentifikasi dari penelitian 
ini menghasilkan kegagalan yang harus di prioritaskan untuk diperbaiki, yaitu perbaikan Gap NG pada 
komponen Weatherstrip FR Door Out dengan nilai RPN 392 dan nilai FRPN 575. 
Kata kunci: Otomotif, Kualitas, FMEA. 
 
Pendahuluan 

Perkembangan dunia otomotif saat ini meningkat dengan pesat dan menciptakan persaingan 
yang semakin ketat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai perusahaan otomotif yang memproduksi 
kendaraan dengan berbagai kemudahan dan keunggulan dengan produk yang berteknologi tinggi. 
Dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi suatu perusahaan untuk dapat menciptakan dan 
mempertahakan pelanggan yaitu dengan mengikuti perubahan, melakukan inovasi, dan menjaga agar 
kualitas dari perusahaan tidak menurun. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila perusahaan 
mendengar masukan dari produsen dan terus melakukan perubahan terhadap apa yang diinginkan 
oleh produsen.  

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk otomotif kendaraan 
bermotor roda dua dan roda empat.Di antaraprodukkendaraanrodaduadanrodaempat yang 
dikeluarkan PT. XYZ, produkFuturatipe FD akanmenjadifokuspadapenelitianini. Dalam proses 
produksiFutura tipe FD tidak lepas dari kegagalan, seperti kegagalan yang terdapat pada proses 
assembly. Dari hasil penelitian terhadap data historis produksi, dapat diidentifikasi bahwa 
terjadipeningkatanterhadappersentase kegagalan pada 13 komponen yang memiliki tingkat 
kegagalan tertinggi yang dapatdilihatpadaTabel 1.  

Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk mengidentifikasi 
kegagalan paling berpotensi yang didapatkan berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN) terbesar. 
Sedangkan fuzzy linguistic digunakan untuk membantu mendapatkan nilai RPN tertinggi sehingga 
diketahui penyebab kegagalan yang terbesar dan dilakukan perbaikan dengan memperbaiki 
kegagalan yang mempunyai nilai FRPN tertinggi. Tujuandaripenelitianiniyaitu 1) Mengidentifikasi 
penyebab terjadinya kegagalan dari sistem, desain produk, dan proses produksi komponen produk 
Futura tipe FD; 2) Mengidentifikasi kegagalan yang paling berpotensi pada proses produksi 
komponen produk Futura tipe FD; 3) Memberikan usulan pengembangan perbaikan untuk komponen 
produk Futura tipe FD untuk mengurangi kegagalan divisi assembly unit. 
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Tabel 1. Data HistorisKegagalanOktober-Desember 2017 

 
 
Studi Pustaka  

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat terus dikenal 
dan berkembang di tengah ketatnya persaingan semua jenis industri, baik manufaktur maupun jasa. 
Pengertian kualitas yaitu sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for use), dengan lebih 
menekankan kepada orientasi pemenuhan harapan kepada pelanggan (Tjiptono, 2004) [1]. Definisi 
lain dari kualitas menurut beberapa para ahli yaitu kualitas merupakan kesesuaian atau mutu dari 
permintaan sebagai pemenuhan harapan pelanggan. Ketika perusahaan mampu menyediakan produk 
berkualitas maka perusahaan telah membangun salah satu fondasi untuk menciptakan kepuasan 
pelanggan yaitu dengan menciptakan produk berkualitas sehingga  jumlah konsumen dapat 
meningkat.Pengendalian kualitas mempunyai pengertian usaha untuk mempertahankan suatu mutu 
atau kualitas barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan 
berdasarkan pimpinan perusahaan (Sofyan Assauri,2004) [3]. Tujuan pengendalian kualitas adalah 
sebagai berikut : 
1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang ditetapkan 
2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin 
3. Mengusahakan agar biaya desain produk dan proses dengan menggunakan produksi tertentu dapat 

menjadi sekecil mungkin. 
4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah pendekatan sistematik yang menerapkan 
suatu metode pentabelan untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh engineers untuk 
mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya (Chrysler, 1995) [4]. Salah satu faktor untuk 
menentukan kesuksesan dalam pengimplementasian FMEA yaitu Timeliness yang artinya FMEA 
adalah before-the-event action (dilakukan sebelum proses berlangsung), bukan after-the fact 
(dilakukan sesudah proses terjadi) dan FMEA adalah preventive action, dan bukan corrective action. 
FMEA mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan efeknya. 
Variabel utama dalam menggunakan FMEA, yaitu: 
1. Severity, yaitu rating yang mengacu pada besarnya dampak serius dari suatu potential failure 

mode. 
2. Occurrence, yaitu rating yang mengacu pada berapa banyak frekuensi potential failure yang 

terjadi. 
3. Detection, yaitu mengacu pada kemungkinan metode deteksi yang sekarang dapat mendeteksi 

potential failure mode sebelum produk tersebut dirilis untuk produksi, dan desain. 
Langkah-langkah dalam penggunaan metode FMEA terdiri dari 9 tahap yaitu sebagai berikut : 
1. Mengidentifikasi jenis kegagalan (failure mode).  
2. Mengidentifikasi potensi efek kegagalan. 
3. Menentukan rating severity (S), yaitu seberapa serius kondisi yang diakibatkan. 
4. Mengidentifikasi penyebab-penyebab kegagalan. 
5. Menentukan rating occurrence (O), yaitu tingkatan kemungkinan terjadi kegagalan. 
6. Mengidentifikasi mode-mode deteksi proses produksi. 
7. Menentukan rating detection (D), yaitu tingkat kemungkinan lolosnya kegagalan dari control yang 

sudah dipasang. 

Okt Nov Des
1 Weatherstrip FR Door Out 226 5 165 396
2 Glass FR Door Window 56 70 99 225
3 Instrument Panel 75 67 74 216
4 Panel FR Door Outer 57 63 76 196
5 Body Stripping Set 24 44 72 140
6 Bolt Hook Spare Tire Carrier 21 54 56 131
7 Pedal Assy Clutch 24 43 56 123
8 Cover Brake Disc Dust 39 42 35 116
9 Panel Deck Floor 31 38 46 115
10 Lamp Assy RR Combination 50 32 32 114
11 Clamp Parking Brake Cable No.2 34 28 45 107
12 Head Lining Roof 9 25 54 88
13 Nozzle FR Washer 2 37 48 87

Jumlah
Bulan

Nama KomponenNo
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8. Menghitung nilai Risk Priority Number (RPN) dari masing-masing kesalahan. 
9. Mengurutkan nilai Risk Priority Number (RPN) berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah. 

Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) atau biasa juga disebut dengan logika samar merupakan suatu cara 
yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output didasari oleh konsep 
himpunan fuzzy (Kusumadewi & Purnomo, 2010) [5]. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan 
dalam rentang 0 sampai 1, dan digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan 
menggunakan bahasa (linguistic) Logika Fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan 
sejauh mana suatu nilai itu salah. Logika fuzzy memiliki 2 atribut yaitu :  
1. Linguistik yang merupakanpenamaansuatugrupy yang 

mewaklisuatukeadaanataukondisitertentudenganmenggunakanbahasaalami. 
2. Numerik yang merupakansatunilai yang menunjukkanukuransuatuvariabel. 

Penggunaan metode FMEA dapat mengidentifikasi potensi kegagalan yang berpengaruh 
dalam proses produksi dengan tujuan untuk meminimalkan risiko kegagalan produksi. Selain itu, 
metode FMEA dapat diintegrasikan dengan metode fuzzy dengan tujuan untuk mendapatkan 
prioritas tindakan perbaikan yang lebih baik dengan diperolehnya perbandingan dua nilai dari metode 
FMEA dan Fuzzy sehingga diperoleh urutan Fuzzy RPN yang berbeda dengan hasil perhitungan.  

 
Metodologi Penelitian  

Penelitian kegagalan pada produk Futura tipe FD terdiri dari beberapa tahap dengan 
menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fuzzy Linguistic. Tahap 
pertama yang dilakukan dalam penelitian yaitu melakukanpengumpulan data jumlah kegagalan pada 
proses assembly produk Futura tipe FD. Selanjutnya yaitu menentukan komponen yang 
menghasilkan jumlah cacat terbanyak padasetiapstasiun. Kemudian mengidentifikasi prioritas 
perbaikan dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Identifikasi 
prioritas kebaikan menggunakan FMEA dimulai dengan mengidentifikasi jenis kegagalan dan akar 
penyebab dari suatu kegagalan. Proses mengidentifikasi jenis kegagalan didapatkan dengan 
melakukan peninjauan pada proses produksi, pembuatan tabel Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA), menentukan nilai severity, occurrence dan detection terhadap setiap kegagalan proses yang 
terjadi, dan dilakukan perhitungan nilai RPN yang didapatkan dari hasilperkalian nilai severity, 
occurrence dan detection yang akan dikelompokkan sesuai dengan risiko permasalahan yang 
tertinggi hingga terendah. Setelah mendapatkanjenis kegagalan yang berpotensial tinggi berdasarkan 
nilai RPN tertinggi, maka dilakukan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan. 
Selanjutnya mengubah crisp inputs menjadi fuzzy inputs dalam bentuk variabel linguistic dengan 
nilai keanggotaan masing-masing, dimana proses ini lebih dikenal dengan proses fuzzifikasi. Setelah 
crisp inputs dirubah sesuai dengan nilai keanggotaan masing-masing, hal yang dilakukan selanjutnya 
adalah mengubah fuzzy outputs menjadi crisp outputs. Langkah terakhir dalam menggunakan metode 
Fuzzy Linguistic yaitu membandingkan nilai RPN dengan nilai FRPN dan memberikan ranking 
prioritas untuk mengetahui penyebab kegagalan proses mana yang harus di prioritaskan untuk 
diselesaikan lebih dahulu. 
 

Hasil dan Pembahasan 
Proses assembly produk Futura tipe FD terdiri dari 5 tahapan proses assembly yaitu PBS 

(Painting Body Shop), Trimming 1, Chasis 1, Trimming 2, Chasis 2, Final G-Line. Pada proses 
produksi Futura tipe FD terjadi kegagalan pada setiap stasiun, di mana dalam penelitian ini diambil 
13 komponen yang di assembly pada stasiun berbeda dengan jumlah kegagalan tertinggi. Jenis 
komponen yang mengalami kegagalan dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1, jumlah kegagalan 
diurutkan berdasarkan jumlah kegagalan tertinggi hingga terendah. Untuk mengidentifikasi 
kegagalan yang paling berpotensi dalam proses assembly produk Futura tipe FD digunakan metode 
FMEA dengan bantuan Fuzzy Linguistic.  

Failure Mode and Effect Analysis adalah metode untuk membantu proses pemikiran yang 
digunakan oleh engineers dalam mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya (Chrysler, 
1995) [4]. Pembuatan tabel Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
dapatdimulaidenganmenentukan nilai severity, occurrence dan detection terhadap setiap kegagalan 
proses yang terjadi, dan dilakukan perhitungan nilai RPN yang didapatkan dari perkalian nilai 
severity, occurrence dan detectiondenganhasilnilai RPN di urutkandari RPN tertinggisampai RPN 
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terendah. Nilai RPN tertinggimenunjukkanbahwajeniskegagalantersebutadalahkegagalan yang 
paling berpotensipada proses produksi. Tabel 2.menunjukkanjeniskegagalan yang 
dikategorikanberdasarkan proses assemblypadastasiun. 

 
Tabel 2. FMEA untuk produk Futura tipe FD 

 
 
Berdasarkan Tabel 2 terdapat 13 jenis kegagalan yang terjadipada 6 

stasiundalammemproduksi Futura tipe FD periode Oktober 2017-Desember 2017, dan dapat 
diidentiifikasi bahwa kegagalan yang paling berpotensi adalah kegagalan Gap NG yang terjadi pada 
komponen Weatherstrip FR Door Out LH/RH dengan nilai RPN 392. Kegagalan Gap NG 
menimbulkan efek yaitu pemasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, penyebab dari kegagalan 
tersebut adalah pembuatan komponen yang tidak sesuai dengan SOP. Upaya yang dilakukan untuk 
mengurangi kegagalan tersebut adalah melakukan pemasangandenganmenggunakan SOP. 

Fuzzy Linguistic adalah metode untuk menentukan kegagalan yang paling berpotensi dalam 
suatu proses produksi berdasarkan hasil nilai FRPN tertinggi dengan bantuan aplikasi Matlab yang 
didapatkan melalui proses fuzzifikasi. Proses fuzzifikasi menggunakan nilai input Severity, 
Occurrence dan Detection yang didapat dari tabel FMEA. Dalam menggunakan metode fuzzy 
linguistic, diperlukan parameter yang menjadi input pada beberapa kategori yaitu Very Low, Low, 
Moderate, High, Very High yang terdapatpadaTabel 3. 

 
 
 
 
 
 

Jenis Proses
Jenis Kegagalan pada 

proses

Efek yang ditimbulkan 
dari kegagalan pada 

proses
S

Penyebab dari kegagalan 
pada proses

O Kontrol yang dilakukan D RPN Rank

In Raw Coming Material
Komponen yang dipakai tidak 
sesuai spesifikasi

Proses Assembly terhambat 3
Pengecekan dilakukan 
secara visual

3
Pengecekan awal saat 
material tiba

2 18 14

Pemasangan head lining roof 
tidak rapi

Pemasangan ulang 
komponen

5
Operator kurang terlalu 
terburu-buru

4
Pengawasan ketat dilakukan 
oleh supervisor

3 60 13

Scratch pada panel deck floor Repair pada komponen 4
Area pemasangan kurang 
bersih

4
Memperhatikan kebersihan 
area pemasangan

5 80 10

Adjust NG pada panel fr door 
outer LH/RH 

Repair pada proses 
sebelumnya

6 Operator kurang teliti 6
Pengawasan kinerja 
operator

6 216 3

Adjust NG pada nozzle Fr 
washer

Pemasangan ulang 
komponen

4 Operator kurang teliti 5
Pengawasan kinerja 
operator

6 120 7

Pedal assy clutch kendor
Pemasangan ulang 
komponen

5 Operator kurang teliti 4
Pengawasan kinerja 
operator

5 100 8

Part NG pada Clamp parking 
brake cable No.2 LH/RH

Mengganti komponen baru 7
Kualitas komponen kurang 
baik

6
Melakukan pengecekan 
secara berkala

6 252 2

Function NG pada engine assy Mengganti komponen baru 7 Kurangnya pelatihan 5
Pengawasan kinerja 
operator

6 210 4

Gap NG pada weatherstrip fr 
door out LH/RH

Pemasangan tidak sesuai 
spesifikasi

7
Pemasangan tidak 
memerhatikan SOP

8
Memberikan catatan SOP 
kepada operator

7 392 1

Function NG pada glass fr 
door window LH/RH

Pemasangan tidak sesuai 
spesifikasi

5 Operator kurang teliti 5
Melakukan pengecekan 
komponen berfungsi sesuai 
spesifikasi

8 200 5

Scratch pada instrument panel
Pemasangan tidak sesuai 
spesifikasi

3
Tempat penyimpanan 
komponen kurang bersih

6
Memperhatikan kebersihan 
area penyimpanan

4 72 12

Gap NG pada bumper front
Pemasangan ulang 
komponen

5 Operator kurang teliti 5
Pengawasan kinerja 
operator

5 125 6

Function NG pada horn assy
Pemasangan ulang 
komponen

4 Operator kurang skill 5
Melakukan pengecekan 
komponen berfungsi dengan 
benar

4 80 10

Final G-Line
Part TA pada body stripping 
set LH/RH

Mengganti dengan 
komponen baru 

4
Kualitas komponen kurang 
baik

4
Melakukan pengecekan 
secara berkala

6 96 9

Trimming 2

Painting Body Shop

Chasis 1

Chasis 2

Trimming 1
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Tabel 3. Parameter Fungsi Keanggotaan Severity 

 
 

Dengan menggunakan paramater input dan output seperti pada Tabel 3, maka didapatkan nilai 
FRPN yang terdapat dalam Rules Fuzzy Inference System. Hasil FRPN dari proses fuzzifikasi 
dibandingkan dengan hasil RPN menggunakan FMEA tradisional dengan tujuan untuk mendapatkan 
nilai tertinggi dan peringkat yang sama dengan menggunakan perhitungan FMEA tradisional dan 
Fuzzy Linguistic untuk dilakukan tindakan perbaikan. Pada Tabel 4 dapat dilihat kegagalan yang 
paling berpotensi yaitu kegagalan Gap NG dengan nilai RPN tradisional 392 dan nilai FRPN 575. 
Kegagalan pada Gap NG yang terjadi pada komponen Weatherstrip FR Door OutLH/RH 
menimbulkan efek yaitu pemasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang akan menyebabkan 
proses assembly terhambat karena diperlukan waktu tambahan untuk perbaikan pada pemasangan 
part tersebut. Dari hasil penelitian ini diberikan usulan perbaikan yaitu perbaikanpadalembar 
Standard Operational Procedure (SOP). Usulanperbaikanlembar SOP 
inidirekomendasikankarenapenggunaan SOP yang kurang maksimal pada saat melakukan proses 
assembly 

 
Tabel4.TabelPerbandinganHasil RPN dengan FRPN 

 
 

Kesimpulan  
1. Penyebab terjadinya kegagalan yang terjadi pada proses assembly dengan menggunakan hasil 

Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah pemasangan yang tidak sesuai dengan 

Severity Occurrence Detection FRPN

Very Low  (VL) [1 1.5 3] [1 1.2 2] [1 1.2 2.2] [1 100 200]

Low  (L) [2 4.5 6] [1 2.5 4] [1 2 4] [100 250 400]

Moderate  (M) [5 6 8] [3 5 7] [1.3 4 6.3] [300 450 600]

High (H) [6 8 9] [5.5 8 9] [4.7 7 9.3] [550 700 850]

Very High  (VH) [8 10 10] [8 10 10] [8 10 10] [700 850 1000 1000]

Kategori
Parameter

Jenis Proses Jenis Kegagalan pada proses S O D RPN Tradisional Rank FRPN Rank

In Raw Coming Material
Komponen yang dipakai tidak sesuai 
spesifikasi

3 3 2 18 14 250 3

Pemasangan head lining roof tidak rapi 5 4 3 60 13 250 3

Scratch pada panel deck floor 4 4 5 80 10 250 3

Adjust NG pada panel fr door outer LH/RH 6 6 6 216 3 450 2

Adjust NG pada nozzle Fr washer 4 5 6 120 7 250 3

Pedal assy clutch kendor 5 4 5 100 8 250 3

Part NG pada Clamp parking brake cable 
No.2 LH/RH

7 6 6 252 2 575 1

Function NG pada engine assy 7 5 6 210 4 575 1

Gap NG pada weatherstrip fr door out LH/RH 7 8 7 392 1 575 1

Function NG pada glass fr door window 
LH/RH

5 5 8 200 5 250 3

Scratch pada instrument panel 3 6 4 72 12 250 3

Gap NG pada bumper front 5 5 5 125 6 250 3

Function NG pada horn assy 4 5 4 80 10 250 3

Final G-Line Part TA pada body stripping set LH/RH 4 4 6 96 9 250 3

Painting Body Shop Atas

Trimming 1

Chasis 1

Trimming 2

Chasis 2
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SOP menyebabkan Adjust NG dan Gap NG, pekerja yang kurang teliti saat melakukan 
pemasangan dan kurang memerhatikan kebersihan menyebabkan Function NG dan Scratch dan 
kurangnya pencahayaan pada area pemasangan komponen yang menyebabkan pemasangan 
kurang rapi dan menghasilkan gelembung. 

2. Kegagalan yang paling berpotensipada proses produksiproduk Futura tipe FD dengan 
menggunakan hasil Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah kegagalan Gap NG 
yang terjadi pada komponen Weatherstrip FR Door Out LH/RH. Kegagalan Gap NG yang terjadi 
pada proses assembly di stasiun Trimming 2 mendapatkan ranking pertama dengan nilai FRPN 
450. Penyebab utama dari kegagalan ini adalah pemasangan yang tidak sesuai dengan SOP 
terbaru. 

3. Usulan pengembangan untuk mengurangi jumlah kegagalan pada proses produksi produk Futura 
tipe FD yaitu dengan melakukan perbaikan pada Standard Operation Procedure (SOP) untuk 
pemasangan Weatherstrip FR Door Out LH/RH. SOP digunakan sebagai paduan untuk operator 
dalam melakukan proses assembly agar meminimalisir kegagalan yang terjadi. Selain itu 
melakukan perbaikan metode kerja dengan menggunakan Lembar Instruksi Kerja pada 
pemasangan Rubber untuk komponen Weatherstrip FR Door Out LH/RH. 
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Abstrak 
Pressing merupakan salah satu proses yang dibutuhkan oleh pembuatan Piring Melamin.  Penelitian 
bertujuan untuk memberikan usulan perbaikan kualitas sehingga dapat mengurangi kegagalan pada proses 
produksi pada PT. XYZ. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. XYZ adalah kegagalan produksi saat proses 
Pressing. Penelitian dilakukan menggunakan metode Statistical Process Control, Failure Mode and Effect, 
dan Design of Experiment. Metode SPCdigunakan untuk melakukan penyelesaian masalah dengan 
mengendalikan, menganalisis,danmemperbaiki produk dengan menggunakan metode statistik. Pada 
perhitungan SPC data pengamatan telah dalam batas kontrol dengan menggunakan peta kendali p dan peta 
kendali u. Selanjutnya metode FMEA digunakan untuk indentifikasi permasalahan yang terdapat pada 
kualitas produk.Berdasarkan hasil FMEA, proses Hardening II dari sub proses pressing merupakan proses 
yang memiliki kegagalan prioritas dengan Risk Priority Number (RPN) tertinggi sebesar 224. Dari hasil 
perhitungan FMEA tersebut kemudian dilakukan perhitungan DOE dengan faktor-faktor yang digunakan 
terhadap temperatur mesin,tekanan bahan dan waktu hardening. Usulan kondisi optimal mesin yang 
didapatkan dari hasil percobaan dengan menggunakan rancangan  factorial 2k dengan nilai untuk 
temperatur mesin mesin 180 ˚C, tekanan bahan 180 bar, dan waktu hardening 60 detik. 
Kata kunci:SPC, FMEA, DOE 
 
Pendahuluan 

PT. XYZ merupakan pabrik yang memproduksi produk Melamin dan Plastik. Perusahaan ini 
dibedakan oleh dua Departemen Produksi yang terdiri dari Divisi Departemen Produksi Melamin 
dan juga Divisi Departmen Produksi Plastik. Brand yang di produksi oleh perusahaan ini ialah ONYX 
Designs. Dalam penelitian ini difokuskan pada produk jenis melamin yaitu berupa Produk Piring 
Melamin Tipe 1110 yaitu dengan presentase terbanyak pada bulan Oktober – Desember 
2017.Permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ adalah kegagalanproduksiPiring Melamin Tipe 
1110pada periode Oktober – Desember 2017 rata-rata sebesar 8,6% dengan persentase cacat di bulan 
Oktober sebesar 7,24%, bulan November sebesar 7,28%, dan bulan Desember sebesar 11,20%.  
Sedangkan perusahaan menetapkan ketentuan hasil reject pada proses pressing hanya sebesar 3,5 % 
per bulan. Maka rumusan permasalahan didapatkan untuk meminimalisir kesalahan pada proses 
pressing agar produk yang dihasilkan mengalami penurunan tingkat reject pada saat produksi. 
Tujuan dari penelitian yang dilakukanadalah: 1) Menentukan peta kendali untuk pengendalian proses  
; 2) Menentukan prioritas penanganan permasalahan pada proses Pressing;3)Mengidentifikasi 
faktor-faktor penyebab kecacatan untuk meminimalisasi kecacatan ; 4) Menentukan faktor dan level 
optimum yang mempengaruhi hasil proses Pressing; 5)Melakukan usulan perbaikan untuk 
meningkatkan kualitas hasil produksi Piring Melamin 1110 kepada perusahaan. 
 
Studi Pustaka  

Kualitas merupakan nilai yang diberikan untuk konsumen, serta kebutuhan dan keinginan 
konsumen harus diaplikasikan ke dalam produk untuk mendapatkan penilaian terbaik dari kualitas 
produk yang dibuat. Produk yang berkualitas tinggi menjadi salah satu andalan suatu perusahaan 
untuk menjadi tolak ukur dalam penilaian kualitas, maka perbaikan dilakukan secara terus-menerus  
agar pelanggan mendapatkan manfaaat serta keuntungan dari menggunakan sebuah produk. [1] 

Dalam melakukan suatu perbaikan didalam kualitas dilakukan beberapa metode yang 
digunakan antara lain ialahStatistical Process Control (SPC) adalah kumpulan alat pemecahan 
masalah yang sangat berguna dalam mencapai stabilitas proses dan meningkatkan kemampuan 
melalui pengurangan variabilitas. SPC adalah salah satu perkembangan teknologi terbesar abad ke-
20 karena didasarkan pada prinsip dasar yang baik, mudah digunakan, memiliki dampak signifikan, 
dan dapat diterapkan pada proses apapun.[2] 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

87 

 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) adalah metode pengidentifikasian yang dibuat 
secara sistematis serta mencegah masalah produk dan proses. FMEA sendiri difokuskan untuk 
mencegah cacat, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan pelanggan kepuasan. Tujuan sebuah 
FMEA ialah untuk mencegah kegagalan dari proses dan masalah produk yang tidak berjalan sesuai 
dengan ketentuannya. Selain itu FMEA digunakan dalam desain maupun proses manufaktur, dengan 
tujuan untuk mengurangi biaya dengan mengidentifikasi produk dan proses perbaikan di awal proses 
pengembangan sehingga perubahan menjadi relatif mudah dan murah untuk dibuat. [3] 

Design of Experiment ialah serangkaian percobaan dimana variabel input dari sebuah proses 
sehingga perubahan respon pada variabel output dapat diamati dan diidentifikasi. Proses dapat 
digambarkan sebagai beberapa kombinasi antara mesin, metode, dan manusia yang mengubah bahan 
masukan menjadi produk keluaran. Produk keluaran ini memiliki satu atau lebih karakteristik kualitas 
atau respon yang dapat diamati.Beberapa jenis desain faktorial sangat berguna dalam pengembangan 
dan peningkatan proses. Salah satunya adalah desain faktorial dengan k faktor, masing-masing pada 
dua level.Level atau tingkatan ini dapat berupa data kuantitatif, kualitatif, maupun ada atau tidaknya 
faktor.Jika dalam percobaan terdapat tiga faktor yang masing-masing terdiri dari dua level, maka 
percobaan tersebut dinamakan desain faktorial 2k.[4] 
 
Metodologi Penelitian  

Pengumpulan data pada saat penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer serta data 
sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Statistical Process Control 
(SPC), metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) serta metode Design of Experiment 
(DOE).Pada tahapan metode SPC ialah menganalisis data dengan menggunakan peta kendali p dan 
u. Tahapan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk indentifikasi 
permasalahan atau analisa resiko kegagalan yang berpotesi dari proses produksi yang dilakukan. 
Setelah diketahui penyebab kecacatan yang dominan, maka dilakukan analisa faktor penyebab 
kerusakan dengan menggunakan diagram Ishikawa. Tahapan metode selanjutnya ialah dengan 
metode Design of Experiment (DOE) yaitu menentukan jumlah level faktor, perhitungan derajat 
kebebasan (degrees of freedom atau Dof), dan melakukan percobaan Design of Experiment 2k, lalu 
dilanjutkan dengan melakukanperhitungan ANOVA. Dari hasil perhitungan dan pembuatan plot data 
percobaan maka dapat dibuat analisis hasil dan kesimpulan pada metode yang telah digunakan 
terhadap hasil penelitian pada proses pressing untuk produk Piring Melamin Tipe 1110. 

 

Hasil dan Pembahasan  
Peta kendali p digunakan untuk mengetahui kestabilan proses pembuatan Piring Melamin tipe 

1110. Data yang digunakan ialah data sekunder  produk yang cacat dalam periode bulan Oktober – 
Desember 2017. 
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 Gambar 1. Plot Data Peta Kendali p 
 
Gambar 1 menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan peta kendali pterdapat data yang 

out of control untuk data ke- 9, 15, 19, 23, 24, 25, 29, 33, 37, 38, dan 39 sehingga data tersebut 
dilakukan revisi peta kendali untuk membuang data yang out of control lalu dibuat kembali peta 
kendali p sampai in control.Perlu diingat bahwa pembuangan data-data yang out of control harus 
disertai dengan penjelasan logis 5W+1H dan dilengkapi dengan Corrective Action. Setelah dianggap 
jelas maka data-data yang out of control dapat dibuang. [5] 

Dari hasil pengolahan data yang menunjukkan banyaknya data yang mengalami out of control 
ialah disebabkan oleh kesalahan operator pada pengaturan mesin yang belum memperhatikan 
pembuatan SOP yang diberikan oleh perusahaan. 

Peta Kendali U digunakan untuk memperhitungkan batas controldari jumlah kecacatan yang 
terdapat pada seluruh unit produksi yang diperiksa dari proses Pressing untuk produk Piring Melamin 
tipe 1110. Data yang digunakan ialah data sekunder  produk yang cacat dalam periode bulan Oktober 
– Desember 2017. 

 
 

 
Gambar 2. Plot Data Peta Kendali u 

 
Gambar 2 menunjukkan hasil pengolahan data menggunakan peta kendali u terdapat data yang 

out of control untuk data ke- 9, 15, 19, 23, 24, 25, 29, 33, 37, 38, dan 39 sehingga data tersebut 
dilakukan revisi peta kendali untuk membuang data yang out of control lalu dibuat kembali peta 
kendali p sampai in control. 

Penerapan FMEA dilakukan untuk mengetahui kegagalan potensial berdasarkan hasil nilai 
Risk Priority Number (RPN) yang diperoleh dari hasil perkalian nilai severity, occurrences, dan 
detection. Pada Tabel 2 menampilkan tabel Failure Mode and Effect Analysis pada proses Pressing 
produk Piring Melamin Tipe 1110. 
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Tabel 2 Failure Mode and Effect Analysis pada proses Pressing produk Piring 

Melamin Tipe 1110. 

 
 

Berdasarkan hasil dari nilai RPN permasalahan tertinggi ialah pada sub proses Hardening II 
(LG Powder) yaitu menimbulkan lamanya proses pengerasan dalam pembuatan piring melamin yang 
tidak tepat, yang menyebabkan terdapat bagian dari produk yang mengalami kerapuhan serta ketidak 
seragaman dari struktur produk piring melamin. Pada Gambar 3 menampilkan Diagram Sebab Akibat 
dari lamanya proses Pengerasan/Hardening dalam pembuatan piring melamin yang diperoleh dari 
hasil wawancara oleh Head Office pada PT XYZ.  

     

Proses pengerasan tidak tepat

METHOD

MACHINE

MAN

Kurangnya pelatihan dari peusahaan

Kurangnya pengetahuan

Inspeksi kurang efektifProsedur pemeliharaan kurang 
efektif

Setting tekanan kurang 
tepat

Kurangnya pengawasan dari para 
ahli

Berdasarkan 
perasaan

Setting temperatur mesin 
kurang tepat

Waktu pengerasan terlalu cepat

Suhu 
Rendah

 
Gambar 3. Diagram Ishikawa Proses Pengerasan / Hardening tidak tepat 

 

Dari hasil analisa dari Diagram Ishikawa terdapat faktor terkontrol yang mempengaruhi 
munculnya kecacatan berupa proses pengerasan yang tidak tepat. Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan metode Design of Experimentrancangan percobaan dengan desain fraksional 23dengan 
masing-masing faktor yaitu temperatur mesin dengan level 170 ̊ C dan 180 ̊ C, tekanan bahan dengan 
level 170 bar dan 180 bar,serta waktu hardening dengan level 40 detik dan 60 detik. Dengan 
perlakuan replikasi sebanyak dua kali, maka jumlah pengamatan sebanyak 16 kali.Pada Tabel 
3terdapat tampilan level pada faktor percobaan dan hasil randomisasi serta variabel respons yang 

No Jenis Proses Jenis Kegagalan Efek Kegagalan S Penyebab Kegagalan O Pengendalian Kegagalan D RPN Tindakan Rekomendasi

Komposisi bahan baku 
berlebih

6 2 1 12

Komposisi bahan baku 
kurang

6 2 1 12

Salah mengambil bahan 
baku

Tidak sesuai pesanan 
untuk konsumen

3 Kesalahan operator 2
Penempatan area 

penyimpanan bahan baku 
harus lebih tertata

7 42

2 Oven Preheater Salah mengatur suhu
Kadar air didalam 
bahan baku tidak 

berkurang
4 1

Operator lebih fokus dalam 
menjalankan penggunaan 

mesin
1 4

3
Peletakan Bahan 

pada Mold
Cetakan tidak presisi

Produk tidak memiliki 
ukuran yang sesuai

5 2
Meletakan Molding dengan 

hati-hati
2 20

Operator lebih teliti dalam 
bekerja

Setting temperatur pada 
mesin tidak sesuai

8 8 3 192

Lama proses pengerasan 
tidak tepat

6 7 4 168

Setting tekanan pada 
mesin tidak sesuai

8 8 3 192

5
Peletakkan 

Decal/Sticker
Tidak sesuai desain 

permintaan konsumen
Tidak bisa diberikan 

pada konsumen
4 Kesalahan Operator 2

Pemeriksaan ulang sebelum 
lanjut ke proses berikutnya

4 32
Penerapan bahan baku 

diperiksa secara menyeluruh

Setting temperatur pada 
mesin, Lama proses 

pengerasan tidak tepat 
tidak sesuai, Setting 

tekanan pada mesin tidak 
sesuai

8 8 3 192

Lama proses pengerasan 
tidak tepat

7 8 4 224

Setting tekanan pada 
mesin tidak sesuai

8 8 3 192

Komposisi LG Powder 
tidak sesuai

Kelebihan dan 
kekurang pemberian 

LG Powder
5 Kesalahan Operator 2

Proses dilakukan sesuai 
spesifikasi yang telah 

ditentukan
2 20

Pengawasan lebih terhadap 
kinerja dari operator

Pengawasan lebih terhadap 
kinerja dari operator

Kesalahan operator

1 Penimbangan Bahan

Produk tidak sesuai 
dengan spesifikasi

Kurang ketatnya 
pemeriksaan pada saat 
bahan baku diterima

Pengukuran bahan baku lebih 
detail sesuai dengan 

ketentuan

Melakukan pengecekan 
setting mesin sebelum proses 

pressing berjalan

4 Hardening I
Kualitas Produk yang 

dihasilkan akan 
menurun

Parameter mesin tidak 
tepat

Melakukan pemeriksaan 
akhir

Melakukan pengecekan 
setting mesin sebelum proses 

pressing berjalan

6
Hardening II ( LG 

Powder)

Kualitas Produk yang 
dihasilkan akan 

menurun

Parameter mesin tidak 
tepat

Melakukan pemeriksaan 
akhir
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digunakan dari hasil kecacatan produk Piring Melamin Tipe 1110 yang diukur dengan cara 
pemeriksaan secara visual. 

 

Tabel 3. Percobaan Randomisasi Dengan Hasil Pengukuran Variabel Respons 

 
Setelah melakukan penggabungan seperti Tabel 3, maka selanjutnya adalah membuat hipotesis 

awal dan hipotesis alternatif.Hasil Perhitungan didapatkan dari perhitungan dengan Software 
Minitab. Pada Tabel 4menunjukkan hasil perhitungan dengan Software Minitab pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 Perhitungan ANOVA dengan Software Minitab 

 
 

Kesimpulan 
a. Tolak H01dengan Pvalue< 0,05 dapat disimpulkan bahwa faktor temperatur mesin berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil proses pressing.  
b. Terima H02 denganPvalue> 0,05dapat disimpulkan bahwa faktor tekanan bahan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil proses pressing. 
c. Tolak H03 denganPvalue< 0,05dapat disimpulkan bahwa faktor waktu hardening berpengaruh 

secara signifikan terhadap hasil proses pressing. 
d. Tolak H04 denganPvalue< 0,05dapat disimpulkan bahwa interaksi antara faktor temperatur mesin 

dan tekanan bahan berpengaruh secara signifikan terhadap hasil proses pressing. 
e. Terima H05 denganPvalue> 0,05dapat disimpulkan bahwa interaksi antara faktor temperatur mesin 

dan waktu hardening tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil proses pressing. 
f. Tolak H06 denganPvalue< 0,05dapat disimpulkan bahwa interaksi antara faktor tekanan bahan dan 

waktu hardening berpengaruh secara signifikan terhadap hasil proses pressing. 
g. Terima H07 denganPvalue> 0,05dapat disimpulkan bahwa interaksi antara faktor temperatur mesin, 

tekanan bahan, waktu hardening tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil proses 
pressing. 

 

Tekanan 
Bahan (B)

Waktu 
Hardening 

©
40 detik 60 detik 40 detik 60 detik

35 20 33 33
30 17 36 30

Jumlah 65 37 69 63
34 25 20 16
30 22 21 19

Jumlah 64 47 41 35

T
em

p
er

at
u

r 
M

es
in

 (
A

)

170 ˚C

180 ˚C

170 Bar 180 Bar
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Hasil pengolahan data dengan software Minitabmenunjukkan hasil main effectplot dari ketiga 
faktor dan interactionplot  ketiga faktor. Pada Gambar 4a dan Gambar 4b menunjukkan plot grafik 
untuk perhitungan ANOVA 

 

 
(a)      (b) 

Gambar 4a)Main Effect Plot, 4b) Interaction Plot 
Berdasarkan Main Effect Plotdapat disimpulkan bahwafaktor temperatur mesin pada level 

180˚C menghasilkan nilai yang mendekati hasil yang diinginkan. Sedangkan untuk faktor tekanan 
bahan nilai 180 bar menghasilkan nilai yang mendekati hasil yang diinginkan. Dan faktor yang 
terakhir ialah untuk faktor waktu hardening untuk sebesar 60 detik menghasilkan nilai yang 
mendekati hasil yang diinginkan. Berikut berdasarkan Interaction Plot dapat disimpulkan bahwa 
interaksi antara faktor temperatur mesin dengan tekanan bahan serta interaksi antara tekanan bahan 
dan waktu hardening berpengaruh secara signifikan terhadap cacat yang terjadi pada proses Pressing. 
Pada interaksi antar temperatur mesin dengan tekanan bahan dapat dilihat bahwa pada suhu 180˚C 
dengan tekanan bahan 180 bar ialah cacat yang ditimbulkan menjadi dibawah rata-rata hasil 
kecacatan. Selanjutnya untuk interaksi antar tekanan bahan dan waktu hardening dapat dilihat bahwa 
pada saat waktu 60 detik dengan tekanan 180 bar, cacat yang timbul berada dibawah rata-rata hasil 
kecacatan. Sedangkan untuk interaksi antar temperatur mesin dengan waktu hardening tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pada proses pressing. 

Berdasarkan hasil pemilihan setting level optimum didapatkan level dari ketiga faktor yang 
berpengaruh dalam pembuatan piring melamin tipe 1110 pada proses pressing yaitu faktor 
temperatur suhu sebesar 180 ˚C, tekanan bahan sebesar 180 bar, dan waktu selama 60 detik.Hasil 
setting optimal tersebut dijadikan usulan perbaikan terhadap proses pressing, sehingga hasil yang 
didapatkan  meminimalkan produk yang cacat dan membuat papan petunjuk di setiap mesin press. 
Berikut adalah tabel petunjuk setting mesin pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Petunjuk setting mesin 

 
 
 
Kesimpulan  
1. Peta kendali yang digunakan untuk pengendalian proses adalah peta kendali P dan U telah berada 

dalam batas kontrol setelah dilakukan revisi sekali sehingga proses sudah dalam keadaan stabil.  
2. Berdasarkan hasil analisa dengan tabel Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) jenis kecacatan 

dengan nilai Risik Priority Number (RPN) tertinggi ialah proses hardening yang tidak tepat 
sebesar 224. 

3. Faktor-faktor penyebab kecacatan dari hasil diagram Ishikawa,  man karena operator tidak teliti 
dan kurangnya pengetahuan dan juga pelatihan dari perusahaan, machine karena tekanan mesin 
yang kurang tepat serta waktu pengerasan yang terlalu cepat dan temperatur mesin yang rendah, 
method karena prosedur pemeliharaan mesin kurang efektif serta inspeksi produk kurang teliti.  



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

92 

 

4. Design of Experiment (DOE) yang digunakan adalah faktorial 2k = 23 dengan setting optimal 
temperatur mesin sebesar 180oC, tekanan bahan sebesar 180 bar, dan waktu hardening sebesar 60 
detik.  

5. Usulan perbaikan yang diberikan terhadap proses pressing, yaitu menggunakan hasil dari desain 
eksperimen sebagai setting optimal dalam proses pressing: temperatur mesin sebesar 180oC, 
tekanan bahan sebesar 180 bar, dan waktu hardening sebesar 60 detik. 

6. Usulan perbaikan berupa setiing optimalbelumdapat diaplikasikan oleh perusahaan 
dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak sampai pada tahap implementasi, namun 
usulan yang telah dibuat sudah diverifikasi oleh perusahaan. 
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Abstrak 
Kualitas menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam keputusan customer dalam pemilihan produk 
dan layanan. Dalam penelitian ini produk yang di pilih yaitu Boss Gear Shift 3AY. Penelitian dilakukan di PT. 
Aneka Triprakarsa Pratama, perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang 
automotive parts manufacturing and export-import trading untuk sepeda motor dan scooter serta kendaraan 
roda empat. Tujuan penelitian adalah memberikan usulan perbaikan dengan menganalisis potensi kegagalan 
pada Boss Gear Shift 3AY. Berdasarkan data historis bulan September 2017 produk yang dihasilkan sebanyak 
15.500 unit dengan persentase cacat 4,85%. Persentase pada proses Double Drilling sebanyak 2,28%, 
Chamfer 0,45%, Broaching 1,05%, Tapping 0,72%, dan Cutting 0,37%. Maka dari itu penelitian ini 
menggunakan metode Statistical Process Control dan Failure Mode and Effect Analysis untuk mengetahui 
penyebab potensi kegagalan pada produk ini. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode SPC 
didapatkan nilai Cp dan Cpk dibawah 1. Jenis kegagalan yang paling sering timbul berdasarkan hasil analisis 
dengan menggunakan FMEA adalah pada proses Double Drilling yaitu baut tidak masuk memiliki nilai RPN 
sebesar 280. Penyebab kegagalan pada proses ini disebabkan oleh faktor man yakni operator yang kurang 
teliti dan kurang berpengalaman, faktor machine yaitu mesin drill yang sudah aus, dan faktor method yakni 
diameter mata bor yang berbeda karena SOP yang tidak lengkap dan mata bor tumpul karena standar asah 
mata bor yang terlalu longgar.Usulan yang dapat diberikan untuk perbaikan yaitu memperketat frekuensi 
pergantian mata bor setiap 150 kali proses di asah dan memberikan petunjuk jenis – jenis mata bor. 
Kata kunci: SPC, FMEA, Double Drilling. 
 
Pendahuluan 

PT. Aneka Triprakarsa Pratama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang 
automotive parts manufacturing and export-import trading untuk sepeda motor dan scooter serta 
kendaraan roda empat empat yang didirikan pada bulan Januari tahun 2002. Perusahaan ini membuat 
produk sesuai dengan pesanan customer dimulai dari pemesanan kepada perusahaan lalu negoisasi 
harga sesuai dengan rincian kebutuhan serta spesifikasi produk hingga adanya kesepakatan antar 
pihak.  Saat ini PT. Aneka Triprakarsa Pratama menerima pesanan dari konsumen tetap dan tidak 
memiliki produk dengan merek sendiri, sehingga aktivitas produksinya hanya tergantung dari 
pesanan dari konsumen. Dengan demikian PT. Aneka Triprakarsa Pratama perlu memperbaiki 
kualitasnya agar menjaga loyalitas konsumennya.  

Produk yang diteliti yaitu Boss Gear Shift 3AY. Produk inimerupakan salah satu sparepart 
motor yang berguna sebagai handle transmisi atau sebagai pemindah gigi pada sepeda motor. 
Berdasarkan data historis bulan September 2017 produk yang dihasilkan sebanyak 15.500 unit 
dengan persentase cacat pada proses Double Drilling sebanyak 2,28%, Chamfer 0,45%, Broaching 
1,05%, Tapping 0,72%, dan Cutting 0,37%. Permasalahan utama yang timbul pada produk Boss Gear 
Shift 3AY yaitu tingginya persentase cacat pada proses double drilling. Maka dari itu penelitian ini 
menggunakan metode Statistical Process Control untuk menguji kestabilan pada setiap proses dan 
Failure Mode and Effect Analysis untuk mengetahui penyebab potensi kegagalan pada produk ini. 

 
Studi Pustaka  

Memahami kualitas merupakan faktor kunci yang mengarah pada kesuksesan, pertumbuhan, 
dan posisi kompetitif. Kualitas dapat diartikan sebuah ukuran relatif dari kebaikan suatu produk atau 
jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi 
spesifik produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah merupakan ukuran tentang seberapa jauh 
suatu produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan [1]. 
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Statistical Process Control merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi 
standar, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selagi sebuah produk atau jasa 
sedang diproduksi [2]. Tujuh alat utama dala dalam SPC yaitu histogram, checksheet, diagram pareto, 
diagram sebab-akibat, defect concentration diagram, scatter diagram, dan peta kendali. 

Diagram Pareto merupakan salah satu dari 7 quality tools yang ada. Diagram Pareto 
merupakan distribusi frekuensi atau histogram yang disusun berdasarkan kategori dalam data atribut. 
Dengan menggunakan diagram Pareto, pengguna akan lebih mudah dalam mengidentifikasi jenis 
cacat yang paling sering terjadi [3].Diagram Pareto memiliki prinsip aturan 80/20, yang menyatakan 
bahwa 80% dari masalah (ketidaksesuaian atau cacat) diciptakan oleh 20% penyebabnya. Selain itu 
diagram pareto membantu mengidentifikasi dengan cepat critical area (yang menyebabkan sebagian 
besar dari masalah) [4]. 

 Diagram Sebab-Akibat merupakan tools yang berguna untuk menganalisis penyebab potensial 
dari hal yang tidak diinginkan. Pada kondisi dimana penyebab tidak terlihat dengan jelas, diagram 
sebab-akibat adalah alat yang berguna untuk memilah penyebab potensial [3]. 

Peta kendali merupakan gambaran grafik data sejalan dengan waktu yang menunjukkan batas 
atas dan bawah proses yang ingin kita kendalikan [2]. Manfaat peta kendali adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan apakah suatu proses produksi masih berada didalam batas – batas kendali atau tidak 

kendali. 
2. Memantau proses produksi secara terus – menerus agar tetap stabil. 
3. Menentukan kemampuan proses (capability process). 

 Failure Mode and Effect Analysis digunakan untuk memprioritaskan berbagai sumber 
potensial kegagalan, errors, dan kecacatan dalam produk atau proses [3].  
Tingkat resiko dari sebuah kegagalan dan akibatnya ditentukan oleh tiga faktor [5] : 
- Severity : Konsekuensi atau keparahan jika suatu kegagalan terjadi. 
- Occurrence : Kemungkinan atau frekuensi terjadinya kegagalan. 
- Detection : Kemungkinan deteksi kegagalan sebelum akibatnya terjadi. 

Tiga faktor tersebut terdiri dari rating 1-10, nilai RPN merupakan perkalian dari rating occurrence 
(O), severity (S) dan detection (D) pada masing – masing jenis kegagalan. 
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Aneka Triprakarsa Pratama dimulai dengan tahap wawancara 
langsung kepada pihak perusahaan untuk mendapat informasi perusahaan, jenis produk yang 
dihasilkan, proses produksi, permasalahan yang terjadi di perusahaan, serta data historis produksi 
pada bulan November 2017. Setelah itu pengamatan langsung dilakukan untuk mengamati dan 
meneliti masalah yang terjadi pada lantai produksi.  

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap lantai produksi, 
permasalahan yang terjadi yaitu tingginya tingkat cacat pada proses double drilling sehingga 
menghambat proses produksi karena proses produksi Boss Gear Shift 3AY bersifat flow shop dimana 
proses yang dilakukan dari mesin ke mesin yang lainnya. Setelah mengidentifikasi permasalahan 
yang terjadi di perusahaan, kemudian melakukan studi literatur dengan mencari referensi buku, e-
book, dan jurnal. 

Data yang dibutuhkan pada penelitian diantaranya terdapat dua jenis data, yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung 
oleh peneliti dari bulan November 2017 – Maret 2018 dan hasil wawancara, sedangkan data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari perusahaan. Data cacat, kecacatan, dan diameter produk akan 
diolah dengan menggunakan peta kendali, analisa kapabilitas proses, sedangkan data wawancara 
dibutuhkan untuk pengolahan data Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).Selanjutnya 
adalahanalisa hasil pengolahan data untuk menghasilkan usulan perbaikan terhadap masalah kualitas 
tersebut. 
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Hasil dan Pembahasan  

Pengolahan data dimulai dengan mengambil data variabel hasil double drilling bagian hole 
tengah pada produkdengan spesifikasi sebesar 10,3 ± 0,2 mm dan hole sisi samping dengan 
spesifikasi 6,5 ± 0,2 mm. Penelitian dilakukan masing – masing sebanyak 20 subgrup dengan masing 
– masing berukuran 4 unit. Perhitungan dilakukan karena bagian ini merupakan bagian yang paling 
penting pada produk, karena bagian ini akan disambungkan dengan part lain pada sepeda motor. 
Gambar 1 menunjukkan bahwa hasil perhitungan peta  dan RBoss Gear Shift 3AY ᴓ=10,3 mm 
masih terdapat data yang out of control pada data ke-5 dan ke-14.  Maka, harus dilakukan revisi peta 
kendali dengan membuang data yang out of control, kemudian dibuat kembali peta kendali  dan R 
hingga sudah terkendali.Karena sudah tidak ada data yang out of control maka langkah selanjutnya 
adalah menghitung kapabilitas proses. 

 Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 1. Peta Kendali dan R Boss Gear Shift 3AY ᴓ=10,3 mm 
 

Perhitungan berikutnya dilanjutkan dengan menghitung peta kendali  dan R pada ᴓ=6,5 mm 
yang terdapat pada sisi samping benda. Gambar 2 menunjukkan bahwa hasil perhitungan  dan R 
padaᴓ=6,5 mm terdapat nilai yang out of control pada data ke-19, selanjutnya dilakukan revisi peta 
kendali dengan menghilangkan data yang out of control lalu dibuat kembali peta kendali  dan R 
hingga terkendali. Setelah data sudah menjadi in control, maka dilakukan perhitungan analisis 
kapabilitas proses untuk mengukur kemampuan proses dalam menghasilkan produk pada mesin 
double drilling. 

 
 Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 3. Peta Kendali  dan R Boss Gear Shift 3AY ᴓ=6,5 mm 
 

Setelah peta kendali sudah in control, perhitungan dilanjutkan dengan mengalisis kapabilitas 
proses yang bertujuan untuk mengukur kemampuan proses dalam menghasilkan produk. 
Berdasarkan hasil perhitungan, untuk ᴓ=10,3 mm didapatkan nilai Cpk sebesar 0,316 yang 
menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi atas dan nilai Cp sebesar 0,332 < 
1 menunjukkan kapabilitas proses untuk memenuhi spesifikasi yang ditentukan rendah. Sedangkan 
untuk ᴓ=6,5 mm didapatkan Nilai Cpk sebesar 0,258 menunjukkan bahwa proses cenderung 
mendekati batas spesifikasi atas dan nilai Cp sebesar 0,423< 1 menunjukkan kapabilitas proses untuk 
memenuhi spesifikasi yang ditentukan rendah. Hal ini perlu dilakukan perbaikan melalui analisa 
penyebab kegagalan dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan menggunakan peta kendali atribut. 
Pada penelitian ini menggunakan peta kendali P dan peta kendali U. Data yang dibutuhkan dalam 
peta kendali P yaitu data cacat. Data pengamatan atribut dilaksanakan dalam 20 hari pada bulan 
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Januari – Maret 2018. Gambar 5 menunjukkan hasil perhitungan Peta Kendali P pada proses final 
inspection, berdasarkan Gambar 5 tidak ada data yang out of control. Hal ini menunjukkan bahwa 
proses produksi berjalan dengan baik. 

 
Gambar 5. Peta Kendali P 

 
Pada peta kendali U dibutuhkan data kecacatan. Peta kendali U digunakan untuk menghitung 

batas spesifikasi dari jumlah kecacatan yang terdapat pada unit produksi yang di inspeksi. 
Perhitungan pada peta kendali U dilakukan dengan jumlah sample yang sama setiap hari nya. 
Gambar 6 menunjukkan hasil perhitungan peta kendali U, berdasarkan hasil perhitungan tidak ada 
data yang out of control. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi berjalan dengan baik. 

 
Gambar 6. Peta Kendali U 

 
Berdasarkan data kecacatan dari peta kendali U, terdapat jenis cacat pada Boss Gear Shift 3AY 

yaitu Ulir Rusak, Burry, Baut Tidak Masuk, dan Shaft Tidak Pas. Jenis cacat ulir rusak yaitu ulir 
yang terdapat pada hole yang dihasilkan dari proses double drilling tidak rata. Burry merupakan 
adanya sisi yang tajam pada sisi produk. Jenis cacat baut tidak masuk yaitu tidak masuknya baut pada 
hole sisi produk karena mentok oleh shaft sehingga baut tidak dapat masuk secara maksimal. Shaft 
tidak pas merupakan shaft yang masuk pada hole tengah produk yang tidak melekat dengan pas atau 
dapat disebut longgar. 

 
Gambar 7. Diagram Pareto 

Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa kecacatan terbesar pada proses final inspection yaitu baut 
tidak masuk sebanyak 41,9% dan shaft tidak pas sebanyak 38,7% dengan persen kumulatif sebesar 
80,6%. Jenis kecacatan lainnya yaitu ulir tidak rata dan burry yang memiliki persentase berturut – 
turut sebesar 12,9% dan 6,5%. 

Berdasarkan diagram pareto diketahui bahwa cacat dominan pada Boss Gear Shift 3AY adalah 
Baut Tidak Masuk dan Shaft Tidak Pas yang kemudian akan dilakukan analisa dengan menggunakan 
diagram sebab-akibat. Baut Tidak Masuk disebabkan oleh 3 faktor, yaitu Man, Method, dan 
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Machine. Faktor Man menyebabkan kecacatan baut tidak masuk yakni operator yang kurang teliti 
dan kurang berpengalaman karena terdapat siswa – siswa SMK yang sedang magang sehingga 
mempengaruhi hasil produksi produk sehingga terdapat kecacatan baut tidak masuk. Faktor Method 
dari kecacatan baut tidak masuk adalah diameter mata bor yang berbeda karena SOP yang tidak 
lengkap dan mata bor tumpul karena standar asah mata bor yang terlalu longgar. Produk Boss Gear 
Shift memiliki macam – macam jenis mata bor, sehingga bila tidak memperhatikan jenis mata bor 
yang sesuai maka akan menghasilkan hasil diameter yang berbeda. Faktor Machine, dimana mesin 
drill yang sudah aus. Untuk Shaft Tidak Pas disebabkan oleh terdapat 3 faktor yaitu Man, Method, 
dan Machine. Faktor Man menyebabkan kecacatan Shaft Tidak Masuk yakni operator yang kurang 
teliti dan kurangnya pelatihan sehingga mempengaruhi hasil produksi Boss Gear Shift 3AY. Faktor 
Method, yakni diameter hole tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga shaft yang masuk pada hole 
tengah produk yang tidak melekat dengan pas atau dapat disebut longgar, disebabkan oleh sudut 
asah tidak standar. Faktor Machine yang menyebabkan kecacatan Shaft Tidak Pas yaitu mesin drill 
yang sudah aus mempengaruhi hasil dari proses tersebut 

 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Langkah – langkah dalam Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dimulai dengan 
menentukan jenis kegagalan pada setiap proses produksi Boss Gear Shift 3AY yaitu pada proses 
Double Drilling, Chamfer, Broaching, Tapping, dan Cutting. Setelah menentukan jenis kegagalan 
pada setiap proses, dilanjutkan dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan tersebut dan dilakukan 
pembobotan Severity, Occurrence, dan Detection. Kemudian dilakukan perhitungan Risk Priority 
Number (RPN) yang didapatkan dari hasil perkalian Severity, Occurrence, dan Detection. Nilai Risk 
Priority Number (RPN) tertinggi akan dijadikan sebagai indikator penentuan prioritas 
kegagalan.Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

 
  

Berdasarkan Tabel 1, nilai RPN tertinggi adalah Baut Tidak Masuk sebesar 280 yang 
disebabkan oleh posisi benda tidak benar dan drill sudah tumpul. Kegagalan disebabkan oleh faktor 
man yakni operator yang kurang teliti dan kurang berpengalaman karena terdapat siswa – siswa SMK 
yang sedang magang sehingga mempengaruhi hasil produksi, faktor machine yaknimesin drill yang 
sudah aus, dan fakor method yaitu diameter mata bor yang berbeda karena SOP yang tidak lengkap 
dan mata bor tumpul karena standar asah mata bor yang terlalu longgar. Produk Boss Gear Shift 
memiliki macam – macam jenis mata bor, sehingga bila tidak memperhatikan jenis mata bor yang 
sesuai maka akan menghasilkan hasil diameter yang berbeda. Oleh karena itu, usulan yang dapat 

No
Jenis 

Proses
Potential 

Failure Mode
Potential Effect of 

Failure
S

Potential Cause 
of Failure

O
Current Control 

For Detection
D RPN Reccomended Action

Hasil drill (-) (rework ) 5 Drill sudah aus 5
Check hasil 

drilling
5 125

Check mesin secara 
berkala

Hasil drill  (+) (scrap ) 8
Sudut asah sudah 
tidak standard

5
Check hasil 

drilling  setelah asah
5 200

Check sudut asah sebelum 
dilakukan proses

Baut Tidak 
Masuk

Hasil drill tidak center 
(scrap )

8
Posisi benda tidak 
benar/drill sudah 

tumpul
7

Check hasil 
drilling  secara 

visual
5 280

Melakukan pengecekan 
posisi benda dan mata bor 
sebelum proses drilling

2 Chamfer
Produk tidak 
terchamfer 

dengan maksimal
Hole burry 5 Chamfer tumpul 5

Dilakukan 
pengecekan setiap 3 

kali per shift
5 125

Check chamfer sebelum 
dilakukan proses

Hasil 
broaching tidak 

center

Produk tidak bisa diproses 
(scrap )

8 Dies sudah aus 3
Check hasil 
broaching

5 120 Check dies secara berkala

Hasil broaching 
tidak burry

Menghambat proses 
selanjutnya (rework )

6 Broaching tumpul 4
Check hasil 

broaching  secara 
visual

5 120
Asah broaching secara 

berkala

4 Tapping Ulir Tidak Rata Produk NG (scrap ) 8 Tapping tumpul 4

Dilakukan 
pengecekan 

tapping setiap satu 
jam

5 160
Dibuatkan standar ganti 

tapping

5 Cutting
Hasil cutting 
tidak center

Produk NG (scrap ) 8
Settingan tidak 
center/dies aus

4
Check produk hasil 

settingan
5 160

Check settingan dies 
secara berkala

Double 
Drilling

1

Broaching3

Shaft Tidak Pas
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diberikan untuk perbaikan adalah memperketat frekuensi pergantian tools guna memperkecil 
kemungkinan terjadinya kecacatan yang disebabkan oleh mata bor yang tumpul berdasarkan hasil 
diskusi dengan pihak perusahaan, serta memberikan petunjuk jenis – jenis mata bor yang harus 
digunakan sehingga produk tidak menghasilkan diameter yang berbeda. Selanjutnya adalah 
melakukan perhitungan regresi linier untuk mengetahui pengaruh antara jumlah proses dan jumlah 
produk yang NG. 
 Perusahaan telah melakukan trial asah mata bor pada setiap 300 kali proses, 250 kali proses, 
dan 200 kali proses pada tahun 2016-2018. Tabel 2 menunjukkan data trial asah beserta nilai rata – 
rata NG. 

Tabel 2. Data Trial Asah 

No 
Jumlah Proses 

(x)
Rata - Rata NG 

(y)
1 300 20
2 250 12
3 200 6

  
 Saat ini perusahaan masih menetapkan standar trial asah mata bor setiap 200 kali proses, tetapi 
saat ini masih adanya produk yang cacat.Berdasarkan hasil perhitungan dengan regresi linier, 
didapatkan nilai b sebesar 0,14 dan nilai a sebesar -22,33. Sehingga, didapatkan nilai y dengan x 
sebesar 150 (150 kali proses di asah) sebesar NG -1,33. Dikarenakan tidak mungkinnya produk NG 
berjumlah minus, maka diharapkan jumlah produk NG sebesar 0. 
 
Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Aneka Triprakarsa Pratama, maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Faktor – faktor yang menyebabkan kecacatan dari hasil diagram sebab-akibat, yaitu kegagalan 

disebabkan oleh faktor man yakni operator yang kurang teliti dan kurang berpengalaman,faktor 
machineyaitu mesin drill yang sudah aus, dan faktor method yakni diameter mata bor yang 
berbeda karena SOP yang tidak lengkap dan mata bor tumpul karena standar asah mata bor yang 
terlalu longgar. 

2. Usulan yang dapat diberikan untuk perbaikan adalah memperketat frekuensi pergantian 
toolssetiap 150 kali proses di asahguna memperkecil kemungkinan terjadinya kecacatan yang 
disebabkan oleh mata bor yang tumpul danmemberikan petunjuk jenis – jenis mata bor yang 
harus digunakan sehingga produk tidak menghasilkan diameter yang berbeda. 

 
Daftar Pustaka  
[1] V. Gaspersz, Manajemen Kualitas, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997. 
[2] J. Haizer dan B. Rander, Operations Management, Buku 2 7th ed. Jakarta: Salemba Empat, 

 2006. 
[3] D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 6th ed. New York: John  

 Wiley & Sons Inc, 2009. 
[4] G. M. Smith, Statistical Process Control and Quality Improvement, 5thed.UpperSaddle 

 River: Prentice Hall, 1995. 
[5] R. E. McDdermont, R. J. Mikulak, and M. Beauregard, The Basic of FMEA, 2nd ed. New 

 York: Productivity Press, 2009. 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

99 

 

USULAN PERBAIKAN PENERAPAN PRINSIP ERGONOMI PADA PT. 
KATSUSHIRO INDONESIA BERDASARKAN BENCHMARKING DENGAN PT. 

KOMATSU INDONESIA 

 
Windadia Sabrina, Nora Azmi, Wawan Kurniawan 

Laboratorium Desain Sistem Kerja Ergonomi 
JurusanTeknikIndustri FakultasTeknologiIndustri UniversitasTrisakti 

Email: windadia.sabrina@gmail.com, noraazmi@yahoo.com, wawan_bdb2@yahoo.com 

 

Abstrak 
PT. Katsushiro Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam produksi pelat baja dan merupakan 
salah satu supplier utama untuk PT. Komatsu Indonesia. PT. Komatsu Indonesia sebagai perusahaan alat 
berat terkemuka di Indonesia saat ini sudah menerapkan standar yang baik dalam bidang kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) dan ergonomi. Namun PT. Katsushiro Indonesia sebagai salah satu supplier utama 
bagi PT. Komatsu Indonesia masih belum menerapkan standar K3 khususnya di bidang ergonomi sehingga 
dikhawatirkan menimbulkan risiko keselakaan kerja bagi para pekerja dan pada gilirannya dapat 
mengurangi performansi kerja para pekerja.  Salah satu divisi produksi yang kurang memperhatikan aspek 
ergonomic dan K3 di PT. Katsushiro Indonesia adalah divisi welding. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan standar ergonomic di PT. Katsushiro Indonesia berdasarkan benchmarking terhadap PT. 
Komatsu Indonesia yang merupakan induk perusahaan dari PT. Katsushiro Indonesia. Tahap pertama yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis kesenjangan (kekurangan pada PT. Katsushiro 
Indonesia)  dari beberapa aspek ergonomic yang diadaptasi dari 200 prinsip ergonomi oleh ILO. Hasil 
analisis menunjukkan beberapa aspek yang mengalami kesenjangan antara lain adalah: postur dan gerakan; 
kondisi stasiun kerja, kontrol peralatan (consoles), bangku dan meja kerja (work benches); factor kesalahan 
manusia (human error); kurangnya tanda-tanda peringatan (safety signs); dan polusi udara (air pollution). 
Berdasarkan temuan kesenjangan yang terjadi, terdapat dua aspek yang diprioritaskan untuk ditinjau lebih 
lanjut yaitu postur dan gerakan, stasiun kerja,  dan work benches. Untuk mengatasi kesenjangan dilakukan 
analisis postur dan gerakan dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map, checklist OWAS dan REBA. 
Analisis ini terutama dilakukan pada postur dan gerakan yang paling beresiko, yaitu postur jongkok dan 
berdiri membungkuk. Hasil dari penilaian postur tubuh tersebut menunjukkan risiko tinggi dan memerlukan 
tindakan perbaikan. Usulan perbaikan berupa perancangan ulang stasiun kerja, consoles, and work 
benches. Dari analisis kebutuhan, diputuskan untuk merancang meja yang fleksibel dan dilengkapi dengan 
faktor safety. Hasil simulasi rancangan dengan menggunakan software CATIA membuktikan adanya 
penurunan risiko ergonomic yang ditunjukkanoehpenurunan score REBA dan OWAS. Selain itu juga 
diberikan usulan penerapan prinsip ergonomi dalam aspek human error, air pollution, dan safety sign di PT. 
Katsushiro Indonesia. 
Kata kunci: benchmarking, postur dan gerakan, rancangan meja kerja, OWAS, REBA 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1 LatarBelakangMasalah 

PT. Katsushiro Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi plat baja untuk 
komponen alat berat. Bagian-bagian produksi yang terdapat pada PT. Katsushiro Indonesia yaitu 
cutting process, second process, dan welding. Pada penelitian ini difokuskan pada proses welding 
atau pengelasan. Hal ini dikarenakan proses pengelasan masih banyak terdapat proses yang dilakukan 
secara manual. Proses manual dalam area pengelasan tersebut melibatkan kondisi kerja yang tidak 
ergonomis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, PT. Katsushiro Indonesia 
belum menerapkan prinsip ergonomi secara keseluruhan pada proses produksi khususnya pada 
proses pengelasan atau area welding.Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, PT. Katsushiro 
Indonesia belum menerapkan prinsip ergonomi secara keseluruhan. Bedasarkan keadaan tersebut, 
maka akan dilakukan peninjauan penerapan prinsip ergonomi dengan membandingkan dengan 
perusahaan lain yang lebih baik atau sudah mencapai best practice. Strategi Benchmarking 
merupakan salah satu metodologi yang membantu suatu perusahaan mencapai best practice. 

PT. Komatsu Indonesia merupakan salah satu konsumen utama PT. Katsushiro Indonesia. 
PT. Komatsu Indonesia sudah mencapaibest practice, hal ini dapat dibuktikan denganpenghargaan 
yang dimiliki mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja yaitu berupa OHSAS, ISO, dan Zero 
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Accident. Sedangkan, PT. Katsushiro Indonesia belum mendapatkan penghargaan mengenai 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, PT. Komatsu Indonesia akan 
menjadi tolak ukur bagi PT. Katsushiro Indonesia untuk menjadi pembanding serta sebagai acuan 
untuk perbaikan penerapan prinsip ergonomi pada PT. Katsushiro Indonesia. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis adanya kesenjangan (gap) dalam penerapan prinsip-prinsip ergonomi antara 
PT. Komatsu Indonesia dan PT. Katsushiro Indonesia. 

2. Mengusulkan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan ergonomi dari kedua perusahaan dan 
mengurangi resiko ergonomi yang dialami pekerja di PT. Katsushiro Indonesia. 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Adapun batasan dari penelitian ini adalah: 

1. Proses pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di dua perusahaan manufaktur yaitu PT. 
Komatsu Indonesia sebagai perusahaan tolak ukur best practice dan PT. Katsushiro 
Indonesia sebagai perusahaan yang diamati untuk mencapai best practice. 

2. Fokus benchmarking dibatasi pada prinsip-prinsip ergonomi yang bersifat fisik dan kognitif. 

3. Prinsip ergonomi diadaptasi dari 200 prinsip ergonomi oleh IEA tahun 2010. 

4. Penelitian dilakukan pada lantai produksi proses welding PT. Katsushiro Indonesia dan PT. 
Komatsu Indonesia. 

 
2. STUDI PUSTAKA 
2.1 Benchmarking 

Benchmarking adalah proses pengukuran secara sistematis dan berkesinambungan untuk 
mencari aplikasi praktek-praktek yang lebih baik secara terus menerus dan mengarah pada kinerja 
yang superior. Benchmarking bukan sekedar metode menjiplak dari perusahaan lain, namun 
merupakan upaya menciptakan tantangan nasional demi perkembangan yang berkesinambungan [1]. 
Menurut David Kearns (CEO Xerox) yang dikutip dari buku Gregory (1997), benchmarking 
merupakan suatu proses yang mengukur produk, jasa, serta tata cara perusahaan terhadap persaing 
yang terkuat.  

Proses benchmark akan menghasilkan peningkatan mutu pada perusahaan. Berikut 
merupakan tahap yang dilakukan dalam proses benchmarking[2]: 

1. Plan 
Tahap ini akan melakukan penilaian performa pekerjaan yang sedang berjalan serta 
menetapkan kinerja perusahaan yang akan dibandingkan dengan perusahaan yang dipilih 
menjadi acuan kinerja perusahaan. 

2. Search 
Pada tahap ini dilakukan pencarian perusahaan yang potensial menjadi partner 
melakukan benchmark. Mitra benchmark dipilih dalam industri yang sama dan dianggap 
unggul dalam sebagain atau seluruh prosesnya. 

3. Observe 
Perusahaan melakukan kunjungan ke pihak mitra untuk melihat langsung penerapan 
proses. Dari data yang dimiliki maka perusahaan dapat mempelajari kesenjangan kinerja 
dengan proses yang lebih baik. 

4. Analyze 
Berdasarkan data yang dikumpulkan selama kunjungan, perlu dilakukan analisis 
perbedaan atau kesenjangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Adapun analisa 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

101 

 

mengenai faktor kunci sukses yang membuat perusahaan yang dipilih sebagai acuan 
kinerja yang lebih baik, sebagai dasar untuk menyusun program perbaikan kinerja 
perusahaan. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan untuk proses baru 
tersebut layak, maka perusahaan dapat menyusun rencana penerapan. 

5. Adapt 
Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan dan pengimplementasian program perbaikan 
kinerja perusahaan agar memiliki kinerja yang baik seperti perusahaan yang dipilih 
sebagai acuan kinerja perusahaan. 
 

2.2 Prinsip-Prinsip Ergonomi oleh IEA (2010) 

Prinsip ergonomi dirancang untuk membantu pekerja di bidang pekerjaan agar dapat 
menambah pengetahuan mengenai ergonomi. Pada prinsip-prinsip ini terdapat identifikasi, penilaian, 
dan pengendalian masalah terkait kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan bantuan dalam perencanaan dasar strategi intervensi berdasarkan prinsip ergonomi [3]. 

Pada prinsip ergonomi oleh IEA (2010), terdapat 200 prinsip yang dibagi ke dalam 16 
kategori yaitu anthropometri, posture & movement, physical work load, mental work load, human 
error, motivation, stress, fatigue, older workers, managing change, workplace risk management, 
participatory ergonomics, task design, equipment design, work environment dan work organization 
[3]. 

 
2.3 Postur Kerja 

Postur kerja merupakan titik penentu untuk menganalisa ketepatan dari suatu pekerjaan. Jika 
postur tubuh pekerja sudah baik, maka hasil yang didapatkan pekerja akan baik. Namun, jika postur 
kerja dilakukan secara salah dan tidak ergonomis maka akan terjadi penyakit atau keluhan pada 
segmen tubuh pekerja. Hal tersebut menyebabkan penurunan produktivitas pada pekerja [4]. 
Penilaian ketidaknyamanan pada segmen tubuh pekerja dapat dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner Nordic Body Map. Selain itu, terdapat metode-metode yang dapat digunakan dalam 
penilaian postur tubuh pekerja seperti OWAS dan REBA. OWAS merupakan sebuah metode 
ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi postural stress pada pekerja yang dapat 
mengakibatkan keluhan otot.Sedangkan, REBA merupakan suatu metode ergonomi untuk 
mengevaluasi suatu pekerjaan yang menyebabkan ketidaknyamanan anggota tubuh dalam bekerja 
(punggung, leher, pundak, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, kaki) [4]. 

 
2.4 Perancangan Desain Tempat Kerja 

Desain tempat kerja diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang ergonomis dan nyaman 
untuk pekerja. Desain tempat kerja meliputi beberapa prinsip yaitu menentukan ketinggian 
permukaan kerja berdasarkan ketinggian siku, sesuaikan ketinggian permukaan kerja berdasarkan 
performa kerja, menyediakan kursi yang nyaman bagi operator, melengkapi kursi yang dapat 
disesuaikan, membuat stasiun kerja lebih fleksibel, dan menempatkan seluruh alat dan material 
dalam area kerja yang normal [5]. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perancangan 
produk yaitu metode AHOQ. Metode AHOQ (Axiomatic House of Quality) merupakan gabungan 
metode axiomatic design dengan House of Quality. Metode ini dilakukan untuk menerjemahkan 
kebutuhan konsumen menjadi produk sesuai dengan keinginan konsumen. Metode ini juga 
mengidentifikasi constraint atau mengindentifikasi kendala dalam melakukan desain produk, 
sehingga produk yang didesain akan menjadi lebih hemat waktu dan biaya serta tepat sasaran [6]. 

 
2.5 Peran Safety Sign dalam Pekerjaan 

Safety sign merupakan salah satu upaya pengendalian risiko di tempat kerja dengan 
menggunakan media visual sebagai pemberitahuan atau peringatan. Safety signharus dirancang 
dengan menyajikan informasi yang diperlukan oleh pekerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. 
Terdapat beberapa prinsip dalam mendesain safety sign yaitu [7]: 
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1. Sesuaikan desain safety sign dengan standar nasional dan internasional. 
2. Gunakan jenis huruf yang mudah dibaca. 
3. Gunakan kalimat yang efisien dan komunikatif. 
4. Pastikan kondisi safety sign dalam kondisi baik dan diletakkan pada tempat yang strategis. 
5. Gunakan warna yang sesuai. 
6. Tempatkan safety sign dengan area yang sesuai dengan kondisi yang berpotensi berbahaya. 
7. Pastikan safety sign memiliki kualitas dan daya tahan yang cukup. 

Informasi dapat juga diberikan dalam bentuk kode warna. Dalam visual display sebaiknya 
tidakmenggunakan lebih dari lima warna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapakelompok orang 
yang memiliki gangguan penglihatan atau mengalamikekurangan dan keterbatasan penglihatan pada 
matanya. Arti penggunaan warna pada sebuah display adalah sebagai berikut[5]: 

a. Merah menunjukkan Larangan. 
b. Biru menunjukkan Petunjuk. 
c. Kuning menunjukkan Perhatian 

Menurut Sutalaksana (1979), terdapat hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa untuk 
huruf yang berwarnaputih dengan dasar hitam perbandingan 1:13,3 merupakan yang paling 
baik,dalam arti kata dapat dilihat dari tempat yang paling jauh terhadap yang lainnyayaitu dari jarak 
36,5 meter. Sedangkan untuk huruf yang berwarna hitam dengandasar putih, perbandingan 1:8 
merupakan perbandingan terbaik, yaitu dapat dilihatdari jarak 33,5 meter [5]. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini, akan diawali dengan melakukan tahap pertama yaitu perencanaan 
benchmarking. Dalam tahap ini dilakukan penelitian pendahuluan, perumusan masalah dan 
penetapan tujuan. Hasil observasi di PT. Katsushiro Indonesia yaitu kurangnya penerapan prinsip 
ergonomi pada proses pengelasan. Lalu pada tahap kedua yaitu mencari mitra benchmark. 
Perusahaan yang terpilih untuk menjadi tolak ukur yaitu PT. Komatsu Indonesia. Tahap ketiga yaitu 
melakukan observasi pada kedua perusahaan dan diidentifikasi kesenjangan yang terjadi. 
Kesenjangan yang terjadi yaitu aspek posture and movement, work station, consoles and work 
benches, safety sign, human error, dan air pollution. Kemudian tahap keempat yaitu menganalisa 
masing-masing kesenjangan yang terjadi. Setelah dilakukan analisa, maka akan dilakukan intervensi 
ergonomi untuk PT. Katsushiro Indonesia. Tahap terakhir yaitu tahap implementasi dengan 
memberikan usulan perbaikan untuk masalah yang dialami oleh PT. Katsushiro Indonesia. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 BenchmarkingPenerapanPrinsipErgonomipada PT. Katsushiro Indonesia terhadap 
PT. Komatsu Indonesia 

Dalampenelitianini, proses 
benchmarkingakandilakukandenganmengidentifikasikesenjangan-kesenjangan yang 
terjadimengenaipenerapanprinsipergonomipada proses pengelasan di PT. Katsushiro Indonesia 
terhadap PT. Komatsu Indonesia.Kesenjangan-kesenjangan yang terjadipada PT. Katsushiro 
Indonesia terhadap PT. Komatsu Indonesia. Kesenjangan yang terjadiyaitupadaposture & movement; 
work stations, consoles and work benches; human error; safety sign; danair pollution. 

4.2 Aspek Posture and Movement 

Pada PT. Katsushiro Indonesia dan PT. Komatsu Indonesia, postur tubuh pada proses 
welding menyesuaikan bentuk komponen yang akan di-welding. Postur yang dilakukan yaitu berdiri, 
duduk, dan masih ada yang berposisi jongkok. Namun pada aspek ini, peneliti menemukan 
kesenjangan antara PT. Katsushiro Indonesia dengan PT. Komatsu Indonesia. 
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Tabel 1. Kesenjangan pada Aspek Posture and Movement 

 

Berdasarkan kesenjangan yang terjadi pada tabel 1, diketahui bahwa terdapat kesenjangan 
pada bagian postur tubuh. Atas permasalahan yang ditemukan, maka dilakukan penilaian terhadap 
bahaya yang terjadi pada PT. Katsushiro Indonesia. Penilaian ini dilakukan pada salah satu proses 
pengelasan yaitu proses pengelasan Furukawa. Diketahui bahwa posisi postur tubuh pekerja 
dilakukan dengan posisi postur tubuh jongkok dan berdiri membungkuk. Untuk mengetahui keluhan 
yang terjadi pada segmen tubuh pekerja maka akan diidentifikasi dengan Nordic Body Map. Hasil 
dari kuesioner Nordic Body Map adalah terjadi keluhan terbanyak pada leher atas, leher bawah, 
punggung, pinggang, lutut kiri dan kanan, betis kiri dan kanan, pergelangan kaki kiri dan kanan, dan 
kaki kiri dan kanan. Kemudian akan dilakukan penilaian menggunakan metode OWAS dan 
REBA.Penilaian dengan metode OWAS dilakukan pada postur jongkok dan berdiri membungkuk. 
Berikut merupakan score OWAS pada kedua postur. 

Tabel 2. Penilaian Postur Tubuh dengan Metode OWAS 

 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penilaian dengan metode REBA. Penilaian dengan 
metode REBA dilakukan pada postur jongkok dan berdiri membungkuk. Berikut merupakan score 
REBA pada kedua postur. 

Tabel 3. Penilaian Postur Tubuh dengan Metode REBA 

 

 

 

 

Aspek Target PT. Komatsu Indonesia PT. Katsushiro Indonesia

Posture and 
movement

Postur kerja dalam proses pengelasan 
dapat dilakukan dalam berbagai posisi 
tergantung dengan bentuk dan ukuran 

benda kerja. Posisi yang tidak baik atau 
janggal untuk dilakukan yaitu posisi 

jongkok dan terlalu membungkuk. Posisi 
tersebut memberikan dampak yang tidak 

baik untuk tubuh pekerja, namun jika 
posisi tersebut sangat dibutuhkan dalam 

proses welding maka posisi tersebut 
dibatasi hanya 2 jam dan setelah itu 
harus melakukan pergantian posisi. 

Masih terdapat posisi janggal 
yang diperbolehkan pada saat 

pengelasan. Namun posisi 
janggal tersebut dibatasi dengan 

variasi pergerakan sehingga 
terdapat pergantian posisi. 

Terdapat rotasi pekerjaan ke 
stasiun kerja yang berbeda 
dilakukan setiap minggu 

sehingga posisi tubuh pekerja 
tidak monoton.

Terdapat posisi janggal yang 
dilakukan dalam waktu yang 

lama dikarenakan tidak adanya 
variasi pekerjaan yang dapat 
mempermudah pergantian 
posisi. Rotasi pekerjaan ke 

stasiun yang berbeda dilakukan 
setiap 6 bulan, hal tersebut 
menyebabkan posisi tubuh 
pekerja menjadi monoton.

Jongkok Berdiri dan Membungkuk
Back 4 4
Arms 1 1
Legs 5 2
Load 1 1

Result 4 2

Activity Description
Score

Jongkok Berdiri dan Membungkuk
Neck score 2 3
Trunk score 4 5
Legs score 4 1
Score A 8 7

0 0
Upper arm score 1 3
Lower arm score 1 2

Wrist score 1 2
Score B 2 5

0 0
1 1
8 9
9 10

Resiko yang tinggi, diperlukan 
investigasi dan perbaikan 

segera

Score

Table C score
Final REBA score

Recommendation
Resiko yang tinggi, diperlukan 

investigasi dan perbaikan 
segera

Neck, trunk 
and leg 
analysis

Load score

Arm and wrist 
analysis

Coupling score
Activity score

Activity Description
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4.3 Aspek Work Stations, Consoles , and Work Benches 

Komponen yang perlu dilas memiliki bentuk berbeda-beda baik kecil dan juga besar. Meja 
kerja yang digunakan haruslah menyesuaikan dengan ukuran benda kerja dan tubuh pekerja tersebut. 
Pada aspek ini, terjadi kesenjangan pada PT. Katsushiro dengan PT. Komatsu Indonesia. 

Tabel 4. Kesenjangan pada Aspek Work Stations, Consoles , and Work Benches 

 

Dari kesenjangan yang ditemukan, diketahui bahwa kesenjangan berada pada meja kerja 
(work benches). Dari masalah yang ditemukan, maka dilakukan analisa lebih lanjut mengenai meja 
kerja pada PT. Katsushiro Indonesia. Meja kerja yang diamati yaitu meja kerja proses pengelasan 
Furukawa. Meja kerja proses Furukawa terlalu rendah sehingga menyebabkan postur tubuh pekerja 
yang tidak natural dan memiliki resiko tinggi seperti yang sudah dibahas pada tahap sebelumnya. 
Selain itu, kurangnya fasilitas untuk mengecek alat las pada meja kerja yang menyebabkan pekerja 
mengecek alat las secara sembarangan dan kurangnya keamanan pada meja kerja karena tidak ada 
penyangga meja kerja sehingga benda dapat terjatuh. Adapun meja kerja yang berbahan besi dapat 
menyebabkan produk yang berbahan besi terdapat kecacatan. 

4.4 Aspek Safety Signs 

Kesenjangan yang terjadi pada aspek safety sign di PT. Katsushiro Indonesia terhadap PT. 
Komatsu Indonesia adalah jumlah safety sign pada PT. Katsushiro Indonesia sedikit. Safety signperlu 
berada pada lokasi dimana pekerja lalu lalang sehingga dapat dilihat sesering mungkin. Safety 
signbertuliskan mengenai petunjuk keamanan yang perlu dilakukan oleh pekerja. Hal ini akan 
menimbulkan rasa aman dan mengurangi kecelakaan pada saat kerja. 

4.5 Aspek Human Error 

PT. Komatsu Indonesia melakukan pelatihan pada seluruh pekerjanya agar dapat 
meramalkan potensi bahaya yang terjadi pada setiap operasi dalam kegiatan pekerjaan. Hasil dari 
ramalan bahaya tersebut dituangkan menjadi tabel HIRARC untuk dinilai bahayanya serta dilakukan 
tindakan pengendalian untuk mencegah bahaya tersebut terjadi. Sedangkan, pada PT. Katsushiro 
Indonesia terdapat kurangnya sistem pendeteksi bahaya oleh masing-masing pekerja. Penilaian 
bahaya belum dilakukan secara ke seluruh operasi dan stasiun kerja. Adapun tabel HIRARC yang 
digunakan hanya pada bahaya-bahaya yang sudah pernah terjadi sehingga tidak dilakukan 
pencegahan terhadap potensi bahaya yang belum terjadi. 

4.6 Aspek Air Pollution 

Kesenjangan yang terjadi yaitu proses pengelasan pada PT. Komatsu Indonesia 
menggunakan masker resipatory, sedangkan proses pengelasan PT. Katsushiro Indonesia 
menggunakan masker N95. Perbedaan dari kedua jenis masker tersebut adalah masker N95 cepat 
kotor dan harus diganti 2 sampai 3 kali dalam sehari, sedangkan masker resipatory dapat digunakan 
setiap waktu. Selain itu, penyerapan udara pada masker resipatory lebih baik dibandingkan masker 
N95. 

4.7 Usulan Perbaikan Aspek Posture and Movement  

Berdasarkan kesenjangan yang dialami oleh PT. Katsushiro Indonesia dengan PT. Komatsu 
Indonesia,usulan perbaikan posisi tubuh pekerja PT. Katsushiro Indonesia dengan mengadaptasi 
metode yang digunakan oleh PT. Komatsu Indonesia yaitu melakukan variasi posisi tubuh untuk 
membatasi durasi posisi tubuh yang janggal dan melakukan rotasi pekerjaan ke stasiun kerja lain 

Aspek Target PT. Komatsu Indonesia PT. Katsushiro Indonesia

Work stations, 
consoles, and work 

benches

Komponen yang perlu dilas memiliki 
bentuk berbeda-beda baik kecil dan juga 

besar. Meja kerja yang digunakan 
haruslah menyesuaikan dengan ukuran 
komponen dan tubuh pekerja tersebut. 

Menggunakan positioner , jig , 
dan meja kerja lainnya. Serta 

terdapat alat bantu untuk 
mencapai komponen berupa 

kursi dan tangga

Menggunakan positioner, jig , 
dan meja kerja lainnya. Namun, 
masih terdapat ketidakcocokan 
antara tinggi meja kerja dengan 
tubuh pekerja. Serta kurangnya 

fasilitas alat bantu tangga
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dalam seminggu sekali. Adapun penambahan meja kerja dan alat bantu yang sesuai dengan tubuh 
pekerja untuk mengurangi resiko bahaya pada pekerja. Pada proses pengelasan Furukawa, pekerja 
mengalami keluhan dan memiliki nilai resiko bahaya yang tinggi. Maka akan dilakukan perbaikan 
desain meja kerja yang akan dibahas pada tahap selanjutnya. 

4.8 Usulan Perbaikan Aspek Work Stations, Consoles , and Work Benches 

PT. Katsushiro Indonesia memiliki kesenjangan dengan PT. Komatsu Indonesia yaitu berupa 
kurangnya alat bantu berupa kursi dan meja dan terdapat ketidaksesuaian meja kerja dengan bentuk 
benda kerja dan ukuran tubuh pekerja. Usulan perbaikan pada aspek ini yaitu perlunya meninjau 
kesesuaian meja kerja dengan postur tubuh pekerja di proses pengelasan, serta penambahan fasilitas 
alat bantu berupa kursi dan tangga dengan berbagai ukuran. 

Setelah melakukan kritik atas desain fasilitas yang digunakan oleh proses pengelasan produk 
Furukawa, maka akan dilakukan usulan perbaikan berupa mendesain meja kerja pada pengelasan 
produk Furukawa. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode axiomate house of quality 
(AHOQ). Metode ini diawali dengan melakukan wawancara dan observasi dengan dengan kepala 
produksi, manager K3, dan operator proses pengelasan produk Furukawa untuk menemukan 
permasalahan yang terjadi. Setelah itu, akan dilakukan identifikasi kebutuhan konsumen yang 
diinterprestasikan menjadi customer attributes. 

Tabel 5. Customer Attributes Pekerja Pengelasan Furukawa 

 

Setelah mengumpulkan data customer attributes, selanjtnya adalah membuat domain 
functional requirements. 

Tabel 6. Functional Requirements 

 
 

Penentuan constraint berfungsi sebagai kontrol dalam tahap pengembangan produk.. Berikut 
merupakan identifikasi constraint dari functional requirements: 

FR1 = Meja yang fleksibel ; FR2 = Meja yang menghindari cacat produk 

FR3 = Meja dengan fasilitas safety ; FR4 = Meja dengan fasilitas tempat pengecekan las 

Setelah penentuan constraints, tahap selanjutnya yaitu menentukan desain pamareter (DP). 

 

 

 

 

 

 

Customer Attributes Functional Requirement
Meja kerja dapat diatur sesuai ukuran produk dan tubuh pekerja
Meja kerja yang menyamankan tubuh pekerja
Meja kerja tidak merusak produk
Meja kerja dapat menjaga kualitas produk

Meja kerja menjamin keamanan pekerja
3. Meja kerja dengan fasilitas untuk meningkatkan 
safety  pekerja

Meja yang menyediakan tempat pengecekan alat las
4. Meja kerja dengan fasilitas tempat pengecekan 
alat las

1. Meja kerja dapat fleksibel

2. Meja kerja dapat menghindari kecacatan pada 
produk
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Tabel 7. Desain Parameter 

 
Tahap selanjutnya yaitu menyusun Axiomatic House of Quality (AHOQ). Tahap pertama 

yaitu perumusan matriks desain untuk menggambarkan hubungan antara desain paramater (DPs) dan 
functional requirements (FRs). 

Tabel 8. Matriks Hubungan FR dan DP 

 
 

Korelasi matriks dilakukan untuk mengetahui dependensi antar DPs. Berikut merupakan 
korelasi antar desain parameter. 

Tabel 9. Korelasi antar desain parameter 

 
Tahappenambahan constraint dilakukansetelahkorelasiantardesain parameter 

sudahdiketahui. 

Tabel 10. Constraint pada FR 

 

 
 

FRs/DPs DP1 DP2 DP3 DP4
FR1 1 0 0 0
FR2 0 1 0 0
FR3 0 0 1 0
FR4 0 0 0 1

FRs/DPs DP1 DP2 DP3 DP4
FR1 1 0 0 0
FR2 0 1 0 0
FR3 0 0 1 0
FR4 0 0 0 1

Constraints

Meja kerja dapat fleksibel Y N N N

FRs/DPs DP1 DP2 DP3 DP4
FR1 1 0 0 0
FR2 0 1 0 0
FR3 0 0 1 0
FR4 0 0 0 1

Meja kerja dapat 
menghindari kecacatan pada 

produk
N Y N N

Constraints

FRs/DPs DP1 DP2 DP3 DP4
FR1 1 0 0 0
FR2 0 1 0 0
FR3 0 0 1 0
FR4 0 0 0 1

Meja kerja dengan fasilitas 
untuk meningkatkan safety 

pekerja
N N Y

Constraints

N

FRs/DPs DP1 DP2 DP3 DP4
FR1 1 0 0 0
FR2 0 1 0 0
FR3 0 0 1 0
FR4 0 0 0 1

Meja kerja dengan fasilitas 
tempat pengecekan alat las

N N N

Constraints

Y
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Selanjutnya yaitu tahap evaluasi dilakukan demi memastikan kebutuhan konsumen 
terpenuhi dalam desain yang akan dibuat. Setelah itu akan dilakukan konsep desain produk 
menggunakan morphological chart. 

Tabel 11. Morphological Chart 

 

 
 

Alternatif-alternatif yang sudah diidentifikasikan akan digabung menjadi konsep 
pengembangan meja kerja. Gabungan alternatif konsep tersebut menjadi 16 kombinasi konsep. 
Berikut adalah konsep-konsep hasil gabungan alternatif tahap sebelumnya. 
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Tabel 11. Alternatif Konsep Meja Pengelasan 

 

 
 

Konsep 1

Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 7 cm pada 

ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk 
pengecekan alat las.

Konsep 2

Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 7 cm pada ujung 
meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk pengecekan 

alat las.

Konsep 3

Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 3 cm pada 

ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk 
pengecekan alat las.

Konsep 4

Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 3 cm pada ujung 
meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk pengecekan 

alat las.

Konsep 5

Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 7 cm pada 

ujung meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk pengecekan alat 
las

Konsep 6
Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 7 cm pada ujung 
meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk pengecekan alat las

Konsep 7

Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 3 cm pada 

ujung meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk pengecekan alat 
las

Konsep 8
Meja terpisah dan memiliki lock pin sehingga dapat diatur manual, memiliki penghalang 
antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 3 cm pada ujung 
meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk pengecekan alat las

Konsep 9

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 7 

cm pada ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk 
pengecekan alat las.

Konsep 10

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 7 cm 
pada ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk 

pengecekan alat las.

Konsep 11

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 3 

cm pada ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk 
pengecekan alat las.

Konsep 12

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 3 cm 
pada ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk 

pengecekan alat las.

Konsep 13

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 7 

cm pada ujung meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk 
pengecekan alat las

Konsep 14

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 7 cm 

pada ujung meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk 
pengecekan alat las

Konsep 15

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 3 

cm pada ujung meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk 
pengecekan alat las

Konsep 16

Meja menggunakan fasilitas hydraulic  untuk mengatur ketinggian meja dan motor 
sebagai penggeraknya,serta sliding table  untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa plastik, memiliki penyangga setinggi 3 cm 

pada ujung meja, memiliki kotak besi yang menempel pada meja kerja untuk 
pengecekan alat las



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

109 

 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan seleksi konsep pada alternatif konsep yang sudah 
dikembangkandengan concept screening matrix dan concept scoring matrix. 

Tabel 12. Concept Screening Matrix 

 
 

Tabel 13. Tingkat Kepentingan Kebutuhan Konsumen 

 
 

Tabel 13. Concept Scoring Matrix 

 
 

Hasil dari concept scoring matrix adalah konsep 9 yang terpilih dengan rating dan weight 
score terbesar. Lalu dilanjutkan dengan pengujian konsep yaitu diskusi dengan pihak perusahaan PT. 
Katsushiro Indonesia selaku Manager Welding Training Center. Hasil diskusi mengenai konsep 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Meja kerja dapat diatur sesuai 
ukuran produk dan tubuh pekerja

+ + + + + + + + + + + + + + + +

2
Meja kerja yang menyamankan tubuh 
pekerja

- - - - - - - - + + + + + + + +

3 Meja kerja tidak merusak produk + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

4
Meja kerja dapat menjaga kualitas 
produk

+ - + - + - + - + - + - + - + -

5
Meja kerja menjamin keamanan 
pekerja

+ + 0 0 + + 0 0 + + 0 0 + + 0 0

6
Meja yang menyediakan tempat 
pengecekan alat las

+ + + + - - - - + + + + - - - -

4 1 4 1 4 1 4 1 6 2 5 3 5 3 4 2
0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2
1 2 1 2 2 3 2 3 0 1 0 1 1 2 1 2
3 -1 3 -1 2 -2 2 -2 6 1 5 2 4 1 3 0
4 8 4 8 5 9 5 9 1 6 2 5 3 6 4 7

NO NO NO NO NO NO NO NO YES NO YES NO YES NO NO NO

Total 0
Total -

Net score
Rank

Continue

Kriteria
Alternatif konsep

Total +

No

Meja kerja dapat diatur sesuai ukuran produk dan tubuh pekerja 5 21%

Meja kerja yang menyamankan tubuh pekerja 5 21%

Meja kerja tidak merusak produk 3 13%

Meja kerja dapat menjaga kualitas produk 4 17%

Meja kerja menjamin keamanan pekerja 4 17%

Meja yang menyediakan tempat pengecekan alat las 3 13%

Total 24 100%

Tingkat 
Kepentingan

Customer Attributes Bobot

R WS R WS R WS

1
Meja kerja dapat diatur sesuai ukuran produk dan 
tubuh pekerja

21% 5 1,0417 5 1,0417 5 1,0417

2
Meja kerja yang menyamankan tubuh pekerja

21% 5 1,0417 5 1,0417 5 1,0417

3 Meja kerja tidak merusak produk 13% 4 0,5 4 0,5 4 0,5

4 Meja kerja dapat menjaga kualitas produk 17% 4 0,6667 4 0,6667 3 0,5

5 Meja kerja menjamin keamanan pekerja 17% 5 0,8333 2 0,3333 3 0,5

6 Meja yang menyediakan tempat pengecekan alat las 13% 4 0,5 4 0,5 2 0,25

100% 27 4,5833 24 4,0833 22 3,8333

2 3
YES NO NO

Rank
Continue

1

Bobot
Konsep 9 Konsep 11 Konsep 13

Total

No Kriteria
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produk ini adalah harus adanya lock pin yang berbahan besi dan kuat pada kaki meja agar meja kerja 
tahan dan tidak turun dengan sendirinya. 

Konsep terpilih yaitu meja menggunakan fasilitas hydraulic untuk mengatur ketinggian meja 
dan motor sebagai penggeraknya,serta sliding table untuk mengatur kepanjangan meja, memiliki 
penghalang antara meja dan produk berupa balok kayu, memiliki penyangga setinggi 7 cm pada 
ujung meja, memiliki wadah untuk kotak besi yang dapat dilepas-pasang untuk pengecekan alat las. 

Data anthropometri yang digunakan yaitu ukuran tubuh penduduk Indonesia pada D5 atau 
tinggi pinggul, hal tersebut bertujuan agar meja kerja dapat sesuai dengan rata-rata penduduk 
Indonesia. Persentil yang digunakan yaitu persentil ke-95 sebagai tinggi standar meja kerja. Tinggi 
pinggul penduduk Indonesia dengan persentil 95 yaitu 120 cm. Meja dapat diatur menjadi lebih 
rendah sampai berukuran 35 cm. Berdasarkan data anthropometri pekerja dan mempertimbangkan 
segi pengelasan, Berikut merupakan desain meja kerja yang terpilih. 

 
Gambar 2. Desain Produk Konsep Terpilih 

 

Hasil dari desain produk terpilih akan diimplementasikan dengan software CATIA untuk 
membandingkan postur tubuh sebelum perbaikan dengan sesudah perbaikan. 

 

 
 

Gambar 3. Implementasi meja kerja baru dengan software CATIA 

 

Berikut merupakan perbandingan penilaian postur tubuh sebelum dan sesudah perbaikan 
menggunakan metode OWAS dan REBA. 
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Tabel 14. Perbandingan Penilaian Sebelum dan Sesudah Perbaikan dengan OWAS 

 
 

Tabel 15. Perbandingan Penilaian Sebelum dan Sesudah Perbaikan dengan REBA 

 
 

4.9 Usulan Perbaikan Aspek Safety Sign 

Setelah mengetahui kesenjangan yang dialami oleh PT. Katsushiro Indonesia dengan PT. 
Komatsu Indonesia, maka dapat menggunakan metode penerapan best practice pada PT. Katsushiro 
Indonesia. Maka disarankan untuk PT. Katsushiro Indonesia untuk memperbanyak safety sign pada 
jalan-jalan yang sering dilewati oleh pekerja. Safety sign harus dirancang sesuai dengan standar yang 
berlaku. 

 

Gambar 3. Contoh Desain Safety Sign untuk PT. Katsushiro Indonesia 

 

Jongkok Berdiri dan Membungkuk Sesudah perbaikan
Back 4 4 1
Arms 1 1 1
Legs 5 2 1
Load 1 1 1

Result 4 2 1

Recommendation
Perlu perbaikan sekarang 

juga
Perlu perbaikan Tidak perlu perbaikan

Activity Description
Score

Jongkok Berdiri dan Membungkuk Sesudah perbaikan
Neck score 2 3 2
Trunk score 4 5 1
Legs score 4 1 1
Score A 8 7 2

0 0 0
Upper arm score 1 3 2
Lower arm score 1 2 1

Wrist score 1 2 2
Score B 2 5 2

0 0 0
1 1 1
8 9 2
9 10 3

Activity Description
Score

Resiko kecil, masih 
dapat dipertahankan

Neck, trunk 
and leg 
analysis

Load score

Arm and wrist 
analysis

Coupling score
Activity score
Table C score

Final REBA score

Recommendation
Resiko yang tinggi, 

diperlukan investigasi dan 
perbaikan segera

Resiko yang tinggi, diperlukan 
investigasi dan perbaikan 

segera
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Gambar 4. Contoh Desain Safety SignKondisi Palu untuk PT. Katsushiro Indonesia 

Pada gambar 3 dan 4 menunjukkan contoh papan safety sign yang dapat digunakan PT. 
Katsushiro Indonesia untuk memberitahukan contoh kondisi yang baik dan kondisi yang buruk. 
Warna putih sebagai tanda pemberitahuan dan warna kuning sebagai tanda peringatan atau perhatian. 
Untuk huruf yang berwarna hitam dengandasar putih, perbandingan 1:8 merupakan perbandingan 
terbaik, yaitu dapat dilihatdari jarak 33,5 meter. Dengan menggunakan rumus untuk menentukan 
tinggi huruf, lebar huruf, tebal huruf, dan jarak antara dua huruf, maka didapatkan ukuran sebagai 
berikut: 

Tabel 16. Ukuran Huruf untuk Safety Sign 

 
 

4.10 Usulan Perbaikan Aspek Human Error  

PT. Komatsu Indonesia melakukan penilaian bahaya secara proaktif atau dilakukan sebelum 
bahaya terjadi. Potensi bahaya yang terjadi dituliskan pada tabel HIRARC untuk diberikan penilaian 
dan pengendalian yang dibutuhkan Sedangkan PT. Katsushiro Indonesia melakukan penilaian 
bahaya secara reaktif atau dilakukan setelah bahaya terjadi, tabel HIRARC dibuat sebatas bahaya 
yang sudah pernah terjadi sehingga tidak ada tindakan pencegahan.Usulan perbaikan yang dapat 
diberikan pada PT. Katsushiro Indonesiayaitu dapat menerapkan sistem yang dijalankan oleh PT. 
Komatsu Indonesia yaitu mendeteksi bahaya pada seluruh operasi sehingga penilaian bahaya bersifat 
proaktif serta dapat dilakukan pengendalian bahaya sebelum kecelakaan terjadi. Setiap peramalan 
bahaya yang ditemukan dituliskan pada tabel HIRARC dan dipajang pada mading yang terletak pada 
setiap kelompok kerja di lantai produksi. 

 

4.11 Usulan Perbaikan Aspek Air Pollution   

PT. Katsushiro Indonesia menggunakan masker N-95 dalam pengendalian bahaya polusi 
udara, sedangkan PT. Komatsu Indonesia menggunakan masker respirator. Perbedaan dari kedua 
jenis masker tersebut adalah masker N95 cepat kotor dan harus diganti 2 sampai 3 kali dalam sehari, 

Tinggi huruf (H) 0,1675
Tinggi huruf kecil (h) 0,111667
Lebar 0,111667
Jarak antara 2 huruf 0,041875
Lebar huruf besar 0,111667
Lebar huruf kecil 0,074444
Tebal huruf besar 0,027917
Tebal huruf kecil 0,018611
Jarak antara baris antar kalimat 0,111667
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sedangkan masker resipatory dapat digunakan setiap waktu. Selain itu, penyerapan udara pada 
masker resipatory lebih baik dibandingkan masker N95.Maka usulan perbaikan untuk PT. 
Katsushiro Indonesia untuk menggunakan masker respirator untuk proses ini.Adapun dalam proses 
produksi perlu menggunakan sistem local exhaust ventilation pada lantai produksi untuk mengurangi 
gas-gas berbahaya. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Terdapat kesenjangan antara PT. Katsushiro Indonesia terhadap PT. Komatsu Indonesia 

yaitu dalam aspek posture and movement; work stations, consoles, and work benches; 
human error; safety sign; dan air pollution. 

2. Berdasarkan hasil identifikasi dengan OWAS, operator pengelasan Furukawa pada PT. 
Katsushiro Indonesia mendapat nilai 4 pada postur jongkok yaitu membutuhkan perbaikan 
secepatnya dan mendapat nilai 2 pada postur berdiri membungkuk yaitu perbaikan 
diperlukan dalam waktu dekat. 

3. Berdasarkan hasil identifikasi dengan REBA, operator pengelasan Furukawapada PT. 
Katsushiro Indonesia mendapat nilai 9 pada postur jongkok yaitu resiko tinggi, diperlukan 
tindakan perbaikan segera, serta mendapat nilai 10 pada postur berdiri membungkuk yaitu 
resiko tinggi sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera. 

4. Intervensi ergonomi yang dilakukan adalah usulan desain meja kerja pada pengelasan 
Furukawa. Desain yang diusulkan merupakan meja dengan pengatur ketinggian meja berupa 
hydraulic dengan motor penggerak yang dapat diatur dengan remote, pengatur panjang meja 
dengan sliding table, penghalang meja kerja dengan produk berupa balok kayu, penyangga 
pada ujung meja setinggi 7 cm, dan wadah untuk kotak besi  yang dapat dilepas pasang untuk 
pengecekan alat las. 

5. Hasil implementasi menggunakan desain meja kerja baru, nilai postur tubuh menggunakan 
metode OWAS yaitu 1, tidak memerlukan perbaikan. Serta dengan menggunakan metode 
REBA yaitu 3, resiko kecil dan bisa dipertahankan. 

6. Pada aspek safety sign, dilakukan perancangan desain safety sign yaitu berupa safety sign 
untuk kondisi benar dan salah dan safety sign untuk kondisi palu yang benar dan salah. 

7. Pada aspek human error, dilakukan perancangan tabel HIRARC pada salah satu stasiun 
kerja.  

8. Pada aspek air pollution, diberikan saran perbaikan yaitu berupa perlu mengganti masker 
N95 menjadi maker respiratory dan diperlukan local exhaust ventilation pada masing-
masing stasiun kerja di lantai produksi pengelasan. 
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Abstrak 

Kualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 
pelanggan .PT. Plasindo Elok bergerak di bidang industri plastik yaitu memproduksi pelindung pipa tubular 
pin dan box yang dapat melindungi lubang pipa. Perusahaan sangat memperhatikan kualitas produk, namun 
dalam proses produksinya masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam mencapai tingkat kualitas 
yaitu tingginya persentase cacat pada proses produksi Composite Protector 7” BTC Box. Tujuan penilitian ini 
adalah meminimasi tingkat cacat pada proses produksi Composite Protector 7” BTC Box. Dalam penelitian 
ini, metode yang digunakan adalah Statistical Process Control (SPC) dan Fuzzy Failure Mode And Effect 
Analysis (Fuzzy FMEA). Dari pengolahan data dengan menggunakan SPC didapatkan kapabilitas proses 
untuk nilai Cp dan Cpk kurang dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas prosesnya rendah dan proses 
menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga diperlukan analisis penyebab kegagalan 
dengan menggunakan metode FMEA dan penggunaan logika fuzzy. Dengan menggunakan metode ini dapat 
mencegah atau mendeteksi lebih dini dari kerusakan yang dialami dan dapat menentukan jenis kerusakan yang 
harus diprioritaskan, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk mengurangi penyebab terjadinya 
cacat pada perusahaan. Adapun hasil analisis dari pembahasan menunjukkan bahwa permasalahan terbesar 
dialami pada proses moulding karena memiliki nilai FRPN tertinggi yaitu sebesar 821. 
Kata kunci: SPC, FMEA, Fuzzy FMEA 
 
Pendahuluan 
 PT. Plasindo Elok merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri plastik. 
Perusahaan ini memproduksi pelindung pipa tubular pin dan box yang dapat melindungi lubang pipa 
dari air, debu dan bahan lain serta memiliki kemampuan untuk mencegah pipa berkarat. 
Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Plasindo Elok yaitu masih tingginya persentase cacat pada 
proses produksi Composite Protector 7” BTC Box.SelamabulanDesember 2017 – Februari 2018 
proses produksiComposite Protector 7” BTC Box menghasilkanprodukdenganpersentasecacat yang 
tinggiyaitusebesar 2,36%, sedangkan standar maksimal persentase cacat yang diberikan oleh 
perusahaan yaitu 1,5% dari total produksi. Peningkatan kualitas diperlukan untuk mengurangi cacat 
produk yang dihasilkan sehingga dapat menciptakan produk yang memiliki daya saing yang tinggi. 
Salah satu cara untuk meminimasi cacat dan meningkatkan kualitas produk adalah dengan 
menerapkan metode Statistical Process Control (SPC) dan Fuzzy Failure Mode And Effect Analysis 
(Fuzzy FMEA). Tujuan penelitian ini adalah memberikan usulan perbaikan proses produksi untuk 
meningkatkan kualitas sehingga dapat meminimasi tingkat cacat pada produk Composite Protector 
7” BTC Box. 

 
Studi Pustaka  
 Kualitas merupakan keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 
kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas membutuhkan perhatian khusus 
baik oleh produsen maupun konsumen dalam hal produk, harga, dan juga pelayanan [1]. 
 SPC merupakan suatu teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa 
proses memenuhi standar, SPC juga digunakan untuk mengawasi standar kualitas produk, membuat 
pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selama produk sedang diproduksi [2]. SPC dilakukan 
untuk mengetahui stabilitas proses dengan menggunakan peta-peta kendali. Dan untuk melihat 
kemampuan sebuah proses dalam menghasilkan produkmaka dibuat kapabilitas proses untuk 
menentukan Cp dan Cpk. 
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 FMEA merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan terjadi 
dalam sebuah sistem, desain, proses, atau pelayanan (service). Identifikasi kegagalan potensial 
dilakukan dengan cara pemberian nilai atau skor masing – masing moda kegagalan berdasarkan atas 
tingkat kejadian (occurrence), tingkat keparahan (severity), dan tingkat deteksi (detection) [3]. 
 Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepatuntuk memetakan suaturuang input kedalam suatu 
ruang output. Terdapat beberapaalasanmengapa orang menggunakanlogikafuzzy, antara lain [4] : 1) 
Konseplogikafuzzymudahdimengerti; 2) Logika fuzzy sangatfleksibel; 3) 
Logikafuzzymemilikitoleransiterhadap data-data yang tidaktepat; 4) Logika fuzzy mampu 
memodelkan fungsi-fungsi non-linier yang sangatkompleks; 5) Logikafuzzy dapat membangun dan 
mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 
pelatihan; 6) Logikafuzzy dapatbekerjasamadenganteknik-teknikkendalisecarakonvensional; 7) 
Logikafuzzy didasarkanpadabahasaalami. 

 
Metodologi Penelitian  
 Penelitian dengan menggunakan metode SPC dan Fuzzy FMEA pada produk Composite 
Protector 7” BTC Box di PT. Plasindo Elok dilakukan secara bertahap danbertujuan agar 
pelaksanaan penelitian dapat terarah dan terselesaikan dengan baik dan benar. Tahapan pertama yang 
dilakukan adalah penelitian pendahuluan dan studi pustaka. Tahap kedua adalah perumusan masalah. 
Tahap ketiga adalah membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi atau 
meminimasi tingkat cacat yang terjadi pada produk produk Composite Protector 7” BTC Box. 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data-data yang diperlukan dalam penelitian 
terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakanyaitudata cacat 
produk, data kecacatan produk dan data diameter produk beserta hasil wawancara dari pihak 
perusahaan. Sedangkan data sekunder yaitusejarah perusahaan, visi dan misi dan sistem 
manufaktur.Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, selanjutnya melakukan pengolahan 
datadenganmenggunakan metode SPCdan Fuzzy FMEA. SPC dilakukan untuk mengetahui stabilitas 
proses dengan menggunakan peta-peta kendali. Kemudianuntuk melihat kemampuan sebuah proses 
dalam menghasilkan produk dibuat kapabilitas proses untuk menentukan nilaiCp dan Cpk.Tahap 
selanjutnya adalah melakukan analisis akar penyebab masalah menggunakan fishbone diagram. 
Setelah itu pembuatan tabel FMEA dengan mengidentifikasi potensi kegagalan pada setiap proses 
dengan menentukan nilai tingkat severity, occurrence dan detection serta melakukan perhitungan 
nilai RPN. Tahap selanjutnya adalah menggunakan logika fuzzydengantigatahapyaituproses 
fuzzifikasi dengan fungsi keanggotan, evaluasi input nilai severity, occurrence, detection dengan 
fuzzy rules dan proses defuzzifikasi yaitu mengubah fuzzy outputs menjadi crips outputs. Pada proses 
defuzzifikasi dengan komposisi aturan MAMDANI menggunakan metode centroid dimana pada 
metode ini solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy.Kemudian tahap 
selanjutnya adalah menentukan peringkat dan kategori berdasarkan nilai FRPN. Pada tahap ini dilihat 
peringkat tertinggi untuk dilihat penyebab kegagalan proses yang harus diprioritaskan untuk 
diselesaikan. Setelah melakukan pengolahan data, kemudian melakukan analisis data dari hasil 
pengolahan data. Analisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan serta 
memberikan usulan perbaikan kualitas terhadap permasalahan yang diteliti kepada perusahaan. 

 
Hasil dan Pembahasan  
 Diagram pareto digunakan untuk mengetahui gambaran statistik penyebab masalah yang 
menjadi fokus awal untuk dipecahkan [2]. Gambar 1 merupakan pemetaan faktor penyebab dari cacat 
produk Composite Protector 7” BTC Box. Pada diagram pareto diatas dapat dilihat jenis kecacatan 
dominan terdapat pada produk berlubang dengan persentase sebesar 31,9%, bentuk oval dengan 
persentase sebesar 25,0%, gompel dengan persentase sebesar 16,7%, dan crack dengan persentase 
sebesar 15,3%. 
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Gambar 1. Diagram Pareto Jenis Kecacatan Pada Produk Composite Protector 7” BTC Box 

 
 Padapenelitian yang dilakukan, petakendaliatribut yang digunakanadalahpetakendali P 
danpetakendali U.Petakendali P digunakanuntukmengendalikanproporsidari item-item yang 
tidakmemenuhisyaratspesifikasi yang ditetapkan yang berartidikategorikancacat. 
Pengamatandilakukanselama 20 haripadabulan Mei 2018 dengansampel yang berbeda-
bedasetiapharinya.Gambar 2 menunjukkanhasilperhitunganpetakendali P yang 
digambarkankedalamsebuah plot.Berdasarkan plot data padaGambar 2 terlihatbahwaterdapatsatu 
data yang beradadiluarbataskendali (out of control) yaitupada data ke-6, 
sehinggaperludiambiltindakankorektifataurevisidenganmenghilangkan data-data out of 
controluntukmemperbaiki proses yang ada agar seluruh data beradadalambataskendali. Gambar 3 
menunjukkanhasilperhitunganpetakendali P setelahrevisi yang digambarkankedalamsebuah 
plot.Berdasarkan plot data padaGambar 3 terlihatbahwaseluruh data sudahberadadalambataskendali 
(in control). Hal inimenunjukkanbahwa proses yang terjaditelahberjalandenganbaikdanstabil. 

 
                    Gambar 2. PetaKendali P      Gambar 3. PetaKendali P Setelah Revisi 
 
 Tahap selanjutnya adalah perhitungan jumlah kecacatan yang terdapat pada produk Composite 
Protector 7” BTC dengan menggunakan peta kendali U. Peta kendali U digunakan untuk melihat 
apakah kecacatan yang terjadi dalam produk masih dalam batas kendali atau diluar batas kendali. 
Pengamatandilakukanselama 20 haripadabulan Mei 2018.Gambar 4 
menunjukkanhasilperhitunganpetakendali U yang digambarkankedalamsebuah plot.Berdasarkan 
plot data padaGambar 4 terlihatbahwaseluruh data sudahberadadalambataskendali (in control). Hal 
inimenunjukkanbahwa proses yang terjaditelahberjalandenganbaikdanstabil. 
 

 
Gambar 4. PetaKendali U ProdukComposite Protector 7” BTC Box 

  
 Pada penelitian ini, selain cacat atribut terdapat juga cacat variabel. Karakteristik kualitas 
variabel ditentukan berdasarkan ukuran diameter dari produk Composite Protector 7” BTC Box. 
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Kualitas variabel tersebut ditentukan dari standar spesifikasi yang 
telahditetapkanolehperusahaan.Peta kendali yang digunakan adalah peta kendali X dan R. R 
digunakan untuk memantau proses-proses yang mempunyai dimensi-dimensi kontinu. Diagram 
Xmenunjukkan apakah perubahan telah terjadi pada kecenderungan pusat dari suatu proses [2]. 
 Perusahaan memilikikriteriakualitas diameter produkComposite Protector 7” BTC 
Box.Padapenelitianiniterdapat 3 spesifikasi diameter yang berbeda-bedadenganbatastoleransi yang 
samayaitu 2 mm. Ditetapkanspesifikasinyaadalah 198 mm, 111 mm dan 166 mm. 
Pengamatandilakukansebanyak 30 kali pengamatanselamabulan Mei 2018 dansetiap kali 
pengamatandilakukanpengambilan 5 sampel. Berdasarkan plot data padaGambar 5 
menunjukkanhasilperhitunganpetakendaliX dan R ukuran diameter 198 mm yang 
digambarkankedalamsebuah plot. PadaGambar 5 terlihatbahwaseluruh data 
sudahberadadalambataskendali (in control). Hal inimenunjukkanbahwa proses yang 
terjaditelahberjalandenganbaikdanstabil.PadapetakendaliX dan R ukuran diameter 111 mm dan 166 
mm data jugasudahberadadalambataskendali. 
 

 

Gambar 5. PetaKendali dan R Ukuran Diameter 198 mm 
 

 Data-data yang telah berada dalam batas kendali,kemudian dilakukan perhitungan kapabilitas 
proses. Kapabilitas prosesbertujuan untuk mengukur kapabilitas atau kemampuan sebuah proses 
dalam menghasilkan produk yang dapat memenuhi kriteria dan standar berupa spesifikasi akhir dari 
produk yang telah ditetapkan [5]. Berdasarkan hasil dengan menggunakan Minitab,diperoleh nilai 
Cp untuk ukuran diameter 198 mm adalah 0,59 dan nilai Cpk adalah 0,56. Nilai Cp untuk ukuran 
diameter 111 mm adalah 0,52 dan nilai Cpk adalah 0,50. Dan nilai Cp untuk ukuran diameter 166 
mm adalah 0,49 dan nilai Cpk adalah 0,42. Dari ketiga kapabilitas proses tersebut memiliki nilai Cp 
dan Cpk kurang dari 1. Hal ini menunjukan bahwa masing-masing ukuran diameter memiliki 
kapabilitas proses rendah dan proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. 
 Diagram ishikawa digunakan untukmengidentifikasi penyebab-penyebab dari suatu masalah 
dan memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas. Pembuatan diagram ini 
berdasarkan jenis kecacatan dominan yang terjadi pada produk Composite Protector 7” BTC Box 
dimana jenis kecacatannya adalah gompel, berlubang, bentuk oval dan crack.Dari hasil pembuatan 
diagram ishikawa dengan empat jenis kecacatan tersebut didapatkan beberapa faktor penyebab 
kecacatan yaitu faktor materialyang disebabkan karena material lembab atau basah, kualitas material 
dan pelat kurang baik. Faktor machine disebabkan karena performansi mesin menurun dan mesin 
tidak tersetting dengan baik. Faktor mandisebabkan karena operator kurang berhati-hati, operator 
tidak fokus dan operator tidak teliti. Faktor method disebabkan karena proses pemindahan produk 
tidak dilakukan dengan hati-hati dan pemasangan mold pada mesin tidak pas. Dan faktor 
environmentdisebabkan karena sirkulasi udara yang kurang baik. 
 FMEA merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan yang 
terjadi pada proses.Pembuatantabel FMEA 
dilakukandenganwawancarakepadakepalaproduksiuntukmengetahuijeniskegagalanpada proses, 
efek yang ditimbulkandarikegagalanpada proses, penyebabdarikegagalan proses dankontrol yang 
dilakukan. Identifikasikegagalanpotensialdilakukandengancarapemberiannilaiatauskormasing-
masingmodakegagalanberdasarkantingkatkeparahan (severity), tingkatkejadian (occurrence), 
dantingkatdeteksi (detection) padasetiapjenis proses produksiComposite Protector 7” BTC Box. 
Ketigaindekstersebutdiberikandiberikannilai1-10.KemudiandilakukanperhitunganRisk Priority 
Number (RPN) dimana RPN merupakan hasil perkalian bobot dari nilai severity, occurrance 
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dandetection.Pada Tabel 1 nilai RPN tertinggi pada produk Composite Protector 7” BTC Box terjadi 
pada proses moulding dengan jenis kecacatan berlubangdiperoleh nilai RPN sebesar 504.Penyebab 
kegagalan proses disebabkan karena material lembab atau basah dan oli mesin yang terlalu panas. 
 

Tabel 1.TabelFailure Mode Effect and Analysis (FMEA) 

 
 Penggunaan FMEA konvensional memiliki beberapa kelemahan yaitu pernyataan FMEA sering 
bersifat subyektif, sehingga perlu diterapkan metode lain untuk menutupi kelemahan metode FMEA 
yaitu dengan penggunaan logika fuzzy. Dengan menggunakan logika fuzzy akan memperoleh hasil 
yang lebih akurat dibandingan dengan menggunakan metode FMEA konvensional. Pada logika fuzzy 
penilaian faktor-faktor mode kegagalan yaitu severity, occurrence dan detection yang terdapat pada 
FMEA konvensional akan digunakan sebagai variabel input sehingga ketiga faktor tersebut akan 
mempunyai nilai keaggotaan. Menurut Puente, nilai input severity, occurrence dan 
detectionmemiliki range 1-10 dengan kategori yang terbagi menjadi 5 kategori yaitu Very Low, Low, 
Moderate, High dan Very High. Pada FRPN memiliki range 1-1000 dengan kategori yang terbagi 
menjadi 9 kategori yaitu Very Low, Very Low-Low, Low, Low-Moderate, Moderate,Moderate-High, 
High,High-Very High, Very High [6]. Kombinasi dari variabel input tersebut akan berpengaruh 
terhadap variabel output yaitu FRPN. Padalogika fuzzy menggunakanaturan-
aturanfuzzyyaitudenganif-then rulesdanrules dibuatdenganmengkombinasikan input dan parameter 
yang ada. Terdapat 3 variabel input yaituseverity, occurrencedandetection. Padamasing-
masingvariabel input terdiridari 5 kategoriyaituVery Low, Low, Moderate, High, Very 
Highsehinggadiperoleh 125 rules yang dihasilkan.Setelahselesaidaripembuatan 125 
aturanfuzzy,tahapselanjutnyaadalah proses defuzzifikasiyang bertujuanuntukmelihatdari 125 
aturanfuzzyapakahterdapatdaerahimplikasi. Proses fuzzifikasidengankomposisiaturan MAMDANI 
menggunakanmeteodecentroid yaitudengancaramengambiltitikpusatdaerahfuzzy. 
Kemudianmenentukanperingkatdankategoriberdasarkannilai FRPN seperti yang terlihatpadaTabel 
2.Padatahapinidilihatperingkattertinggiuntukdilihatpenyebabkegagalan proses yang 
harusdiprioritaskanuntukdiselesaikan. 
 
 
 

Jenis proses
Jenis kegagalan pada 

proses

Efek yang ditimbulkan 
dari kegagalan pada 

proses
S Penyebab dari kegagalan proses O Kontrol yang dilakukan D RPN

Material lembab atau basah 9
Material dikeringkan dengan sinar 

matahari atau oven
8 504

Operator lalai dikarenakan terburu-
buru dalam menyelesaikan 

pekerjaan
7

Memberikan pengarahan kepada 
operator dan dilakukan 

pengawasan kerja pada operator 
secara berkala

6 294

Kualitas material kurang bagus 5
Memberikan konfirmasi kepada 

bagian quality control dan 
dilakukan pengawasan material

3 105

Oli mesin yang terlalu panas 8 Dilakukan maintanance 9 504

Blank  berbentuk oval
Produk tidak dapat di 
gunakan dan harus di 

rework
7

Operator tidak teliti saat 
pemasangan mould (cetakan) 

pada mesin
6

Pengawasan secara berkala oleh 
bagian kepala produksi

6 252

Kualitas material kurang bagus 7
Memberikan konfirmasi kepada 

bagian quality control dan 
dilakukan pengawasan material

4 196

Kualitas pelat yang kurang bagus 6
Memberikan konfirmasi kepada 

bagian quality control dan 
dilakukan pengawasan pelat

3 126

Operator tidak teliti saat 
melakukan pengukuran

6
Pengawasan secara berkala oleh 

bagian kepala produksi
4 168

Operator kurang berpengalaman 
dalam mensetting mesin

5 Dilakukannya training 3 105

Mata bor mengalami aus karena 
pemakaian 

4
Pengecekkan dilakukan secara 

visual
3 84

Packaging
Gompel, permukaan 

yang tidak rata 
Penampilan yang tidak 

menarik
5 Opetator kurang berhati-hati 5

Pengawasan secara berkala oleh 
bagian kepala produksi

3 75

Permukaan berlubang

Crack, retaknya 
permukaan produk 

Produk tidak dapat di 
gunakan dan harus di 

rework

Produk tidak dapat di 
gunakan dan harus di 

rework
Pressing

Moulding

7

7

Ukuran diameter tidak 
sesuai dengan standar 

spesifikasi

Produk tidak dapat di 
gunakan dan harus di 

rework
Threading 7
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Tabel 2.PerbandinganNilai, KategoridanPeringkat RPN dan FRPN 

 
Berdasarkan Tabel 2 peringkat 1 terjadipada proses mouldingdenganjeniskegagalanpada proses 

yaitupermukaanberlubangdengannilai FRPN sebesar 821dankategoriVery High.Jenis kegagalan 
yang dihasilkan yaitu permukaan berlubang yang disebabkan material lembab atau basah dan oli 
mesin yang terlalu panas. 
 
Kesimpulan  
1. Kecacatan dominan yang terdapat pada produk Composite Protector 7” BTC Box adalah cacat 

berlubang, bentuk oval, gompel dan crack. 
2. BerdasarkanperhitunganpetakendalivariabeldenganmenggunakanpetakendaliX dan R 

didapatkan nilai Cp dan Cpk dari ketiga ukuran diameter kurang dari 1 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kapabilitas prosesnya rendah dan proses menghasilkan produk yang tidak 
sesuai dengan spesifikasi. 

3. Pada hasil fuzzy FMEA yang telah dilakukan,kegagalantertinggipada proses Composite 
Protector 7” BTC Boxterjadipada proses mouldingdenganperingkat 1, nilai FRPN yang 
dihasilkansebesar821dengankategoriVery High. Jeniskegagalan yang 
dihasilkanyaitupermukaanberlubang. Penyebabkagagalandisebabkan material 
lembabataubasahdanolimesin yang terlalupanas. 

4. Usulanperbaikan yang diberikanadalahmenambahkan fiber transparanuntukmelindungi 
material daritetesan air hujan, penambahan pallet sebagai alas material danpenambahanpompa 
air untukmenambahtekanan air kemesin-mesininjeksi. 
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Proses Jenis kegagalan pada proses S O D RPN Kategori Peringkat FRPN Kategori Peringkat

9 8 504 H 1 821 VH 1

7 6 294 M 2 787 H-VH 2

5 3 105 L 4 674 H-VH 2

8 9 504 H 1 821 VH 1

Blank  berbentuk oval 7 6 6 252 M 2 787 H-VH 2

7 4 196 L-M 3 749 H-VH 2

6 3 126 L 4 674 H-VH 2

6 4 168 L-M 3 749 H-VH 2

5 3 105 L 4 674 H-VH 2

4 3 84 VL-L 5 674 H 3

Packaging
Gompel, permukaan yang 

tidak rata 
5 5 3 75 VL-L 5 461 H 3

7

Moulding
Permukaan berlubang 7

Pressing
Crack, retaknya 

permukaan produk 
7

Threading
Ukuran diameter tidak 
sesuai dengan standar 

spesifikasi
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Abstrak 

Pengendalian kualitas merupakan salah satu cara dalam memperbaiki kualitas agar sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan. Printkainjkt merupakan jasa cetak kain yang memproduksi kerudung dengan ukuran 
110 cm x 110 cm. Permasalahan yang terjadi di Printkainjkt adalah belum adanya sistem pengendalian 
kualitas yang baik dan terstruktur, oleh karena itu tujuan dari penelitian adalah melakukan perancangan 
sistem dengan melakukan perancangan lembar pemeriksaan pada setiap proses produksi yang berfungsi 
dalam upaya pengendalian kualitas sebagai alat pencatatan jumlah dan jenis cacat. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Statistical proces control(SPC) yang merupakan alat ukurkemampuan pada 
proses produksi dan  metode Failure Mode and Effect Analysis untuk menganalisa tentang penyebab 
timbulnya kegagalan proses yang beresiko tinggi terhadap kualitas produk. Hasil perhitungan kapabilitas 
proses dari metode SPC menggunakan peta variabel X bar dan R dari dimensi panjang adalah Cp sebesar 
0.82 dan dimensi lebar Cp sebesar 0.62. Berdasarkan hal tersebut kapabilitas proses adalah rendah, analisis 
menggunakan metode FMEA diketahui yang memiliki nilai RPN tertinggi terdapat pada proses pemanasan 
desain ke atas kain. Efek yang ditimbulkan dari kegagalan proses adalah kerudung tidak simetris dengan 
nilai RPN sebesar 320. Hasil identifikasi masalah menggunakan diagram sebab akibat, faktor yang 
menyebabkan cacat tidak simestris adalah faktor dari ketidakstabilan mesin yang menyebabkan kegagalan 
proses terjadi. 

Kata kunci: Sistem Pengendalian Kualitas, SPC, FMEA. 

 

Pendahuluan 

Printkainjktmerupakanjasacetakkain yang memproduksikerudung denganukuran 110 cm x 110 
cm. Permasalahan yang terjadipadaperusahaantersebutadalahterjadinyacacatproduk yang 
tidaksesuaidengankeinginanpelanggan.Produkcacatpadaperusahaaninitidakdilakukanpencatatandan 
tidak adanya sistem pengendalian kualitas pada setiap proses,sehingga kurangnya tidak adanya 
pengendalian kualitas mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengukur apakah kemampuan dari 
proses produksi selama ini dalam batas kendali atau tidak.Tujuan dari penelitian ini adalah 
melakukan perancangan sistem pengendalian kualitas dan meningkatkan  kualitas, agar sesuai 
dengan keinginan pelanggan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah statistical process 
control(SPC) sebagai alat bantu pada proses pengendalian kualitas dan implementasi Failure Mode 
Effect and Analysis (FMEA)untuk menganalisapenyebab timbul nya kegagalanproses pada produk 
kerudung 110 cm x 110 cm di Printkainjkt dengan. 

 

StudiPustaka 

Arti dari kualitas merupakan salah satu upaya dari produsen untuk memenuhi kepuasan 
pelanggan dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, ekspektasi, dan bahkan harapan dari 
pelanggan dimana upaya tersebut terlihat dan terukur dari hasil akhir produk yang dihasilkan  
kebutuhan [1]. Critical to quality (CTQ) merupakan langkah  dalam mengidentifikasi pelanggan 
utama, menentukan kebutuhan kritis yang pelanggan inginkan, dan apa yang terukur terhadap 
persyaratan CTQyang diperlukan untuk kesuksesan dalam mendesain produk, pelayanan atau proses 
yang dirancang [2].Metode SPC dan desain percobaan adalah alat utama untuk mengendalikan dan 
memperbaiki mutu dalam pengendalian kualitas[3]. Kendali proses statistik (SPC) adalah suatu 
teknik statistik umum yang digunakan untuk memastikan serangkaian proses telahmemenuhi standar 
[4]. FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber danakar penyebab dari suatu masalah 
kualitas. Pembuatan tabel FMEA dimulai dari penentuan jenis kegagalan, efek dari kegagalan 
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tersebut, penyebab dari kegagalan yang terjadi, kontrol yang akan dilakukan, dan upaya 
penanggulangannya. Nilai Severity, Occurrence dan Detection diperoleh darihasil 
branstormingdengan  Production Manager dan Inspection Manager. Selanjutnya dilakukan 
perhitungan nilai RPN yang diperoleh dari hasil perkalian nilai Severity, Occurance dan Detection 
[5]. 

 

Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian pada makalah ini berisikan langkah – langkah penelitian produk 
kerudung yang dilakukan pada perusahaan Printkainjkt dengan rumusan masalah masalah tidak 
adanya sistem pengendalian kualitas dan analisis penyebab terjadinya kegagalan pada suatu proses 
produksi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan sistem pengendalian kualitas yaitu 
dengan mengidentifikasi Critical to Quality pelanggan Printkainjkt dengan melakukan pengambilan 
data wawancara dari pihak perusahaan, setelah mengetahui CTQ kemudian melakukan perancangan 
lembar pemeriksaan yang sesuai pada karakteristik kualitas perusahaan pada setiap proses. 
Perancangan sistem lembar pemeriksaan tersebut kemudian diimplementasikan kepada pihak 
perusahaan untuk dilakukan pengambilan data cacat pada proses penerimaan bahan baku, bahan 
penunjang, pemeriksaan proses pemanasan, proses jahit dan pemeriksaan produk jadi. Setelah 
dilakukan pengambilan data cacat dilanjutkan pengolahan data adapun data yang diperoleh 
merupakan data cacat varibel dan cacat atribut. Pengolahan data dilakukan dengan proses pembuatan 
Peta kendali variabel dan atribut yaitu peta Peta kendali X-bar, P dan U untuk mengukur bahwa 
proses berada di dalam batas kendali atau diluar batas kendali. Kemudian melakukan identifikasi 
cacat dominan pada setiap proses menggunakan diagram pareto, setelah itu mengidentifikasi faktor 
masalah dari tiap jenis cacat menggunakan diagram sebab akibat dan mengimplementasikan analisis 
menggunakan metode Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) dimana dalam tahap ini dilakukan 
perancangan tabel FMEA untuk mencari nilai RPN tertinggi yang merupakan nilai dari tingkat 
kegagalan yang paling beresiko yang perlu dilakukan perbaikan sedini mungkin. 

 

Hasil Pembahasan 

Hasilpembahasanpadamakalahiniberisikan proses perancangan sistem pengendaliankualitas 
yang dilakukanpadaprodukkerudungkarenakondisi di perusahaantersebutadalahtidak memiliki 
sistem pengendalian kualitas yang ditandai dengan tidak adanya teknik manajemen dan peralatan 
yang digunakan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan semua langkah produksi di 
Printkainjkt dalam membuat suatu produk tekstil yang berkualitas.  

Proses produksikerudungpadaPrintkainjktadalahdengandilakukanproses  penerimaan bahan 
baku, proses mendesain dan meng edit desain, mencetak desain ke atas kertas dengan menggunakan 
mesin printer kain, mencetak desain ke atas kertas dengan proses pemanasan desain yang sudah 
tercetak pada kertas dengan menggunakan mesin pemanas (heating). Kemudian setelah kain 
dipanaskan maka akan menjadi kain yang sudah terdesain dandilanjutkan proses pemotongan sesuai 
dengan ukuran desain yang tercetak. Setelah pemotongan kain, kain tersebut akan dilakukan proses 
jahit tepi pada kain. Kemudiankain yang telahdi jahit maka dilanjutkan proses finishing sehingga tepi 
kerudung menjadi rapih tanpa sisa benang yang keluar. Setelah proses tersebut maka dilanjutkan 
proses pengemasan dan proses memberikan label alamat. 

Identifikasi Critical To Quality Control (CTQ) 
padaprodukkerudungdenganmenentukkankarakteristik dan standar kualitas daridimensi – dimensi 
kualitas pada produkkerudung 110 cm x 110 cm. Standar dari dimensi ini merupakan hasil dari 
masukan yang datang dari konsumen serta ditetapkan oleh perusahaan Printkainjkt. 
Dimensidarilebardanpanjangkain yang merupakanstandardaripersentasepenyusutanpadakain, 
setelahdilakukan proses pemanasankainyaitusebanyak 5%. Dimanakerudung yang 
sesuaistandarkualitasadalahkerudung yang simetris.Hal yang 
dapatmempengaruhiketidaksimestrisdarikainialahjenisbahandarikain yang 
digunakan.Kemudiandimensidarilebarlipatantepikainmemilikistandar 1 cm dankarakteristik yang 
dilihatadalahlurusatautidakkeriting.Hal yang 
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mempengaruhidimensiberikutadalahkotornyajalurbenangpadamesinjahitdanpadadimensistandarjara
kantarlangkahjahitanadalah 2 mm. Hal yang 
dapatmempengaruhidimensijarakanatarlangkahadalahpengaturanjaraklangkahpadamesinjahit. 

Pengendalian kualitas bahan baku denganmengimplementasikan lembar periksa untuk 
melakukan pencatatan data cacat pada setiap proses produksi.Perancangan lembar periksa terbagi 
menjadi enam proses yaitu proses penerimaan bahan baku, bahan penunjang, proses desain,  proses 
pemanasan kain, proses jahit dan produk jadi. Isi dari perancangan lembar periksa tersebut mengikuti 
standar dan  karakteristik pada setiap proses produksi. Pemeriksaan dilakukanpadatanggal 03 Mei 
2018 dengan100 % inpeksioleh kepala gudang dengan mengikutipanduanlembarinstruksi inspeksi 
pemeriksaan.Hasil dari data pemeriksaan pada bahan baku yang dilakukan pemeriksaan secara 
keseluruhan tidak ada nya bahan yang cacat dapat dilihat pada Tabel.4.1 

Tabel 4.1 Data Hasil Pemeriksaan Bahan Baku Kain 

 
Pemeriksaanpada proses pemanasanbertujuanuntukmendapatkan data variabel yang 

merupakan data kontinudapatterukursecarakuantitatif [1]. Data variabel yang di 
dapatmerupakandimensidarilebar dan panjang kain pada proses pemanasan, tujuandaripengambilan 
data variabel ini adalahuntukmengukur apakah proses dari proses 
pemanasankaindalambataskendaliatautidak. Dari hasil plot peta X bar 
dimensipanjangdanlebardengannilaispesifikasi 110 cm x 110 cm padasoftware 
MinitabdapatdilihatpadaGambar 4.1 dan 4.2 bahwa proses masihdalambataskendali. 
Perhitungankapabilitas proses merupakan parameter untukmengukurkemampuansebuah proses 
dalammenghasilkanproduk yang dapatmemenuhikriteriadanstandarberupaspesifikasiakhirproduk 
yang telahditetapkan [1]. Berdasarkan hasil dari kapabiltas proses Peta X bar dan R pada dimensi 
panjang lebaradalah Cpsebesar 0.82 dan Cp 0.62.Berdasarkanhalinikapabilitas proses 
darihasilpemanasanadalahkurangdari1.33,dapatdisimpulkanbahwa kapabilitas proses dari 
pemanasan kain adalahrendah.  

 

 

 

 

 

No. Tanggal Jenis Kain
Jumlah bahan yang 

diperiksa (m)
Jumlah Bahan yang 

Cacat
1 3/5/2018 Maxmara 54 m -
2 4/5/2018 Voal Premium 54 m -
3 7/5/2018 Hermes 54 m -
4 8/5/2018 Cotton Polly 54 m -
5 9/5/2018 D_hycon 54 m -
6 10/5/2018 Voal Lokal 54 m -
7 11/5/2018 Armani 54 m -
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Pengambilan data cacatatributpada proses pemanasankainmerupakanjenis data yang 
terukursecarakualitatif [1].  Karakteristik yang diukurpada proses 
pemanasantersebutadalahsalahdesain, salahkain,  terdapatnodadantidaksimestris.  Pengukuran data 
cacatmenggunakanpetakontrol p untuk data atributmerupakanjenisreject data 
denganjumlahpengambilansampel yang bervariasi [1]. Berdasarkan hasil yang didapat pada Gambar 
4.3 pada plot minitab peta p dapat dilihat bahwa proses dengan nilai rata - rata proporsi adalah 0.1152, 
sehinggadapat di simpulkan proses pemanasan masih dalam kendali proses.  

Peta u merupakanpetakontroljenispengukuran data atribut yang 
digunakanuntukpengamatanjenisdefect data denganjumlahpengambilansampelbervariasi [1]. 
Berdasarkan hasil plot peta u pada proses pemanasan pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa cacat 
atribut pada proses pemanasan tersebut merupakan proses yang masih dalam batas kendali. 
Selanjutnyadilakukan proses identifikasicacatdominandenganmenggunakan diagram pareto yang 
merupakan diagram untukmemetakanfaktor – 
faktorpenyebabdarisebuahmasalahdenganmemprioritaskan 80 % penyebab yang dominan [1]. 
Hasildariidentifikasicacatdominanmenggunakan diagram paretodapatdilihatpadagambar 4.5 
cacattidaksimestrismerupakancacatdominanpada proses pemanasan, 
sehinggaberdasarkanidentifikasimenggunakan diagram sebab akibatsebagaigambaran yang 
menggambarkanfaktorpenyebabdarikegagalanhinggapenyebabtimbulnyamasalah [1].faktormesin 
yang tidakstabildanfaktorbahanbaku yang berbeda – 
bedakarakteristikmeruapakanpenyebabtimbulnyacacatpada proses pemanasan. 

 
Hasil daripemeriksaan pada proses jahit yang diterapkan olehoperator jahit dilakukan proses 

perhitungan peta p yang menghasilkan plot dariminitab yang dapat dilihat pada gambar 4.6 dimana 
hasil tersebut masih dalam batas kendali proses karena rejectpada proses 
jahitmasihdalambataskendali,  kemudianpada perhitungan peta u dengan mengambil data jumlah 
cacatkerudung denganjenis cacat yang timbulpada saat dilakukan proses jahit. Pengambilan data 
yang dilakukan selama 15 hari oleh operator jahit dapat dilihat pada Gambar 4.7  yang merupakan 
hasil plot pada minitab bahwa cacat pada proses jahit masih dalam batas kendali. Identifikasi cacat 
dominan menggunakan diagram pareto dapat dilihat pada gambar 4.8 cacat dominan pada proses 
jahitadalah cacat keriting. Faktor yang telahteridentifikasimenggunakan diagram 
sebabakibatmerupakanfaktormesinyaitukotornyajalurbenangpadamesinjahit yang 
menyebabkanterjadinyacacatkeriting.  
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Quality plan merupakan output dari rancangan pengendalian kualitas yang 

berfungsisebagairingkasandalampengendaliankualitas. Quality plan terbagi menjadi tiga yaitu 
quality plan bahan, proses produksi dan produk jadi [6].Dapat dilihat pada Tabel 4.2 ringkasan dari 
quality plan produk berisi tentang referensi pemeriksaan, karakteristik kualitas, metode inpeksi, 
metode pengendalian, alat bantu, inspektor, verifikator dan tindakan apa yang akan dilakukan jika 
terjadi kesalahan pada kualitas produk. 

Tabel 4.2 Quality Plan ProdukPrintkainjkt 

 
Implementasisistem pengendalian kualitas dengan metode FMEA yang merupakanalat yang 

seringdigunakandidalammetode – 
metodeperbaikankualitasdenganberbentuktabeldanberfungsiuntukmengidentifikasidampakdarikega
galan proses dan memberikan analisa mengenai prioritas dari penanggulangan dengan menggunakan 
paraemeter nilai resiko prioritas. Dalampenelitian ini diperoleh dari hasil analisis wawancara 
terhadap perusahaan berdasarkanjeniskegagalanpada proses memanasakandesainkeataskaindan 
proses menjahitmakamenghasilkanhasil nilai RPN tertinggi adalah pada jenis proses 
saatmemanaskan desain ke atas kain yaitu sebesar 320RPN denganjeniskegagalantidaksimestris. 
Penyebab dari kegagalan proses tersebut disebabkan oleh suhu dan kemmapuan mesin yang tidak 
stabil. Adapun tabel FMEA dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Failure Mode And Analysis (FMEA) 

 
 

Kesimpulan 
1. Perancangan yang dilakukanadalahmembuatlembarpemeriksaanpadapenerimaan proses 

bahanbaku, bahanpenunjang, proses desain, hasildari proses pemanasan, proses 
jahitdanpemeriksaanprodukjadi.  

2. Perancangansistempengendaliankualitas di 
perusahaanPrintkainjktterdiridariimplementasidenganmetodeFailure Mode Effect and Analysis 
(FMEA),dimanaberdasarkanhasildari RPN tertinggiadalahpada proses pemanasankainsebesar 
320 RPN dengankegagalantidaksimetris. 
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No Jenis Proses
Jenis 
Kegagalan 
pada proses

Efek yang ditimbulkan 
dari Kegagalan pada 
Proses

S
Penyebab dari 
Kegagalan Proses 

O
Upaya 
Penanggulangan

D RPN

Tidak simestris
kerudung akan menjadi 
terlihat tidak rata atau 
simestris 

4
suhu dan kemampuan 
mesin yang tidak stabil 8

melakukan perawatan 
mesin secara teratur 1 
bulan sekali 

10 320

Terdapat Noda 
akan dilakukan proses 
pengerjaan ulang 

5
benang yang tidak 
terlihat 

7
melakukan pemeriksaan 
secara teliti 

9 315

Salah desain
akan dilakukan proses 
pengerjaan ulang 

5 desain yang bervariasi 6
melakukan komunikasi 

kepada konsumen 
8 240

Salah kain
akan dilakukan proses 
pengerjaan ulang 

5
karakteristik bahan yang 
bervariasi

6
pemberian nama bahan 
baku menggunakan label 

7 210

keriting
akan dilakukan proses 
pengerjaan ulang 

5 jalur bennag yang kotor 7
melakukan perawatan 
mesin secara teratur 

6 210

Tidak rapih 
akan dilakukan 
pembongkaran ulang jahitan

3
sekoci pada mesin jahit 
kotor

5
melakukan perawatan 
mesin secara teratur 

5 75

Memanaskan 
desain ke atas 

kain
1

Menjahit tepi 
kain

2
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Abstrak 

PT X merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi plastik berbahan LLDPE. Berdasarkan 
pengamatan awal di lapangan ditemukan terjadinya penyimpangan dan cacat pada proses produksi 
tiupsehingga barang cacat menumpuk dan tidak diketahui penyebab masalahnya. Diperlukan pengambilan 
keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.Selain itu, diperlukan juga analisis faktor 
kendala yang harus dihadapi dari alternatif solusi yang diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam 
pemilihan alternatif perbaikan adalah Multi Expert-Multi Criteria Decision Making(ME-MCDM), sedangkan 
penentuan prioritas kendala digunakan metode Interpretative Structural Modellling (ISM).Hasil analisa 
dengan metode ME-MCDM didapatkan alternatif yang dipilih yaitu meningkatkan frekuensi dan pengambilan 
sampling dan penerbitan CAR (Corrective and Preventive Request) oleh Quality Control.Berdasarkan analisa 
ISM, kendala utama yang harus dihadapi peningkatan kualitas plastik LLDPE adalah komitmen terhadap 
implementasi alternatif yang dijalankan, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kualitas dan sulit 
menerima perubahan. 
Kata kunci: ME-MCDM, aplikasi ISM, kualitas plastik LLDPE, elemen kendala 
 
PENDAHULUAN 

Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan[1].Kualitas produk 
merupakan sekumpulan ciri dan karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai kemampuan 
untuk memenuhi kebutuhan, yang merupakan suatu pengertian gabungan dari keandalan, ketapatan, 
kemudahan, pemeliharaan serta atribut - atribut lainnya dari suatu produk[2].Peningkatan kualitas 
merupakan aktivitas teknik dan manajemen, melalui pengukuran karakteristik kualitas dari produk, 
kemudian membandingkan hasil pengukuran itu dengan spesifikasi produk yang diinginkan 
pelanggan, serta mengambil tindakan peningkatan yang tepat apabila ditemukan perbedaan diantara 
kinerja aktual dan standar [3]. 

PT X merupakan produsen kantongan plastik yang berbahan bakuLLDPE (Linear Low Density 
Polyethylene). Proses pembuatan plastik melalui tahap proses pencampuran bahan, proses  tiupdan 
proses potong. Pada aktualnya, sering terjadi penyimpangan dan ditemukan cacat pada proses tiup 
sehingga barang cacat menumpuk dan tidak diketahui penyebab masalahnya.Persentase BS proses 
tiup per bulan sekitar 2.13%. Diperlukan metode yang tepat untuk mengurangi nonconformingdan 
peningkatan kualitas agar kerugian perusahaan dapat diminimalkan.Standar kualitas yang dimaksud 
adalah plastik harus bening, tidak tebal tipis, ukuran dan dimensi sesuai dan tidak ada kotoran. 

Berdasarkan telaah masalah factual, maka dapat disusun pertanyaan yaitu apa yang harus 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas?Apa saja kendala utama dan mana yang prioritasnya? 
Pengambilan keputusan yang digunakan adalah ME-MCDM dalam pemilihan alternatif perbaikan 
dan aplikasi ISM untuk penentuan / urutan kendala utama.Penerapan fuzzy ME-MCDM 
dalamberbagai topik penelitian telah berkembang secaraluas[4, 5].Penggunaan metode ISM juga 
telah luas digunakan, terutama untuk menganalisis struktural elemen-elemen berdasarkan hubungan 
kontekstual-nya[6, 7].Teknik ISM dapat digunakan untuk seleksi provider[8].Saat ini solusi yang 
dilakukan masih bersifat tindakan perbaikan yaitu menyortir barang cacat agar tidak masuk ke 
produk jadi.Diperlukan tindakan pencegahan dan perbaikan untuk mengatasi masalah ini. 
 Tujuan penelitian ini adalah pengambilan keputusan kriteria dan pakar majemuk  fuzzy(Fuzzy-
ME-MCDM) dan pengaplikasian metode Interpretatif StucturalModelling (ISM) dalam proses 
pemilihan alternatif peningkatan kualitas plastik LLDPE dan identifikasi kendala utama yang akan 
dihadapi. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder seperti, laporan-laporan produksi dan Quality 
Control mengenai data masalah penyimpangan yang terjadi, sedangkan proses akuisisi pengetahuan 
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melalui wawancara mendalam dengan para pakar (responden), penetapan responden sebagai seorang 
pakar berdasarkan atas (1) reputasi, kedudukan dan kredibilitasnya yang sesuai pada topik kajian; (2) 
memiliki pengalaman minimal 5 tahun dibidang manufaktur; (3) bersedia untuk diwawancara secara 
mendalam. Berdasarkan kriteria tersebut maka dipilih pakar yaitu managing director, operational 
manager, quality assurance manager dan kepala produksi di PT X. Penentuan sub-elemen melalui 
Focus Grup Discussion (FGD) hingga tercapai suatu kompromiterhadap kendala utama yang 
dihadapi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka model kajian 
 
Sub Model Pemilihan Peningkatan Kualitas Plastik LLDPE 

Sub model pertama yang digunakan adalah ME-MCDM yang dibentuk untuk menentukan 
strategi yang akan diambil dalam hal peningkatan kualitas plastik LLDPE. Dalam pengambilan 
keputusan, setiap pembuat keputusan mempertimbangkan satu set alternatif yang dinilai oleh 
sekelompok ahli mengenai satu set kriteria. Kemudian, alternatif dibandingkan dengan 
mempertimbangkan semua informasi dan alternatif terbaik terpilih.Metode ini dikenal sebagai 
Multiple Expert-Multiple Criteria Decision Making[9].Metode ME-MCDM berurusan dengan 
proses membuat keputusan yang didalamnya terdapat berbagai tujuan. Objektif biasanya 
bertentangan dan oleh karena itu, solusinya sangat tergantung pada preferensi pembuat keputusan 
dan harus kompromi [10].Yang menjadi masalah utama pada metode ME-MCDM adalah proses 
agregasi yang terletak diantara dua kasus ekstrim yaitu situasi saat semua kriteria dipenuhi dan situasi 
saat kriteria hanya memenuhi salah satu pihak[11, 12]. Tahap re-ordering saat suatu argumen tidak 
dikaitkan dengan suatu pembobot, tetapi pembobot dikaitkan dengan suatu posisi urutan argument 
tertentu[11]. 

 
Sub Model Struktur Elemen Kendala Utama yang akan dihadapi 

Sub model kedua adalah ISM yang dibangun untuk mengetahui kendala utama yang akan 
dihadapi setelah dilakukan pemilihan alternatif  dalam peningkatan kualitas plastik LLDPE. ISM 
adalah proses yang mengubah sesuatu yang tidak jelas menjadi sebuah kesatuan yang terlihat, dan 
dapat didefinisikan dengan jelas dan berguna untuk berbagai tujuan[13].Model akan membantu 
menemukan faktor-faktor kunci yang terkait dengan masalah.Setelah mengidentifikasi faktor atau 
elemen kunci, strategi dapatdikembangkan untuk menangani masalah[14].ISM menganalisis elemen 
dari sistem dan menyelesaikannya dalam bentuk grafik hubungan langsung antara elemen dan tingkat 
hirarki [15].ISM merupakan suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu kelompok 
mengidentifikasi hubungan antara ide dengan struktur pada suatu isu yang kompleks, bentuk proses 
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metode ini adalah focus learning process. ISM bersangkut paut dengan interprestasi dari suatu objek 
utuh atau perwakilan sistem melalui aplikasi teori grafis secara sistematis dan iterative [6, 7]. 

Tahapan pemodelan dengan ISM adalah penentuan hubungan kontekstual yang kemudian 
dikonversi menjadi suatu hubungan matematik (RM).Hubungan antar elemen tersebut dinyatakan 
dalam perkalian Cartesian.Matrik tersebut harus memenuhi sifat reflexive dan transitive [7].Dalam 
proses mentransformasi hubungan kontekstual (Matrik Structural Self-Interaction) menjadi bentuk 
hubungan matematik dalam bentuk matrik Reachability dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Transformasi bentuk hubungan kontekstual antar elemen menjadi bentuk 

hubungan matematik 
Bentuk Hubungan Kontekstual Antar 
Elemen i dan j (eij) 

Bentuk Hubungan Matematik Antar Elemen 
i dan j (eij)

V Jika eij=1 dan eij=0
A Jika eij=0 dan eij=1
X Jika eij=1 dan eij=1
O Jika eij=0 dan eij=0

 
Pengolahan Data 
Pemilihan Alternatif 

Peningkatan kualitas plastik LLDPE diolah dengan teknik ME-MCDM. Tahapan metode ini 
adalah sebagai berikut : (1) menentukan pakar yang terlibat dalam kajian ini; (2) menentukan 
alternatif strategi peningkatan kualitas plastik LLDPE melalui wawancara mendalam dengan para 
pakar; (3) menentukan kriteria berdasarkan tingkat kepentingan dan hubungannya dengan strategi 
peningkatan kualitas plastik LLDPE ; (4) menentukan label linguistik dari preferensi non numeric. 
Bobot masing-masing ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan, 
kemudian melakukan agregasi kriteria [14].dengan formula: 
Vij=min[neg(Wak)vVij(ak)] 
selanjutnya tentukan bobot faktor nilai pengambil keputusan dengan rumus: 
Q=Int[1+(k*q-1/r] 
kemudian lakukan agregasi pakar dengan teknik OWA melalui formula: 
Vi=f(Vi)=max [Qi^bj], j=1,2,...,m. 
 
Penentuan urutan kendala utama 
Langkah-langkah penentuan urutan kendala utama menggunakan aplikasi ISM : 
a. Penguraian setiap elemen menjadi sub elemen  
b. Penentuan pengaruh antara sub elemen pada setiap elemen menggunakan simbol V, A, X, O 

yang menunjukkan bahwa: 
V : sub-elemen ke-i mempunyai hubungan dengan sub-elemen ke-j dan sub-elemen ke-j tidak 
mempunyai hubungan dengan sub elemen ke-i. 
A : sub-elemen ke-j mempunyai hubungan dengan sub-elemen ke-i dan sub-elemen ke-i tidak 
mempunyai hubungan dengan sub elemen ke-j. 
X : sub-elemen ke-i mempunyai hubungan timbal balik dengan sub-elemen ke-j. 
O : sub-elemen ke-i tidak mempunyai hubungan timbal balik dengan sub-elemen ke-j. 

c. Penyusunan SSIM (Structural Self Interaction matrix)  
d. Pembuatan RM (Reachability Matrix) setiap elemen  
e. Pengujian RM dengan aturan Transitivity  
f. Pengklasifikasian sub elemen  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemilihan alternatif untuk peningkatan kualitas plastik LLDPE melalui ME-MCDM 

Tahap awal dalam proses peningkatan kualitas plastik LLDPE dengan menetapkan alternatif 
perbaikan. Didapat 3 alternatif yang harus dipilih yaitu:(1)meningkatkan frekuensi dan pengambilan 
sampling dan penerbitan CAR (Corrective and Preventive Request) oleh Quality Control, 
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(2)melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan QC (untuk mengetahui apakah 
alat/operator dapat mengukur dengan baik), (3)membuat kategori cacat setiap proses per  mesin. 
Ketentuan kriteria peningkatan kualitas plastik LLDPEdiperoleh: (1) Biaya yang diperlukan (2) 
Lamanya waktu yang dibutuhkan (3) Efisiensi dan tepat sasaran (4) Komitmen (5) Tingkat urgensi 
dengan masing-masing bobot adalah: kriteria ST= Sangat Tinggi, T= Tinggi, S= Sedang, R= Rendah 
dan SR= Sangat Rendah. Untuk menganalisis variable peningkatan kualitas plastik LLDPE dianalisis 
dengan teknik Multi Expert Multi Criteria Decision Making (ME-MCDM) dengan skala penilaian 5 
yaitu: (1)ST = sangat tinggi (2)T = Tinggi (3)S = Sedang (4)R = Rendah dan (5)SR = Sangat Rendah. 

Agregasi tahap pertama yang digunakan adalah agregasi kriteria, secara lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 2. Agregasi selanjutnya adalah agregasi pakar dengan menggunakan teknik Ordered 
Weighted Average (Tabel 3). Hasil agregasi tahap pertama adalah bobot nilai untuk masing-masing 
pakar adalah: Q1= Int (3)= Sedang, dan Q2= Int = (4)= Tinggi, kemudian tahap selanjutnya adalah 
agregasi pakar lanjutan. Hasil agregasi pakar lanjutan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 2. Hasil akuisisi pendapat pakar dalam peningkatan kualitas plastik LLDPE 

Pakar Alternatif 
Kriteria Penilaian

1 2 3 4 5

Expert 1 

Meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan 
CAR (Corrective and Preventive Request) oleh QC

T T ST ST ST 

Melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan 
QC  

R SR R S SR 

Membuat kategori cacat setiap proses per  mesin ST ST ST T ST

Expert 2 

Meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan 
CAR (Corrective and Preventive Request) oleh QC

T T ST T T 

Melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan 
QC  

T T ST S T 

Membuat kategori cacat setiap proses per  mesin S R S SR SR

Expert 3 

Meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan 
CAR (Corrective and Preventive Request) oleh QC

T T ST ST ST 

Melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan 
QC  

S SR S SR S 

Membuat kategori cacat setiap proses per  mesin T T ST T T

Expert 4 

Meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan 
CAR (Corrective and Preventive Request) oleh QC

S S T R SR 

Melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan 
QC 

ST T ST ST ST 

Membuat kategori cacat setiap proses per  mesin S R S R SR
 

Tabel 3. Agregasi pendapat pakar dalam peningkatan kualitas plastik LLDPE 

Alternatif 
Hasil Agregasi Kriteria 

Pakar 1 Pakar2 Pakar 3 Pakar 4
Meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan 
CAR (Corrective and Preventive Request) oleh QC

T T T S 

Melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan 
QC  

R S R T 

Membuat kategori cacat setiap proses per  mesin T R T R
 

Tabel 4. Hasil agregasi pakar lanjutan dalam peningkatan kualitas plastik LLDPE 
Alternatif Hasil Akhir Akuisisi Pakar

Meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan CAR 
(Corrective and Preventive Request) oleh QC

T 

Melakukan Measurement System Analysis untuk tiap operator dan QC S 
Membuat kategori cacat setiap proses per  mesin S 

 
Dari hasil pemilihan alternatif yang dilakukan oleh para pakar didapatkan alternatif pertama 

yang akan dilakukan yaitu meningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan 
(Corrective and Preventive Request) oleh Quality Control. 
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Analisis hirarki kendala utama yang harus dihadapi melalui aplikasi ISM 
Setelah didapat alternatif yang akan dijalankan maka berikutnya dilakukan pembuatan hirarki 

mengenai kendala utama yang harus dihadapi. Kendala utama yang harus dihadapi adalah (1)standar 
setting tiap mesin, (2)mesin belum ada regenerasi (mesin tua), (3)suhu ruangan yang tidak stabil, 
(4)seringnya pergantian bahan baku,(5)seringnya pergantian jadwal, (6)komitmen terhadap 
implementasi alternatif yang dijalankan, (7)komunikasi dan informasi mengenai alternatif yang 
dijalankan, (8)tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang alternatif yang dijalankan, 
(9)keterbatasan sumber daya untuk implementasi alternatif yang dijalankan, (10)pemahaman dan 
kesadaran tentang pentingnya kualitas dan (11)sulit menerima perubahan. 

Hubungan konstekstual antar sub elemen dalam bentuk matrik yang selnya dalam bentuk huruf 
(VAXO) ditransformasikan menjadi matrik reachbility seperti Tabel 5. 

 
Tabel 5.Reachability Matrix (RM) Final Elemen Kebutuhan Program 

 
 

Berdasarkan aspek daya dorong (driver power) dari hasil RM Final dapat dibuat diagram 
model struktural yang secara lengkap disajikan pada Gambar 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Diagram Model Struktural Elemen Kendala Utama 
 

Hasil analisis terhadap 11 sub-elemen kebutuhan program tersebut menunjukkan bahwa yang 
menjadi elemen kunci adalahkomitmen terhadap implementasi alternatif yang dijalankan(6), 
pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kualitas(10) dan sulit menerima perubahan(9). Hal 
ini menjadikan petunjuk bahwa dalam peningkatan kualitas plastik LLDPE dengan menurunkan 
jumlah barang cacat harus fokus pada ke ketiga sub elemen tersebut, akan tetapi sub-elemen lainnya 
juga diperhatikan 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada proses produksi tiup PT X dengan pendekatan 
metode ME-MCDM didapat penilaian paling tinggi adalah alternatif pertama yaitu meningkatkan 
frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan CAR (Corrective and Preventive Request) oleh 

(3) (2) (1) (4) (5)

(9) (8) (7)

(11)

(10)

(6)
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Quality Control.Setelah didapat alternatif untuk peningkatan kualitas dan menurunkan barang cacat  
maka didapati 11 kendala utama yang harus dihadapi. Berdasarkan analisa ISM dapat ditentukan 
bahwa elemen kunci pada peningkatan kualitas plastik LLDPE kendala yang harus dihadapi adalah 
komitmen terhadap implementasi alternatif yang dijalankan, pemahaman dan kesadaran tentang 
pentingnya kualitas dan sulit menerima perubahan sehingga dalam pelaksanaan identifikasi kendala 
utama sub elemen inilah yang menjadi fokus. 

Rekomendasi untuk PT X adalah melakukan peninjauan ulang setelah menjalankan 
alternatifmeningkatkan frekuensi dan pengambilan sampling dan penerbitan CAR (Corrective and 
Preventive Request) oleh Quality Control, jika di kemudian hari belum berdampak maka dilakukan 
pemilihan alternatif kembali, analisa biaya alternatif perbaikan dan solusi atas kendala utama yang 
dihadapi. 
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Abstrak 

PT. Suzuki Indomobil Motor (SIM) merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di dalam 
bidang otomotif. PT.SIM memproduksi beberapa jenis mobil dimana APV VAN Type II merupakan 
kendaraan yang memiliki masalah kualitas yaitu, banyak ditemukan defect pada pemasangan partsehingga 
perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan perbaikan. Six Sigma danMulti Attribute 
Failure Mode Analysis adalahmetodeuntukperbaikankualitas di PT.SIM. Pada tahap define, pemilihan part 
yang mengalamipersentasetertinggiyaitu, Head Linning Roof besar 24.69%. Kemudian dilanjutkan dengan 
tahap measure dengan perhitungan nilai DPMO sebesar 40175 dan level sigma sebesar 3.25 sigma. 
Selanjutnya tahapAnalysis denganmenggunakanmetode MAFMA. MAFMA merupakan pengembangan dari 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). FMEA ditentukan penyebab kegagalan berdasarkan Severity, 
Occurrence dan Detection untuk menghitung nilai Risk Priority Number tertinggi. Pada metode MAFMA 
didapat penyebab kegagalan paling potensial dengan pemberian bobot berdasarkan empat kriteria yaitu 
Severity, Occurrence, Detection dan Expected Cost. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan 
untuk pemberian nilai bobot kriteria pada metode MAFMA. Dari hasil perhitungan metode MAFMA dapat 
diketahui bahwa penyebab kegagalan paling potensial ialah pemasangan wirepadaHead Linning Roof tidak 
tepat yang mengakibatkan Head Lining Roof keriput, renggang, 
bocordanbaret.Sehinggausulanperbaikandenganpembuatan Standard Operating Procedure yang baru, trial 
pemasangan wire danlembarpenegasankerja. Dari penetapan implementasi yang dilakukan oleh perusahaan 
menunjukkan bahwa nilai DPMO menjadi 27925 dengan level sigma sebesar 3.41 sigma.  

Kata kunci: Kualitas, Six Sigma, Muliti Attribute Failure Mode Analysis 
 
Pendahuluan 

PT. SIM merupakan salah satu perusahaan otomotif terkenal di Indonesia. PT.SIM pada 
bagian Assembly Process tidak terlepas dari pemasalah kualitas, salah satunya ialah tingginya jumlah 
produk defect pada partHead Lining RoofAPV VAN Type IIdi sub process PBS Atassebesar 24.69%. 
Metode yang digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas yaitu,Six Sigma dan MAFMA. 
Metode Six Sigma digunakan untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi 
defect. Setelah mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan, kemudian analisa dengan menggunakan 
metode MAFMA. Menurut Braglia, MAFMA merupakan metode untuk menganalisa suatu masalah 
secara menyeluruh mengenai memprioritaskan kegagalan yang teridentifikasi. [1] 

Tujuan penelitian untuk mengurangi tingkat kecacatan pada produk APV VAN Type II di 
PT.Suzuki Indomobil Motor dengan tahapan yaitu, )Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan 
yang timbul di dalam Assembly Process Production dalam produk APV VAN Type II, 2) Menganalisa 
jenis defect pada part yang mengalami defect, 3)Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor 
yang menyebabkan kecacatan pada produk APV VAN Type II pada Assembly Process Production, 
4) Menghitung DPMO (Defect Per Million Opportunities) dan  level sigma perusahaan, 5) 
Memberikan usulan perbaikan kepada perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang telah 
dianalisa. 
 
Studi Pustaka  

Menurut Gasperz (2002), kualitas mempunyai pengertian yang berbeda baik itu dari segi 
konvensional maupun segi strategic . Ini disebabkan karena kualitas dapat diterapkan diberbagai 
bidang kehidupan. Dari segi konvensional kualitas memiliki pengertian sebagai penggambaran 
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karakteristik secara langsung dari suatu produk yaitu, performansi (performance), keandalan 
(reability), mudah dalam penggunaan (easy for use), estetika (eschetics) dan perceived quality.[2] 
Menurut Evan dan Lindsay (2007), Six Sigma  didefinisikan sebagai metode peningkatan proses 
bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kecacatan dan 
kesalahan, mengurangi waktu siklus dan biaya operasi, meningkatan produktivitas, memenuhi 
kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Six Sigmadisusun berdasarkan sebuah metodologi 
penyelesaian masalah yang sederhana DMAIC, yang merupakan singkatan dari Define 
(merumuskan), Measure (mengukur), Analyze (menganalisa), Improve (memperbaiki) dan Control 
(mengendalikan). Six Sigma adalah metode pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan maslaah 
dan peningkatkan proses melalui fase DMAIC. [3] 

 Menurut Rakesh, Jos, & Mathew (2013), FMEA merupakan suatu model sistematis untuk 
mengidentifikasi dan mencegah suatu permasalahan yang ada di suatu sistem.[4] Pada umumnya 
metode FMEA dilakukan untuk tahap pengembangan desain dan proses. MAFMA merupakan 
pengembangan dari FMEA.MAFMA merupakan metode yang cocok untuk menganalisi suatu 
masalah secara menyeluruh mengenai memprioritaskan kegagalan yang teridentifikasi. Dengan 
metode MAFMA maka akan didapatkan peringkat penyebab kegagalan yang mencakup beberapa 
jenis informasi yaitu, tingkat kegagalan, tidak terdeteksi, tingkat keparahan, biaya yang diharapkan 
untuk setiap kesalahan. Kemudian dilakukan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk 
menganalisa multi attribute yang memberikan kerangka kerja dengan karakteristik menarik untuk 
proses seleksi penyebab kegagalan yang paling tinggi. Pada penilaian dilakukan penilaian kualitatif 
dan subyektif. FMEA didekatkan dengan multi kriteria untuk mengambil keputusan dengan 
mengintegrasikan empat faktor yaitu Occurrence, Detection , Severity dan Expected Cost. Dengan 
bantuan Analytic Hierarchy Process (AHP), analisis dipermudahkan untuk memformulasikan 
rangking prioritas penyebab kegagalan yang efektif dan efisien. [1] 

 
Metodologi Penelitian  

Penelitian pada produk APV VAN Type II terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan 
pengolahan data yang dilakukan adalahTahap Define, diawali dengan menentukan produk yang 
memiliki persentase defect paling tinggi kemudian diidentifikasi part pada produk APV VAN Type 
II yang memiliki persentase defect paling tinggi. Dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan 
pelanggan untuk mendapatkan gambaran umum dalam memahami elemen-elemen kunci pada proses 
produksi dari awal hingga akhir dan dilanjutkan dengan pembuatan dan flow process. 

Tahap Measuredenganpembuatanpeta kendali untuk mengetahui bahwa data pada proses 
tersebut berada dalam batas kendali dan perhitungan DPMO (Defect Per Millions Oppurtunites) dan 
perhitungan level sigma. Tahap Analysis merupakan tahap untuk menganalisa masalah dilakukan 
dengan pembuatan diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan yang terjadi 
pada proses. Kemudian dilanjutkan dengan membuat tabel FMEA untuk memperoleh nilai RPN. 
MAFMA didasarkan dengan Fuzzy AHP dengan membuat tabel perbandingan berpasangan antar 
kriteria, perhitungan konsistensi logis antar kriteria, kemudian perhitungan konsistensi logis antar 
alternatif berdasarkan Expected Cost , perhitungan tingkat kepentingan kriteria dengan Fuzzy AHP, 
perhitungan tingkat kepentingan alternatif berdarkan expected Cost dengan Fuzzy AHP dan 
perhitungan bobot untuk setiap alternatif.  

Tahap Improve ialah memberikan perbaikan terkait dengan faktor-faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya kegagalan.Tahap Control usulan perbaikan diharapkan dapat membantu 
perusahaan dalam meningkatkan mutu produk yang dihasilakan . Langkah –langkah yang dilakukan 
pada tahapan ini adalah menghitungan proporsi, peta kendali dan perhitungan  DPMO dan 
perhitungan level sigma .  
 
Hasil dan Pembahasan  

Pada tahap define,dilakukanpemiliha part pada produk yang menjadi topik penangan masalah. 
Berdasarkan data historis periode Oktober hingga Desember 2017 menunjukkan bahwa produk APV 
VAN Type II merupakan produk paling tinggi tingkat tidak lulus langsung. Berdasarkan data 
historispart Head Lining Roof merupakan part yang memiliki defect tertinggi untuk periode Oktober 
hingga Desember 2017 dengan persentase sebesar 24.69%.  Karakteristik kualiatas yang menjadi 
peluang penyebab defect pada part Head Lining Roof antara lain renggang sebesar 86 unit, keriput 
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sebesar 48 unit, bocor 42 unit dan untuk jenis defect baret sebesar 22 unit. Dilanjukan dengan 
perhitungan dengan menggunakan peta kendali u untuk menguji kestabilan pengendalian kualitas 
pada partHead Lining Roof produk APV VAN Type II.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Peta Kendali U pada partHead Lining Roof periode Oktober-Desember 2017 
Peta kendali adalah sarana untuk melakukan metode pengendalian kualitas statistik. Peta 

kendali U digunakan untuk jumlah cacat suatu unit dengan jumlah sampel yang berbeda. 
PadaGambar 1 dapat dilihat bahwa data pada proses berada dalam pengendalian secara statistik 
karena terlihat bahwa data berada dalam batas kendali pada nilai Upper Control Limit (UCL) dan 
Lower Control Limit (LCL). Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan  nilai DPMO dan tingkat 
sigma. Perhitungan DPMO dan level sigma dapat dihitung mengikuti langkah-langkah berikut ini: 
a. Unit (U) = 1537 unit.  
b. Oppurtunities(OP) = 4.  
c. Defect (D) = 247 defect. 

d. Defect Per Unit (DPU)  =  = 0.1607 

e. Total Opportunities (TOP) =U x OP = 1537 x 4 = 6148  

f. Defect Per Opportunities (DPO)  =  = 0.04017 

g. Defect Per Million Oppurtunities(DPMO) = DPO x 1.000.000 = 0.04017 x 1.000.000 = 
40175.66 

h. Level Sigma  = NORMSINV (1-DPMO/100000) +1,5 
 =NORMSINV (1-40175.66/100000) +1,5  = 3.2486 ≈ 3.25 

Berdasarkan hasil perhitungan DPMO sebesar 40175.66 defect dalam satu juta kesempatan. 
Kemudian dari hasil perhitungan diatas diperoleh bahwa untuk tingkat sigma perusahaan sebesar 
3.25 sigma. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat perusahaan belum mencapai target yaitu 6 
sigma. Maka perlu dilakukan analisa lebih lanjut dan perbaikan proses produksi APV VAN Type II. 
Perusahaan perlu melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas Six Sigma untuk mengidentifikasi 
dan menganalisa yang menjadi topik permasalahan penyebab tingginya defect. Sehingga hal tersebut 
dapat mengurangi tingkat defect  pada produk APV VAN Type II. 

Pada tahap Analysis untuk penentuan kegagalan yang potensial dengan menggunakan metode 
MAFMA dengan kriteria severity (S), occurrence (O), detection (D) dan expected cost. Dari hasil 
wawancara dengan pihak perusahaan di gunakan tabel FMEA. Tabel 1 merupakan perbandingan 
berpasangan antar kriteria dari hasil penilaian pihak perusahaan. 
 

Tabel 1. Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Kriteria Severity Occurrence Detection 
Expected 

Cost

Severity 1
Jeles Lebih 

Penting 
Jeles Lebih 

Penting 

Occurrence 1

Detection Jelas Leibih 1

Expected 
Cost

Jeles Lebih 
Penting 

Jeles Lebih 
Penting 

Sangat 
NyataLebih 

Penting 
1



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

136 

 

 
Tabel 2. Fuzzyfikasi Antar Kriteria 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kemudian dilanjutkan dengan defuzzifikasi yang diperoleh nilai bobot kriteria yaitu, Severity 

sebesar 0.257, Occurrence sebesar 0.0473, Detection sebesar 0.0707 dan Expected Cost sebesar 
0.6251. Selanjutnya hasil Consistency Rasio (CR) sebesar 0.056704, karena nilai CR hitung 
(0.056704)	 0.1. Maka matriks memiliki sifat konsistensi yang baik. Tabel 3 menunjukkan hasil 
penilaian responden untuk perbandingan berpasangan antar alternatif berdasarkan kriteria expected 
cost. Berdasarkan Tabel FMEA yang menjadi penyebab – penyebab terjadinya kegagalan tersebut 
ialah Cause A : Jarak antara wire dan roof ; Cause B : Operator kurang berhati-hati; Cause C: 
Operator kurang teliti; Cause D: Cara pemasangan wire kurang tepatdanCause E :Kelalaian operator 
dikarenakan terburu-buru. 

Tabel 4 merupakan merupakan hasil Fuzzyfikasi antar alternatif berdasarkan kriteria Expected 
Cost. Dari hasil penghitungan selanjutnya dilakukan dengan menghitung bobot alternatif untuk 
kriteria expected cost dengan logika fuzzy dan hasilnya adalah cause A 0.07755, cause B 0.16605 , 
cause C 0.16605, cause D 0.535 dan cause E 0.05535. Hasil penilaian responden untuk perbandingan 
berpasangan antar alternatif tersebut konsisten pada Consistency Ratio (CR) = 0.06695. Karena nilai 
CR hitung (0.06695)	 0.1 maka matriks memiliki sifat konsistensi yang baik. Tabel 6 merupakan 
hasil pembobotan alternatif bersarkan kriteria Severity, Occurrence dan Detection yang diperoleh 
berdasarkan tabel FMEA. Berdasarkan hasil perhitungan bobot kriteria dan bobot alternatif untuk 
semua kriteria pada struktur AHP, dilakukan perhitungan bobot alternatif untuk menentukan faktor 
penyebab potensial. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 6 

 
Tabel 3. Hasil penilaian perbandingan berpasangan antar alternatif 

 berdasarkan  kriteria expected cost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tabel 4. Fuzzyfikasi Antar Alternatif Berdasarkan kriteria Expected Cost  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exp Cost Cause A Cause B Cause C Cause D Cause E

Cause  A 1,1,1, 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/7,1/5,1/3 1,3,5

Cause B 1,3,5 1,1,1, 1,1,1, 1/7,1/5,1/3 1,3,5

Cause C 1,3,5 1,1,1, 1,1,1, 1/7,1/5,1/3 1,3,5

Cause  D 3,5,7 3,5,7 3,5,7 1,1,1, 3,5,7

Cause  E 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/5,1/3,1 1/7,1/5,1/3 1,1,1

Kriteria Severity Occurrence Detection 
Expected 

Cost

Severity 1,1,1 3,5,7 3,5,7 1/7,1/5,1/3

Occurrence 1/7,1/5,1/3 1,1,1 1/9,1/7,1/5 1/7,1/5,1/3

Detection 1/7,1/5,1/3 5,7,9 1,1,1 1/9,1/7,1/5

Expected 
Cost

3,5,7 3,5,7 5,7,9 1,1,1

Exp Cost Cause A Cause B Cause C Cause D Cause E

Cause  A 1
Sedikit Lebih 

Penting 

Cause B
Sedikit Lebih 

Penting 
1 Sama Penting 

Sedikit Lebih 
Penting 

Cause C
Sedikit Lebih 

Penting 
1

Sedikit Lebih 
Penting 

Cause  D
Jelas Lebih 

Penting 
Jelas Lebih 

Penting 
Jelas Lebih 

Penting 
1

Jelas Lebih 
Penting 

Cause  E 1
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Tabel 5. Hasil perhitungan bobot alternatif berdasarkan Severity, Occurrence, 

detectability dan expected cost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 6. Perhitungan Crips dan Normalisasi Crips Pada Setiap Kriteria 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode yang mempertimbangkan empat 

kriteria yaitu Severity ,Occurrence, Detection dan Expected Cost dapat diketahui bahwa penyebab 
kegagalan yang paling potensial adalah cara pemasangan wire yang kurang tepat. 
Jikaditemukandefect pada partperusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan 
perbaikan atau menggantinya sehinggadibutuhkanusulanuntukmelakukanperbaikan. 

 
Tabel 7. Usulan Perbaikan Pada Produksi Head Lining Roof 

 
 

Usulan perbaikan yang dilakukan pada tahap ini berdasarkan alternatif dari metode MAFMA. 
Dari tahap Analysis dapat disimpulkan bahwa penyebab-penyebab kegagalan yang harus di 
prioritaskan penangannya dan usulan perbaikan yang di berikan dapat dilihat pada Tabel 7. 
Untukperbaikandiatas di control olehcheck. Pada Tabel 8 menunjukkan hasil perhitungan sebelum 
dan sesudah implementasi. 

Penyebab Masalah Usulan Perbaikan Implementasi

Pembaruan SOP untuk 
pemasangan Head Lining Roof 

Membuat lembar penegasan kerja

Jarak antara wire  dan roof  jauh Head Lining Roof Renggang
Melakukan trial pemasangan 

wire tanpa slincer 
YA

Operator kurang teliti Pemeriksaan bahan baku kurang ketat 

Kelalaian operator yang 
dikarenakan terburu-buru

Head Lining Roof baret

Mengadakkan pelatihan kepada 
operator baru

Tidak

Cara pemasangan wire pada 
Head Lining Roof kurang tepat

Head Lining Roof bocor Ya

Alternatif

Severity 

Occurrence

Detection 

Expected Cost

Total 1 0.1721 0.1672 0.2207 0.4036 0.0969

0.1005 0.1005 0.3285 0.0423

0.0119 0.0119 0.0119 0.0060

0.0485 0.0134 0.0255 0.0219 0.0073

Cause B Cause C Cause D Cause E

0.0552 0.0414 0.0827 0.0414 0.0414

Bobot 
Kriteria

0.2620

0.0516

0.0984

0.5879

Cause A

0.0099

0.0585

Alternatif

Jarak antara wire dan roof 
(Cause A) 4 0.2105 5 0.1923 5 0.1852

Operator kurang berhati-hati 
(Cause B) 3 0.1579 6 0.2308 7 0.2593

Cara pemasangan wire 
kurang tepat (Cause C ) 6 0.3158 6 0.2308 7 0.2593

Cara pemasangan Wire 
kurang tepat (Cause D) 3 0.1579 6 0.2308 6 0.2222

Kelalaian operator karena 
terburu-buru (Cause E) 3 0.1579 3 0.1154 2 0.0741

0.0994

0.1709

0.1709

0.5587

0.0720

Severity Occurance Detection Expected Cost 
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Tabel 8 Nilai Mutu Sebelum dan Sesudah Implementasi  

Parameter  
Sebelum 

Implementasi 
Sesudah 

Implementasi 
DPMO 40175 27925 

Tingkat Sigma 3.25 3.41 
% Cacat 24.69% 11.28% 

 
Dari hasil implementasi dapat dlihat bahwa ada peningkatan pada tingkat sigma  dari 3.25 menjadi 
3.41 danterjadipenurunanpersentasecacatdari 24.69% menjadi 11.28% hal ini menunjukkan 
terjadinyapeningkatankualitas.  
 
Kesimpulan  

Berdasarkan data historis pada periode Oktober hingga Desember 2017 dapat diketahui bahwa 
produk APV VAN Type II merupakan produk yang memiliki defect tertinggi. Kemudian dilakukan 
identifikasi lanjut untuk jenis part yang mengalai defect tertinggi pada Assembly Process yaitu pada 
pemasangan kompenen Head Lining Roof  sebesar 24.69%,sehingga menghambat proses produksi 
di Assembly Process yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Penelitian ini difokuskan untuk 
meminasi jumlah defect pada Assembly Process.Dalam proses produksi Head Lining Roof  banyak 
menghasilkan defect dengan jenis defect diantara lainyaitu keriput, renggang, bocor dan baret. 
Berdasarkan tahapan analisis dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab defect untuk 
empat jenis defect yang paling dominan ialah jarak antara wire dan roof ,operator kurang berhati-
hati, operator kurang teliti,cara pemasangan wire kurang tepat dan kelalaian operator dikarenakan 
terburu-buru. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode MAFMA dengan 
menggunakan empat kriteria yaitu severity, occurrence,detection dan expected cost. Dapat dilihat 
bahwa yang menjadi penyebab kegagalan yang paling potensial ialah cara pemasangan wire pada 
head lining roof. Usulan perbaikan yang diberikan untuk perusahaan anatara lain ialah memperbaruhi 
SOP dengan menerapkan pemasangan Hook kedalam flange pada pemasangan wire di Head Lining 
Roof, melakukan trial pemasanganslincertanpawire danmembuatlembarpenegasankerja. Dari hasil 
implementasi dapat dlihat bahwa ada peningkatan pada tingkat sigma  dari 3.25 menjadi 3.41 
danterjadipenurunanpersentasecacatdari 24.69% menjadi 11.28% hal ini menunjukkan 
terjadinyapeningkatankualitas 
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Abstrak 

PT XYZ merupakan perusahaan industri manufaktur yang bergerak dalam bidang perakitan mobil jenis 
pasanger car (P/C). Perakitan mobil tersebut melewati lini trimming yangterdiri dari 10 stasiun kerja (SK). 
Terdapat kendala pada SK  01 yaitu pada elemen kerja pengangkatan kaca sun roof dengan berat 25 kg dari 
pallet secara manual oleh operator tanpa menggunakan alat bantu. Selain itu, operator juga melakukan 
aktivitas kerja dengan posisi punggung membungkuk dengan tingkat repetitif action yang tinggi sehingga 
membuat operator sering mengalami nyeri punggung. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus maka akan 
berpotensi terjadinya risiko cedera otot atau musculoskeletal disorders (MSDs) yang mengakibatkan 
turunnya performa operator dan produktivitas perusahaan. Untuk mengurangi keluhan operator perlu 
adanya perbaikan pada aktivitas pengangkatan kaca sun roof dari pallet dengan menggunakan metode 
Rapid Entire Body Assessment (REBA) melalui pendekatan antropometri untuk memperbaiki postur kerja, 
menurunkan beban kerja fisik operator,  dan mempercepat waktu produksi. Perbaikan yang dilakukan 
adalahmerancang alat bantu agar operator bisa terhindar dari resiko cedera otot musculoskeletal disorders 
(MSDs).Hasil yang diperoleh pada kondisi setelah perbaikan yaitu operator tidak lagi mengangkat kaca sun 
roof dengan posisi tubuh berdiri tegak dan menghindari cidera punggung, beban kerja fisik dan dapat 
menurunkan waktu pemasangan sun roof. 
Kata kunci: Kaca Sun Roof,  Musculoskeletal Disorders (MSDs), Rapid Entire Body Assessment (REBA),  

 Perancangan meja kerja,  

 

Pendahuluan 
Aktivitas material handlingdalam  industri manufaktur akan melibatkan manusia, 

baik secara manual, semi otomatis maupun secara otomatis. Penggunaan tenaga manusia 
terutama di proses produksi masih banyak yang dilakukan secara manual, sehingga aktivitas 
yang dilakukan dirancang seefisien mungkin. Aktivitas operator dalam penanganan material 
secara manual meliputi kegiatan yang sederhana dan sering dilakukan pekerja seperti 
mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik dan membawa. Aktivitas tersebut sering 
menyebabkan kelelahan bagi operator dan dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Demikian 
juga dengan PT XYZ  yang bergerak di industri manufaktur yang bergerak dalam bidang 
perakitan mobil jenis Pasanger Car(P/C), pekerjaan manual operator masih cukup banyak. 

Perakitan mobil  dimulai dari stasiun kerja Trimming yang terdiri dari 10 stasiun 
kerja.  Pada proses perakitan saat ini masih sering ditemukan kendala pada stasiun kerja 
Trimming 01. Permasalahan yang dihadapi pada stasiun kerja ini pengangkatan kaca sun roof 
dengan berat 25 kg dari pallet secara manual oleh operator tanpa menggunakan alat bantu.  
Terlebih lagi saat mengangkat kaca sun roof, posisi operator harus dalam keadaan 
membungkuk sambil mengangkat beban.Apabila kondisi seperti initerjadi secara terus 
menerus, dikhawatirkan dapat menyebabkan resiko kerja. Beberapa resiko kerja yang 
mungkin terjadi seperti kelelahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, dan 
keluhan MSDs pada otot dan sendi [1]. Terlebih lagi dari kondisi kerja yang kurang baik ini 
dapat pula menyebabkan penurunan performa kerja operator  dan mengakibatkan penurunan 
kualitas mobil yang dirakit, dan mengurangi tingkat kepuasan konsumen. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengurangi keluhan operator perlu adanya perbaikan pada 
aktivitas pengangkatan kaca sun roof dari pallet dengan menggunakan metode REBA melalui 
pendekatan antropometri untuk memperbaiki postur kerja, menurunkan beban kerja fisik 
operator. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan membuat dan merancang alat 
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bantufasilitas kerja atau alat bantu yang ergonomis.agar operator bisa terhindar dari resiko 
cedera ototMSDs.  

 

Studi Pustaka  

Perancangan dan Kritik Desain 

Perancangan adalah suatu langkah untuk menghasilkan suatu produk atau alat bantu yang 
sesuai dengan kebutuhan manusia [2]. Perancangan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan 
untuk pembuatan suatu alat. Pada prinsipnya tujuan dari perancangan alat adalah untuk 
mempermudah dalam merealisasikan pembuatan yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. 
Kritik desain fasilitas kerja dapat dilakukan dengan yang berhubuingan dengan pekerja dapat 
dilakukan berdasarkan tingkat keluhan MSDs. Instrumen untuk mengukur tingkat keluhan pada 
pekerja dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM) [1][3], dapat diketahui keluhan 
pekerja berhubungan dengan keluhan musculoskeletal [3].  

 
Musculoskeletal Disorders (MSDs) 
Musculoskeletal disorders adalah cidera pada sistem kerangka otot yang semakin bertambah secara 
bertahap sebagai akibat dari trauma kecil yang terus menerus disebabkan oleh desain yang buruk 
pada sistem kerja karena gerakan tubuh dalam posisi yang tidak normal [4]. Faktor penyebab 
terjadinya keluhan otot skeletal: Peregangan otot yang berlebihan, Aktivitas berulang, Sikap kerja 
yang tidak alamiah [5]. Dampak dari MSDs ini terasa sakit atau nyeri pada otot, gerakan sendi yang 
terbatas, dan terjadi pembengkakan dan jika terjadi  terus-menerus akan menimbulkan kerusakan 
permanen [4]. Bagian tubuh yang sering mengalami MSDs adalah bagian tubuh bagian atas (bahu, 
tangan, siku, dan pergelangan tangan), tubuh bagian bawah (pinggul, lutut, dan kaki) dan bagian 
belakang (leher dan punggung) [3]. Penyakit yang diakibatkan adalah nyeri pada tengkuk atau bahu, 
nyeri pada tulang belakang. tangan dan pergelangan tangan terjadi penyakit tangan bergetar, 
Raynaud’s syndrome (vibrasion White finger dan carpal tunnel syndrome)[6] [7]. 

 
Nordic Body Map 

NBM merupakan salah satu alat ukur dengan kuesioner untuk mengetahui bagian-bagian otot 
yang mengalami keluhan, mulai dari rasa tidak nyaman (agak sakit) sampai sangat sakit [5]. Penilaian 
kuesioner ini berdasarkan bagian tubuh manusia:  leher, bahu, punggung bagian atas dan bawah, 
pinggang, lutut dan tumit yang terbagi menjadi 28 bagian tubuh. Kemudian kuesioner ini membagi 
tingkat kesakitan operator menjadi tiga bagian, yaitu A(tidak terasa sakit), B(cukup sakit)  dan C 
(sakit) [7]. Pengolahan data dalam menggunakan kuesioner NBMini adalah:mengisi kuesioner NBM 
dengan beberapa responden yang jenis pekerjaannya sama; membuat persentase setiap indikator dari 
jawaban yang diberikan; menganalisis persentase yang memiliki tingkat sangat dikeluhkan oleh 
pekerja [3]. 

 
Antropometri  

Antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi 
tubuh manusia. Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda-beda 
antara satu dengan yang lainnya. Antropometri dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan 
ergonomis dalam memerlukan interaksi manusia. Data antropometri dapat diperoleh dan 
diaplikasikan pada bidang perancangan area kerja dan Pengukuran anttropometri memperhatikan 
faktor umur, jenis kelamin, suku bangsa dan posisi tubuh denganmelihat pengukuran dimensi 
struktur tubuh dan pengukuran dimensi fungsional tubuh. Setelah itu dapat dihitung nilai persentil 
dengan menggunakan distribusi normal dan dapat dilhat pada Tabel 1. Untuk macam-macam dimensi 
tubuh dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Tabel 1. Nilai Persentil 

 
 

 

Manual Material Handling (MMH) 
Batasan angkat pekerja pada MMH pria usia<16 tahun maksimum beban angkat 14 

Kg., Pria usia  16-18 tahun maksimum beban angkat18 Kg., Pria>18 tahun tidak ada batasan 
angkat, Wanita usia antara 16-18 tahun maksimum beban angkat 18 Kg., Wanita>18 tahun 
maksimum beban angkatnya adalah 16 Kg. Untuk mengurangi ketidaknyamanan 
pengangkatan beban, maka diperlukan tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan batas 
angkat seperti:Berat <16 Kg.: tidak ada tindakan khusus yang perlu diadakan, Berat antara 
16-34 Kg.: dibutuhkan prosedur administrasi untuk mengidentifikasi ketidakmampuan 
seseorang dalam mengangkat beban, Berat antara 34-50 Kg: Pemilihan operator yang 
terlatih. Penggunaan sistem material handling yang baik dan dalam pengawasan supervisor, 
Berat diatas 50 Kg: Harus menggunakan peralatan mekanis [11]  Berdasarkan rekomendasi 
tersebut diatas maka dalam mengangkat beban memerlukan material handling, 
sehinggakecelakaan kerja dapat dihindari. Terdapat 2 faktor, yaitu faktor fisik dan faktor 
psikologi. Pekerjaan dengan menggunakan manual material handling akan menyebabkan  
keluhanmusculoskeletal  dan berpotensi terjadinya kecelakaan kerja pada MSDs[4].  

 
Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

REBA merupakan alat untuk menilai postur tubuh terhadap resiko MSDs dengan 
membentuk penilaian kuantitatif dari tubuh yang berkaitan dengan beban dan aktivitas. Pada 
metode ini dapat digunakan pada postur pergerakan dinamis dan statis berdasarkan postur 
tubuh, kekuatan yang digunakan, tipe pergerakan, gerakan berulang, dan gerakan berangkai. 
REBA mengkaji faktor resiko ergonomi pada seluruh tubuh yang sedang digunakan [3] 
Langkah-langkah sistematis untuk melakukan analisis postur tubuh menggunakan 
REBA:.pengambilan postur tubuh  pekerja dengan menggunakan video dan foto, penentuan 
sudut postur tubuh pekerja menjadi 2 bagian (bagian A:batang tubuh/punggung, leher dan 
kaki; bagian B: lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan), penentuan berat benda 
yang diangkat, penentuan skor REBA [4].   

 

Metodologi penelitian 

Metodologi dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap Pertama terlebih 
dahulu melakukan  pengumpulan data, yaitu  dengan melakukan pengukuran dimensi berat kaca sun 
roof, antropometri tubuh operator, denyut nadi operator, dokumentasi postur tubuh operator pada 
saat pengangkatan,  kuesioner NBM.Tahap kedua adalah melakukan rekapitulasi hasil kuesioner 
NBMdan menghitung persentase keluhan. Langkah berikutnya adalah menghitung penilaian level 
resiko postur kerja dengan menentukan sudut pada postur kerja operator, mengelompokkan bagian 
tubuh yang menjadi penilaian, menentukan skor grup (A, B dan C), dan menentukan nilai akhir 
REBA dan level resiko. Tahap ketiga menghitung penilaian beban kerja fisik dengan menentukan 

Persentil Formulasi Perhitungan
1-st - 2,325

2,5-th - 1,96
5-th - 1,64
10-th - 1,28
50-th
90-th + 1,28
95-th + 1,64
97-th + 1,96
99-th + 2,325

Gambar 1. Antropometri Dimensi 
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denyut jantung dan konsumsi energi, Langkah berikutnya menentukan ukuran alat bantu 
pengangkatan kaca sun roof berdasarkan data antropometri tubuh operator. Tahap keempat 
menghitung menghitung kebutuhan tiang penyangga berdasarkan besar beban dan momen gaya 
untuk merancang alat bantu. Tahap terakhir adalah melakukan perancangan fasilitas kerja berupa 
meja kerja untuk menyimpan kaca sun roof. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini telah dijelaskan di metodologi penelitian diatas, 
yaitu dimensi dan berat kaca sun roof untuk 2 tipe mobil jenis passanger car (P/C) yaitu tipe 
F15:94cm x 64cm dengan berat 23,3 kg, sedangkan untuk tipe G12: 96cm x 66,5cm dengan berat 
25,5kg. Berdasarkan pengumpulan data atropometri tubuh operator di Lini trimming dan setelah 
dilakukan pengolahan data didapat rata-rata lebar bahu operator 46,43cm dengan standar deviasi 3,38 
dan Tinggi Siku Berdiri Tegak rata-ratanya 106,03cm dengan standar deviasi 3,37.  

 
1. Perhitungan Nilai REBA 

Nilai REBA didapat setelah dilakukan perhitungan keluhan operator dari hasil 
penyebaran kuesioner  NBM. Rekapitulasi persentase tingkat keluhan operator pada 
pemasangan kaca sun roof di stasiun kerja Trimming berdasarkan kuesioner NBM didapat 
terdapat 7 pertanyaan yang nilai rata-rata diatas 2  yaitu: Sakit leher bagian atas  rata-rata 
skornya 2,38 sebanyak 4,55%, Sakit leher bawah rata-rata skor 2 sebanyak 3,95%, Sakit 
bahu kiri rata-rata skor 2,81 sebanyak 5,55%, Sakit bahu kanan ata-rata skor 2,9 sebanyak 
5,73%, Sakit lengan atas kiri rata-rata skor 2,5 sebanyak 4,94%, Sakit lengan atas kanan  
rata-rata skor 2,4 sebanyak 4,74%, Sakit pinggang  rata-rata skor 2,7 sebanyak 5,34%. 
Sedangkan keluhan bagian tubuh dengan rata-rata skor di atas 3 yaitu sakit punggung dengan 
rata-rata skor 3,03 sebanyak 5,99%. Setelah itu dilakukan perhitungan nilai resiko dengan 
menerjemahkan postur kerja dari hasil pengambilan gambar sesuai dengan penilaian postur 
kerja dengan metode REBA yaitu grup A tdan grup B  dan penilaian postur kerja dapat 
dilihat pada Gambar 2. Kemudian dari gambar dapat diberikan kode sudut pada setiap 
gerakan dilanjutkan dengan penilaian postur kerja. REBA. Setelah diketahui sudut pada 
postur tubuh kemudian dapat dihitung skor pada masing-masing bagian. Hasil perhitungan 
untuk grup A dapat dilihat pada Tabel 2, untuk grup B dapat dilihat pada Tabel 3 dan 
perhitungan untuk grup C dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

 
 

 
 

Tabel 2. Tabel Perhitungan Grup A
Tabel

A
Neck

1 2 3

Leg 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Trunk

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6
2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7
3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8
4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9
5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9

Tabel 3 Tabel Perhitungan Grup B
Tabel

B
Lower Arms
1 2

Wrist 1 2 3 1 2 3

Upper
Arm

1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4
3 3 4 5 4 5 5
4 4 5 5 5 6 7
5 6 7 8 7 8 8
6 7 8 8 8 9 9

Tabel 4. Perhitungan Skor Grup C
Skor A (nilai

tabel A +
skor beban)

Tabel C
Skor B (nilai tabel B + nilai coupling / genggaman)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7
2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8
4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9
5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9
6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10
7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11
8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11
9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12
10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
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Berdasarkan Tabel 2 perhitungan total skor di grup A = 7 (Skor Postur Tubuh (SPT) 
: 5 + Skor Beban (SB): 2), sedangkan untuk grup B (lihat tabel 3) nilai  totalnya = 4 (SPT:2, 
skor coupling:2). Skor grup C dihitung setelah diketahui skor untuk grup A dan grup B dan 
nilainya = 8 (lihat Tabel 4.), Kemudian nilai ini ditambahkan dengan skor aktivitas sebesar 
1, sehingga skor akhir  bernilai 9. Skor bernilai 9 pada perhitungan REBA ini termasuk ke 
dalam level resiko katagori tinggi, sehingga perlu diberikan action 3 yaitu perbaikan 
secepatnya pada pengangkatan kaca sun roof. Perbaikan ini perlu dilakukan agar mengurangi 
resiko cidera musculoskeletal karena operatormengangkat beban berat dengan keadaan 
membungkuk dan berulang-ulang. Selain itu berdasarkan pengumpulan data dan hasil 
perhitungan jumlah denyut jantung operator pada saat setelah kerja adalah 114 denyut/menit 
dan tergolong kategori beban kerja sedang. 

Untuk itu perlu dilakukan perbaikan fasilitas kerja, baik berdasarkan perhitungan 
REBA maupun denyut jantung untuk mengurangi tingkat kelelahan operator. Perbaikan 
fasilitas kerja yang dapat dilakukan adalah dengan merancang fasilitas penyimpanan meja 
kerja sun roof. Perancangan kerja meja penyimpanan sun roof dapat dilakukan dengan 
terlebih dahulu melakukan pengukuran antropometri tubuh pekerja yaitu: tinggi bahu 
(Ukuran lebar bahu digunakan untuk mempertimbangkan ukuran lebar antar batas penahan 
pada meja penyimpanan sun roof) dan tinggi siku berdiri tegak (Ukuran panjang lengan 
digunakan untuk mempertimbangkan ukuran tinggi meja penyimpanan kaca sun roof) 

 
2. Perancangan Fasilitas Meja Penyimpanan Kaca Sun Roof  

Perancangan meja penyimpanan kaca sun roof berdasarkan ukuran tubuh lebar bahu 
operator yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan ukuran lebar antar batas penahan 
dengan menggunakan persentil 95% didapat ukuran sebesar  51,9752cm.ukuran tinggi siku 
berdiri tegak operator yang dijadikan acuan untuk menentukan ukuran tinggi meja kaca sun 
roof dengan menggunakan persentil 5% diperoleh ukuran sebesar 101,5102cm. Setelah 
didapat ukuran lebar dan tinggi meja berdasarkan antropometri, maka dapat dirancang meja 
penyimpanan kaca sun roof. Usulan perancangan meja penyimpanan kaca sun roof dan cara 
kerja pengangkatan kaca sun roof setelah menggunakan meja penyimpanan dapat dilihat 
pada Gambar 3 dan Gambar 4.  

 
 
Dari gambar 4 dapat dilihat posisi kerja dari para pekerja dengan berdiri sehingga 

tidak perlu membungkuk lagi. Dengan menggunakan meja kerja untuk penyimpanan kaca 
sun roof ini diharapkan kelelahan operator karena pekerjaan membungkuk dan mengangkat 
beban berat dapat dikurangi. 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengam menggunakan kuesioner NBM  dan 
perhitungan postur tubuh pekerja menggunakan REBA didapat skor 9 dan level resiko dalam kategori 
tinggi. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan ntuk memperbaiki kondisi kerja pengangkatan kaca sun 
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roof dari pallet. Tindakan perbaikan tersebutyaitu dengan membuat alat bantu yang berupa meja 
penyimpanan kaca sun roofyang ergonomis, agar dapat memudahkan operator dalam melakukan 
aktivitas kerja pengangkatan kaca sun roof tersebut. Dimensi meja penyimpanan kaca sun roof 
setelah dilakukan pengukuran antropometri postur tubuh lebar bahu dan tinggi siku berdiri tegak 
pekerja, dengan persentil masing-masing 95% dan 5% di dapat lebar antar batas penahan meja 
sebesar 52cm dan tinggi meja 102cm. Hasil yang dapat diperoleh dengan melakukan perbaikanyaitu 
operator tidak lagi mengangkat kaca sun roof dengan posisi tubuh berdiri tegak dan menghindari 
cidera punggung, beban kerja fisik dan dapat menurunkan waktu pemasangan sun roof. 

 

Daftar Pustaka  
[1] Yuamita,F. danSary,R.A, “Usulan Perancangan Alat Bantu Untuk Meminimalisir Kelelahan 

Fisik dan Mental Pekerja” JITI, Vol.15 (2), Des 2016, hlm. 127 – 138 
[2] Purnomo, H. Anthropometri dan aplikasinya. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004 
[3]  
[4] Imdam, I.A. dan Hendro, H. “Usulan perancangan fasilitas kerja dengan pendekatan ergonomi 

menggunakan rapid Entire Body Assessment (REBA) di PT Z. Jurnal Riset Industri, hlm. 1-11, 
2016  

[5] Tarwaka, Ergonomi Industri Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di tempat Kerja, 
Revisi Edisi II, Harapan Press, 2014 

[6] Peter, A. “A practical method for the assessment of work-related musculoskeletal risk” McGraw 
Hills, 2000 

[7] Setiawan, M.F.,Anugraha, R.A, Doyoyekti, Y.N., Dewi, N.M.Y.S, “Usulan perancangan 
material handling yang ergonomis bagi operator loading sayuran buncis, dengan menggunakan 
metode rasional (studi kasusdi PT ABO Farm Ciwidey). Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri, 
Vol. 1,hlm.8-12, Juli 2014 

[8] Kroemer, K.H.E, and Grandjean, E. “Fitting the Task to The Man; A Text Book of Occupational 
Ergonomics”. 5th Edition. U.K: Taylor & Francis 2000 

[9] Nurmianto, E. “Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya” Surabaya: Guna Widya. Edisi 
Pertama. Cetakan Keempat,2004 

[10] Hignett, S. and McAtamay, L. ”Rapid Entire Body Assessment (REBA), Applied Ergonomic.D” 
LkimblerClemson University,2000 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

145 

 

 
EVALUASI PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT MEDIS 

DI INSTALASI BEDAH RUMAH SAKIT UMUM 
PKU MUHAMMADIYAH BANTUL 

 

Isti Kholifah, Widodo Hariyono 
Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta  

E-mail: widodohariyono@yahoo.com 
 

Abstrak 
Di Rumah Sakit Umum (RSU) PKU Muhammadiyah Bantul terdapat 8 pekerja, tetapi teknisi 
elektromedis hanya 1 orang untuk menangani 297 alat medis, Meskipun dilakukan pemeliharaan, 
terjadi alat medis yang mengalami kerusakan sebelum digunakan menangani pasien, Tidak semua alat 
medis disediakan suku cadang, yang dibeli jika saat terjadi kerusakan atau penggantian, juga sering 
sulit didapatkan, sehingga menghambat proses pelayanan medis. Tujuan penelitian, mengevaluasi 
program pemeliharaan alat medis di instalasi bedah. Metode, penelitian deskriptif kualitatif (non-
kuantitatif). Teknik pengumpulan data dengan observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. 
Subjeknya, kepala IPSRS dan teknisi elektromedis. Hasil: (1) Teknisi elektromedis jumlahnya kurang. 
(2) Penganggaran pemeliharaan dilakukan tiap tahun dan mencukupi. (3) Sarana dan prasarana 
pemeliharaan alat medis mencukupi, meskipun ada kekurangan. (4) Standar Operasional 
Prosedur/SOP pemeliharaan atau pengalibrasian alat medis sudah baik. (5) Pemeliharaan alat medis 
sesuai jadwal dan SOP. (6) Hasil program pemeliharaan sudah menghasilkan alat medis yang layak 
dan siap pakai. Kesimpulan, pemeliharaan alat medis di instalasi bedah, cukup baik, tetapi perlu 
penambahan alat pemeliharaan dan teknisi elektromedik. 
Kata kunci: alat medis, pemeliharaan, rumah sakit, evaluasi. 
 
Pendahuluan 

Salah satu bagian di Rumah Sakit Umum (RSU) PKU Muhammadiyah Bantul di Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, yang cukup penting adalah unit kerja pemeliharaan, 
dimana kegiatan tersebut diantaranya mencakup pengadaan, pergudangan, pendistribusian, 
pengorganisasian, dan pengendalian. Diantara kegiatan yang ada di unit kerja pemeliharaan, tercakup 
beberapa subkegiatan, diantaranya pemeliharaan yang berkaitan dengan alat medis di instalasi bedah. 
Rumah Sakit Umum (RSU) PKU Muhammadiyah Bantul sangat mementingkan pemeliharaan 
peralatan medis, agar memiliki alat medis yang layak dan siap pakai, tetapi dalam melaksanakan 
pemeliharaan alat medis, ada berbagai kendala yang menyebabkan pemeliharaan tidak dapat 
terlaksana secara optimal. Dapat disebutkan beberapa contoh peralatan medis di instalasi bedah, yaitu 
dopler, elektric cutter, lampu baca RO, lampu operasi, lampu UV, meja operasi, mesin anestesi, 
monitor patient, stetoscope, suction unit, suction central, tensimeter, termometer ruang, Electro 
Surgery Unit (ESU), laringoscope, dan sebagainya. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan, terdapat: (1) Sumber daya manusia di RS PKU 
Muhammadiyah Bantul berjumlah 8 orang, yaitu 1 orang Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana 
Rumah Sakit (IPSRS), 1 orang administrator, 5 orang teknisi umum, dan 1 orang teknisi 
elektromedis. Teknisi elektromedis di RS ini harus menangani 297 alat medis. (2) walaupun sudah 
dilakukan pemeliharaan, ternyata pernah ada alat medis yang mengalami kerusakan sebelum alat 
tersebut digunakan untuk menangani pasien. (3) Tidak semua alat medis disediakan suku cadang, 
dan suku cadang akan dibeli jika terjadi kerusakan atau penggantian komponen. Jika suku cadang 
yang dibutuhkan sulit didapat, maka menghambat program pemeliharaan alat medis dan proses 
pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pemeliharaan alat medis 
yang diterapkan pada instalasi bedah di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. 
 
Studi Pustaka 

Rumah Sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat 
strategis dalam upaya memercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Peran 
strategis ini diperoleh, karena rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang padat teknologi. Peran 
tersebut menjadi makin penting mengingat timbulnya perubahan-perubahan perkembangan Ilmu 
Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), pelayanan yang lebih bermutu, ramah, dan sanggup 
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memenuhi kebutuhan masyarakat yang menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan di Indonesia 
yang semakin baik [1]. 

Peralatan kesehatan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang 
berkesinambungan perlu didukung dengan peralatan yang selalu dalam kondisi siap pakai dan dapat 
difungsikan dengan baik [2]. Peralatan kesehatan yang selamat, sehat, aman, nyaman, akurat, dan 
handal sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan medik prima kepada masyarakat, agar visi 
dan misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dapat terwujud. Di dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia, Nomor 36, Tahun 2009, Tentang Kesehatan, disebutkan: Pemerintah 
melindungi masyarakat dari adanya alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, 
dan manfaat [3]. Sumber daya manusia dalam manajemen pemeliharaan harus memiliki keahlian 
dalam bidang pemeliharaan sesuai dengan spesifikasi jenis pemeliharaan, dalam mengupayakan 
kegiatan-kegiatan pemeliharaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia (RI), Nomor 4, 
Tahun 2003, Tentang Kebijakan dan Desentralisasi Bidang Kesehatan, disebutkan salah satu tujuan 
strategi penataan manajemen kesehatan di era desentralisasi. Salah satu langkah kunci dalam tujuan 
tersebut adalah mengembangkan subsistem pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan 
alat kesehatan. Langkah kunci pada Kepmenkes RI tersebut, dinyatakan bahwa keberhasilan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan dapat tercapai bila 
tersedia biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan alat kesehatan yang memadai. Untuk itu 
harus disusun petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemeliharaan dan 
optimalisasi pemanfaatan sarana rumah sakit dan alat kesehatan [4]. Dalam kaitan dengan program 
pemeliharaan secara terpadu, istilah yang biasa digunakan adalah Teroteknologi [5]. 

Total Productive Maintenance (TPM) adalah konsep pemeliharaan yang melibatkan semua 
karyawan. Tujuan TPM adalah mencapai efektifitas pada keseluruhan sistem produksi melalui 
partisipasi dan kegiatan pemeliharaan yang produktif. Program TPM menekankan keterlibatan semua 
orang (fokusnya pada pekerja). Kegagalan mesin berkaitan dengan cara berpikir manusia dan 
tindakannya, maka operator, tim pemeliharaan, dan karyawan pendukung lain, harus mengerti peran 
mereka dan harus dapat bekerja sama. Pendekatan efektif untuk mencapai kondisi operasi tanpa 
gangguan mesin adalah dengan melenyapkan penyebab gangguan tersebut [6]. 
 
Metodologi Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (non-kuantitatif), dengan pemecahan masalah 
bersifat substantif, berupa penggambaran program pemeliharaan alat medis. Alasan tidak 
menggunakan jenis kuantitatif adalah: (1) Diketahuinya aspek-aspek yang belum terungkap dari segi 
pemahaman para staf terkait program pemeliharaan. (2) Mengungkap segi manajemen yang selama 
ini diterapkan pada unit kerja tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, telaah 
dokumen, dan wawancara mendalam (jawaban informan sampai jenuh). Subjek penelitian ini adalah 
Kepala IPSRS dan teknisi elektromedik. 
 
Hasil dan Pembahasan  
1. Sumber Daya Manusia 

 Kegiatan pemeliharaan alat medis di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, secara umum 
merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari petugas teknis elektromedis di IPSRS. Dari hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, jumlah teknisi 
elektromedis hanya 1 orang saja, dengan latar belakang pendidikan D-3 Elektromedik, yang bertugas 
untuk menangani semua alat medis yang ada di RS. Walaupun teknisi alat medis di RSU PKU 
Muhammadiyah Bantul hanya terdapat 1 orang, tetapi semua pekerjaan dapat dilakukan dengan 
cukup baik. Walaupun hanya ada 1 teknisi, ternyata sudah cukup untuk melakukan pemeliharaan alat 
medis (baik jenis pemeliharaan preventif maupun kuratif), dan semua dapat tertangani dengan baik. 
Namun, response time yang diberikan agak lama, karena petugas memiliki berbagai kesibukan untuk 
melakukan pemeliharaan alat medis yang cukup banyak. 

Berdasar struktur organisasi di IPSRS, bahwa yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan 
kegiatan pemeliharaan alat medis berada di bawah tanggung-jawab kepala unit kerja. Teknisi 
elektromedis sangat berperan dalam proses pemeliharaan alat medis, khususnya alat elektromedik 
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yang ada di RS. Pemeliharaan alat medis hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkompeten di 
bidangnya, atau sesuai dengan profesinya. Di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, petugas 
pemeliharaan alat medis sudah sesuai dengan kompetensinya. Secara kualitas, teknisi alat 
elektromedis sudah dinilai baik. Teknisi alat elektromedis sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan 
jadwal yang telah dibuat oleh instalasinya.  

Sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Undang-undang RI Nomor 
36, Tahun 2009, Tentang Kesehatan, bahwa sumber daya manusia khususnya dalam bidang 
kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, 
standar pelayanan, dan SOP. Selain itu dijelaskan pula, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, 
petugas berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang 
dimilikinya [7]. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejauh ini dalam kegiatan pemeliharaan alat 
medis di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, secara umum sudah memenuhi standar profesi, dalam 
hal ini petugas pemeliharaan alat medis berlatar belakang pendidikan D-3 Elektromedik. 
2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin terselenggaranya 
pemeliharaan dan perbaikan alat medis di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Tanpa adanya sarana 
dan prasarana RS, maka terdapat hambatan pada pekerjaan teknisi dalam melakukan pemeliharaan 
alat medis. Dari hasil wawancara dan observasi di IPSRS, sudah terdapat bengkel (workshop) untuk 
melakukan pemeliharaan alat medis maupun non-medis. Bengkel yang ada di RS sudah cukup 
mendukung program pemeliharaan alat medis, meskipun masih ada berbagai kekurangan. Bengkel 
yang ada di RS masih terbilang kecil untuk melakukan perbaikan alat, hanya alat-alat medis 
berukuran kecil saja yang bisa dibawa masuk ke bengkel tersebut, dan untuk alat yang berukuran 
besar tidak dapat masuk ke bengkel. Maka, perbaikan alat medis dilakukan di luar bengkel. Dari hasil 
pengamatan, peralatan kerja yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan alat medis sudah cukup 
lengkap dan dapat mendukung proses pemeliharaan dan perbaikan. 
3. Anggaran 

Pada kegiatan pemeliharaan di RS, khususnya pemeliharaan alat medis, dana atau anggaran 
merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan pemeliharaan, agar dapat 
berjalan dengan lancar. Tanpa adanya anggaran, kegiatan pemeliharaan akan terkendala. Kegiatan 
operasional pemeliharaan sangat terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penanganan, penggantian 
suku cadang, dan perbaikan alat yang membutuhkan perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan 
dapat berjalan terus-menerus. Anggaran ini terbagi-bagi dalam berbagai penggunaan operasional di 
IPSRS, baik secara internal unit kerja maupun eksternal. 

Berdasarkan hasil wawancara, di IPSRS pada dasarnya sudah memiliki anggaran khusus tiap 
tahunnya. Jenis biaya yang dianggarkan dalam menunjang kegiatan pemeliharaan alat medis dan 
non-medis, antara lain untuk melakukan seluruh kegiatan di unit kerja, termasuk pemeliharaan, 
pembelian suku cadang, dan perbaikan alat medis. Besaran biaya yang diajukan setiap tahunnya, 
disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah dihitung oleh pihak IPSRS, lalu disusun dalam bentuk 
pengajuan anggaran per tahun. Penyusunan anggaran ini biasanya dilakukan pada pertengahan tahun 
dan diajukan pada akhir tahun, sehingga pada awal tahun berikutnya anggaran sudah dapat 
diaplikasikan di lapangan. 
4. Standar Operasional Prosedur 

Prosedur tetap pemeliharaan merupakan standar baku yang harus diikuti oleh teknisi 
elektromedis dalam melaksanakan pemeliharaan. Prosedur tetap pemeliharaan disusun oleh teknisi 
elektromedis yang bertugas melaksanakan pemeliharaan alat. Prosedur tetap pemeliharaan ini 
ditetapkan oleh direktur RS dan disusun berdasarkan service manual dan petunjuk lain yang terkait. 
Untuk memastikan bahwa suatu proses kegiatan pemeliharaan dapat berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, maka di IPSRS dibuat SOP sebagai acuan yang digunakan dalam kegiatan 
pemeliharaan alat medis. Adanya SOP yang sudah ditetapkan, maka kegiatan pemeliharaan akan 
dapat terarah dengan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara, untuk SOP yang menjadi acuan pemeliharaan alat medis pada 
semua unit pelayanan yang ada di RS, dikategorikan sudah dilakukan dengan baik. Langkah-langkah 
yang dilakukan untuk melakukan pemeliharaan alat medis sudah dilakukan secara rutin dan sesuai 
jadwal, agar tercapai peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai. Standar Operasional Prosedur yang 
telah dibuat oleh IPSRS merupakan sebuah acuan tetap proses pemeliharaan dalam program 
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pemeliharaan alat medis. Pada program pemeliharaan alat medis di instalasi bedah, semua alatnya 
sudah ada prosedur pemeliharaannya masing-masing. Prosedur ini akan membantu teknisi 
elektromedis untuk melakukan pemeliharaan secara teratur. 

Dari hasil penelitiaan sebelumnya, dalam kegiatan pemeliharaan di RS, khususnya 
pemeliharaan elektromedis, kebijakan dan metode merupakan faktor yang dibutuhkan dalam 
memformulasikan mengenai dasar, cara, dan prosedur dalam melakukan kegiatan pemeliharaan [8]. 
Kegiatan pemeliharaan secara menyeluruh meliputi sistem manajerial dan administrasinya, maupun 
kegiatan pemeliharaan khusus terhadap alat-alat yang harus dipelihara. Kebijakan dan metode 
merujuk pada peraturan pemerintah dan sistem prosedur RS yang telah ditetapkan. 
5. Kegiatan Pemeliharaan Alat Medis 

Pemeliharaan alat medis pada instalasi bedah dilakukan oleh teknisi alat medis dan dibantu 
dari dalam instalasi bedah sendiri, yaitu paramedis. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan 
paramedis hanya yang bersifat ringan. Pemeliharaan yang bersifat berat harus dilakukan oleh teknisi 
alat medis. Pelaksanaan pemeliharaan alat medis di instalasi bedah dilaksanakan sesuai dengan 
jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direktur RS. Penanganan terkait dengan 
pemeliharaan alat medis dibebankan kepada teknisi elektromedis. Kegiatan pemeliharaan terkait 
jadwal per tahun yang akan digunakan teknisi alat medis dalam melakukan pemeliharaan rutin. 

Pemeliharaan rutin alat medis dilakukan tiap 3 bulan sekali secara bergantian di tiap-tiap unit 
kerja. Untuk kalibrasi alat medis dilakukan setahun sekali. Pemeliharaan rutin dilakukan agar alat-
alat medis di RS tetap selalu dalam keadaan layak dan siap pakai. Pelaksanaan pemeliharaan yang 
dilakukan IPSRS mempunyai kategori baik, meliputi pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, 
dengan  berpedomankan pada SOP pemeliharaan dan jadwal pemeliharaan alat. Untuk  pemeliharaan 
pengujian dan kalibrasi, dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Pengujian dan kalibrasi 
dilakukan setiap tahun sekali, untuk semua alat elektromedis yang ada di RS. Kalibrasi dilakukan 
agar alat dalam keadaan layak pakai, agar dapat menjamin parameter keselamatan pasien saat 
dilakukannya pelayanan kesehatan. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan terkait alasan ketepatan waktu sebagai respon atas 
kerusakan sebuah alat [9]. Perbaikan peralatan yang rusak (breakdown) harus sesegera mungkin 
dilakukan agar alat dan fasilitas kesehatan selalu mencukupi kebutuhan, sehingga pelayanan prima 
di RS dapat terwujud. Peralatan dan fasilitas yang masih dalam kondisi baik, diharapkan dapat 
memberikan hasil dan pemakaian yang sangat akurat. Dampaknya, penanganan medis pada pasien 
akan menjadi lebih baik dan mudah. Hal tersebut akibat hasil dari pengoperasian alat yang tidak 
terjadi gangguan apapun dalam penggunaanya. Selain , jadwal pemeliharaan juga sudah dilakukan 
secara rutin dan sesuai jadwal. 
6. Keluaran 

Pemeliharaan alat medis yang dilakukan pada instalasi bedah di RS sudah cukup baik. 
Pelayanan medis yang baik telah didukung dengan peralatan medis yang baik dan layak pakai. Untuk 
menghasilkan peralatan yang baik dan siap, dibutuhkan pemeliharaan yang standar, periodik, dan 
tepat waktu. Pada instalasi bedah di RSU PKU Muhammadiyah Bantul terdapat 3 ruangan yang 
digunakan untuk melakukan tindakan pembedahan. Masing-masing ruangan operasi sudah terdapat 
alat-alat medis yang digunakan untuk menujang pelayanan pembedahan, tetapi alat medis yang ada 
di ruangan pembedahan tidak ada back-up alat jika terjadi kerusakan secara tiba-tiba. Jadi, tidak ada 
lagi alat cadangan, dan ini sebenarnya riskan sekali. Tumpuan agar tidak terjadi alat rusak tiba-tiba, 
hanyalah terkait dengan program pemeliharaan yang standar. 

Alat medis yang ada di instalasi bedah sudah memenuhi standar yang dapat digunakan, 
karena sudah dilakukan pemeliharaan secara rutin dan dilakukan kalibrasi tiap tahunnya, agar alat 
selalu dalam kondisi handal. Berdasarkan hasil observasi, alat medis di instalasi bedah, seluruh alat 
medisnya dalam keadaan berfungsi baik dan siap, dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan 
kesehatan. Tabel 1 terkait dengan alat medis utama dan penting yang terdapat pada 3 kamar operasi 
(OK) di instalasi bedah RSU PKU Muhammadiyah Bantul, berdasarkan hasil observasi dan 
pengecekan dokumen pemeliharaan. 
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Tabel 1. Kondisi Alat Medis Pada Instalasi Bedah 

No. Nama Alat Medis 
Kondisi Alat Medis 

OK 1 OK 2 OK 3 
1 Dopler Baik Baik Baik 
2 Elektric Cutter Baik Baik Baik 
3 Lampu Baca RO Baik Baik Baik 
4 Lampu Operasi Baik Baik Baik 
5 Lampu UV Baik Baik Baik 
6 Meja Operasi Baik Baik Baik 
7 Mesin Anestesi Baik Baik Baik 
8 Monitor Patient Baik Baik Baik 
9 Stetoscope Baik Baik Baik 

10 Suction Unit Baik Baik Baik 
11 Suction Central Baik Baik Baik 
12 Tensimeter Baik Baik Baik 
13 Termometer Baik Baik Baik 
14 Termometer Ruang Baik Baik Baik 
15 Electro Surgery Unit (ESU) Baik Baik Baik 
16 Laringoscope Baik Baik Baik 

Keterangan: OK = Ruang Operasi 
 
Dari hasil observasi, alat medis yang ada di instalasi bedah sudah mencukupi kebutuhan; 

semua alat yang dibutuhkan untuk melakukan operasi sudah ada. Kondisi alat yang ada di instalasi 
bedah masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Meskipun ada alat yang sudah lama tahun dipakai, 
tetapi kondisinya masih baik dan jarang terjadi kerusakan. 

Hasil penelitian ini dapat diringkas dalam 6 pokok hal atau substansi, yaitu: (1) Pekerja di 
IPSRS terdiri 1 orang kepala bagian, 1 orang adaministrator, 1 orang teknisi elektromedis, dan 5 
orang teknisi umum. Petugas pelaksana pemeliharaan alat medis hanya 1 orang. (2) Anggaran 
pemeliharaan, penganggarannya dilakukan setiap tahun dan mencukupi. (3) Sarana dan prasarana RS 
untuk melakukan program pemeliharaan alat medis sudah mencukupi, meskipun masih ada 
kekurangannya. (4) Standar Operasional Prosedur/SOP untuk melakukan pemeliharaan atau 
pengalibrasian alat medis sudah berjalan baik. (5) Pemeliharaan alat medis sudah sesuai dengan 
jadwal dan sesuai SOP. (6) Hasil program pemeliharaan sudah menghasilkan alat medis yang siap 
dan layak pakai. 
 
Kesimpulan  

Kesimpulan, program pemeliharaan alat medis pada instalasi bedah di RSU PKU 
Muhammadiyah Bantul, dilakukan cukup baik, tetapi perlu penambahan sarana dan prasarana 
pemeliharaan serta teknisi elektromedik. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meminimize tingkat kecacatan dari produk head  lining molded, berdasarkan 
metoda six sigma dengan tahapan define, measure, analyze, improve dan control (DMAIC ). pada tahap 
define dilakukan pendeskripsian tingkat cacat yang diperoleh dari data historis perusahaan, tahap measure 
dilakukan  pengukuran terhadap proses produksi, yang berguna untuk  pengujian proses produksi berjalan 
secara stabil atau tidak,pada tahap analyze dilakukan analisa terhadap tingkat cacat yang dominan, 
kemudian dilakukan perbaikan (improve) lalu pada tahap control diperiksa  apakah terjadi penurunan atau 
kenaikan tingkat cacat yang diperoleh berdasarkan usulan perbaikan. Berdasarkan pengolahan data bahwa 
tingkat kecacatan yang tertinggi pada produk head lining molded adalah cover kotor sebesar 31.3 % dan 
yang terendah adalah cutting minus dan hole tidak putus masing masing sebesar 3.1 %. Prioritas perbaikan 
dilakukan pada kecacatan cover kotor dan cover kriput dengan total peresentasi sebesar 50 %. DPMO dan 
tingkat sigma sebelum implementasi adalah sebesar 7.300 DPMO dengan tingkat sigma sebesar 3.94  dan 
setelah implementasi sebesar 2.496 DPMO dan tingkat sigma sebesar 4.31  ,berarti diperoleh penurunan 
DPMO sebesar 65.8 % dan kenaikan tingkat sigma sebesar 9.39 % 
Kata kunci: Six Sigma, DMAIC,DPMO 
 
Pendahuluan 
 Menurut [1], kualitas adalah berbanding terbalik dengan variasinya, semakin kecil variasinya 
maka kualitasnya semakin meningkat, sebaliknya semakin besar variasinya kualitasnya semakin 
rendah.sedangkan variasi itu sendiri dapat diartikan sebagai penyimpangan dari rata ratanya. 
Kualitas suatu produk ataupun jasa biasanya ditentukan oleh pelanggan atau disebut sebagai Voice 
of Customer ( VOC), oleh karena itu maka  kualitas dapat disimpulkan adalah  bersifat dinamis, 
bukan statis selalu berubah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 
maka Perusahaan XYZ yang bergerak dibidang manufaktur, sebagai penghasil komponen-
komponen interior otomotif mobil, selalu berkeinginan untuk meningkatkan kualitas produknya 
agar tetap dapat bersaing di dunia usaha.Adapun produk yang dihasilkan oleh perusahaan antara 
lain, head lining molded, door trim, insulator dash panel, mat floor, package tray rim, service hole 
dan sun visor. 

Berdasarkan perolehan data dari Perusahaan untuk bulan Januari-Agustus 2017, rata rata 
tingkat cacat produk head lining molded adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 2.608 %, dari rata rata 
produksi sebesar 374,75 unit produk yang diproduksi, lihat gambar 1: 
 
                              

 
                             Sumber   : Perusahaan XYZ 

Gambar 1: Rata rata tingkat cacat produk (%) interior mobil PT. XYZ 
 
Sedangkan tingkat cacat yang diharapkan perusahaan adalah sebesar 1 % , oleh karena itu perlu 
dilakukan upaya penurunan tingkat cacat dengan metoda Six Sigma . 
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Studi Pustaka 
Pengertian Six Sigma 

Menurut [2] Six Sigma didefinisikan sebagai suatu metodologi yang menyediakan alat-alat 
untuk peningkatan proses bisnis dengan tujuan menurunkan variasi proses dan meningkatkan 
kualitas produk. Pendekatan Six Sigma merupakan sekumpulan konsep dan praktik yang berfokus 
pada penurunan variasi proses dan penurunan kegagalan atau kecacatan produk. Sedangkan konsep 
dasar Six Sigma adalah meningkatkan kualitas menuju kegagalan nol dengan cara bertahap yaitu 
dimulai dari  satu sigma, dua sigma, tiga sigma sampai akhirnya menjadi enam sigma.Dan six sigma 
dapat disetarakan dengan 3,4 Defect per Million Opportunities (DPMO). Kesetaraan ini adalah 
berdasarkan prinsip Motorola’s 6-Sigma [3], yang agak berbeda dengan prinsip distribusi normal. 
Pada distribusi normal rata rata sampel atau populasi adalah bersifat statis, sedangkan pada prinsip 
Motorola,s 6-Sigma rata rata proses dapat bergeser sebesar 1.5 sigma, sehingga pencapaian 6 sigma 
dimungkinkan. Adapun perbedaan yang prinsipil antara Six Sigma Distribusi Normal dengan 
Motorola’s 6 sigma dapat dilihat pada tabel 1: 

Tabel 1. Perbedaan antara true 6-sigma dan Motorola,s 6-sigma 

Perbedaan True 6-Sigma ( Normal Distribution Centered) dengan Motorola’s 6-Sigma 

True 6-Sigma 

(Normal Distribution Centered)

Motorola’s 6-Sigma Process 

(Normal Distribution Shifted 1.5 Sigma) 

Batas 
spesifikasi 

(LCL-UCL) 

Persentase 
yang 

memenuhi 

(LCL-UCL) 

DPMO 

(kegagalan/ 

cacat persejuta 
kesempatan) 

Batas 
spesifikasi 

(LCL-UCL) 

Persentase 
yang 

memenuhi 

(LCL-UCL) 

DPMO 

(kegagalan/ 

cacat 
persejuta 

kesempatan)

sigma1  68,27 % 317.300 sigma1  30,8538% 691.462 

sigma 2  95,45 % 45.500 sigma 2 69,1462% 308.538 

sigma 3  99,73 % 2.700 sigma 3 93,3193% 66.807 

sigma 4  99,9937% 63 sigma 4 99,2790% 6.210 

sigma 5  99,999943% 0.57 sigma 5 99,9767% 233 

sigma 6  99,9999998% 0.002 sigma 6 99,99966% 3,4 

Sumber: [3]  

Terminology SixSigma 

Menurut [4] ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penerapan Six Sigma yang pertama  
adalah  pengertian Unit: Unit adalah yang menyatakan satuan dari sebuah item yang diteliti,dapat 
berupa produk atau komponen atau menyatakan periode waktu dsb  

Yang kedua adalah Critical to Quality (CTQ), CTQ adalah yang menyatakan karakteristik 
yang kritis untuk sebuah produk, jasa ataupun proses, dimana kebutuhan pengukurannya disesuaikan 
dengan kepentingan konsumen. 

Yang ketiga adalah Defect ( kecacatan) adalah ketidak sesuaian akan karakteristik kualitas per 
unit yang disebabkan ketidakpuasan konsumen  

Yang keempat adalah Defective ( cacat) adalah ketidaksesuain yang dinyatakan dalam unit. 

Yang kelima adalah Defects per Unit ( DPU) adalah hasil bagi antara jumlah kecacatan dengan 
total kecacatan  

Yang keenam adalah Defects per Opportunity 
CTQ

DPU
DPO )(  

Yang ketujuh Defects per Million Opportunities 000.000.1)( DPOxDPMO   
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Jika jenis cacat yang berbentuk variabel artinya cacat yang bersifat dapat diukur dengan alat 
tertentu dalam satuan metrik , maka DPMO dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan pengumpulkan data 
data historis dari perusahaan dan data pengamatan langsung yang dilakukan pada lantai produksi 
dengan cara random sampling .Adapun langkah langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

1. Define dilakukan dengan mendeskripsikan masalah yang terjadi pada perusahaan  

2. Measure melakukan pengukuran performansi kualitas pada perusahaan, menyangkut proses 
produksi, apakah terkendali atau tidak dengan peta peta control yang sesuai. 

3. Analyze melakukan analisis pada proses produksi dengan melakukan proses identifikasi tingkat 
kecacatan/kegagalan yang terjadi, kemudian melakukan metoda yang sesuai untuk digunakan 
pada masalah yang ada. 

4. Improve melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan  

5. Control melakukan perbandingan antara usulan perbaikan yang dilakukan setelah implementasi 
dan sebelumnya, 

Hasil dan Pembahasan 

Seperti diketahui bahwa yang menjadi focus didalam penelitian ini adalah produk head lining 
molded yang merupakan komponen interior mobil yang dipasang didalam bodi kenderaan bagian 
atas yang berfungsi sebagai dekorasi, mengisolasi suhu, kedap suara dan pelindungan penumpang. 
Selain itu produk ini juga berfungsi sebagai tempat komponen lain yaitu tempat peletakan lampu 
kabin, lampu baca, lubang ventilasi pendingin Air Conditioner ( AC).Adapun untuk kejelasan produk 
tersebut dapat dilihat pada gambar 2 

 

                 
                    Gambar 2: Produk heal lining molded 

Deskripsi kecacatan (defects) produk  
Setelah dilakukan pengamatan terhadap produk cacat, terdapat sembilan jenis kecacatan, yaitu : 
1. Cover kotor: Adalah jenis cacat dimana terdapat noda kotor pada permukaan produk, lihat 

gambar 3. 
2. Cover kriput: Adalah jenis cacat dimana terdapat kriput pada permukaan produk, lihat gambar 

4. 
3. Cover basah : Adalah jenis cacat dimana terdapat kelembaman pada permukaan produk, lihat 

gambar 5 
4. Belah : Adalah jenis cacat dimana terdapat belah pada permukaan produk, lihat gambar 6 
5. Patah : A dalah jenis cacat dimana terdapat patah pada sub-komponen produk, lihat gambar 7 
6. Serat lepas : Adalah jenis cacat terdapat serat yang lepas pada produk, lihat gambar 8 
7. Cover lekuk ( dent) : Adalah jenis cacat yang terdapat lekukan pada produk, lihat gambr 9 
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8. Hole tidak putus: Adalah jenis cacat yang terdapat lubang yang tidak putus pada produk, lihar 
gambar 10.\ 

9. Cutting minus : Adalah adanya bagian produk yang terpotong lebih dari ukuran yang 
seharusnya. 

 

                    
                 Gambar 3. Cover kotor                                      Gambar 4. Cover kriput. 

 

                    
                 Gambar 5. Cover basah                                   Gambar 6. Cover belah 

                                                                                      

                
               

 
 
 
                                
 
                               Gambar 7. Patah                                              Gambar 8. Serat lepas  
 
                                                                                                         
 
 
 
  
 
                                  Gambar 9. Cover lekuk                                  Gambar 10. Hole tidak putus 
 
 
 
 
Peta kendali 
 Untuk mengetahui apakah proses produksi berjalan secara stabil atau tidak, maka 
digunakanlah peta kendali, pada penelitian ini digunakan peta kendali  U,  karena pada inspeksi 
proses produksi untuk satu unit produk cacat terdapat beberapa kecacatan. Pengamatan 
dilakukan selama 25 hari, yakni dari tanggal 1 November-5 Desember 2017. Dimana jumlah 
produksi setiap harinya antara 19 s/d 21 unit produk setiap harinya.  Adapun peta kendali U 
yang diperoleh berdasarkan software minitab versi 17,  adalah sebagai berikut: 
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Gambar 11. Peta kendali U 

 
Jika kita perhatikan gambar 11, ternyata pada tanggal:18 November 2018, terdapat data yang 
diluar batas kontrol (out of control), hal ini terjadi karena pada saat itu adanya kesalahan 
operator didalam penyetingan mesin, sehingga memicu data out of control, dengan demikian 
peta control perlu direvisi, adapun peta kontrol yang telah direvisi adalah sebagai berikut, 
Gambar 12: 

    

 
Gambar 12. Peta kendali yang direvisi 

 
Perhitungan DPMO  
 Berdasarkan data pengamatan ternyata total produksi adalah sebesar 487 unit, sedangkan total 

kecacatan ( defects) sebesar: 32 ,maka Defect per unit 0657.0
487

32


UnitTotal

Defects
DPU , 

0073.0
9

0657.0


CTQ

DPU
DPO , dengan demikian diperoleh DPMO=DPOx1.000.000=7.300 

yang setara dengan 3.4  . 
  
            Untuk perbaikan kualitas, perlu dilakukan pemetaan tingkat kecacatan yang dominan, untuk 
keperluan tersebut pada penelitian ini digunakan diagram pareto. Adapun perhitungan diagram 
pareto dapat dilihat pada gambar 13. 
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Gambar 13. Digram pareto produk Head Lining Molded 

  
 Jika kita perhatikan tingkat kecacatan cover kotor dan cover kriput mencapai 50 % dari total 
kecacatan, oleh karena itu tingkat kecacatan ini perlu diperbaiki. Kecacatan cover kotor terjadi pada 
proses Water Jet Cutting, kecacatan ini disebabkan karena kotoran di water purifier saat proses jet 
cutting, tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan kondisi penyaring air 
( water purified), secara berkala dengan menggunakan check sheet, dimana selama ini hal tersebut 
tidak ada diperusahaan. Sedangkan cover keriput hal ini disebabkan material penuyusun dari produk 
kurang tegang atau kaki hal ini kurang ditariknya material tersebut pada proses, usulan perbaikan 
yang dilakuka adalah dengan penambahan perekat ( magic tape) dan pengait pada saat proses 
Forming. Dari usulan perbaikan tersebut, dilakukan implementasi, selama 25 hari pengamatan yakni 
dari 6 Desember 2017 s/d 12 Januari 2018, kemudian dilakukan perhitungan DPMO setelah 
implementasi adalah sebesar 2.496 DPMO, yang setara dengan 4.31   
 
Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data, maka pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan : 
1. Tingkat kecacatan yang tertinggi pada produk head lining molded adalah cover kotor sebesar 

31.3 % dan yang terendah adalah Cutting minus dan Hole tidak putus masing masing sebesar 
3.1 % 

2. Prioritas perbaikan dilakukan pada kecacatan cover kotor dan cover kriput dengan total 
peresentasi sebesar 50 % 

3. DPMO dan tingkat sigma sebelum implementasi adalah sebesar 7.300 DPMO dengan tingkat 
sigma sebesar 3.94  dan setelah implementasi sebesar 2.496 DPMO dan tingkat sigma sebesar 
4.31  ,berarti diperoleh penurunan DPMO sebesar 65.8 % dan kenaikan tingkat sigma sebesar 
9.39 % 
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Abstrak 

PT. DDM merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang packaging simcard. Penelitian 
dilakukan terhadap 28 job yang dijadwalkan untuk pengerjaan selama dua minggu. Produk terdiri dari 3 
tipe, yaitu SP0KAXIS HITZ,  SP0KWLOCT6GBB, dan THREE. Tujuan penelitian adalah menjadwalkan job 
pada mesin tunggal menggunakan algoritma branch and bound dengan performansi meminimasi 
keterlambatan (lateness). Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keterlambatan penyelesaian job, 
sehingga tidak sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dengan pelanggan. Metode penjadwalan 
yang digunakan perusahaan pada saat ini adalah metode FCFS (First Come First Serve). Algoritma branch 
and bound menggunakan searching tree untuk mencari urutan job dengan nilai lowerbound yang terendah. 
Pencarian solusi pengurutan 28 job pada mesin tunggal mempergunakan algortima branch and bound 
didukung dengan pemrograman. Hasil yang diperoleh adalah keterlambatan sebesar 1582,6 jam. Hasil ini 
memperbaiki urutan job yang dilakukan perusahaan berdasarkan FCFS sebesar 26%. 
Kata kunci: flowshop, mesin tunggal, branch and bound, minimasi keterlambatan. 
 
Pendahuluan 

 
Pada saat lantai produksi menerima pesanan produk yang harus dikerjakan beserta tenggat 

waktunya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat jadwal urutan pengerjaan. 
Beberapa penelitian telah dilakukan dalam upaya mencari solusi optimal dengan mengurutkan 
produk yang diproses pada mesin tunggal. Adapun tujuan mengurutkan produk adalah untuk 
meminimasi makespan, maksimumketerlambatanataujumlahproduk yang terlambat.Tujuan ini tidak 
terlepas dari janji perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi penyelesaian produknya sedapat 
mungkin mendekati waktu yang telah dijanjikan. Permasalahan penjadwalan dengan mesin tunggal 
nampaknya sederhana, namun penyelesaiannya sangat kompleks. Studi literatur mengenai mesin 
tunggal dengan penugasan yang mempertimbangkan tenggat waktu (due date) sebagai pengambil 
keputusan telah dilakukan [1]. Performansi minimasi makespan pada mesin tunggal dengan beberapa 
produk atau job yang diproses pada satu waktu dan diproduksi satu per satu secara kontinu telah 
dikemukakan oleh Wang dan Tang [2]. Hasil minimasimakespanyang optimal 
dapatdiperolehdenganmenggunakanteknikbranch and bound. Hal iniditunjukkanolehpenelitian yang 
dilakukanolehRonconipadapenjadwalanflow shop [3]. Sesuai dengan persoalan yang dihadapi 
perusahaan, maka performansi yang digunakan dalam makalahini adalah meminimasimaksimum 
keterlambatan pada mesin tunggal dengan menggunakan algoritma branch and bound. 
Penggambaran permasalahan penjadwalan dalam suatu jalur atau cabang (branch) berbentuk pohon 
merupakan hal yang diperlukan dalam teknik branch and bound. Setiap node merepresentasikan 
solusi (makespan atau maksimum keterlambatan) secara parsial. Node dengan nilai terendah akan 
dipilih sebagai bound, sedangkan node dengan nilai yang lebih tinggi akan disingkirkan [4].  

PT. DDM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengemasan kartu SIM (simcard). 
Telepon genggam dengan operator GSM (Global System for Mobile Communication) memiliki kunci 
pengenal jasa telekomunikasi yang tersimpan dalam sebuah kartu yang disebut kartu SIM (Subcriber 
Identity Module). Terdapat beberapa jenis kartu SIM dan proses pembuatannya dilakukan melalui 
satu jenis mesin sebagai mesin tunggal. Perbedaan pada masing-masing jenis produk terletak pada 
bentuk kemasannya yang berdasarkan pada letak barcode serta pelipatannya (folding). Proses 
pengemasan terdiri atas; 1) inserter outerpack, 2) inserter simcard, 3) packing simcard, 4) printing 
barcode, 5) scanning barcode, 6) shooting glue dan 7) folding. Penelitian dilakukan terhadap 3 jenis 
produk berdasarkan pesanan yaitu produk A, B dan C. Selama kurun waktu pengamatan, pesanan 
untuk ketiga jenis produk tersebut diterima perusahan tidak bersamaan waktunya.  
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Metodologi Penelitian 
Pengamatan dilakukan selama 2 minggu dengan pesanan untuk 3 jenis produk. Setiap 

pesanandiberikodesesuaidenganjenisprodukdanurutankedatangannya. 
Berdasarkanpengamatanselama 2 mingguterdapat 10 pesananuntukjenis A; A1, A2, …, A10, 
untukjenis B terdapat 7 pesanan; B1, B2, …, B7 dan 11 pesananuntuk C; C1, C2, …C11. Total 
keseluruhanpesananberjumlah28 produk yang akandiproses di mesinTrimatt. 
Tujuanpenelitianadalahmenjadwalkanproduk yang akandiproses di 
mesintunggaldenganperformansimeminimasiketerlambatanmenggunakanteknikBranch and Bound 
(BB).PadasaatpengamatandilakukanperusahaanmenjadwalkanberdasarkanaturanprioritasFirst 
Come First Serve(FCFS), dengantotal keterlambatanuntuk 28 pesanan (job) sebesar2125,49 jam. 

Branch and boundmerupakansuatuprosedurenumerasiuntukmencarisolusi optimal. 
Terdapat3 komponendalam BB, yaitu; lower bound, searchingdanbranching [5]. 
Tahapanpenyelesaianpersoalanpenjadwalanbertujuanmeminimasiketerlambatanmenggunakantekni
k BB diawalidengan;   
1) branching, terdapat n job yang akandiprosespadamesin, 

untukmenentukancabangpohonnyadilakukanbranchinghinggasub-branching. Masing-
masingsub-branchingmerupakannode yang 
memilikinilaitertentusesuaidenganpenugasanurutanjob. 

2) partial squence, merupakaniterasi yang dilakukanterdapat n jumlahpenjadwalan yang 
dapatdihasilkandalamsuatucabang. Tujuandilakukanpartial 
sequenceadalahuntukmengetahuiurutanpenjadwalandalamsuatucabang yang memberikanhasil 
minimum keterlambatan. 

3) lower bound, adalahhasil minimum darisetiappartial sequence yang 
memberikannilaiterendahdanmerupakanbatasbawahdariurutanjob(bounding). 

4) Searching, merupakanproseduriterasiuntukmencariurutanjob yang 
memilikinilailebihrendahdarinilailower bound yang terpilih di iterasisebelumnya. 
Apabilaterdapaturutan jobdengannilai yang lebihtinggidarinilailower bound, 
makaurutanjobtersebutakan di eliminasi (fathoming). 

Notasi yang digunakan: 
 

Jj : pesanan (job) yang dijadwalkan (j = 1,2,..., 28)
pj : waktu proses jobj (jam) 
dj : tenggatwaktu (due-date) job j
d : common due-date 
Cj : waktupenyelesaianjob j (jam)
Tuj : waktuketerlambatanpadajobyang sudahdijadwalkan (jam) 
Tvj : waktuketerlambatanpadajob yang belumdijadwalkan (jam) 
LB : lower bound 

 
Langkah-langkahpenyelesaiaandenganteknikbranchandbound: 
1) Inisialisasi awaldari seluruh jobsebagaikandidatjob yang akandijadwalakn.. 
2) Tentukan fixedjob ( ) = semuajobyang telah dijadwalkan di partialsequence. 
3) Tentukan free job ( )= semuajob yang belum dijadwalkan dan diurutkan berdasarkan SPT 

(ShortestProcessingTime). 
4) Hitung completiontime masing-masing partialsequence berdasarkan urutan kandidatjob yang 

akandijadwalkan.. 
5) Hitung keterlambatan (lateness)  untuk job yang termasukdalamfixed jobdenganrumus;  

)0,max( jjj dCTu                                                                       (1) 

6) Hitung keterlambatan (lateness)  untuk job yang termasukdalamfree jobdenganrumus;  
)0,max( dCTv jj                                                      (2)  

dimana;  ),...,,,max( 21 njjjj ddddd  untuk n = 1, 2, …, 28 
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7) Hitunglower bounduntukmasing-masingpartial sequencedenganrumusberikut; 
   nn TvTvTvTuTuTuLB  ...... 2121                                        (3) 

8) Pilihbranchdengan LB terkeciluntukdilanjutkankeiterasiberikut, sedangkanbranch yang 
tidakterpilihdihentikaniterasinya. 

9) Jadwalkan job yang termasuk di dalam fixed job keurutanpenjadwalan. 
10) Lakukanpemeriksaanapakahjumlahiterasitelahsamadenganjumlah job. 

Apabilatidakmakaiterasidilanjutkanuntuk n = n+1, dankembalikelangkah 2. Sebaliknya, 
jikaiterasisudahsesuaidenganjumlahjob makapergikelangkah 11. 

11) Iterasidihentikan. 
 

Hasil dan Pembahasan  
 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 2 minggu di PT DDM terdapat 28 job. Waktu 
proses (pj), tenggat waktu (due-date, dj) dan urutan penomoran job (J) berdasarkan urutan kedatangan 
pesanan, terdapat pada tabel berikut. 
 

Tabel 1. Data waktu proses danwaktutenggatjob 
Pesanan B1 A1 C1 C2 C3 B2 A2
Job (J) J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7
pj(jam) 5.30 6.61 9.10 21 7.20 9.91 3.91 1
dj 5.30 6.61 11.00 23.30 30.00 32.5 26.9 4

 
Pesanan A4 A5 C6 C7 B3 B4 C8
Job (J) J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17
pj(jam) 2.20 9.87 5.13 17.12 3.88 11.72 4.20
dj 48.10 53.40 55.50 65.30 60.70 68.90 64.9

 
Pesanan B6 C9 A8 A9 B7 C10 C11 A10
Job (J) J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28
pj(jam) 11.17 5.02 4.81 10.90 5.47 4.62 6.37 8.63 
dj 78.70 77.3 80.50 84.7 82.7 81.9 88.00 90.20

 
Tabel 1 merupakan hasil penjadwalan job sesuai dengan kedatangannya (FCFS). 

Keterlambatan yang dihasilkanuntikpenjadwalanberdasarkan FCFS adalah 2125,49 jam. 
Perhitunganpenjadwalan 28 job padamesintunggaldenganteknik BB 
menggunakanbantuanperangkatlunak [6]. Gambar 1 merupakan program perhitungan LB 
padasetiappartial sequence. 
Validasidilakukanterhadap program yang dibuat, yaitudenganmenggunakan 4 
datauntukwaktu proses dandue-datesepertipadatabelberikut; 
 

Tabel 2. Data 4 jobuntukvalidasi program 
 J1 J2 J3 J4 

Waktu proses (pj) 
(jam) 

11.55 9.45 12.38 8.62 

Due-date (dj) 11.55 10.50 21.70 24.40 
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Gambar 1. Sub-program pengurutan job pada masing-masing partial sequence. 

 
Berikutmerupakantahapanpenyelesaianpenjadwalamdenganminimasiketerlambatansecara manual 
dengan 4 data yang digunakanuntukmemvalidasi program; 
 
1) Pada saat awal belum ada penugasan job dandimulaidengan node (#,#,#,#). Simbol # 

menunjukkanbelumada job yang ditugaskan.Susunanpenjadwalandiawalidengansatu node 
(#,#,#,#) menjadi 4 cabang (branching). Cabangpertamamerupakaniterasi 1 dengan 4 partial 
sequence (PS)yang terdiridariPS-1(1,#,#,#), PS-2 (2,#,#,#), PS-3 (3,#,#,#) dan PS-4 (4,#,#,#). 

2) Hasil dari iterasi 1 akan memberikan partial sequence dengannilai LB terendah. Urutan job 
dengannilai LB terendahdilanjutkankeiterasi 2. Apabilapadaiterasi 1 hanyaterdapatsatupartial 
sequence dengan nilai LB terendah, makaakanterdapat 3 (tiga) partial sequencepadaiterasi 
2.Apabila hanyaterdapatsatupartial sequence yang memberikannilai LB terendahpadaiterasi 2, 
makaakanterdapat 2 partial sequencepadaiterasi 3.Demikianseterusnya. 

3) Setiap partial sequence akan memberikan nilai lower bound (LB). Nilai LB 
terendahakandilanjutkankeiterasiberikutnya. Demikianseterusnyahinggaselesaidilakukan 4 
iterasi (sesuai dengan jumlah job) dan diperoleh nilai LB terendah yang memberikan urutan 
penjadawalan terbaik dengan nilai minimasi keterlambatan terendah. 
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Iterasi 1 
PS-1 

J 1 4 2 3

p j 11.55 8.62 9.45 12.3

C j 11.55 20.17 29.62 42.0

d j 11.50 24.40 10.50 21.7

Tu j 0.05

Tv j 0 5.22 17.6

d = max(24.40, 10.50, 21.70) = 24.40 
Tu1 = max(11.55-11.50,0) = 0.05 
Tv2 = max(29.62-24.40) = 5.22 
Tv3= max(42-24.40,0) = 17.60 
LB = 0.05 + 0 + 5.22 + 17.60 = 22.87

PS-2 
J 2 4 1 3

p j 9.45 8.62 11.55 12.3

C j 9.45 18.07 29.62 42.0

d j 10.50 24.40 11.50 21.7

Tu j 0

Tv j 0 5.22 17.6

d = max(24.40, 11.50, 21.70) = 24.40 
Tu2 = max(9.45-10.50,0) = 0 
Tv1 = max(29.62-24.40) = 5.22 
Tv3 = max(42-24.40,0) = 17.60 
LB = 0 + 0 + 5.22 + 17.60 = 22.82 

PS-3 
J 3 4 2 1

p j 12.38 8.62 9.45 11.5

C j 12.38 21.00 30.45 42.0

d j 21.70 24.40 10.50 11.5

Tu j 0

Tv j 0 6.05 17.6

d = max(24.40, 10.50, 11.50) = 24.40 
Tu3 = max(12.38-21.70,0) = 0 
Tv2 = max(30.45-24.40,0) = 6.05 
Tv1 = max(42-24.40,0) = 17.60 
LB = 0 + 0 + 6.05 + 17.60 = 23.65

PS-4 
J 4 2 1 3

p j 8.62 9.45 11.55 12.3

C j 8.62 18.07 29.62 42.0

d j 24.40 10.50 11.50 21.7

Tu j 0

Tv j 0 7.92 20.3

d = max(10.50, 11.50,21.70) = 21.70 
Tu4 = max(8.62-24.40,0) = 0 
Tv1 = max(29.62-21.70,0) = 7.92 
Tv3 = max(42.00-21.70,0) = 20.30 
LB = 0 + 0 + 7.92 + 20.30 = 28.22 

 
LB iterasi 1 = min(22.87, 22.82, 23.65, 28.22) = 22.82jam untukbranching J2-J4-J1-J3 yang 
akandilanjutkankeiterasi 2. 
Iterasi 2: 

PS-1 
J 2 1 4 3

p j 9.45 11.55 8.62 12.3

C j 9.45 21.00 29.62 42.0

d j 10.50 11.50 24.40 21.7

Tu j 0

Tv j 9.50 5.22 17.6

d = max(11.50,, 24.40, 21.70) = 24.40 
Tu2 = max(9.45-10.50,0) = 0 
Tv1 = max(21.00-11.50,0) = 9.50 
Tv4= max(29.62-24.40,0) = 5.22 
LB = 0 + 9.50 + 5.22 + 17.60 = 32.32

PS-2 
J 2 3 4 1

p j 9.45 12.38 8.62 11.5

C j 9.45 21.83 30.45 42.0

d j 10.50 21.70 24.40 11.5

Tu j 0

Tv j 0.13 6.05 17.6

d = max(24.40, 10.50, 11.50) = 24.40 
Tu3 = max(12.38-21.70,0) = 0 
Tv2 = max(30.45-24.40,0) = 6.05 
Tv3 = max(42-24.40,0) = 17.60 
LB = 0 + 0.13 + 6.05 + 17.60 = 23.78 

PS-3 
J 2 4 1 3

p j 9.45 8.62 11.55 12.3

C j 9.45 18.07 29.62 42.0

d j 10.50 24.40 11.50 21.7

Tu j 0

Tv j 0 18.12 20.3

 
d = max(24.40, 11.50, 21.70) = 24.40 
Tu2 = max(9.45-10.50,0) = 0 
Tv1 = max(29.62-11.50,0) = 18.12 
Tv3= max(42-21.70,0) = 20.30 
LB = 0 + 0 + 18.12 + 20.30 = 38.42 
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LB iterasi 2 = min(32.32,23.78, 38.42) = 23.78 jamuntukbranching J2-J3-J4-J1. 
Iterasi 3: 

PS-1 
J 2 3 4 1

p j 9.45 12.38 8.62 11.5

C j 9.45 21.83 30.45 42.0

d j 10.50 21.70 24.40 11.5

Tu j 0

Tv j 0.13 6.05 30.5

d = max(21.70, 24.40,11.50) = 24.40 
Tu2 = max(9.45-10.50,0) = 0 
Tv3 = max(21.83-21.70,0) = 0.13 
Tv4 = max(30.45-24.40,0) = 6.05 
Tv1= max(42.00-11.50,0) = 30.50 
LB = 0 + 0.13 + 6.05 + 30.50 = 36.68

PS-2 
J 2 3 1 4

p j 9.45 12.38 11.55 8.62

C j 9.45 21.83 33.38 42.0

d j 10.50 21.70 24.40 11.5

Tu j 0

Tv j 0.13 8.98 30.4

d = max(21.70, 11.50, 24.40) = 24.40 
Tu2 = max(9.45-10.50,0) = 0 
Tv3 = max(21.83-21.70,0) = 0.13 
Tv1 = max(33.38-24.40,0) = 8.98 
Tv4= max(42.00-11.55,0) = 20.30 
LB = 0 + 0.13 + 21.88 + 20.30 = 39.56 

 
LB iterasi 3 = min(36.68, 39.56) = 36.68 jam untukbranching J2-J3-J4-J1. 
 

 
Program telahdivalidasidenganhasilperhitungandengan program samadenganperhitungan 

manual untuk 4 job. Hasil perhitungan BB untuk 28 job padamesintunggalmemberikanurutan job 
sebagaiberikut; J20-J27-J11-J15-J7-J23-J13-J18-J9-J17-J26-J22-J25-J24-J21-J16-J12-J5-J19-J6-
J14-J8-J1-J10-J3-J2-J28-J4, dengan waktu keterlambatan 1582,6 jam. 
 
Kesimpulan  
 Penjadwalan flow shop dengan mesin tunggal untuk 28 job menggunakan teknik branch and 
boud memberikan hasil 1582,6 jam. Hasil ini lebih baik daripada pendekatan heuristik FCFS yang 
diterapkan di PT. DDM. Perbaikan waktu keterlambatan mencapai 542,89 jam atau 25,54%. 
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Abstrak 
Jagung memiliki peranan penting dalam industri berbasis agrobisnis. Jagung dimanfaatkan untuk konsumsi, 
bahan baku industri pangan, industri pakan ternak dan bahan bakar. Jagung merupakan komponen utama 
dalam industri pakan ternak, karena 60% ransum pakan ternak menggunakan jagung. Hal inilah yang 
menjadikan lebih dari 50% produksi jagung di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri 
pakan ternak, sementara untuk di konsumsi hanya berkisar 30% saja. Dan sisanya untuk kebutuhan industri 
lain.Kualitas biji jagung hasil panen petani menjadi hal yang penting bagi produsen pakan ternak untuk 
menghasilkan pakan yang berkualitas sesuai standar mutu yang berlaku.Oleh karena itu, diperlukan varietas 
jagung yang mumpuni di samping penanganan pascapanen yang tepat. Kajian ini bertujuan 
mengaplikasikan Metode Interpretatif Stuctural Modelling (ISM) dan pengambilan keputusan kriteria dan 
pakar majemuk Non Numerik ME-MCDM untuk mengidentifikasi posisi pemangku kepentingan dan 
perbaikan mutu jagung pipil di Kabupaten Serang. Hasil kajian menunjukkan, untuk peningkatan mutu 
dengan alternatif: perbaikan teknik budidaya, pra-panen dan teknologi pasca panen dengan tingkat 
kepentingan tinggi, sementara itu untuk identifikasi posisi pemangku kepentingan yang menjadi elemen kunci 
adalah pemerintah daerah, petani dan pedagang pengumpul. 
Kata kunci: Non Numerik-MEMCDM, ISM,  Mutu jagung  pipil 
 
Pendahuluan 

Tanaman jagung sudah lama diusahakan petani Indonesia dan merupakan tanaman pokok 
setelah padi. kebutuhan jagung sebagai bahan pangan maupun pakan dari tahun ke tahun akan terus 
meningkat seiring pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Indonesia. Bahkan, lebih dari itu, 
dengan semakin pesatnya perkembangan industri peternakan turut merubah peta konsumsi jagung 
tanah air. 

Jagung merupakan komponen utama dalam industri pakan ternak, porsinya mencapai 60% 
dalam ransum pakan. Hal inilah yang menjadikan lebih dari 50% produksi jagung di Indonesia 
digunakan untuk kebutuhan industri pakan ternak, sementara untuk konsumsi pangan diperkirakan 
hanya berkisar 30 persennya saja. Sedangkan sisanya untuk kebutuhan industri lain (Litbang 
Pertanian). 

Sebagai bahan baku utama pakan ternak, kualitas biji jagung hasil panen para petani tentu 
akan menjadi parameter utama untuk menghasilkan pakan yang berkualitas dan aman bagi kesehatan 
ternak itu sendiri. Oleh karena itu, masing-masing produsen pakan ternak telah menetapkan standar 
mutu biji jagung yang dipasok dari para petani. Standar mutu yang ditetapkan itu biasanya meliputi: 
kadar air, biji mati, biji berjamur, biji rusak, kotoran, dan kandungan aflatoxin 

Kualitas biji jagung hasil panen petani menjadi rambu utama bagi produsen pakan ternak 
untuk menghasilkan pakan yang berkualitas sesuai standar mutu yang berlaku. Oleh karena itu, 
diperlukan varietas jagung yang mumpuni di samping penanganan pascapanen yang tepat (A03). 

Dalam pengembangan agroindustri, peran pemangku kepentingan dalam bentuk 
kelembagaan sangat penting terutama sebagai media penyebaran inovasi hasil pertanian.Menurut 
Ostrom, (1985-1986) kelembagaan diidentikan dengan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan 
yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling 
mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Menurut Hennxsy (2003), kelembagaan berperan 
pada penggelolaan mutu industri pangan misalnya aplikasi teknologi alat pengeringan, pemanenan, 
pengangkutan dan pengemasan. Berdasarkan konteks dengan kajian yang dimaksud dengan 
kelembagaan disini adalah kelompok tani, pedagang pengumpul (middle man), pabrik,  lembaga 
penelitian dan penyuluhan serta pemerintah daerah. Telah banyak kajian mengenai kelembagaan, 
tetapi masih menggunakan pendekatan hard system methodology sehingga kajian dengan 
menggunakan pendekatan soft system methodology sangat diperlukan. Tujuan kajian ini adalah 
mengaplikasikan metode Interpretatif Stuctural Modelling (ISM) dan pengambilan keputusan 
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kriteria dan pakar majemuk Non Numerik ME-MCDM dalam proses identifikasi posisi pemangku 
kepentingan dan mutu jagung pipil, sebagai bagian dari strategi pengembangan industri jagung pipil 
di Kabupaten Serang. 
 

Tabel 1. Persaratan mutu jagung pipil sesuai SNI 
Mutu 

Kadar air (%) maksimum 14 
Protein kasar (%) minimum 7.5 
Serat kasar (%) maksimum 3 
Abu (%) maksimum 2 
Lemak (%) maksimum 3
Mikotoxin
Aflatoxin (ppb) maksimum 50
Ocratoxin (ppb) maksimum 5 
Butir Pecah(%) maksimum 5 
warna lain (%) maksimum 5 
Benda asing (%) maksimum 2 
Kepadatan (kg/cm3) minimum 700 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1998) 
 
Studi Pustaka 

ISM dan ME-MCDM banyak digunakan baik di jasa maupun industry. Tinjauan literature 
ini difokuskan untuk mengidentifikasi praktek ISM ,ME-MCDM dan mutu jagung pipil yang perlu 
dipertimbangkan dan diimplementasikan. Beberapa referensi literature yang dipilih yaitu : Neena 
Sohani dan Nagendra Sohani, menggunakan metoda ISM untuk mengidentifikasi mutu pada 
pendidikan dijurnalnya yang berjudul “Developing Interpretive Structural Model for Quality 
Framework in Higher Education: Indian Context”. ISM juga digunakan oleh Arie Dharmaputra 
Mirah. (2014) dalam jurnalnya “Penentapan Elemen Kunci Pengembangan Agroindustri Peternakan 
Dengan Interpretative Structural Modeling”, Rachman Jaya, Machfud, Muhammad Ismail. “Aplikasi 
Teknik ISM dan ME-MCDM untuk mengidentifikasi Posisi Pemangku Kepentingan dan Alternatif 
Kegiatan Untuk Perbaikan Mutu Kopi Gayo”. Sheng-Hshiung Tsaura , Te-Yi Changb dan Chang-
Hua Yen. “The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM”. “An Integrated Multi-Criteria 
Decision Making Model for Evaluating Wind Farm Performance” oleh He-Yau Kang , Meng-Chan 
Hung, W. L. Pearn , Amy H. I. Lee,  and Mei-Sung Kang. Tatang kostaman “Pasca Panen Jagung” 
 
Metode Penelitian 
Kerangka Pemikiran  

Permasalahan faktual yang ada pada agroindustri jagung pipil Kabupaten Serang adalah 
kurangnya kualitas mutu biji jagung untuk pakan ternak. Kerangka pemikiran kajian disajikan pada 
Gambar 1. 

 
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kajian 
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Kerangka Model  
Penerapan Non Numerik ME-MCDM dalam berbagai topik penelitian telah berkembang 

secara luas, seperti yang telah dibahas oleh Neena Sohani, Nagendra Sohani(2012), Hadiguna dan 
Marimin (2007) Faisal Talib, Zillur Rahman, Rajesh Attri, Nikhil Dev and Vivek Sharma (2013). 
Penggunaan metode ISM juga telah luas digunakan, terutama untuk menganalisis struktural elemen-
elemen berdasarkan hubungan kontekstual-nya (Saxena et al., 1992; Eriyatno, 1998; Raguhuvansi 
dan Kumar, 1999; dan Marimin, 2004).menggunakan teknik ISM untuk seleksi provider. 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan mutu jagung 
pipil  yang dihasilkan oleh petani yang dimanifestasikan ke dalam pengaplikasian metode ISM, 
sedangkan peran pemangku kepentingan dimanifestasikan ke dalam aplikasi Non Numeric ME-
MCDM sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dijabarkan. Diagram konseptual kajian 
disajikan pada Gambar 2. 

 

mulai

Kajian Pustaka

Analisis Kebutuhan, Formulasi 
Permasalahan Identifikasi

Analisis Posisi Pemangku Kepentingan 
yang Berperan

Analisis Kegiatan yang Berperan dalam 
Perbaikan

Peningkatan Mutu Jagung Pipil

Analisis Sistem

ISM

Fuzzy ME‐MCDM

Selesai

 
 

Gambar 2. Kerangka Model Kajian 
 

Model Struktur Elemen Pemangku Kepentingan yang Berperan 
ISM adalah sub model pertama yang dibangun untuk mengetahui derajat keterkaitan dan 

ketergantungan antar pemangku kepentingan yang berperan dalam peningkatan mutu jagung pipil. 
ISM merupakan suatu metode berbasis komputer yang dapat membantu kelompok mengidentifikasi 
hubungan antara ide dengan struktur pada suatu isu yang kompleks, bentuk proses metode ini adalah 
focus learning process. ISM juga bersangkut paut dengan interprestasi dari suatu objek utuh atau 
perwakilan sistem melalui aplikasi teori grafis secara sistematis dan iterative (Marimin, 2004).Pada 
kajian ini elemen pemangku kepentingan yang dikaji adalah kelompok tani, pedagang pengumpul, 
lembaga penelitian dan penyuluhan, lembaga keuangan, pemerintah daerah, eksportir dan perguruan 
tinggi. 

Tahapan pemodelan dengan ISM adalah penentuan hubungan kontekstual yang kemudian 
dikonversi menjadi suatu hubungan matematik (Rm). Hubungan antar elemen tersebut dinyatakan 
dalam perkalian Cartesian.Matrik tersebut harus memenuhi sifat reflexive dan transitive. 
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Dalam proses mentransformasi hubungankontekstual (Matrik Structural Self-Interaction)menjadi 
bentuk hubungan matematik dalam bentukmatrik Reachability dengan aturan yang secaralengkap 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Simbol hubungan dan definisi kontekstual antar elemen ISM-VAXO 
Simbol Hubungan Kontekstual Antar 

Elemen i dan j ( ) 
Definisi Hubungan Antar 

Elemen i dan j (eii) 
V 1 0 

A 0 1 

X 1 1 
O 0 0 

 
Model Pemilihan Perbaikan Mutu Biji Jagung 

Sub model kedua yang digunakan adalah Non Numerik ME-MCDM yang dibentuk untuk 
menentukan strategi yang akan diambil dalam hal perbaikan mutu kopi biji. Menurut Yager (1993) 
dan Hadiguna (2010) yang menjadi masalah utama pada metode ME-MCDM adalah proses agregasi 
yang terletak di antara dua kasus ekstrim, yaitu situasi saat semua kriteria dipenuhi (disebut dengan 
operator “dan”) dan situasi saat kriteria hanya memenuhi salah satu pihak (disebut operator “atau”). 
Yager (1993) merumuskan tahap re-ordering saat suatu argument tidak dikaitkan dengan suatu 
pembobot, tetapi pembobot dikaitkan dengan suatu posisi urutan argumen tertentu.Pada kajian ini 
struktur model yang dikembangkan adalah aspek pemanenan, aspek pengeringan, aspek pemipilan, 
aspek penyimpanan.Pemilihan keempat aspek tersebut berdasarkan hasil kajian tatang kostaman 
(2010) yang menyatakan bahwa aspek aspek tersebut memegang peranan penting dalam karakter 
mutu biji jagung yang dihasilkan. 
 
Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data sekunderseperti, laporan-laporan Badan Pusat Statistik 
dan Dinas terkait baik provinsi maupun kabupaten,sedangkan proses akuisisi pengetahuan melalui 
wawancara mendalam dengan para pakar(responden), penetapan responden sebagai seorangpakar 
berdasarkan atas  
(1) reputasi, kedudukan dankredibilitasnya yang sesuai pada topik kajian; 
(2) memiliki pengalaman dibidangyang tekuni;  
(3) bersedia untuk diwawancara secaramendalam.  
Berdasarkan kriteria tersebut maka dipilih pakar/narasumber yaitu peneliti Pertanian dengan 
spefikasi keahlian bidangpertanian dan praktisi bisnis perjagungan di Kab.Serang.Penentuan sub-
elemen melalui Focus GrupDiscussion (FGD) hingga tercapai suatu kompromi terhadap  pemangku 
kepentingan. 
 
Pengolahan Data 
Pengolahan data mengguna ISM denganMetode ISM-VAXO 
Penyusunan Matrik SSIM 

Pada pemodelan dengan ISM pendapat ataupenilaian hubungan kontekstual elemen 
dinyatakandalam bentuk huruf V, A, X, O sebagaimana pada Gambar 3 
 

Tabel  3. Matriks SSIM–VAXO Elemen Mutu Jagung Pipil 
Elemen : Lembaga / kelompok yang terpengaruh 

Deskripsi Sub Elemen  (i-j) 6 5 4 3 2 1 
Petani 1 O V V V X  

Kelompok Tani 2 O X X O   

Pabrik 3 O O O   

Lembaga Penelitian 4 O X   

Pemerintah Daerah 5 O   

Kompilasi Dari Responden/DM : 1 Orang (Robi) 
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Transformasi Matrik SSIM menjadi Matrik Reachability 
Hubungan kontekstual antar sub-elemen dalam bentuk matrik yang selnya dalam bentuk 

huruf (VAXO)  transformasi menjadi matrik Reachability bilangan biner dengan aturan seperti pada 
Gambar 4. 

Pada gambar 4, terlihat bahwa sub elemen 1, 2, 4 dan 5 yaitu petani, kelompok tani, lembaga 
penelitian dan pemerintah daerah menempati rangking satu dengan nilai DriverPower (DP) 
  

Tabel 4. Hasil Reachability Matrix final dari elemen mutu jagung pipil 
Elemen : Lembaga / kelompok yang terpengaruh  

DM / Responden : Robi 1 2 3 4 5 6 DP R 
Deskripsi Sub Elemen  (i-j)    

Petani 1 1 1 1 1 1 0 5 1 
Kelompok Tani 2 1 1 1 1 1 0 5 1 

Pabrik 3 0 0 1 0 0 0 1 2 
Lembaga Penelitian 4 1 1 1 1 1 0 5 1 
Pemerintah Daerah 5 1 1 1 1 1 0 5 1 
Pedagang Pengepul 6 0 0 0 0 0 1 1 2 

DP : Driver Power   D : Dependence   
L : Level  R : Ranking 

D 4 4 5 4 4 1   

L 2 2 1 2 2 1   

 
Pemetaan hasil RM pada Gambar 4, ke Klasifikasi sub-elemen berdasarkan Driver Power 

(DP) dan Dependence (D) sebagaimana pada Gambar 5: 
 

 
Gambar 3. Diagram klasifikasi sub-elemen mutu jagung pipil 

 
Klasifikasi sub-elemen digolongkan dalam empat sektor yaitu:  

Sektor 1: Weak driver-weak dependent variables (Autonomous). Hubungan peubah di sektor ini 
dengan sistem relatif kecil atau tidak ada kaitannya. 
Sektor2: Weak driver-strongly dependent variables (Dependent). Peubah pada sektor ini sangat 
tergantung dari input dan tindakan yang diberikan terhadap sistem terutama dari peubah linkage. 
Sektor 3: Strong driver-strongly dependent variables (Linkage). Hubungan antar peubah pada sektor 
ini tidak stabil. Setiap tindakan pada peubah tersebut akan berdampak pada peubah lainnya.  
Sektor 4: Strong driver-weak dependent variables (Independent). Peubah pada sektor ini disebut 
peubah bebas yang elemen/sub elemennya dapat dianggap sebagai faktor kunci dari sistem. Pada 
tahap akhir adalah penyusunan hirarki sub elemen berdasarkan nilai rangking DP dan level D. Hasil 
kajian menempatkan keseluruhan sub elemen mutu jagung pipil pada 2 Level sebagaimana terlihat 
pada Gambar 6. 
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Gambar 4. Struktur hirarki sub-elemen mutu jagung pipil 

 
Penetapan level hirarki mengindikasikan ketergantungan sub elemen tertentu pada sub 

elemen pada level di bawahnya 
 
Perbaikan mutu jagung pipil 

Peningkatan mutu jagung pipil petani diolah dengan teknik Non Numeric ME-MCDM. 
Tahapan metode ini adalah sebagai berikut : 
(1) Menentukan pakar yang terlibat dalam kajian ini; 
(2) Menentukan alternatif strategi peningkatan mutu jagung pipil melalui wawancara mendalam 

dengan para pakar; 
(3) Menentukan kriteria berdasarkan tingkat kepentingan dan hubungannya dengan strategi 

peningkatan mutu jagung pipil; 
(4) Menentukan label linguistik dari preferensi non numeric ME-MCDM 
 
Hasil dan Pembahasan 

Tahap awal dalam proses perbaikan mutu jagung pipil adalah dengan menetapkan alternatif 
perbaikan. Berdasarkan wawancara mendalam dengan para pakar didapatkan upaya yang harus 
dilakukan melalui: 
(1) Perbaikan teknik pemanenan 
(2) Perbaikan teknik pengeringan 
(3) Perbaikan teknik pemipilan 
(4) Perbaikan teknik penyimpanan 

Selanjutnya adalah menentukan kriteria dalam perbaikan mutu jagung pipil dan berdasarkan 
wawancara mendalam dengan para pakar dapat ditentukan beberapa kriteria yang mempengaruhi 
perbaikan mutu jagung pipil yaitu:  

(1) kemampuan SDM  
(2) permodalan  
(3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi  
(4) kebijakan pemerintah dan  
(5) lembaga pendukung  

Dengan masing-masing bobot adalah: kriteria ST= Sangat Tinggi, T= Tinggi, S= Sedang, 
R= Rendah dan SR= Sangat Rendah. Untuk menganalisis variabel perbaikan mutu jagung pipil 
dianalisis dengan teknik Fuzzy. 
 
Multi Expert Multi Criteria Decision Making (MEMCDM) 
dengan skala penilaian 5 (lima) yaitu: (1) ST = sangat tinggi (2) T = Tinggi (3) S = Sedang (4) R = 
Rendah dan     (5) SR = Sangat Rendah. 
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Tabel 5. Bobot nilai – negasi bobot kriteria 
Bobot Nilai Negasi Bobot Kriteria 

S SR 
ST R 

 R 
 S 
 S 

 
Tabel 6. Agregasi pendapat pakar dalam perbaikan mutu jagung pipil 

Alaternatif 
Hasil Agreagasi Kriteria Pendapat Pakar 

Pakar 1 Pakar 2 
Perbaikan Teknik Pemanenan S S 
Perbaikan Teknik Pengeringan T S 
Perbaikan teknik pemipilan S S 
Perbaikan Teknik Penyimpanan S S 

 
Tabel 7. Hasil agregasi pakar lanjutan dalam perbaikan mutu jagung pipil 

Alaternatif Teknik Perbaikan hasil Akhir Akuisisi Pakar 

Perbaikan Teknik 
Pemanenan 

S 

Perbaikan Teknik 
Pengeringan 

S 

Perbaikan teknik pemipilan S 
Perbaikan Teknik 
Penyimpanan 

S 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis dapat ditentukan enam pelaku utama dalam perbaikan system 
kelembagaan dan mutu kopi yaitu petani, kelompok tani, pedagang pengumpul, pabrik, lembaga 
penelitian dan penyuluhan dan pemerintah daerah.Berdasarkan analisis ISM dapat ditentukan bahwa 
elemen kunci pada perbaikan peran pemangku kepentingan adalah elemen petani, kelompok petani, 
pemerintah daerah, dan lembaga penelitian dan penyuluhan sehingga dalam pelaksanaan identifikasi 
posisi pemangku kepentingan sub elemen inilah yang menjadi fokus. 

Analisis non numeric-ME-MCDM didapatkan bahwa keempat alternatif dalam perbaikan 
mutu yaitu perbaikan pemanenan, perbaikan pengeringan, perbaiakan pemipilan dan perbaikan 
penyimpanan memiliki kriteria penilaian sedang, artinya ketiganya memiliki prioritas yang sama 
untuk perbaikan mutu jagung pipil. 
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Abstrak 
Sistem produksi pengolahan minyak goreng dari kelapa sawit sebagai bahan baku CPO (Crude Palm Oil) 
dilakukan melalui dua tahapan proses utama yaitu proses refinery dan proses fraksinasi. Dalam 
pengoperasian mesin filter press sering ditemukan terjadi kerusakan yang dapat mempengaruhi kelancaran 
proses produksi dan menimbulkan terjadinya downtime.Tujuan dalam penelitian ini adalah pengukuran nilai  
efektivitas peralatan secara keseluruhan (Overall Equipment Effectiveness - OEE) untuk dapat memberikan  
pandangan  mengenai  performa  kinerja  aktual  dengan memfokuskan perbaikan pada kerugian yang lebih 
besar.Metodologi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dengan mengumpulkan data dan 
informasi yang rinci untuk membantu pembuatan keputusan dalam mengevaluasi kinerja  mesin filter press 
dengan menghitung  nilai OEE  yang  digunakan  untuk mengukur  efektivitas  mesin  yang  didasarkan pada 
pengukuran  tiga  rasio  utama,  yaitu  availability, performance, dan quality serta menganalisis  faktor 
penyebab ketidakefektifan yang terjadi.Hasil penelitian ini adalah nilai Overall Equipment Effectiveness 
pada mesin filter press sebesar 50,81%, nilai OEE ini masih dibawah standar dunia yaitu ≤ 85% yang 
menunjukkan bahwa tingkat efektivitas mesin masih  rendah yang dipengaruhi oleh besarnya downtime 
losses, waktu set up dan waktu perbaikan yang masih besar serta dipengaruhi oleh lamanya waktu 
menganggur karena menunggu bahan baku. 
Kata kunci: Refinery, Fraksinasi, Downtime, Overall Equipment Effectiveness. 
  
PENDAHULUAN 

Minyak goreng dan lemak nabati bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu 
kebutuhan pokokdalam kehidupan sehari-hari yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat 
Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan.Minyak goreng secara umum terdiri dari 
dua kelompok yakni minyak goreng hewanidan minyak goreng nabati, salah satu jenis tanaman yang 
dapat diolah menjadi minyak goreng adalah kelapa sawit.Sistem produksi pengolahan minyak goreng 
kelapa sawitsebagai bahan baku CPO (Crude Palm Oil) dilakukan melalui proses refineryyang 
bertujuan untuk memurnikan CPO menjadi Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD-PO) dan 
proses fraksinasibertujuan untuk memisahkan minyak sawit menjadi palm oil dan palm 
stearin.Proses fraksinasi menggunakan mesin filter press yang berfungsi untuk proses memisahkan 
fraksi minyak cair (olein) dan fraksi minyak padat (stearin).  

Dalam pengoperasian mesin filter press sering ditemukan terjadi kerusakan seperti sensor 
mati, selang angin pecah, dan selang olein sobek, kondisi ini dapat mempengaruhi kelancaran proses 
produksi dan menimbulkan terjadinyadowntime yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki 
kerusakanagar fungsi mesin dan peralatan kembali optimal.Downtime mengakibatkan hilangnya 
waktu yang berharga untuk  memproduksi  barang  dan  digantikan dengan waktu memperbaiki 
kerusakan yang ada[1]. Kerusakan mesin dan peralatan dapat menyebabkan jumlah hasil produksi 
menurun sehingga dapat  merugikan perusahaan.  

Sebuah  mesin  bekerja  secara  efektif  apabila mampu  melakukan  proses  produksi  selama  
jangka waktu  yang  telah  disediakan  tanpa  mengalami gangguan,  bekerja  sesuai  dengan  
kecepatan  yang ditentukan, dan menghasilkan produk-produk yang baik sesuai standard yang telah 
ditetapkan[2]. Usaha perbaikan pada industri manufaktur yang dapat dilihat dari segi peralatan, 
adalah dengan  meningkatkan  utilitas  peralatan  yang  ada  seoptimal  mungkin  dan  dapat 
memperpanjang umur ekonomisnya[3].Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukanan maka 
Perusahaan perlu melakukan perbaikan untuk  meningkatkanefektivitas mesin dan peralatan 
produksi, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap nilai  efektivitas peralatan secara 
keseluruhan (Overall Equipment Effectiveness- OEE).Hasil  perhitungan  nilai  OEE dapat  
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memberikan  pandangan  mengenai  performa  kinerja  aktual  dan  membantu memfokuskan 
perbaikan pada kerugian yang lebih besar [4].  

 
KAJIAN PUSTAKA 

Proses fraksinasi dalam pembuatan minyak goreng dilakukan dengan mesin filter pressyang 
terdiri dari Plate dan Frame dengan menggunakan angin bertekanan 2,8barg untuk menyaring 
stearindanolein yang berasal dari proses kristalisasi.Minyak Refined Bleached Deodorized Palm 
Oil(RBD-PO)dipompa kedalam membrane filter press. Pada proses ini membran filter press saling 
merapat dan udara dikompressikan sehingga akan terjadi penekanan yang mengakibatkan terjadi 
pemisahan antara Refined Bleached Deodorized Olein (RBD-OL)berupa lemak cair berwarna 
kekuningan sebagai produk utama dari pengolahan CPO berupa minyak goreng dan Refined 
Bleached Deodorized Stearine (RBD-ST) berupa lemak padat sebagai produk samping yang 
digunakan untuk bahan baku margarin, butter, cream fat, sabun dan lain-lain. Hasil produksi minyak 
goreng padagambar 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar.1 : Hasil produksi minyak goreng 
 

Dalam tahapan proses produksi minyak goreng ini apabila proses filtrasi mengalami 
gangguan, misalnya penyumbatan pori-pori membran filter press, maka akan dialirkan filtrat dan 
wash oil melalui katup ke alat membran filter press untuk melepaskan stearin jenuh yang melekat. 
Washing filter press dilakukan untuk mencuci dan membersihkan filter press yang sudah beberapa 
kali digunakan untuk mencairkan stearin yang melekat pada filter cloth.Washing filter press 
dilakukan dengan cara menggunakan olein washing pada temperatur 65 – 75oC dengan membuka 
steamyang masuk ke jalurcoil. 

Mesin filter press dalam proses produksi minyak goreng memiliki fungsi yang sangat 
penting sehingga apabila mesin tidak bekerja secara optimal akanberakibat kepada output dan yield 
minyak tidak tercapai. Untuk  mengetahui kinerja  mesin filter press dan  menganalisis  faktor-faktor 
penyebab ketidakefektifan mesin yang terjadi tersebut sangat diperlukan bagi perusahaan sebagai 
bahan informasiuntuk dapat membantu dalam menentukan  kebijakan  kegiatan perawatan 
(maintenance)  yang  akan  dilakukan[5]. Metode pengukuran efektivitas mesin filter pressdapat 
dilakukan melalui perhitungan nilai Overall Equipment Effectiveness.OEE merupakan  metode yang 
digunakan sebagai alat  ukur dalam program penerapan TPM guna menjaga peralatan pada kondisi 
ideal dengan menghapuskan six big losses peralatan[6].  

Dalam TPM merupakan suatu aktivitas perawatan yang mengikutsertakan semua elemen 
dari perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana kritis dalam lingkungan industri guna 
mencapai  zero breakdown, zero defect dan zero accident[7].Total Productive Maintenance (TPM) 
bertujuan memaksimalkan efektifitas dari peralatan yang di gunakan di industri, yang tidak 
difokuskan pada perawatan akan tetapi pada semua aspek dari operasi termasuk untuk meningkatkan 
motivasi para pekerja di perusahaan[8]. OEE merupakan  pengukuran  kritis  yang  dilakukan  dalam  
penerapan  TPM  untuk mengevaluasi kemampuan mesin dan peralatan dalam sistem produksi[9], 

RBD

RBD

RBD
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sehingga dapat disimpulkan OEE  adalah  hasil  yang  dapat  dinyatakan  sebagai rasio output aktual 
dari peralatan dibagi dengan output maksimum peralatan di bawah kondisi performa terbaik [10] . 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini bertujuan  untuk peningkatkan nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 
mesin filter press pada proses fraksinasi sistem pengolahan minyak goreng. Desain penelitian yang 
digunakan sebagai penelitian deskriptif yang memiliki definisi masalah yang jelas, hipotesis yang 
spesifik dan informasi yang rinci untuk membantu pembuatan keputusan dalam menentukan, 
mengevaluasi dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah untuk mengetahui kinerja 
mesin filter press dan menganalisis faktor penyebab ketidakefektifan yang mungkin terjadi. 

Tahapan kegiatan dalam penelitian ini meliputi survey pendahuluan dilakukan  dengan turun  
langsung  ke  bagian produksi  dan mengamati proses produksi dari tahap bahan baku sampai dengan 
bahan jadi. Tinjauan  pustaka  dilakukan  untuk mempelajari teori  dan  ilmu  pengetahuanyang  
berhubungan dengan  permasalahan yang ditemukan di bagian produksi. Setelah  mempelajari  teori  
yang berhubungan  dengan  permasalahan  yang ditemukan dapat  menetapkan tujuan penelitian. 
Pengumpulan  data dilakukan melalui wawancara, pengamatan secara langsung  dan pengumpulan 
data-data yang sudah tersedia di tempat penelitiansebagai bahan informasi untuk  menghitung  nilai 
OEE  yang  digunakan  untuk mengukur  efektivitas  mesin  yang  didasarkan  pada pengukuran  tiga  
rasio  utama,  yaitu  availability, performance, danquality[11]. 

Formulayang digunakan untuk pengukuran rasio iniadalah sebagai berikut [12]: 
Availibility rasio sebagaitotal waktu dimana peralatan dioperasikan setelah dikurangi waktu 
kerusakan alat, waktu persiapan dan waktu penyesuaian mesin,formula  untuk mengukur availability 
adalah: 

Availibility  =
	 	

	
     (1) 

Performance rasio sebagai rasio kecepatan operasi aktual dari mesin dan peralatan dengan kecepatan 
ideal berdasarkan kapasitas desain yang sudah ditentukan, formula untuk mengukur 
performancerasio adalah: 

Performance=
	 	 	 	

	
     (2) 

Quality rasio sebagai kerugian kualitas berupa berapa banyak produk yang rusak yang terjadi 
berhubungan dengan peralatan, dengan pengertian waktu peralatan yang dikonsumsi untuk 
menghasilkan produk yang rusak tersebut, formula untuk mengukur quality rasio adalah : 

 

Quality  =  
	

     (3) 

Kombinasi total nilai OEE berdasarkan standar adalah  sebesar 95%, dengan komposisi, yaitu : 

OEE = Availability x Performance x Quality         (4) 
 ( 90%)     x     ( 95%  )    x  ( 99% ) 

 
Kategori  nilai OEE yang paling signifikan, akan dilakukan tahap penelitian  lanjutan  dengan 

mengunakan analisis data dan pembahasan dengan memberikan rekomendasi tindakan perbaikan  
terhadap  penyebab kegagalan  yang  terjadi  pada  mesin  filter press.Nilai  OEE  yang  berada  di  
bawah  65%   tersebut tidak  dapat  diterima,  karena menimbulkan  kerugian  ekonomi  yang 
signifikan  dan  daya  saing  perusahaan  yang sangat rendah[13]. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data-data pengukuran  prosesproduksi olein dan stearin pada mesin filter press C yang 
diambil dari Perusahaan selama bulan Oktober 2017, meliputi machine working time, planned 
downtime, downtime. Data-data yang digunakan dalam perhitunganadalah : 

- Machine working times    = ( 24 jam x 60 menit )  =  1440 menit. 
- Planned downtime      = 3 Shift x 60 menit =   180 menit 
- Loading time=working time–planned downtime =  1440 – 180   = 1260 menit 
- Failure and repair      = 30 menit 
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- Set up and adjusment     = 360 menit 
- Operation time= loading time– failure – setup  = 1260 – 30 – 360 = 870 menit 

Nilai downtime diperoleh dari penjumlahan set up dan repair.Berdasarkan data downtime 
mesin filter press  yang diambil dari Perusahaan selama bulan Oktober 2017pada tabel 1. 

Tabel 1 .Data DowntimeMesin Filter Press 

Tanggal 
Set up 
(menit) 

Repair 
(menit) 

Downtime 
(menit) 

Operation 
Time 

(menit 

Ouput 
(ton) 

Reject & 
Reworks 

(ton)
1 360 30 390 870 253.9 1 
2 400 0 400 860 260.0 1 
3 1,005 0 1,005 255 100.5 1 
4 420 0 420 840 250.0 0 
5 450 0 450 810 234.8 0 
6 500 0 500 760 240.8 1.5 
7 375 0 375 885 230.5 2 
8 370 0 370 890 232.5 2 
9 410 0 410 850 225.8 1 
10 390 0 390 870 265.5 0 
11 355 0 355 905 290.5 1 
12 334 60 394 866 275.5 0 
13 475 0 475 785 248.6 1 
14 315 30 345 915 280.5 3 
15 375 0 375 885 295.5 1.5 
16 450 0 450 810 218.6 3 
17 425 0 425 835 275.8 0 
18 435 0 435 825 224.7 3.5 
19 250 60 310 950 304.6 1 
20 285 0 285 975 288.5 0 
21 300 0 300 960 310.5 4.5 
22 240 30 270 990 350.8 2 
23 650 35 685 575 227.0 2 
24 255 0 255 1,005 325.8 3 
25 320 0 320 940 308.8 0 
26 260 0 260 1,000 365.0 0 
27 330 30 360 900 288.8 0 
28 850 70 920 340 125.5 2 
29 810 0 810 450 166.1 2 
30 250 0 250 1,010 265.5 3 
31 270 35 305 955 250.8 1 

Jumlah 12,914 380 13,294 25,766 7,982 43 

Rata-rata 416.58 12.26 428.84 831.16 257.47 1.39 

 
Pengukuran nilai avaibility ratio yang menunjukkan penggunaan waktu yang tersedia untuk kegiatan 
operasi mesin atau peralatan.Data yang digunakan adalah machine working time, planned downtime, 
downtime (setupdan repair), maka dengan menggunakan rumus (1) dapat dihitung nilai avability 
ratio rata-rata adalah :  

 

Availability =	
	 	

	
=       

	 	 	 	 . 	 	 . 	
= 65.97 % 

 
Pengukuran nilai performance ratio yang menunjukkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan 
barang.Data yang digunakan adalah output, cycle time actual, dan operating time, maka dengan 
menggunakan rumus (2)dapat dihitung nilai performance ratio rata-rata adalah:   
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Performanc e=	
	 	 	 	

	
    =

. 	 	 . 	= 72.96 % 

Pengukuran nilai quality ratio yang menunjukkan kemampuan peralatan dalam menghasilkan produk 
sesuai standar. Data yang digunakan :output, reduced yield, dan rework danreject, maka dengan 
menggunakan rumus (3) dapat dihitung nilai quality ratio rata-rata adalah :   

 

Quality      =   
	

 = 
. 	 	

.
       = 99.61 % 

 
Setelah nilai avaibility ratio, performance ratio, danquality ratio didapatkan, maka selanjutnya 
adalah menghitung nilai OEE.Hasil perhitungan nilai OEE pada tabel 2. 
 

Tabel 2. Pengukuran Nilai OEE Mesin Filter Press 

Tanggal 
AvailabilityRatio

( % ) 
PerformanceRatio 

( % ) 
QualityRatio 

( % ) 
OEE 
( % ) 

1 69.05 72.96 99.61 50.18 
2 68.25 75.58 99.62 51.39 
3 20.24 98.53 99.00 19.74 
4 66.67 74.40 100.00 49.60 
5 64.29 72.47 100.00 46.59 
6 60.32 79.21 99.38 47.48 
7 70.24 65.11 99.13 45.34 
8 70.63 65.31 99.14 45.73 
9 67.46 66.41 99.56 44.60 

10 69.05 76.29 100.00 52.68 
11 71.83 80.25 99.66 57.44 
12 68.73 79.53 100.00 54.66 
13 62.30 79.17 99.60 49.13 
14 72.62 76.64 98.93 55.06 
15 70.24 83.47 99.49 58.33 
16 64.29 67.47 98.63 42.78 
17 66.27 82.57 100.00 54.72 
18 65.48 68.09 98.44 43.89 
19 75.40 80.16 99.67 60.24 
20 77.38 73.97 100.00 57.24 
21 76.19 80.86 98.55 60.71 
22 78.57 88.59 99.43 69.21 
23 45.63 98.70 99.12 44.64 
24 79.76 81.04 99.08 64.05 
25 74.60 82.13 100.00 61.27 
26 79.37 91.25 100.00 72.42 
27 71.43 80.22 100.00 57.30 
28 26.98 92.28 98.41 24.50 
29 35.71 92.28 98.80 32.56 
30 80.16 65.72 98.87 52.08 
31 75.79 65.65 99.60 49.56 

Jumlah 2,045 2,436 3,082 1,575 
Rata-rata 65.97 78.59 99.41 50.81 

 
Berdasarkan pengolahan data pada tabel 2, maka dengan menggunakan rumus (4) dapat dihitung 
nilai OEE mesin filter press rata-rata. Hasil perhitungan adalah : 
 

OEE = Avaibility x Performance x Quality 
     = 65.97% x 78,59% x 99.41% =  50,81% 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa nilai Overall Equipment Effectiveness pada mesin filter press sebesar 50,81%, 
nilai OEE ini masih dibawah standar dunia yaitu ≤ 85% yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 
mesin masih  rendah yang dipengaruhi oleh besarnya downtime losses, waktu set up dan waktu 
perbaikan yang masih besar serta dipengaruhi oleh lamanya waktu menganggur karena menunggu 
bahan baku. 

 
SARAN 

Usulan yang diberikan untuk meningkatkan nilai OEE adalah dengan menumbuhkan rasa 
kepedulian operator terhadap mesin produksi, karena operator yang lebih mengetahi kondisi mesin 
sehari-hari. Penjadwalan preventive maintenance lebih di tegaskan lagi, karena kenyataannya mesin 
hanya akan di perbaiki apabila mengalami kerusakan dan sering menggangu waktu produksi. Waktu  
menganggur karena menunggu bahan baku pada mesin filter press C dapat dimanfaatkan oleh 
operator untuk melakukan kegiatan cleaning atau menjaga kebersihan area mesin. 
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Abstrak 
Perusahaan membutuhkan performansi yang konsisten dalam hal produktivitas dan kualitas sehingga 
konsumen tidak kecewa dan tetap setia pada perusahaan. PT. XYZ, perusahaan yang bergerak pada industri 
fabrikasi dan konstruksi baja, ingin meningkatkan produktivitas mereka dengan memaksimalkan efektifitas 
dan efisiensi mesin yang sudah ada. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk  menganalisis kebijakan dari 
sistem maintenance perusahaan pada saat ini danmemberikan rekomendasi perbaikan terhadap 
pemeliharaan mesin di PT. XYZ dengan menggunakan pendekatan TPM. Untuk mengetahui kinerja 
perusahaan dilakukan perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE). Berikutnya dilakukan analisis 
Six Big Losses dan Analisis Pilar TPM. Untuk mengetahui penyebab permasalahan dibuatdiagram Fault 
Tree Analysis. Hasil perhitungan OEE perusahaan PT XYZ adalah sebesar 64.21%. Nilai Six Big Losses 
yang paling tinggi adalah reduced speed losses sebesar 91.391%. Akar penyebab tingginya reduced speed 
losses berdasarkan FTA yaitu adalah dari segi faktor mesin. Usulan perbaikan  berdasarkan pilar TPM 
antara lain adalah aktivasi program 5S, SOP Autonomous Maintenance serta perbaikan program Preventive 
Maintenance. 
Kata kunci: OEE, pilar TPM, six big losses, autonomous maintenance. 
 
Pendahuluan 

Penerapan pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) dapat menghemat biaya cukup 
besar dengan memaksimalkan produktivitas dari suatu mesin atau peralatan. Model tradisional TPM 
dikembangkan pada tahun 1960 dan terdiri dari 5S atau 5R sebagai fondasinya dan 8 aktivitas 
pendukung (disebut juga sebagai 8 pilar). Pilar tersebut yaitu Autonomous Maintenance, Planned 
Maintenance, Quality Integration, Focused Improvement, Early Equipment Management, Training 
and Education, SHE (Safety, Health, and Environment), dan TPM in Administration. 

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak pada industri fabrikasi dan konstruksi baja. 
Perusahaan mengerjakan produk sesuai dengan pesanan customer.Produk yang dihasilkan 
diantaranya adalahsteel structuredan pressure vessel.Permasalahan timbul ketika perusahaan 
menuntut bagian produksi untuk dapat tepat waktu memenuhi permintaan dari proyek yang masuk. 
Pada saat kondisi order yang diterimacukup banyak menyebabkan mesin harus bekerja lembur yang 
dampaknya dapat memperpendek usia komponen mesin, padahal perawatan secara periodik belum 
mampu sepenuhnya mengatasi kondisi tersebut.  

Indikator keberhasilan dari sistem perawatan pada perusahaan adalah tidak terulang 
kembalinya kerusakan yang sama dalam waktu 3 bulan. Namun pada kenyataannya, masih 
ditemukan penyebab breakdown yang sama dalam waktu kurang dari 3 bulan. 
Perusahaanmemerlukan suatu sistem perawatan yang mampu mengatasi permasalahan yang ada, 
sehingga mesin dapat selalu dalam keadaan optimal. Perusahaan juga menginginkan adanya upaya 
untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus berinvestasi untuk membeli mesin baru. Saat ini 
perusahaan ingin mesin-mesin produksi yang mereka miliki menjadi lebih efisien sehingga mampu 
meningkatnya produktivitas perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan pada PT XYZ, ditentukan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
menganalisis kebijakan dari sistem maintenance perusahaan pada saat ini serta memberikan 
rekomendasi perbaikan terhadap pemeliharaan mesin di perusahaan dengan menggunakan 
pendekatan TPM. 
 
Studi Pustaka  

TPM didefinisikan sebagai “Productive maintenance yang melibatkan partisipasi total seluruh 
SDM disamping memaksimalkan efektifitas peralatan dan membangun sistem PM yang 
menyeluruh”, yang mana PM disini adalah sistem maintenance atau perawatan terencana yang 
komprehensif. Secara menyeluruh, definisi dari TPM mencakup 5 elemen yaitu sebagai berikut: (1) 
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TPM bertujuan untuk memaksimalkan efektifitas mesin atau peralatan secara keseluruhan (overall 
effectiveness); (2) TPM bertujuan untuk menciptakan suatu sistem preventive maintenance untuk 
memperpanjang umur penggunaan mesin atau peralatan; (3) TPM dapat diterapkan pada berbagai 
departemen (seperti departemen engineering,  produksi, dan maintenance); (4)TPM melibatkan 
seluruh SDM mulai dari tingkatan manajemen tertinggi hingga para staf kantor dan operator mesin; 
(5) TPM merupakan pengembangan dari sistem maintenance berdasarkan PM melalui manajemen 
motivasi [1]. 

Pendekatan TPM terdiri dari pondasi 5S dan 8 pilar pendukung [2]. Pondasi 5S bertujuan 
untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tertata dengan baik. Istilah 5S berasal dari 5 
kata bahasa Jepang yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Apabila diartikan ke dalam bahasa 
Indonesia menjadi 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.8 pilar tersebut yaitu [2]: (1) 
Autonomous Maintenance, yaitu memberikan tanggung jawab kepada operator mesin untuk 
melakukan perawatan rutin.; (2) Planned Maintenance, yaitu membuat jadwal perawatan secara 
berkala berdasarkan dari prediksi dan/atau tingkat kerusakan yang terlah dihitung.; (3) Quality 
Integration, yaitu mendesain suatu sistem pendeteksi dan pencegahan terhadap error ke dalam proses 
produksi.; (4) Focused Improvement, yaitu melakukan peningkatan-peningkatan kecil yang 
berkesinambungan dan melibatkan seluruh SDM perusahaan.; (5) Early Equipment Management, 
yaitu menggunakan pengetahuan dan pemahaman dari peralatan industri yang didapat melalui TPM, 
untuk kemudian dilakukan peningkatan desain peralatan tersebut.; (6) Training and Education, yaitu 
memenuhi kebutuhan dasar pengetahuan untuk mencapai tujuan dari TPM.; (7) Safety, Health, 
Environment, yaitu menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat.; (8) TPM in Administration, 
terapkan teknik TPM tak hanya sebatas untuk lantai produksi, tetapi juga ke dalam fungsi 
administratif. 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) merupakan indikator yang digunakan untuk 
mengukur kesuksesan dari penerapan TPM. OEE dikembangkan untuk menunjang TPM dengan 
mengukur perkembangan TPM dalam rangka mencapai “perfect production”.OEE bertujuan 
menghitung efektifitas dan performansi suatu mesin atau proses produksi. Dengan menghitung OEE, 
maka dapat diketahui 3 komponen penting yang mempengaruhi efektifitas mesin, yaitu availability 
atau ketersediaan mesin, performance efficiency atau efisiensi produksi, dan quality rate atau kualitas 
output. Ketiga komponen tersebut memiliki standar dunia masing-masing yaitu untuk availaility 
sebesar 90%, performance efficiency sebesar 95%, dan rate of quality sebesar 99%[1]. 

 
OEE=Availability(%)xPerformanceEfficiency(%)xRateofQuality(%)(1) 
 
Terkait permasalahan yang terjadi,Fault Tree Analysis (FTA) merupakan pendekatan top-

down untuk menganalisa kegagalan, dimulai dengan kejadian potensial (kecelakaan) yang disebut 
dengan top event dan menentukan cara kejadian itu bisa terjadi[3]. 
 
Metodologi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan melalui serangkaian langkah yang sistematis yang dapat 
dilihat pada Gambar 1.Langkah penelitianterdiri dari penelitian pendahuluan, perumusan masalah, 
menentukan tujuan dan batasan penelitian, studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, 
pembahasan, kesimpulan dan saran. 
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Gambar 1. Flowchart penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan  
 
Perhitngan OEE 

Mengikuti tahapan flowchart penelitian,pada tahap awal dilakukan perhitungan nilai Overall 
Equipment Effectiveness (OEE)  untuk divisi Steel Structureselama tahun 2017. Untuk mendapatkan 
nilai OEE, terlebih dahulu harus mangetahui nilai availability, performance efficiency, dan rate of 
quality. Nilai OEE yang dihitung berdasarkan data tahun 2017 adalah sebesar 64.21%. Faktor yang 
menjadi fokus untuk rencana perbaikan adalah faktor Performance Efficiency.  
 
Analisa Pilar TPM Untuk Kondisi Perusahaan Saat Ini 

Terdapat 8 pilar yang perlu diterapkan agar mampu meraih manfaat maksimal dari penerapan 
TPM yaitu pilar Autonomous Maintencane, Planned Maintenance, Quality Integration, Focused 
Improvement, Early Equipment Management, Training and Education, SHE (Safety, Health, and 
Environment), dan TPM in Administration.Penerapan pilar-pilar TPM tidak akan berdiri dengan kuat 
jika tidak dibarengi dengan pondasi 5S yang terlaksana dengan baik. Berikut ini adalah hasil 
ringkasan analisis Pilar TPM di perusahaan.  

1. Pondasi 5S, di perusahaan sudah ada program 5S sejak tahun 1990-an namun sampai 
sekarang masih belum berjalan dengan efektif.  

2. Pilar Autonomous Maintenance, saat ini perusahaan masih belum melakukan autonomous 
maintenance. Perawatan yang dilakukan terhadap mesin masih sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab divisi maintenance. 

3. Pilar Planned Maintenance, Metode perawatan yang dilakukan oleh perusahaan sebenarnya 
adalah preventive maintenance. Namun pada kenyataannya, perawatan yang dilakukan 
masih didominasi oleh breakdown maintenance atau perawatan yang dilakukan setelah 
terjadinya breakdown.  

4. Pilar Quality Integration, Perusahaan saat ini sudah memilik standar kualitas yang baik. Hal 
ini terlihat dari perhitungan rate of quality yang memiliki nilai diatas 99% dan perusahaan 
juga sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 terkait dengan manajemen kualitas. 
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5. Pilar Focused Improvement, konsep dasar dari focused improvement yaitu melakukan 
peningkatan-peningkatan kecil namun sering, lebih baik daripada peningkatan dengan nilai 
besar tapi jarang dilakukan. Saat ini perusahaan masih belum menerapkan focused 
improvement terlihat dari masih sedikitnya peningkatan dibanding tahun sebelumnya. 

6. Pilar Early Equipment Management, Saat ini perusahaan, tidak ingin membeli alat baru 
untuk meningkatkan produktivitas mereka.  

7. Pilar Training and Education, Perusahaan saat ini masih belum menerapkan TPM sehingga 
operator dan karyawan perusahaan masih belum mengerti akan pentingnya penerapan TPM 
untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.  

8. Pilar SHE, Perusahaan saat ini sudah memiliki divisi HSE yang didedikasikan untuk 
menciptakan dan menjaga lingkungan kerja perusahaan agar aman dan sehat.  

9. Pilar TPM in Administration, Kondisi sistem administratif seperti pendataan kegiatan 
maintenance, masih harus diinput secara manual ke komputer. Selain itu, divisi maintenance 
belum terintegrasi dengan mesin-mesin di divisi produksi. 

 
Analisis Six Big Losses 

Six big losses merupakan penyebab paling umum dari rendahnya efisiensi dalam suatu 
perusahaan manufaktur. Hasil perhitungan six big losses dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Six Big Losses 

 
 

Hasil perhitungan six big losses pada tabel 1 menunjukkan bahwa losses yang paling 
dominan yaitu reduced speed losses dengan time losses sebesar 29677.544 jam dan persentase 
sebesar 91.391%. 

 
Penentuan Akar Penyebab Permasalahan Reduced Speed Losses Dengan Fault Tree Analysis 

Penentuan akar penyebab permasalahan tingginya reduced speed losses dilakukan dengan 
menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Pembuatan FTA diawali dengan menentukan 
ruang lingkup FTA, yaitu sesuai dengan hasil dari Fishbone Diagram yang telah disetujui oleh 
perusahaan. Setelah itu dianalisis untuk menentukan masalah yang menjadi top event, intermediate 
event, dan basic event.  

6 Big Losses
Time Losses 

(Jam)
Persentase 

(%)

Reduced Speed 29677.544 91.391
Idling & Minor Stoppage 1316.448 4.054

Setup & Adjustment 1253.76 3.861
Equipment Failure 62.688 0.193

Defect / Rework Losses 162.815 0.501
Yield / Scrap Losses 0 0

Total 32473.255 100
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Gambar 2. Fault Tree AnalysisReduced Speed Losses 

 
Perhitungan selanjutnya yaitu menentukan probabilitas kejadian basic event(A-K). 

Probabilitas basic event didapatkan secara subjektif dengan kuesioner yang diberikan 
terhadap responden yang ahli terhadap permasalahan-permasalahan yang ditunjukkan pada 
Fishbone Diagram dan FTA. Langkah berikutnya yaitu menentukan probabilitas 
intermediate event (I1-I7) dan top event(T)berdasarkan probabilitas basic event yang telah 
didapatkan.Hasil FTA dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Perhitungan Preventive Maintenance 

Perhitungan diawali dengan menentukan terlebih dahulu mesin dan komponen kritis. 
Penentuan kekritisan menggunakan konsep 80-20 pareto. Selanjutnya yaitu dilakukan 
perhitunganTime to Failure (TTF) dan Time to Repair (TTR). Selanjutnya dilakukanuji distribusi 
dengan Index of Fit Test untuk menentukan distribusi yang paling sesuai dengan sebaran masing-
masing data TTF dan TTR. Perhitungan berikutnya yaitu menghitung MTTF dan MTTR 
menggunakan Maximum Likelihood Estimator (MLE) untuk mendapatkan nilai MTTF dan MTTR 
yang lebih akurat.Rekapitulasu hasil perhitungan MLE dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan MLE 

 
 

Perhitungan selanjutnya yaitu menentukan interval penggantian pencegahan. Perhitungan 
interval penggantian pencegahan dilakukan dengan metode age replacement. Setelah didapatkan 
interval penggatian pencegahan optimal, perhitungan selanjutnya yaitu menghitung tingkat 
reliabilitas mesin setelah diterapkan perawatan pencegahan yang baru. Hasil perhitungan reliabilitas 
dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Mesin Komponen Kritis
Distribusi 

(TTF)
MTTF

Distribusi 
(TTR)

MTTR

σ 0.81 s 0.2008

s 0.8596 tmed 1.4965

σ 0.99
s 1.0844
σ 0.805
s 0.8539
s 0.3436 s 0.4035

tmed 1081.7117 tmed 0.7301

σ 1.002 s 0.3569

s 1.1198 tmed 0.4301

1147.488

902.818

0.5228

0.875

0.792

0.4584

1.1429

1.9126

Normal

Eksponensial

Lognormal

Lognormal





1203.633

905.99Bearing

Bearing
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Tabel 3. Rangkuman Hasil Perhitungan Nilai Reliabilitas 

 
 

Usulan Penerapan TPM 
Untuk menerapkan TPM di perusahaan, pihak manajemen puncak harus menyampaikan 

rencana penerapan TPM kepada seluruh SDM perusahaan. Rangkuman usulan penerapan TPM dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rangkuman Usulan Penerapan TPM 

 
 

Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Divisi Steel Structurepada PT XYZ dengan 

menggunakan pendekatan TPM, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Nilai OEE perusahaan selama periode tahun 2017 yaitu sebesar 64.21%. Nilai ini masih jauh 

bila dibandingkan dengan standar dunia atau world class yang sebesar 85%. 
2. Losses yang paling dominan diantara six big losses lainnya yaitu reduced speed losses 

dengan time losses sebesar 29677.544 jam dan persentase sebesar 91.391%. Hal ini 
diakibatkan oleh penggunaan mesin yang kurang optimal. 

3. Berdasarkan hasil FTA, akar penyebab yang paling mungkin menyebabkan reduced speed 
losses yaitu dari segi faktor mesin. 

4. Berdasarkan kesimpulan poin 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa kebijakan maintenance 
perusahaan saat ini masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan karena efektifitas 
penggunaan mesin masih terbilang rendah. 

5. Rekomendasi perbaikan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan 
menerapkan pilar TPM. Pilar tersebut yaitu Pondasi 5S, Autonomous Maintenance, dan 
Planned Maintenance. 
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Pilar Usulan

Pondasi 5S Menghidupkan kembali program 5S.

Autonomous Maintenance Membuat dan melaksanakan SOP Autonomous Maintenance .
Planned Maintenance Memperbaiki program preventif yang telah diterapkan.
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Abstrak 

PT. XYZ adalah perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang jasa pelapisan logam hot dip 
galvanizing. Salah satu produk yang digalvanis adalah siku 50 yang merupakan penyusun tower transmisi, 
jembatan, dan tower komunikasi. Proses produksi siku 50 membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 
berpengaruh pada ketidak tepatan waktu pengiriman produk siku yang telah digalvanis kepada customer. 
Tujuan penelitian ini adalah memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat pemborosan dengan 
menggunakan pendekatan lean manufacturing pada proses produksi siku 50.Value stream mapping 
digunakan sebagai tool lean manufacturing untuk menggambarkan aliran produk yang terjadi. Berdasarkan 
tool tersebut diketahui bahwa nilai process cycle efficiency awal sebesar 26,33% dan manufacturing lead 
time sebesar 13952,1 detik. Berikutnya dilakukan identifikasi waste menggunakan process activity mapping 
dan fishbone diagram. Hasil yang didapatkan adalah waste berupa overprocessing, motion, dan waiting. 
Terkait permasalahan tersebut, dilakukan perbaikan berupa penggabungan proses dan desain alat bantu. 
Setelah dilakukan perbaikan dengan mengurangi waste yang ada, terjadi pengurangan waktu proses pada 
stasiun preparation & jigging menjadi 2479,34 detik. Berdasarkan implementasi usulan perbaikan terjadi 
peningkatan process cycle efficiency menjadi 36,02%. Manufacturing Lead Time juga berkurang menjadi 
9130,58 detik. Dengan menerapkan usulan perbaikan proses produksi, didapatkan peningkatan 
kapasitasproduksi  dari 20 dipping per minggu menjadi 31 dipping per minggu. 
Kata kunci: Lean manufacturing, Value stream mapping, waste, process cycle efficiency, 5S, desain alat bantu 
 
Pendahuluan 

Setiap perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan proses produksi 
yang baik bagi konsumen. Nyatanya, konsumentidak hanya melihat hasil yang diberikan dari proses 
produksi dalam suatu perusahaan, tetapi juga pelayanan yang diberikan salah satunya adalah 
ketepatan waktu penyelesaian.PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelapisan 
hot dip galvanizing. Salah satu produk yang digalvanis pada PT. XYZ adalah siku 50 yang 
merupakan kompenen penyusun dari tower transmisi, tower telekomunikasi dan jembatan. Proses 
produksi siku 50 membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga seringkali terjadi keterlambatan 
penyerahan produk yang sudah digalvanis ke konsumen. 

Lean Manufacturing merupakan metode yang tepat untuk melakukan identifikasi, 
mengukur, dan menganalisa serta memberikan solusi perbaikan yang dinilai dapat memberikan 
peningkatan proses produksi menjadi lebih efisien. Langkah awal untuk melakukan identitikasi 
adalah menggunakan salah satu tool dari lean manufacturing yaituValue Sream Mapping (VSM). 
Penggambaran Value Stream Mapping berfungsi untuk mengidentifikasi total waktu yang diperlukan 
dalam sekali proses produksi dari awal produk diserahkan oleh konsumen hingga selesai. Selanjutnya 
adalah mengidentifikasi aktivitas Value Added (VA), Necessary Non-Value Added (NNVA) dan 
Nonvalue Added (NVA) dari keseluruhan proses produksi. Fishbone diagram digunakan untuk 
mengidentifikasi waste yang ada di lantai produksi. Proses identifikasi penyebab terjadinya waste 
dilakukan dengan menggunakan fishbone diagram. 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada PT. XYZ, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi dan menganalisiswaste yang terjadi pada proses produksi galvanizing siku 50 dan 
melakukan perbaikan proses produksi sehingga pemborosan dapat dikurangi. 
 
Studi Pustaka 

Lean manufacturing adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentfiikasi dan 
mengurangi atau mengeliminasi waste. Konsep ini dapat diterapkan tidak hanya pada perusahaan 
manufaktur tetapi juga jasa karena konsep efisiensi merupakan hal yang ingin dicapai oleh 
perusahaan. Waste adalah semua aktivitas yang tidak bernilai tambah, waste atau muda (dalam 
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Bahasa Jepang) adalah setiap aktivitas yang tidak bernilai tambah yang pelanggan tidak mau 
membayarnya [1]. Terdapat seven plus one jenis pemborosan menurut Toyota 
yaituoverproduction,waiting, transportasi, overprocessing, inventories, motions, defective products, 
dan defective design [2]. 

Value stream mapping merupakan salah satu tool yang digunakan untuk menggambaran 
aliran material dan informasi proses yang ada. Tool ini berisi seluruh kegiatan yang terjadi dari awal 
hingga akhir baik itu berupa value added atau non-value added dalam proses produksi. Idenifikasi 
penyebab dilakukan dengan menggunakan Diagram fishbone. Diagram tulang ikan ini merupakan 
sebuah alat analisi yang memberikan cara pandang yang sistematis terhadap sebab dan akibat yang 
ditimbulkan, atau kontribusi daripada suatu akibat [3]. 

Fase pengembangan konsep terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya adalah identifikasi 
kebutuhan pelanggan, penetapan spesifikasi dan target pasar, penyusunan konsep, pemilihan konsep, 
pengujian konsep, penentuan spesifiksi akhir, serta rencana alur pengembangan [4]. 
  
Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam penelitian agar penelitian yang 
dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis.  

MULAI

Penelitian Pendahuluan

Identifikasi Masalah

Penentuan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Pengolahan Data, Analisa Hasil dan 
Usulan Perbaikan

1. Perhitungan Waktu Baku
2. Current State Value Stream Mapping
3. Proses Activity Mapping
4. Analisis Waste
5. Diagram Fishbone
6. Identifikasi VA dan NVA
7. Perancangan dan Pengembangan Alat 
Bantu
8. Future State Value Stream Mapping

Kesimpulan dan Saran

SELESAI
Studi Pustaka

 
Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan 
Klasifikasi Aktivitas 

Berdasarkan proses operasi dan waktu baku yang ada, perlu dilakukan identifikasi aktivitas 
menjadi tiga klasifikasi, yaitu value added, non value added, dan necessary value added. 
Klasifikasian aktivitas dapat dilihat pada Tabel berikut. 

 
Tabel 1. Klasifikasi Aktivitas 

 
 
 
 
 

Tabel 1. Klasifikasi Aktivitas (Lanjutan) 

1 Mengambil produk yang akan di galvanis ke area preparation 388,15

2 Inspeksi permukaan produk 168,03

3 Mengambil kawat dari gudang 201,76

4 Jigging 4900,44

5 Inspeksi 135,05

Urutan ProsesNo
Stasiun 
Kerja

Preparation 
& Jigging

1

VA NVANNVA
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Current State Value Stream Mapping 

Current State VSM adalah tool lean yang digunakan untuk menggambarkan kondisi saat ini 
di lantai produksi. Penggambaran Current VSM berfungsi untuk mengidentifikasikan pemborosan 
(waste) yang terjadi selama proses produksi.  
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1009,4
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3342,5
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Drying
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Water Rinse 2
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Degreasing

Keterangan

Satuan = detik

Ukuran lot = 294 pcs

Manufacturing Lead Time = 13951,99 detik

Process Cycle Efficiency = 23,58%

81,52

589,36

 
Gambar 2. Current State Value Stream Mapping 

Berdasarkan current state value stream mapping dan klasifikasi aktivitas yang telah 
dilakukan, dapat diketahui Manufacturing Lead Time dan Process Cycle Efficiency. Manufacturing 
Lead Time merupakanwaktu proses secara keseluruhan tanpa melihat apakah aktivitas tersebut 
termasuk dalamvalue added atau nonvalue addedsedangkan process cycle efficiency adalah 
persentase yang menunjukkan perbandingan waktu proses yang bernilai tambah dengan waktu total 
yang diperlukan dalam proses produksi. Manufacturing Lead Time pada roses produksi galvanizing 
siku 50 adalah sebesar 13952,1 detik dan process cycle efficiency sebesar 23,58%. 
 

1 Memindahkan produk yang akan digalvanis ke atas bak degreas 87,77
2 Melakukan perendaman produk 186,36

3 Pengangkatan dan penirisan produk dari bak degreasing 67,49
4 Inspeksi material 82,08

1 Memindahkan produk yang akan digalvanis ke atas bak water rin 61,55

2 Melakukan perendaman produk pada water rinse 1 50,37
3 Pengangkatan produk dari bak water rinse 1 52,92

1 Memindahkan produk ke atas bak acid pickling 96,1
2 Melakukan perendaman produk 914,01

3 Pengangkatan produk dari bak acid pickling 95,38
1 Memindahkan produk ke atas bak water rinse 2 83,82

2 Perendaman produk pada water rinse 2 45,2
3 Pengangkatan produk dari water rinse 2 52,41

4 Inspeksi material 87

1 Memindahkan produk ke atas bak fluxing 86,77
2 Perendaman produk 189,11

3 Pengangkatan produk dari bak fluxing 53,85
1 Memindahkan produk ke area drying 81,52

2 Pengeringan produk 276,66
3 Inspeksi kebersihan material 179,18

1 Memindahkan produk ke zinc bath 118,76

2 Melakukan perendaman produk 595,75
3 Pengangkatan dan penirisan produk dari zinc bath 249,58

1 Pemindahan produk ke bak quenching 96,08
2 Melakukan perendaman 102,51

3 Pengangkatan produk dari bak quenching 48,69
4 Inspeksi 78,58

1 Memindahkan produk ke area finishing 107,16
2 Menunggu material hingga temperatur menurun 316,49

3 Inspeksi 238,98

4 Melepaskan produk dari kawat 1581,21
5 Finishing 1205,84

1 Memeriksa kelayakan produk untuk dikirim ke customer 290,66
2 Loading 298,7

3289,2 7317,8 3345
13952

Zinc Bath8

Urutan Proses

2

No
Stasiun 
Kerja

Finishing

4
Acid 

Pickling

6 Fluxing

Water Rinse 25

3
Water Rinse 

1

Degreasing

Total (detik)
Manufacturing Lead Time (detik)

VA NVANNVA

11
Final 

Inspection

9 Quenching

7 Drying

10
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Identifikasi Penyebab Waste dengan Fishbone Diagram 
 Identifikasi penyebab pemborosan dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan penyebab 
terjadinya waste agar diperoleh saran perbaikan yang sesuai. 

Overprocessing

Inspeksi dilakukan 
secara berulang

Method

Man

Operator kurang 
terlatih

Operator tidak fokus 
bekerja

Motion

Alat yang digunakan 
cukup rumit

Machine

Man

Operator bekerja lama

Operator tidak fokus 
bekerja Operator kurang 

terlatih

Waiting

Sisa kawat yang tidak 
langsung dibuang

Enviroment

Method

Waktu proses yang 
lama

 

Gambar 3.Fishbone Diagram  

Eliminasi Waste Motion 
 Waste motion terjadi pada stasiun kerja preparation & jigging. Aktivitas yang dilakukan oleh 
operator pada stasiun kerja ini adalah mengikat produk siku 50 dengan menggunakan kawat baja ke 
jig. Proses pengikatan produk dilakukan dengan menggunakan kawat dan dimasukkan pada lubang 
yang terdapat pada siku kemudian kawat tersebut akan dililitkan pada jig sehingga produk akan 
tergantung pada jig. 

Eliminasi waste motion dilakukan dengan memberikan perancangan alat bantu yang dapat 
membantu pekerjaan operator yang berada distasiun kerja preparaton & jigging menjadi lebih cepat 
dan dapat menguragi waste.  

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah 
operator pada stasiun kerja preparation & jigging. Terdapat empat kebutuhan pelanggan yang 
didapatkan langsung dari konsumen yang bersangkutan, yaitu alat yang memudahkan pemasangan, 
tidak mudah jatuh (mengikat dengan kuat), alatt yang mempercepat waktu pemasangan, dan memuat 
banyak produk. Hal berikutnya adalah menentukan functional requirement dari kebutuhan pelanggan 
yang sudah didapatkan. Berdasarkan pernyataan pelanggan dari kebutuhan pelanggan, didapatkan 
dua functional requirements yaitu alat yang mudah dipasang dengan bentuk yang simple dan dapat 
meningkatkan kapasitas.  
 Penentuan kendala digunakan untuk mengidentifikasi adanya kendala ada terhadap alat yang 
diinginkan oleh operator stasiun kerja yang membutuhkan. Kendala yang dihadapi adalah adanya 
ukuran standar dengan bentuk dan dimensi yang sama. Desain parameter berfungsi untuk 
mempresentasikan elemen fisik atau variable desain yang memenuhi functional requirement yang 
telah dibuat. Terdapat dua desain parameter yang ditentukan yaitu, alat penggantung dengn bentuk 
melengkung dan multi-pengait. 
 Kebutuhan pelanggan yang ada dalam perancangan dengan menggunakan AHOQ harus saling 
independent atau tidak saling berhubungan sehingga memungkinan terjadinya perubahan desain 
tanpa memberikan pengaruh terhadap kebutuhan desain yang lainnya. Korelasi antar desain 
parameter menunjukkan tidak adanya hubungan antar desain parameter pertama dengan desain 
parameter kedua.  

Konsep desain produk menggunakan morphological chart yang berisikan alternative konsep 
dari desain produk yang akan dikembangkan. 

 
 
 
 
 

Tabel 2. Morphological Chart 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

187 

 

 
Tahap berikutnya adalah melakukan seleksi konsep dengan Concept Screening Matriks dan 

Concept Scoring Matrix.Seleksi konsep merupakan proses pemilihan konsep dengan 
mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan kriteria lainnya, membandingkan kekuatan dan 
kelemahan konsep [5].  

Pengujian konsep bertujuan untuk mengetahui tanggapan mengenai yang dibuat, apakah sudah 
memenuhi kebutuhan dari konsumen yang dimaksud, yaitu operator pada preparation and jigging.  
Setelah dilakukan penyampaian konsep terpilih pada perusahaan, hasil desain masih memiliki 
kekurangan. Perbaikan atau saran yang diberikan oleh pihak perusahaan adalah penambahan jumlah 
pengait yang sebelumnya 2 menjadi 4 sehingga hal ini akan berpengaruh pada peningkatan jumlah 
kapasitas.  

 
Gambar 4. Desain Alat Bantu 

 Alat bantu yang telah berhasil dirancang dan dibuat oleh perusahaan, dilakukan implementasi 
pada lantai produksi. Dengan adanya alat bantu ini, operator dapat melakukan pekerjaan menjadi 
lebih mudah karena operator hanya perlu mengaitkan siku yang telah digalvanis ke alat bantu yang 
telah dibuat. Peningkatan kapasitas juga dapat dicapai menggunakan alat bantu ini. Jika 
menggunakan kawat, kapasitas siku 50 per jig hanya cukup untuk 294 pieces, maka saat ini kapasitas 
meningkat hingga 420 pieces per jig. 

 
Eliminasi Waste Overprocessing 

Waste lain yang terjadi selama proses produksi adalah overprocessing berupa banyaknya 
proses inspeksi selama produksi berlangsung. Untuk mengurangi hal tersebut, proses inspeksi akan 
dilakukan pada bagian-bagian yang penting. Salah satunya adalah proses finishing dapat 
digabungkan dengan proses operasi inspeksi, karena proses finishing pekerja melakukan pengecekan 
produk apakah kualitas produk ada yang kurang sempurna, jika dinilai kurang maka akan dilakukan 
pembersihan ulang. 
 
Eliminasi Waste Waiting 

Wastewaiting yang terjadi adalah banyaknya sisa kawat yang tidak terpakai di lantai produksi 
sehingga mengganggu aktivitas operator dalam melakukan pekerjaannya dan diperbaiki dengan 
memberikan usulan berupa penerapan 5S. Usulan lain adalah memanfaatkan prinsip FIFO (First In 
First Out) sehingga barang yang akan diproses akan diletakkan lebih dekat dengan lantai produksi. 
Hal ini akan memberikan pengaruh pada berkurangnya waktu operator mengganggur. Usulan lain 
yang dapat diberikan untuk mengurangi wastewaiting pada stasiun kerja drying adalah 
menambahkan mesin dryingoven untuk mempercepat proses pengeringan setelah stasiun kerja 
fluxing. 

 
Future State Value Stream Mapping 

Future state value stream mapping setelah dilakukan perbaikan pada proses produksi 
galvanizing siku 50 dapat dilihat pada gambar 3. Future State Value Stream Mapping.Setelah 
dilakukan perbaikan, maka dibuat perhitungan manufacturing lead time dan process cycle efficiency 
pada future state. Manufacturing lead time pada future state terjadi penurunan waktu dari yang 
semula sebesar 13952,1 detik menjadi 9130,58 detik. Process cycle efficiency pada future state juga 
mengalami kenaikan sebanyak 12,44% menjadi 36,02%.  
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Gambar 3. Future State Value Stream Mapping 

 
Perbandingan Kapasitas 

Berdasarkan jumlah waktu yang tersedia per minggu pada lantai produksi PT. XYZ, 
didapatkan bahwa total waktu yang tersedia adalah 288000 detik. Pada current state diperoleh total 
dipping yang tersedia dalam satu minggu adalah sebanyak 20 kali dipping. Perhitungan kapasitas 
tersedia pada future state diperoleh peningkatan menjadi 31 kali dipping per minggu. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. XYZ dengan menggunakan pendekatan lean 
manufacturing, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Current value stream mapping, Manufacturing Lead Time pada current state sebesar 13952,1 

detik dan process cycle efficiency sebesar 23,58%.  
2. Waste yang ditemukan adalah overprocessing, transportation, waiting dan motion. Waste 

overprocessing diberikan usulan dengan mengurangi atau menggabungkan proses inspeksi. 
Waste motion diberikan usulan perancangan alat bantu hanger yang dapat mempercepat proses 
produksi. Waste waiting diberikan usulan penerapan FIFO dan penerapan 5S. Waste 
transportation diberikan usulan dengan menggunakan mesin drying oven. 

3. Perbaikan yang digambarkan dengan future value stream mapping, 
menunjukkanManufacturing Lead Time yang diperoleh menurun menjadi 9130,58 detik dan 
process cycle efficiency diperoleh meningkat hingga 36,02%. Kapasitas tersedia per minggu 
untuk produk siku 50meningkat menjadi 31 kali per minggu. 
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Abstrak 
 Industri manufaktur yang memproduksi komponen komponen alat berat merupakan perusahaan yang menjadi 
objek penelitian. Permasalahan yang dihadapi adalah perusahaan sering mengalami kekurangan maupun 
kelebihan persediaan produk.Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat akurasi perkiraan pesanan yang 
dilakukan oleh perusahaan.Perusahaan berproduksi berdasarkan pesanan.Tujuan penelitian, untuk 
melakukan perkiraan pesananproduk dengan menggunakan metode Artificial Neural Network (ANN) dan 
merancang kebutuhan bahan baku.Tahap pertama penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil 
perkiraan pesanan pada perusahaan saat ini dengan hasil perkiraan pesanan menggunakanmetode ANN. 
Hasil perbandingan akurasi metode perkiraan pesanansaat ini dengan aktual mendapatkan nilai MAPE 
sebesar 27.50%. Hasil perbandingan pengujian akurasi metode ANN dengan aktual mendapatkan nilai MAPE 
sebesar 0.005%. Selanjutnya, dibuatperencanaan produksi menggunakan Koefisien Manajemen untuk 
mendapatkan model tingkat tenaga kerja dan tingkat laju produksi.Kemudian, pengecekan kapasitas 
menggunakan Rough Cut Capaciy Planning( RCCP). Jadwal Induk Produksi layak karena kebutuhan jam 
kerja lebih kecil dibandingkan dengan jam kerja tersedia.Selanjutnya dilakukan perhitungan perencanaan 
kebutuhan bahan baku dengan menggunakan Cover-Time. Total biaya persediaan pada kondisi awal 
Rp.138.005.300sedangkan total biaya persediaan setelah menggunakan cover timeRp.113.899.975, terjadi 
penurunan total biaya persediaan sebesar 16%.Hasil akhir penelitian jumlah perkiraan pesanan mendekati 
jumlah pesanan dan total biaya persediaan mengalami penurunan. 
Kata kunci: Artificial Neural Network, Pendekatan Koefisien Manajemen, Material Requirement Planning, 
Cover-Time-Planning 
 
Pendahuluan 

Industri  manufaktur yang menjadi objek penelitian memproduksi komponen alat berat, yaitu 
komponen semi finish dan fabrikasi.Berdasarkan penelitian pendahuluan, permasalahan pada 
perusahaan yaitu sering terjadi kekurangan maupun kelebihan  persediaan produk.  Hal tersebut 
disebabkan rendahnya tingkat akurasi perkiraan pesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan  
penelitian ini adalah: 
a. Melakukan perkiraan pesanan berdasarkan pesanan masa lalu menggunakanArtificial Neural 

Network. 
b. Membuat perencanaan produksi dengan pendekatan Koefisien Manajemen dan melakukan 

pengecekan kapasitas mesin yang tersedia.  
c. Melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku untuk kebutuhan proses produksi dengan 

menggunakan  metode Cover Time Planning. 
 
Studi Pustaka 
Artificial Neural Network 

Perkiraan pesanandengan menggunakan metode Artificial Neural Networkdigunakan karena 
metode ini memiliki struktur matematika yang fleksibel dan mampu untuk memetakan hubungan 
data yang non-linier[1]. Perkiraan pesanandengan metode ANN menggunakan software MATLAB. 
Langkah – langkah dalam melakukan pengolahan data perkiraan pesanandi penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 

a. Input data trainingyaitu tahapan memasukan data historis penjualan aktualperusahaan. 
b. Menormalisasi data yaitu tahapan melakukan proses normalisasi terhadap datahistoris 

penjualan aktual perusahaan. 
Normalisasi data : 
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. 	

0.1                (1) 

c. Merancang struktur jaringan yaitu tahapan mencari struktur jaringan terbaik yangakan 
digunakan dalam melakukan perkiraan pesanan 

d. Simulasi ANNTraining yaitu tahapan melakukan simulasiberdasarkan input data training 
dan struktur jaringan terbaik untuk didapatkanbobot optimal. 

e. Input data testingyaitu tahapan memasukkan data historis penjualan untuk pengujian bobot. 
f. Simulasi ANN testing sama dengan yang dilakukan pada tahap simulasi ANNtraining.  
g. Melakukan perkiraan pesanan danhasil dari perkiraan pesananini berupa angka normalisasi. 
h. Denormalisasi yaitu tahapan menjadikan angka normalisasi menjadi angkaawalnya, 

sehingga didapatkan hasil perkiraan pesanan. 
Perencanaan Produksi dengan Pendekatan Koefisien Manajemen 
Suatu pendekatan untuk memodelkan keputusan manajemen dengan analisis regresi keputusan 
manajemen masa lalu dilakukan oleh E.H. Bowman. Teori yang mendasari adalah pengalaman masa 
lalu manajer cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa 
depan[2]. Model tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai:  

	 , ∗, ,         (2) 
Sementara itu, kecepatan produksi merupakan fungsi tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, dan 
perkiraan pesanan. Fungsi kecepatan produksi: 

	 , ∗, , , ,        (3) 
Rough Cut Capacity Planning(RCCP) 
RCCP merupakan cara untuk menghitung kebutuhan kapasitas produksi berdasarkan jadwal induk 
produksi yang akan dilaksanakan. Metode yang digunakan Bill of Labour (BOLA). Bila kapasitas 
yang tersedia lebih besar dari kebutuhan kapasitas produksi, berarti jadwal induk produksi dapat 
dilaksanakan [3]. 
Material Requirement Planning 
MRP merupakan suatu rencana produksi untuk sejumlah produk jadi yang diterjemahkan ke dalam 
masing-masing komponen yang dibutuhkan dengan waktu tenggang, sehingga ditentukan kapan dan 
berapa jumlah bahan yang dipesan untuk masing-masing komponen produk yang dibuat [4].  
Cover-Time-Planning 
Cover Time Planning adalah teknik yang mengubah tingkat perkiraan pesanan untuk item terakhir 
menjadi tingkat produksi dan pesanan mencakup seluruh komponen pada Bill Of Material (BOM) 
[5]. 
Demand Rate   = ∑ 	 	

     (4) 

Supply    = On Hand Inventory+ Sched. Receipts   (5) 
Cover-Time   = 

	
      (6) 

Jika lead time item lebih kecil dari cover time saat ini, maka tidak perlu memulai pemesanan,  jika 
lead time item lebih besar dari cover time maka harus melakukan pemesanan segera [5]. 
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung di lantai 
produksi serta melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak perusahaan. Tahapan yang 
digunakan dalam pengolahan data adalah yang pertama adalah perkiraan pesananmenggunakan 
metodeArtificial Neural NetworkPerkiraan pesanandilakukan untuk memperkirakan jumlah produk 
yang akan diproduksi. Tahap kedua,perencanaan produksi yang dilakukan menggunakan pendekatan 
Koefisien Manajemen sehingga akan menghasilkan model matematis untuk perhitungan tenaga kerja 
dan laju produksi yang dibutuhkan.Tahap ketiga yaitu perhitungan kapasitas yang tersedia dan 
kapasitas yang dibutuhkan pada mesin, apabila kapasitas yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan 
yang ada makajadwal induk produksi dapat dilaksanakan. Tahap keempat, perencanaan kebutuhan 
bahan baku dengan menggunakan metode Cover Time Planning, untuk menentukan kapan bahan 
baku harus dipesan kembali, serta menghitung jumlah bahan baku yang harus masuk ke lantai 
produksi untuk menghasilkan produk jadi. Dilakukan perbandingan total biaya persediaan antara 
CTP dengan perusahaan. 
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Hasil dan Pembahasan 
Identifikasi Hasil Perkiraan PesananOleh Perusahaan 

Data pesanan produk,selama periode Mei 2017 sampai dengan April 2018.Setelah dilakukan 
perhitungan tingkat error pada hasil perkiraan pesanan yang dilakukan oleh perusahaan didapatkan 
nilai tingkat error sebagai berikut: 

Tabel 1. Perhitungan Nilai Tingkat Error PerkiraanPesananPerusahaan 
Periode t Pesanan Aktual Perkiraan Pesanan ei |ei| |ei|^2 |ei|/y(t) x 100 MSE MAPE 
Mei-17 1 22 26 -4 4 16 18.182 248.643 27.50%
Jun-17 2 23 17 6 6 36 26.087   
Jul-17 3 24 30 -6 6 36 25   

Agu-17 4 32 20 12 12 144 37.5   
Sep-17 5 54 35 19 19 361 35.185   
Okt-17 6 50 79 -29 29 841 58   
Nov-17 7 58 77 -19 19 361 32.759   
Des-17 8 68 57 11 11 121 16.176   
Jan-18 9 58 44 14 14 196 24.138   
Feb-18 10 68 49 19 19 361 27.941   
Mar-18 11 56 66 -10 10 100 17.857   
Apr-18 12 74 52 22 22 484 29.73   
Mei-18 13 75 65 10 10 100 13.333   
Jun-18 14 78 60 18 18 324 23.077   

Nilai tingkat error pada perusahaan masih cenderung tinggi yaitu sebesar 248.643, sehingga 
diusulkan untuk melakukan perbaikan metode perkiraan pesanan. Metode perkiraan pesanan 
menggunakan,Artificial Neural Network(ANN). 
Perkiraan Pesanan Produk Semi Finish 
Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan normalisasi data. Data yang ditransformasikan ke 
interval [0,1] merupakan data pesanan masa lalu produk pada periode Mei 2017 sampai Juni 2018.  

Tabel 2.Normalisasi data produk 
Periode (bulan) Mei-17 Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 

Pesanan 
Aktual 22 23 24 32 54 50 58 

Normalisasi 0.1 0.1143 0.1286 0.2429 0.5571 0.5 0.6143 

Tabel 2.Normalisasi data produk (lanjutan) 
Periode (bulan) Des-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Mei-18 Jun-18 

Pesanan 
Aktual 68 58 68 56 74 75 78 

Normalisasi 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429 0.8571 0.9 

Pemilihan arsitektur jaringan untuk melakukan perkiraan pesanan dengan backpropogation 
mengikuti parameter input yang dibutuhkan oleh software MATLAB 7.12 untuk diproses lebih 
lanjut. Parameter yang digunakan yaitu: 

Tabel 3. Parameter Permilihan Arsitektur Jaringan 
Fungsi Aktivasi Jumlah Unit Input, Hidden, dan Output Epoch Fungsi Pelatihan Learning Rate MSE 

Sigmoid Bipolar (tansig), 
Sigmoid Biner (logsig), 

Identitas (purelin) 

Input = 7

10000 

traingdx
0.01, 0.05, 

0.08, dan 0.1 
0.0001 

Hidden = 4, 6, 8 traincgf

Output = 1 
traincgb
trainlm

Berdasarkan hasil pemilihan struktur jaringan, pola data dimasukkan sebagai input dengan parameter 
pelatihan yang telah ditetapkan. Berikut pola data yang digunakan berdasarkan hasil normalisasi 
data: 

Tabel4. Pola Data Input dan Target 
  Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 Pola 5 Pola 6 Pola 7 
1 0.1 0.1143 0.1286 0.2429 0.5571 0.5 0.6143
2 0.1143 0.1286 0.2429 0.5571 0.5 0.6143 0.7571
3 0.1286 0.2429 0.5571 0.5 0.6143 0.7571 0.6143
4 0.2429 0.5571 0.5 0.6143 0.7571 0.6143 0.7571
5 0.5571 0.5 0.6143 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857
6 0.5 0.6143 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429
7 0.6143 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429 0.8571
T 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429 0.8571 0.9

Berdasarkan hasil pelatihan dapat diketahui bobot optimal pada jaringan yang berarti bahwa jaringan 
telah mengenali pola output dan input yang diberikan pada proses pelatihan. Selanjutnya bobot 
optimal ini akan digunakan untuk melakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
4 pasang data dari 7 pasang data pelatihan dengan pola data sebanyak 7. 
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Tabel 5. Data Hasil Pengujian pada ANN pola 7-8-1 
  Pola 1 Pola 2 Pola 3 Pola 4 

X1 0.1 0.1286 0.5571 0.6143
X2 0.1143 0.2429 0.5 0.7571
X3 0.1286 0.5571 0.6143 0.6143
X4 0.2429 0.5 0.7571 0.7571
X5 0.5571 0.6143 0.6143 0.5857
X6 0.5 0.7571 0.7571 0.8429
X7 0.6143 0.6143 0.5857 0.8571
T 0.7571 0.7571 0.8429 0.9
Y 0.75722 0.75701 0.84283 0.89994
E 7.91E-05 1.34E-04 2.26E-05 5.69E-05

Berdasarkan hasil pengujian pada ANN pola 7-8-1,  diketahui bahwa arsitektur jaringan telah 
mengenali pola data dengan baik. Kemudian dilakukan perkiraan pesananuntuk 6 periode 
mendatang, dan dilakukan denormalisasi untuk mengembalikan data sesuai dengan nilai awal. 

Tabel 6. Hasil Perkiraan PesananProduk dengan Metode ANN 
Periode Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18 

X1 0.6143 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429 
X2 0.7571 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429 0.8571 
X3 0.6143 0.7571 0.5857 0.8429 0.8571 0.8999 
X4 0.7571 0.5857 0.8429 0.8571 0.8999 1.09
X5 0.5857 0.8429 0.8571 0.8999 1.09 1.23
X6 0.8429 0.8571 0.8999 1.09 1.23 0.8441 
X7 0.8571 0.8999 1.09 1.23 0.8441 0.7817 

ANN 0.8999 1.09 1.23 0.8441 0.7817 1.16
denormalisasi 77.996 91.615 101.24 74.0889 69.7206 96.2804 

Dapat dilihat bahwa nilai MAPE yang didapatkan adalah 1.5857E-07. Apabila dibandingkan  nilai 
MAPE hasil perkiraan pesanan oleh perusahaan dengan hasil yang didapatkan dari perkiraan pesanan 
dengan metode ANN memiliki tingkat error yang lebih rendah. Berikut merupakan hasil perkiraan 
pesanandengan metode ANN: 

Tabel 7.Hasil Perkiraan Pesanan dengan metode ANN 
Periode Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18

Jumlah (pcs) 78 92 102 75 70 97

Perencanaan Produksi dengan Pendekatan Koefisien Manajemen 
Metode koefisien manajemen pada dasarnya mencoba memodelkan keputusan manajemen masa lalu. 
Pendekatan koefisien manajemen memodelkan keputusan manajemen dengan analisis regresi 
keputusan manajemen masa lalu.  

Tabel 8. Data untuk Model Tenaga Kerja dan Tingkat Laju Produksi 

Periode W(t) W(t-1) I(t -1) I* - I(t -1) F(t) P(t) 
1
1

 

1 51 51 9 1 22 22 42
2 53 51 8 2 23 23 46
3 54 53 2 8 24 24 58
4 52 54 7 3 32 32 76
5 53 52 9 1 54 54 99
6 51 53 14 -4 50 50 102
7 52 51 13 -3 58 58 112
8 53 52 17 -7 68 68 120
9 54 53 17 -7 58 58 111
10 54 54 15 -5 68 68 121
11 52 54 20 -10 56 56 118
12 55 52 15 -5 74 74 138
13 55 55 21 -11 75 75 140
14 56 55 20 -10 78 78 148

I* = 10   

Penentuan koefisien manajemen (bowman’s) model tenaga kerja ini didasarkan atas analisis regresi 
dan korelasi berganda. Dengan menggunakan software SPSS, berikut merupakan hasil Persamaan 
regresi koefisien model tenaga kerja yang didapatkan: 
W(t) = 30.217 + 0.375 W(t-1) +0.159 (I*- I(t-1)) + 0.071 F(t) 

Persamaan Regresi koefisien model tingkat laju produksi yang didapatkan: 
P(t) = -35.536 + 0.632 W(t) – 0.209 (I*- I(t-1)) + 0.070 ∑  
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Perhitungan Tingkat laju produksi digunakan untuk menentukan Jadwal Induk Produksi. Berikut 
merupakan Jadwal Induk Produksi berdasarkan Pendekatan Model Koefisien Manajemen 6 periode 
mendatang: 

Tabel 9.Jadwal Induk Produksi 
Periode (bulan) Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18 

Jumlah (pcs) 83 90 88 76 71 78

Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 
Pada proses Rough Cut Capacity Planning (RCCP) akan memperhitungkan proses konversi dari 
rencana produksi ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan. Berikut merupakan perhitungan 
kebutuhan stasiun kerja: 

Tabel 10. Perhitungan Kebutuhan Stasiun Kerja 
Work Center Periode Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18 

Laser Cutting 
Kebutuhan 25.066 27.18 26.576 22.952 21.442 23.556 
Tersedia 147.2 134.4 140.8 147.2 128 147.2 

Gas Cutting 
Kebutuhan 38.844 42.12 41.184 35.568 33.228 36.504 
Tersedia 149.04 136.08 142.56 149.04 129.6 149.04 

Plasma Cutting 
Kebutuhan 127.239 137.97 134.904 116.508 108.843 119.574 
Tersedia 152.72 139.44 146.08 152.72 132.8 152.72 

Chamfer Manual 
Kebutuhan 83 90 88 76 71 78 
Tersedia 156.4 142.8 149.6 156.4 136 156.4 

Machining cnc-drill 
Kebutuhan 229.661 249.03 243.496 210.292 196.457 215.826 
Tersedia 331.2 302.4 316.8 331.2 288 331.2 

Bending Medium 
Kebutuhan 89.889 97.47 95.304 82.308 76.893 84.474 
Tersedia 160.08 146.16 153.12 160.08 139.2 160.08 

Roll Bending 
Kebutuhan 69.139 74.97 73.304 63.308 59.143 64.974 
Tersedia 150.88 137.76 144.32 150.88 131.2 150.88 

Berdasarkan pada tabel 10 Jadwal Induk Produksi layak dan kapasitas yang tersedia mencukupi,  
karena kebutuhan kapasitas lebih kecil dibandingan dengan kapasitas tersedia. 
Perhitungan Material Requirement Planning 
Kebutuhan persediaan bahan baku dihitung berdasarkan pada hasil nilai jadwal induk produksi dan 
dengan memperhatikan struktur dari Bill Of Material dari produk yang akan dibutuhkan untuk 
perhitungan kebutuhan bahan baku. Berikut merupakan tabel ringkasan kebutuhan bahan baku: 

Tabel 11. Ringkasan Kebutuhan Bahan Baku 
No. Bahan Baku Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18 
1 1E0170 14mm 70 75 74 64 60 65 
2 1E0170 20mm 83 90 88 76 71 78 
3 1E0170 25mm 10 10 10 10 8 10 
4 SHT110 8mm 13 14 14 12 11 12 
5 SHT110 10mm 45 48 47 41 38 42 
6 SHT110 40mm 28 30 30 26 24 26 
7 SHT60 20mm 10 11 11 9 9 10 
8 SHT60 25mm 28 30 30 26 24 26 
9 SHT60 40mm 30 32 32 28 26 28 
10 SHT80 8mm 58 62 60 52 49 54 
11 SHT80 25mm 56 60 60 52 48 52 

Perhitungan nilai Cover-Time 
Cover Time adalah jenis sistem pemesanan ulang (reorder) berdasarkan pada waktu.Berikut 
merupakan tahapan dalam melakukan perhitungan cover time planning(CTP): 

Tabel 12.Perhitungan Nilai Cover Time 
No. Bahan Baku Demand Rate 

Lead Time 
(bulan) 

Persediaan 
(pcs) 

Sched. 
Receipts 

Supply 
Cover-
Time 

CT-LT Signal 

1 1E0170 14mm 68 1 24 50 74 1.09 0.09 
2 1E0170 20mm 81 1 22 46 68 0.84 -0.16 *
3 1E0170 25mm 9.67 1 8 8 16 1.66 0.66 
4 SHT110 8mm 12.7 4 12 10 22 1.74 -2.26 *
5 SHT110 10mm 43.5 4 14 34 48 1.1 -2.9 *
6 SHT110 40mm 27.3 4 13 20 33 1.21 -2.79 *
7 SHT60 20mm 10 4 20 22 42 4.2 0.2 
8 SHT60 25mm 27.3 4 20 24 44 1.61 -2.39 *
9 SHT60 40mm 29.3 4 20 28 48 1.64 -2.36 *
10 SHT80 8mm 55.8 4 5 48 53 0.95 -3.05 *
11 SHT80 25mm 54.7 4 5 40 45 0.82 -3.18 *

Sinyal penambahan CTPdibuat ketika lead time item lebih kecil dari cover time saat ini. Sinyal cover-
time menandakan bahwa bahan baku tersebut harus dipesan pada waktu saat ini juga, agar kebutuhan 
bahan baku dapat terpenuhi dan proses produksi berjalan lancar. 
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Berikut merupakan perhitungan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan metode Lot-For-Lot 
(LFL) dengan mempertimbangkan nilai cover-time: 
 

Tabel 13. Perhitungan MRP dengan Lot For Lot (LFL) 1E0170 20mm 
1E0170 20mm Periode

Lot Size: LFL LT = 1 Jun-18 Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18 
GR 83 90 88 76 71 78 
Sch. Receipt 46   
On Hand 22 0 0 0 0 0 0 
Net Req. 15 90 88 76 71 78 
P.O Receipt 15 90 88 76 71 78 
P.O Released 15 90 88 76 71 78   

 Berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan baku dengan menggunakan metode LFL pada 
Tabel 13. dapat diketahui jadwal released order kebutuhan bahan baku penyusun, yaitu sebagai 
berikut: 

Tabel 14. Released Order Bahan Baku 
Bahan Baku 

Periode
Apr-18 Mei-18 Jun-18 Jul-18 Agu-18 Sep-18 Okt-18 Nov-18 Des-18 

1E0170 14mm 0 0 0 71 74 64 60 65 0 
1E0170 20mm 0 0 15 90 88 76 71 78 0 
1E0170 25mm 0 0 0 4 10 10 8 10 0 
SHT110 8mm 5 14 12 11 12 0 0 0 0 

SHT110 10mm 45 47 41 38 42 0 0 0 0 
SHT110 40mm 25 30 26 24 26 0 0 0 0 
SHT60 20mm 0 0 0 8 10 0 0 0 0 
SHT60 25mm 14 30 26 24 26 0 0 0 0 
SHT60 40mm 14 32 28 26 28 0 0 0 0 
SHT80 8mm 62 60 52 49 54 0 0 0 0 
SHT80 25mm 60 60 52 48 52 0 0 0 0 

 Dapat dilihat pada Tabel 15, bahwa total biaya persediaan dengan menggunakanCTP lebih 
kecil dibandingkan dengan total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rata-rata 
penurunan 16% total biaya persediaan pada perusahaan dibandingkan dengan CTP. 

Tabel 15. Perbandingan Total Biaya Persediaan 
No. Bahan Baku 

Total Biaya Persediaan
Cover-Time Perusahaan

1 1E0170 14mm Rp            5.470.400 Rp           5.815.650 
2 1E0170 20mm Rp            3.451.500 Rp            4.487.500 
3 1E0170 25mm Rp               656.875 Rp               808.750 
4 SHT110 8mm Rp            3.220.200 Rp            4.147.600 
5 SHT110 10mm Rp          14.307.000 Rp          17.988.000 
6 SHT110 40mm Rp          14.306.600 Rp          18.144.100 
7 SHT60 20mm Rp            1.128.000 Rp            1.736.000 
8 SHT60 25mm Rp          10.770.000 Rp          12.352.500 
9 SHT60 40mm Rp           5.454.000 Rp            5.865.000 
10 SHT80 8mm Rp          25.519.000 Rp          32.290.600 
11 SHT80 25mm Rp          29.616.400 Rp          34.369.600 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan perhitungan perkiraan pesananyang dilakukan oleh perusahaan memiliki 
tingkat error MSE sebesar 248.63 dan perbaikan metode perkiraan pesanan menggunakan 
metode Artificial Neural Network dengan nilai tingkat MSE sebesar 1.5857E-07. 

2. Model tenaga kerja yang didapatkan adalah W(t) = 30.217 + 0.375 W(t-1) + 0.159 (I*- I(t-1)) + 
0.071 F(t), sedangkan untuk model laju produksi adalah P(t) = -35.536 + 0.632 W(t) – 0.209 

(I*- I(t-1)) + 0.070 ∑ . Perhitungan pengecekan kapasitas yang tersedia dengan 

kebutuhan, Jadwal Induk Produksi layak dan kapasitas mesin yang tersedia mencukupi. 
3. Perencanaan kebutuhan bahan baku menggunakan Cover Time Planning, memiliki rata-

rata penurunan total biaya persediaan sebesar 16% dibandingkan dengan biaya persediaan 
yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
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Abstrak 

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat berat. Penelitian dilakukan 
pada salah satu lini perakitannya yaitu lini medium size machine bertipe mixed model yang 
menghasilkan produk excavator dan bulldozer. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah 
kurang efisiennya lini produksi saat ini sehingga target produksi tidak tercapai.Tujuan penelitian 
ini untuk meningkatkan  kapasitas produksi yang saat ini sejumlah 94 unit/bulan untuk memenuhi 
permintaan pada bulan September 2017 sejumlah 106 unit dengan mengoptimalkan efisiensi lini 
produksi. Metode yang digunakan adalah metode AntColonyOptimization (ACO)  dengan metode 
Ranked Positional Weight (RPW) sebagai solusi awal. Keseimbangan lini mixed model kondisi awal 
menunjukkan bahwa efisiensi lini sebesar 80,5894%, balance delay ratio sebesar 19,4106% dan 
smoothness index sebesar 63,8771. Keseimbangan lini mixed model setelah diterapkan metode RPW 
menunjukkan efisiensi lini sebesar 91,0797%, balance delay ratio sebesar 8,9203%, smoothness 
index sebesar 45,8744 dan output sejumlah 106 unit/bulan. Metode ACO menghasilkan 
keseimbangan lini mixed model dengan efisiensi lini sebesar 92,6310%, balance delay ratio sebesar 
7,3690%, smoothness index sebesar 23,8723 dan output sejumlah 108 unit/bulan.. Urutan launch 
terhadap 106 unit dibuat dengan menggunakan metode fixed rate launching dengan waktu tersisa 
sejumlah 243,256 menit yang dapat digunakan untuk launching 2 unit tambahan sehingga jumlah 
total unit yang dapat diproduksi sebanyak 108 unit. 
Kata kunci: keseimbangan lini, mixed model, rankedpositionalweight, antcolonyoptimization, 
fixedratelaunching. 
 
Pendahuluan 

Bertambahnya permintaan alat berat seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur 
menjadi tantangan utama bagi perusahaan manufaktur alat berat untuk dapat terus memenuhi 
permintaan pelanggan agar dapat bertahan dalam persaingan industri alat berat. PT. XYZ merupakan 
salah satu perusahaan manufaktur penghasil alat berat terkemuka di Indonesia. Proses akhir pada 
produksi alat berat merupakan proses perakitan dari komponen-komponen hingga menjadi suatu 
produk jadi dengan model yang bervariasi. Proses perakitan tersebut dilakukan pada beberapa lini 
yang terletak pada assembly plant. Lini perakitan di PT XYZ dengan variasi model dan permintaan 
terbanyak adalah lini medium size machine yang merupakan lini perakitan mixed-model. Mixed 
model assembly line tersebut terdiri dari 10 stasiun dengan masing-masing stasiun ditangani oleh 1 
pekerja. Model produk yang diproduksi pada bulan September 2017 adalah PC130F-7, PC195LC-8, 
PC200-8M0, PC300-8M0, PC400LC-8R, D85ESS-2 dan D68ESS-12E0. Kapasitas produksi lini 
medium size machine pada jam kerja normal saat ini adalah sejumlah 94 unit/bulan, jumlah ini belum 
sesuai dengan permintaan produksi pada bulan September 2017 sejumlah 106 unit/bulan. 
Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kapasitas 
produksi dengan merancang mixed model assemblylinemenggunakan metode 
AntColonyOptimization (ACO). 
 
Studi Pustaka 
Mixed Model Assembly Line  

Mixed model assembly line merupakan salah satu klasifikasi lini berdasarkan ragam produk. 
Lini tersebut merakit dua atau lebih model yang berbeda namun bukan dalam dalam bentuk batch. 
Saat satu model sedang dirakit pada satu stasiun, model lain dirakit pada stasiun berikutnya 
[1].Penggabungan model menjadi sebuah mixed model dilakukan dengan perhitungan total 
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waktukerja yang harusdialokasikankeelemeniuntukseluruhproduk (tti) 
denganperhitungansebagaiberikut[2]: 

tti =∑ ϕ t            (1) 
dimana,  
ϕ  = Proporsi model m terhadap seluruh model 
Tim  = waktu kerja elemen i pada model m 
Menurut Baroto, keseimbangan lintasan produksi adalah memaksimumkan efisiensi maupun 

meminimumkan balance delay. Elemen kerja didistribusikan agar meminimumkan waktu 
menganggur stasiun kerja [3]. 
Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam keseimbangan lini adalah sebagai berikut: 
1 Elemen kerja (i), merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dalam proses 

perakitan [3]. 
2 Waktu Operasi (ti), merupakan waktu standar untuk menyelesaikan suatu elemen kerja [3]. 
3 Waktu Stasiun (Tk), merupakan jumlah waktu dari elemen kerja yang dikerjakan dalam stasiun 

kerja yang sama [3]. 
4 Total waktu kerja (Twcm), merupakan jumlah seluruh waktu elemen kerja untuk suatu model m. 
5 StasiunKerja (k) ,merupakantempatpadaliniperakitan di mana proses 

perakitandilakukanbaiksecara manual maupunotomatis [3].  
6 Waktu Siklus (C), merupakan waktu yang diperlukan untuk membuat satu unit produk per satu 

stasiun [3].  
7 EfisiensiStasiunKerja, merupakanrasioantarawaktuoperasitiapstasiunkerja (Tk) 

danwaktuoperasistasiunkerjaterbesar (Tk max). 
BerikutmerupakanperumusanefisiensistasiunkerjaberdasarkanNasution [4]: 

EfisiensiStasiunKerja =
	

X	100% (2) 

8 WaktuMenganggur (Idle Time), merupakanwaktu operator menungguuntukmelakukan proses 
kerjaataupunkegiatanoperasi yang selanjutnyaakandikerjakan) [3]. 

WaktuMenganggur = 	 	  (3) 
9 EfisiensiLini (Line Efficiency),merupakanrasiodari total 

waktustasiunkerjadibagidengansiklusdikalikanjumlahstasiunkerja[3]: 

EfisinesiLini = 
∑

	
X	100% (4) 

10 Balance Delay Ratiomerupakanukurandariketidakefisienanlintasan yang 
dihasilkandariwaktumengganggursebenarnya yang disebabkankarenapengalokasian yang 
kurangsempurna di antarastasiun-stasiunkerja [3]: 

Balance Delay Ratio = 
. 	 	∑

. 	
X	100% (5) 

11 Smoothness Index, merupakansuatuindeks yang 
menunjukkankelancaranrelatifdaripenyeimbanganliniperakitantertentu[3]: 

Smoothness Index = ∑ 	 	        (6) 

12 Output (Q) Produksi [3]; 

Q = 
	

            (7) 

 
Metode Keseimbangan Lini Ranked Positional Weight (RPW) 

Langkah-langkah dalam metode RPW menurut Baroto adalah sebagai berikut[3]: 
1 Menggambar precedence diagramuntuk masing-masing elemen kerja. 
2 Menentukan bobot posisi (PW) untuk setiap elemen pekerjaan dari suatu operasi yang memiliki 

waktu penyelesaian terpanjang dari mulai operasi permulaan hingga sisa operasi sesudahnya. 
	∑ ∈         (8) 

dimana,  
Bj = Elemen kerja pengikut elemen i 

3 Membuat peringkat tiap elemen pekerjaan berdasarkan bobot posisi pada langkah ke dua. 
Elemen pekerjaan yang memiliki bobot posisi terbesar diletakan di peringkat pertama. 

4 Menentukan waktu siklus (C) 
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5 Memilih elemen operasi dengan bobot tertinggi dan mealokasikanya ke suatu stasiun kerja. Jika 
masih layak (waktu stasiun (Tk)< C), alokasikan operasi operasi dengan bobot posisi tertinggi 
berikutnya tanpa membuat Tk> C. 

6 Bila alokasi suatu elemen operasi membuat waktu stasiun > C, maka sisa waktu ini (C – Tk) 
dipenuhi dengan alokasi elemen operasi dengan bobot paling besar dan penambahannya tidak 
membuat Tk> C. 

7 Jika elemen operasi yang jika dialokasikan untuk membuat waktu stasiun < C sudah tidak ada, 
kembali ke langkah 5. 

 
Metode Keseimbangan Lini Algoritma Ant Colony Optimization (ACO) 

Langkah keseimbangan lini menggunakan algoritma Ant Colony Optimization dengan solusi 
awal RPW pada permasalahan keseimbangan lini mixed model berdasarkan Yagmahan adalah 
sebagai berikut[2]: 
1 Melakukanperhitungannilaipheromoneawal ( :  

           (9) 
2 Melakukaninisiasiawaldenganpenentuannilai α, β, γ dan nilai q0, nilai pheromone awal ( ),  , 

,iterasi maksimal, waktu kerja elemen (tti)  dan nilai bobot posisi (PW) dengan ketentuan 
sebagai berikut α= Parameter untuk mengontrol jejak pheromone (α>0), β dan γ = Parameter 
yang menentukan kepentingan informasi heuristik (β>0; γ>0), q0 = Parameter yang menentukan 
kepentingan hubungan eksploitasi dengan eksplorasi (0≤q0≤1),  = Parameter evaporasi 
pheromone lokal (0≤	  ≤1),  = Parameter evaporasi pheromone global (0≤	  ≤1) 

3 Langkah selanjutnya merupakan langkah pembukaan stasiun. Untuk pembukaan stasiun pertama 
merupakan stasiun 1. Untuk selanjutnya, pembukaan stasiun dilakukan apabila Tk>C. 

4 Membangun daftar elemen kerja yang dapat ditugaskan.  
5 Membangkitkanbilangan q yang merupakanbilanganacakberdistribusiseragam  [0,1] 
6 Melakukanpenugasanelemendenganketentuanstate transitional rulesebagaiberikut : 

	
arg	max	 τ i, k ∝ jika	q

lainnya
     (10) 

Jr merupakan elemen kerja acak yang dipilih menggunakan random propotional rule. Random 
proportional rule menunjukkan probabilitas stasiun k memilih elemen i untuk ditugaskan pada 
stasiun k. Nilai random proportional rule dihitung dengan : 

, 	
, ∝

∑ , ∝
∈

jika	 ∈

0																																																														
     (11) 

7 Pembaharuannilaipheromone secaralokaldihitungsebagaiberikut: 
, 1 ,  (12) 

8 Faseiterasidilanjutkandenganlangkah yang 
samahinggaseluruhelemenkerjatelahditugaskankedalamstasiunkerja. ApabilawaktuTkmelebihi 
C yang sudahditentukan, dibuatfasebarudenganstasiunkerjabaru. 
ElemenkerjatersebutditugaskankedalamstasiunkerjabarudengannilaiTk yang dimulaidari 0. 

9 Setelahseluruhsemutselesaimelakukanpenugasan, dilakukanpembaharuanpheromone 
secaraglobal : 

, 1 , Δ ,  (13) 
dimana,  

Δ , 1 , 	 , ∈ 				elemen	terpilih
0,																																						lainnya

 (14) 

dimana,  
Lb merupakan nilai fungsi objektif yang didapatkan dari penugasan 

10 Selanjutnya dilakukan pengulangan iterasi dengan menggunakan nilai pheromone global sebagai 
nilai pheromone awal. Iterasi diulang hingga memenuhi jumlah iterasi maksimal.  
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Peluncuran (Launching) 
Dalam fixed rate launching, interval waktu pada tiap launch adalah konstan.Dalam 

pemilihan model untuk launch pada periode launch (l), dipilih model yang meminimasi perhitungan 
berikut Groover [1]:  

∑          (15) 

dimana: 
Tcmh = Waktu siklus interval masing-masing model m 
Tcf = Waktu interval dalam fixed rate launching  
Rpm = Laju produksi model m 
Qjm  =jumlah model m unit yang belum di launch pada suatu periode 
 

Metodologi Penelitian 
Penelitian ini didahului dengan melakukan penelitian pendahuluan berupa pengamatan 

langsung pada kondisi perusahaan terkait objek penelitian berupa keseimbangan lini perakitan, 
selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan yang sedang terjadi yaitu perlunya peningkatan 
kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pada  bulan September 2017. Pengumpulan data 
meliputi data primer dan data sekunder berupa waktu baku masing-masing elemen kerja, hubungan 
precedence dan data pendukung lainnya. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode Ant 
Colony Optimization (ACO) dengan solusi awal menggunakan metode 
RankedPositionalWeight(RPW). Terlebih dahulu diidentifikasi lini kondisi awal dengan melakukan 
penggabungan elemen kerja dari masing-masing model menjadi sebuah mixed model, setelah itu 
dapat diketahui jumlah waktu siklus teoritis, stasiun kerja teoritis, performansi lini dan output yang 
dihasilkan. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode RPW dan ACO, 
didapatkan keseimbangan lini baru dan performansi lini dibandingkan dengan performansi lini 
kondisi awal. Berdasarkan lini yang terbaik, dibuat urutan launchingdengan 
metodefixedratelaunching. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Lini Kondisi Awal 

Berdasarkan data permintaan pada bulan September 2017, dilakukan perhitungan untuk 
mencari waktu siklus teoritis, jumlah stasiun kerja teoritis dan waktu gabungan untuk masing-masing 
elemen kerja. Model (m) yang dibuat beserta total waktu kerja untuk masing-masing model (Twcm) 
dengan proporsinya dapat dilihat pada Tabel 1 Model Produk. Proporsi didapatkan dengan membagi 
jumlah unit model m yang akan dibuat dengan seluruh total model yang akan dibuat.Beban kerja 
untuk masing-masing model didapatkan dengan mengalikan proporsi dengan Twcm. Tabel 2 Waktu 
siklus dan Stasiun Kerja Teoritis menunjukkan jumlah waktu siklus teoritis dan jumlah stasiun kerja 
teoritis pada lini yang terlebih dahulu dihitung. 

Tabel 1 Model Produk 
m Model Jumlah (Unit) Proporsi (ϕ) Twcm (menit) WLm (menit)
1 PC130F-7 25 0,235849057 539,16 127,1603774 
2 PC195LC-8 25 0,235849057 649,86 153,2688679 
3 PC200-8M0 2 0,018867925 786,98 14,84867925 
4 PC400LC-8R 19 0,179245283 938,07 168,1446226 
5 D68ESS-12E0 3 0,028301887 954,49 27,01386792 
6 D85ESS-2 32 0,301886792 753,29 227,4083019

Total 106 1 Beban Kerja (WL) 717,89 
 

Tabel 2 Waktu siklus dan Stasiun Kerja Teoritis 
Available Time (AT) 8360 menit
Waktu Siklus Teoritis (C) 78,8679 menit 
Jumlah Stasiun Kerja Teoritis (k min) 10 

 
Elemen kerja yang sama pada tiap model berbeda digabungkan menjadi 1 sehingga 

didapatkan sebuah mixed model assembly line. Perhitungan waktu gabungan elemen i (tti) dilakukan 
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dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian waktu elemen i dengan proporsi modelnya. Mixed 
Model Assembly line terdiri dari 70 elemen kerja yang dikerjakan pada 10 stasiun kerja. Precedence 
diagram selanjutnya dibuat untuk menunjukkan urutan elemen kerja. Waktu stasiun tertinggi adalah 
89,08 menit. Keseimbangan lini pada mixed modelkondisi awalmenghasilkan efisiensi lini sejumlah 
80,5894%, balance delay ratio sejumlah 19,4106%, smoothness index sejumlah 63,8771, jumlah 
stasiun yang dibutuhkan sejumlah 10 dan kapasitas produksi yang dihasilkan sejumlah 94 unit/bulan. 

 
Lini dengan metode ranked positional weight 

Metode Ranked Positional Weight digunakan sebagai solusi awal untuk metode ant colony 
optimization. Terlebih dahulu dihitung bobot posisi (PWi) untuk masing-masing elemen kerja dengan 
menjumlahkan waktu pada elemen tersebut dengan waktu elemen-elemen pengikut. Selanjutnya 
dilakukan pengurutan elemen kerja berdasarkan PWi tersebesar hingga terkecil. Elemen-elemen 
kerja kemudian ditugaskan kedalam stasiun kerja dimulai dengan elemen dengan PWi terbesar. 
Elemen yang ditugaskan tidak boleh melanggar aturan precedence dan waktu masing-masing stasiun 
tidak boleh melebihi waktu siklus teoritis (C) yang sudah ditentukan. Waktu stasiun tertinggi adalah 
78,82 menit. Keseimbangan lini kemudian dihitung menghasilkan efisiensi lini sejumlah 91,0797%, 
balance delay ratio sejumlah 8,9203%, smoothness index sejumlah 45,8744, jumlah stasiun yang 
dibutuhkan sejumlah 10 dan kapasitas produksi yang dihasilkan sejumlah 106 unit/bulan. 

 
Lini dengan metode ant colony optimization 

Proses keseimbangan lini perakitan menggunakan metode Ant Colony Optimization 
dilakukan sebanyak 15 iterasi. Metode ini menggunakan solusi awal ranked positional weight berupa 
nilai PWi. Parameter yang digunakan merupakan parameter yang ditentukan oleh Yagmahan [2], 
yaitu α = 2, β = 0,5, γ = 2, ρl  = 0,2, ρg = 0,2, dan q0 = 0,9. Pemilihan penugasan elemen kerja 
kedalam stasiun kerja dilakukan menggunakan state transitional rule (j)atau random propotional 
rule (p(i,k))dengan terlebih dahulu membangkitkan bilangan acak dan kemudian membandingkan 
dengan nilai q0.Nilai pheromone awal untuk masing-masing elemen merupakan nilai pangkat -1 dari 
nilai PWi. Pembaharuan lokal terhadap pheromone dilakukan setiap terdapat elemen kerja yang 
ditugaskan. Pengerjaan dilakukan secara iteratif, setelah 1 iterasi selesai dibuat iterasi selanjutnya 
dengan menggunakan nilai pheromone hasil pembaharuan global.Dari 15 iterasi tersebut dipilih 
iterasi dengan konfigurasi lini yang menghasilkan efisiensi lini dan output paling tinggi, oleh sebab 
itu iterasi yang terpilih merupakan iterasi ke-10. Waktu stasiun tertinggi adalah 77,5 menit. 
Keseimbangan lini pada hasil ant colony optimization kemudian dihitung menghasilkan efisiensi lini 
sejumlah 92,6310%, balance delay ratio sejumlah 7,3690%, smoothness index sejumlah 23,8723, 
jumlah stasiun yang dibutuhkan sejumlah 10 dan kapasitas produksi yang dihasilkan sejumlah 108 
unit/bulan. 

 
Peluncuran  (Launching) 

Berdasarkan mixed model assembly line terpilih, yaitu hasil metode ant colony optimization 
iterasi 10, kapasitas yang dapat dihasilkan sejumlah 108 unit/bulan. Permintaan pada bulan 
September 2017 sejumlah 106 unit, oleh sebab itu terlebih dahulu dibuat urutan launching dengan 
jumlah unit sesuai dengan jumlah permintaan pada masing-masing model. Urutan launching model 
dibuat secara fixed rate. Menggunakan total waktu Twcm dan Rpmyang sudah dihitung terlebih dahulu, 
dapat dihitung nilai total beban kerjanya. Menggunakan efisiensi reposisi (Er) sejumlah 0,96, 
Efisiensi keseimbangan (Eb) sejumlah nilai efisiensi lini pada lini mixed model hasil ACO iterasi 10 
yaitu 0,9263 dan jumlah W sejumlah stasiun kerja yang dibutuhkan yaitu 10 dapat dihitung waktu 
interval fixed rate launching (Tcf). Waktu siklus interval launching untuk masing-masing model m 
(Tcmh) kemudian dihitung untuk tiap modelnya.Penentunan urutan model yang masuk kedalam lini 
dilakukan berdasarkan perhitungan launching pada masing-masing modelnya. Model yang terpilih 
adalah model dengan hasil perhitungan terkecil, langkah diulang hingga seluruh model telah di 
launch. Hasil urutan launch adalah: 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 
6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 
4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 
1.Waktu pada launch unit terakhir adalah pada menit 8556,744. Dalam 1 bulan total waktu tersedia 
sejumlah 8800 menit, sehingga terdapat sisa waktu 243,256 menit. Waktuini dapat digunakan untuk 
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penambahan sebanyak 2 unit dengan kombinasi model apapun selama total Tcmh nya tidak melewati 
waktu tersisa. 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1 Mixed model assembly line kondisi awal perusahan memiliki efisiensi lini sebesar  80,5894%, 

balance delay ratio sebesar 19,4106% dan smoothness index sebesar 63,8771. Jumlah stasiun 
yang digunakan adalah 10. Waktu siklus yang diambil dari waktu stasiun terpanjang adalah 89,08 
menit sehingga kapasitas sejumlah 94 unit/bulan. 

2 Mixed model assembly line dengan metode ranked positional weight memiliki efisiensi lini 
sebesar 91,0797%, balance delay ratio sebesar 8,9203% dan smoothness index sebesar 45,8744. 
Jumlah stasiun yang dibutuhkan adalah 10. Waktu siklus yang diambil dari waktu stasiun 
terpanjang adalah 78,82 menit sehingga kapasitas lini sejumlah 106 unit/bulan. Peningkatan 
efisiensi lini dan kapasitas produksi dibandingkan dengan kondisi awal sejumlah 10,4903% dan 
12 unit. 

3 Mixed model assembly line dengan metode ant colony optimization memiliki efisiensi lini 
sebesar  92,6310%, balance delay ratio sebesar 7,3690% dan smoothness index sebesar 23,8723. 
Waktu siklus yang diambil dari waktu stasiun terpanjang adalah pada stasiun 2 sejumlah 77,5 
menit sehingga lini dapat memproduksi 108 unit/bulan. Jumlah stasiun yang digunakan adalah 
10. Peningkatan efisiensi lini dan kapasitas produksi dibandingkan dengan kondisi awal 
sejumlah 12,0416% dan 14 unit. 

4 Urutan launching untuk 106 unit produk yang diminta menggunakan hasil lini metode ACO 
dengan kode model 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 
2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 2, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 6, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 
4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1 
dengan rincian model 1 sejumlah 25 unit, 2 sejumlah 25 unit, 3 sejumlah 2 unit, 4 sejumlah 19 
unit, 5 sejumlah 3 unit dan 6 sejumlah 32 unit. Sisa waktu yang tersedia dapat digunakan 2 unit 
lainnya dengan model bebas sehingga total produk yang dihasilkan berjumlah 108 unit. 
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Abstrak 

PT. Gee San Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan 
produk karpet. Permasalahan yang dihadapi adalah pada perencanaan kebutuhan bahan baku yang akan 
dipesan dihitung berdasarkan perkiraan oleh bagian produksi. Hal tersebut menyebabkan persediaan bahan 
baku di gudang selalu tersisa. Tujuan daripenelitian ini adalah merancang sistem pendukung keputusan 
untuk merencanakan persediaan bahan baku. Perancangan dengan melakukan analisa sistem yang sedang 
berjalan menggunakan kerangka PIECES. Selanjutnya perancangan submodel peramalan, bill of material, 
kebutuhan bahan baku, konversi bahan baku, dan persediaan. Pada model peramalan menggunakan metode 
Single Moving Average, Double Moving Average, Single Exponential Smoothing, Double Exponential 
Smoothing dan Regresi Linier untuk mencari hasil peramalan bulan selanjutnya. Selain itu model persediaan 
menggunakan metode Economic Order Quantity mencari jumlah unit pemesanan bahan baku dengan biaya 
persediaan rendah. Perancangan pemodelan data dan proses dengan membuat diagram konteks, Data Flow 
Diagram, Entity Relationship Diagram, Physical Data Model. Perancangan user interface dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP. Hasil perancangan sistem pendukung keputusan menunjukkan 
bahwa sistem dapat menentukan tindakan pemesanan setelah menghitung jumlah peramalan permintaan dan 
jumlah unit pemesanan bahan baku per bal. Kasus yang telah dicobakan untuk perhitungan menggunakan 
data permintaan bulan Juni 2017 – Mei 2018 bahan baku berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
Kata kunci: Sistem pendukung keputusan, Peramalan, Economic Order Quantity 
 
Pendahuluan 

PT. Gee San Indonesia merupakanperusahaan yang bergerak di bidang manufaktur karpet 
menerapkan strategi Make-To-Stock. Perusahaan melakukan pemesanan bahanbaku terlebih dahulu 
sebelum pesanan pelanggan datang. Perusahaan belum dapat merencanakan kebutuhan bahan baku 
yang akan dipesan. Pemesanan bahan baku dihitungdenganberdasarkanperkiraan oleh 
bagianproduksi. Hal inimenyebabkanpersediaanbahanbakuselalutersisadenganjumlahbanyak dan 
membuatbiayapersediaantinggi. Oleh karenaitudiperlukansuatusistempendukungkeputusan yang 
dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah kebutuhan 
bahanbaku yang harus dipesan dengan biaya persediaan rendah. 

 
Studi Pustaka 
Sistem Pendukung Keputusan 

Pengambilankeputusanmerupakansebuah proses memilihtindakan 
(diantaraberbagaialternatif) untukmencapaisuatutujuanataubeberapatujuan [2]. Permasalahan yang 
akanmunculketikasistemtidakdapatmemenuhitujuan yang sudahditetapkan dan mencaripeluang-
peluanguntukmelakukanpemecahanmasalah. Pada sistempendukungkeputusanmemilikikarakteristik 
dan kapabilitassebagaikunci yang membolehkanuntuk para 
penggunapengambilkeputusanuntukmembuatkeputusan yang lebihbaik yang 
dapatmenjawabdaripermasalahan yang dihadapi, sertapengambilkeputusanlebihkonsisten pada 
satucara yang dibatasiwaktu.Berikutinitigakomponen yang terdapat pada 
sistempendukungkeputusan [2] : 
1. Subsistemmanajemen data, memasukkansuatudatabase yang berisi data yang 

relevanuntukdikelola oleh perangkatlunak. 
2. Subsitemmanajemen model, merupakanperangkatlunak yang memasukkan model 

perhitungankuantitatif yang memberikankapabilitasanalitik dan manajemen. 
3. Subsistemantarmukapengguna, adalahbagaimanapenggunaberkomunikasidengan dan 

memerintahkan SPK. Gambaraninteraksi yang intensifantarakomputer dan pembuatkeputusan.  
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Gambar 1.TigaKomponen Utama SistemPendukung Keputusan 

 
MetodePengembanganSistemPendukung Keputusan 

Pada penelitianinimetode yang 
digunakandalammengembangkansistempendukungkeputusanadalahmetodeSystem Development 
Life Ciycle (SDLC) mengalirataulebih yang dikenaldenganwaterfalldevelopment. 
Waterfalldevelopmentstrategiinimengisyaratkanpenyelesaiantiap proses satu per satuberurutan [3]. 
Faselangkahdenganpengembanganwaterfall diagram dapatdihentikanataukembalikelangkah proses 
sebelumnyaselamapengembangansistem [2]. 
Peramalan 

Peramalan (forecasting) adalahseni dan ilmuuntukmemperkirakankerjadian di masa depan. 
Hal inidapatdilakukandenganmelibatkanpengambilan data masa lalu dan menempatkannyake masa 
yang akandatangdengansuatubentuk model matematis [5]. 
MetodePeramalan 

Moving Averageatauperamalan rata-rata bergerakmerupakanmetode yang 
menggunakansejumlah data waktuaktual masa lalu yang diperlukanuntukperamalan. Rata-rata 
bergerakmemilikiasumsibahwa data yang digunakanmemilikipermintaan yang stabilsepanjang masa 
diramalkan.Double Moving Averageatau rata-rata bergerakgandamerupakanmetodeperamalan yang 
rata-rata dari data masa lalu. Metodeinidigunakanuntukdapatmengatasiadanyatrendsecaralebihbaik. 
Data masa lalu yang akanmenghasilkansuatuderet yang secaratetapmeningkattanpaunsurgalakacak 
yang akanmenghasilkantrend linier meningkat. Exponential 
smoothingataupenghalusaneksponentialmerupakanmetodeperamalan rata-rata 
bergerakdengannilaipembobotan yang canggih. Metodeinidapatmenggunakancatatan data masa lalu 
yang sedikit. Pada metodeinimemilikikonstantapenghalusan, yaitufaktorpembobotan yang 
digunakandalamperamalanpenghalusaneksponentialmerupakanangkaantara 0 dan 1.Double 
Exponential Smoothingataupemulusaneksponensialgandamerupakanmetode yang 
digunakanuntukmengatasiapabilaada data yang sebenarnyaterdapatunsurtrend. 
Pemulusaneksponensial linier dapatdihitunghanyadengantiganilai data dan satunilaiuntuk α. Regresi 
liner merupakansuatumetodeperamalan model matematisgarislurus yang 
menjelaskanhubunganfungsionalantaravariabelbebas dan terikat. Variabelterikat yang 
inginramalkanyaitu y  ̂
PerencanaanPersediaan 

Pada penelitianiniuntukmenghitungjumlahpemesananpersediaan yang 
harusdibelidenganmetodeEconomic Quantity Order (EOQ).Metode EOQ 
adalahsebuahteknikuntukmengendalikanpersediaandenganmemiliki minimum biayapemesanan dan 
biayasimpan [5].  
Stok Pengaman (Safety Stock) 

Pada penelitianiniuntukmenghindarikeadaanpersediaan yang 
kosongmakaperusahaanmemerlukanstokpengaman. Stok pengamanadalahsuatupersediaanextra 
ataulebih yang digunakanuntukmengatasiketidakpastianpermintaan dan leadtime[5]. 
MetodologiPenelitian 
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Perancangan Sistem Pendukung Keputusan
- Perancangan Model Base
- Perancangan Data Base

- Perancangan Antar Muka (User Interface)

Kesimpulan dan Saran

End

Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
- Flowchart Aliran Perencanaan Pembelian Bahan Baku

- Diagram Konteks dan Data Flow Diagram

Implementasi dan Analisa Hasil Rancangan
- Validasi Sistem Pendukung Keputusan Perencanaan Persediaan Bahan Baku

- Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Perencanaan Persediaan Bahan Baku

 
Gambar 2. Diagram AlirMetodologiPenelitian 

 
Hasil dan Pembahasan 
Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

Dalammerancangsistempendukungkeputusanperencananpersediaanbahanbakumemilikitigako
mponenutamadalamperancangannyayaitusubsistem data, subsistem model, subsistemantarmuka. 
Ketigakomponenutamapada sistempendukungkeputusaninidapatdilihat pada gambardibawahini. 

Sub Sistem Data

Database produk karpet
Database permintaan pelanggan
Database Material
Database Bill of Material
Database Penggunaan Bahan Baku 
Realtime

Antarmuka Pengguna
(User Interface)

Sub Sistem Model

Modelbase Prediksi Permintaan
Modelbase Bill of Material
Modelbase Perencanaan Kebutuhan 
Bahan Baku
Modelbase Konversi Bahan Baku
Modelbase Inventory

Pengguna (User)
 

Gambar 3.TigaKomponen Utama SistemPendukung KeputusanUsulan 
Perancangan Sub Model PeramalanPermintaan 
 PeramalanPermintaan pada sisteminidigunakanuntukmeramalkanpermintaanprodukkarpet. 
Pada sub model iniuser harusmengetahuibentukpola data permintaan. Pola terdiriiniterdiridari 
horizontal, trend, siklis, dan musiman. Peramalanpermintaan yang 
dihasilkansisteminiyaituselamasatubulankedepandenganmenggunakan data 12 bulanterakhir. 
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Metode yang digunakanuntukperamalanpermintaanadalahSingle Moving Average, Single 
Exponential Smoothing, Double Moving Average, Double Exponential Smoothing, dan Regresi 
Linier. 

 

 
Gambar 4. Diagram Alir Sub Model PeramalanPermintaan 

 
Perancangan Sub Model Bill of Material 
 Sub model Bill of Materialadalah model yang digunakan untuk menghitung jumlah bahan 
baku yang dibutuhkan untuk menjadi produk akhir karpet. Perhitungan jumlah material yang 
dibutuhkan berdasarkan Bill of Material bergantung pada hasiloutput sub model peramalan 
permintaan. 

 

Mulai

Peramalan 
P1,P2…. Pm

Bill of Material
BA1,BB1

….
 BAm, BBm

Perhitungan Jumlah Material / Tipe Produk
 KBAP1 = P1 x BA1
KBBP1 = P1 x BB1

Total Kebutuhan / Jenis Bahan Baku
TBA = KBAP1 + KBAP2 + … + KBAPm
TBB = KBBP1 + KBBP2 + … + KBBPm

Selesai
 

Gambar 5. Algoritma Sub Model Bill of Material 

Perancangan Sub Model PerencanaanKebutuhanBahan Baku 
 Pada sub model inidilakukanperhitungankebutuhanbahanbaku yang 
memperhatikankondisistockpersediaanbahanbaku yang ada di gudang. Sub model 
inibertujuanuntukmencarikebutuhanbahanbaku pada setiapjenisbahanbaku. 

Start

Tentukan Pola Data Permintaan 
(Horizontal, Trend, Siklis, atau 

Musiman)

Tentukan data permintaan 1 tahun (12 
Data), nama produk, bulan dan tahun 

peramalannya.

Hitung Peramalan Permintaan

Semua Produk 
Terhitung ?

Tidak

End

Ya

Metode Single Moving Average, Single 
Exponential Smoothing, Double 

Moving Average, Double Exponential 
Smoothing dan Regresi Linier
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Gambar 6.Algoritma Sub Model PerencanaanKebutuhanBahan Baku 
 

Perancangan Sub Model KonversiBahan Baku 
Pada perancangan sub model inidigunakanuntukkonversi total bahanbaku yang dipesandari 

kilogram (kg) kedalam Bal (250 kg). Konversiinidilakukanuntukmencarijumlahbal yang 
akandipesankarenasupplier pada perusahaaninimenjualbahanbakudalambentuk bal. 
Konversibahanbakukedalambaldilakukandari total kebutuhanbahanbaku yang dipesan. 

Mulai

Input Bahan Baku yang dipesan 
(kg)
PBA
PBB

Konversi ke Bal
KBBA = (PBA + SSBA) mod 250 + x
KBBB = (PBB + SSBB) mod 250 + x

X > 0

Kebutuhan Bahan Baku dalam Bal
KBBA = YBA + 1
KBBB = YBB + 1

Kebutuhan Bahan Baku dalam Bal
KBBA = YBA
KBBB = YBB

Selesai

Ya Tidak

 
Gambar 7.Algoritma Sub Model KonversiBahan Baku 

 
Perancangan Sub Model Inventory  
 Pada sub model iniberfungsiuntukmencarijumlah unit 
pemesannabahanbakudenganbiayapersediaanrendah. Pada sub model iniperhitunganjumahbal yang 
dibelidenganmetode EOQ (Economic Order Quantity). Perhitungan EOQ membutuhkan input data 
biayapenyimpanan dan biayapemesananbahanbaku per bal. Kedatanganbahanbakudalambentukbal 
yang akandikonversilangsung oleh sistemuntukmemperbaharuikondisipersediaanterkini di 
gudangdalambentuk kilogram (kg).  

Cek Stock Gudang
SBA
SBB

Mulai

Total Kebutuhan Bahan Baku
TBA
TBB

Total Kebutuhan Bahan 
Baku > Stock Gudang ?

Tidak ada pemesanan bahan 
baku

Tidak

Pesan Bahan Baku
PBA = TBA - SBA
PBB = TBB - SBB

Selesai

Safety Stock
SSBA = TBA x Safety Factor
SSBB = TBB x Safety Factor

Ya
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Input Jumlah Bal yang dibeli 
KBBA
KBBB

Konversi bal ke kg
KKBA = EKBA x 250
KKBB = EKBB x 250

Penggunaan Bahan Baku RealTime
RBA
RBB

Jumlah Bal EOQ yang dibeli
KBBA = D
KBBB = D

EKBA(roundup)
EKBB(roundup)

Inventory Update
SBA = SBA + KKBA
SBB = SBB + KKBB

Inventory Update
SBA = SBA - RBA
SBB = SBB - RBB

Selesai

Mulai

 
Gambar 8.Algoritma Sub Model Inventory 

 
Perancangan Interface  
 Perancangan sistem pendukung keputusan menggunakan aplikasi berbasis web dinamis. 
Penggunaan SPK ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun user berada. Aplikasi berbasis web 
ini tidak memerlukan sebuah komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Perancangan sistem 
ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
 
Kesimpulan 

Hasil perancangan system pendukung keputusan (SPK) untuk merencanakan persediaan bahan 
baku di PT. Gee San Indonesia dapat menentukan tindakan pemesanan bahanbaku. Jumlah 
pemesanan bahan baku yang dipesan dari hasil perhitungandengan metode peramalan permintaan 
untuk bulan selanjutnya, perhitungan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, mengkonversi bahan 
baku menjadi per bal, dan menghitung jumlah unit pemesanan dengan biaya persediaan rendah.Hasil 
perhitungan darisistemvalid dan berjalan sesuai dengan tujuan perancangan 
sistempendukungkeputusan. 
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Abstrak 
CV Sindoro adalah perusahaan yang bergerak pada bidang cetak sablon. Adanya tuntutan waktu kerja yang 
terbatas serta proses dan cara kerja yang mengutamakan tenaga fisik menjadi salah satu penyebab 
timbulnya beban kerja yang berdampak pada burnout.Penelitian ini dilakukan kepada 10 orang pekerja 
tetap pada bagian produksi cetak. Penilaian beban kerja fisik berdasarkan denyut nadi dengan metode 10 
denyut diketahui 8 dari 10 pekerja membutuhkan perbaikan karena memiliki nilai %CVL diatas 30%.Untuk 
beban kerja mental menggunakan NASA TLX diolah dengan pairwise comparison agar bobot perbandingan 
konsisten dimana hasilnya 7 pekerja memiliki beban kerja mental tinggi. Hasil penyebaran kuesioner 
Maslach Burnout Inventory memperlihatkan bahwa 8 pekerja sudah memasuki sinyal kuning dan mudah 
mengalami stress. Pada penelitian ini dilakukan uji korelasi dengan metode fisher menggunakan software 
SPSS yang hasilnya terdapat hubungan antara beban kerja mental dengan burnout dengan nilai P < 0,1. 

Kata kunci : CVL, NASA – TLX, Burnout, Beban Kerja. 

 

Pendahuluan 

Kondisi lingkungan fisikpadaCV Sindoro yang tidak mendukung seperti adanya bau cat dan 
binder yang membuat mata pedih jika terhirup, tugas dan posisi kerja secara manual yang menuntut 
tenaga fisik yang seringkali membuat para pekerja lelah, selain itu pekerja juga dituntut kerapihan 
dan ketelitian saat bekerja. Hal ini tentunya akan menimbulkan adanya beban kerja secara fisik dan 
mental yang menimbulkan adanya burnout. 

 Berdasarkan keterangan wawancara bahwa bagian yang kerap sulit jika ingin menyablon 
adalah padabagianpenyamaanwarnadengansampel. Timbulnya beban yang dialami pekerja secara 
terus – menerus tentunyadapatmenimbulkanburnout. Oleh karena hal diatas jika 
permasalahantersebut terjadi secara berlarut – larut dan tidak kunjung dilakukan perbaikan tentunya 
hal itu akan mengurangi performansi kerja yang akan menimbulkan kesalahan kerja.Merujuk dari 
permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian pengukuran beban kerja fisik, beban kerja mental 
danburnout. Serta melihatapakahbebankerjatersebutberpengaruhterhadaptimbulnyaburnout yang 
dialamiolehpekerja. 

 

Studi Pustaka 

Beban kerja adalah suatu tuntutan tugas atau aktivitas pekerjaan sebagai suatu usaha untuk 
menyelesaikan sesuatu pekerjaan.Adanya penekanan dan tuntutan pada pekerjaan yang 
menghasilkan beban kerja tentunya akan menimbulkan stressor yang dapat menyebabkan 
burnout.Stress dapat muncul akibat dari pengaruh lingkungan seperti adanya kebisingan, getaran, 
panas, pencahayaan yang kurang, serta adanya faktor psikologis yang dialami pekerja seperti 
kecemasan, kelelahan, tingkat frustasi, dan amarah serta emosional pada pekerja untuk bagaimana 
menghadapai permasalahan beban kerja itu sendiri [1].Selainitu, menurutDriskelland Salas, 
stressdapatmempengaruhikinerjapekerjadalammemprolehinformasi [2]. 

Timbulnya permasalahan beban kerja pada CV Sindoro dipengaruhi oleh dua faktor yakni 
faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari permasalahan lingkungan dan cara kerja 
yang dilakukanseperticarakerja yang dengantuntutanwaktu yang terbatassedangkanproduksi yang 
harusdilakukanberlebihsehinggadibutuhkanlembur. Sedangkan faktor internal berupausia, danlama 
kerja. Salah satu metode yang digunakan untuk pengukuran beban kerja fisik adalah Cardiovascular 
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Load (CVL)dengan denyut nadi. Perhitungan denyut nadi kerja untuk pengukuran beban kerja fisik 
dapat menggunakan metode 10 denyut dengan bantuan stopwatch dengan rumus 

Denyut	Nadi	 BPM 	
	

	
	x	60……(1) 

Data yang dibutuhkan adalah data denyut nadi istirahat, serta data denyut nadi kerja yang 
diambil sebanyak 4 kali pengukuran diwaktu yang berbeda.Range %CVL untuk mengetahui 
tingkatan beban kerja adalah < 30 % menandakantidak terjadi kelelahan, 30%≥X < 60 %menandakan 
diperlukan perbaikan, 60%≥ X < 80 % menandakankerja dalam waktu singkat, 80% ≥ X < 100 % 
menandakandiperlukan tindakan segera, dan>100 % menandakan tidak diperbolehkan aktivitas. 

NASA – TLX adalah metode penilaian beban kerja yang digunakan untuk mengukur bobot 
respon secara subjektif (emosi, kognitif, dan fisik). Pada NASA TLX ini menilai 6 dimensi pada 
aspek penilaian yaitu mental demandpada dimensi ini mengukur apakah tugas pekerjaan yang 
dilakukan tersebut mudah atau sulit, physical demand dimensi ini menilai berapa kebutuhan fisik 
yang diperlukan selama menyelesaikan pekerjaan, temporal demand pada dimensi ini menilai apakah 
dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut membutuhkan banyak tekanan waktu, performance dimensi 
ini menilai seberapa besar kesuksesan pekerja dalam mencapai suatu tujuan pekerjaan, effort Pada 
dimensi ini objek diminta untuk memberikan skor mengenai seberapa besar usaha yang dilakukan 
pekerja secara mental dan fisik untuk mencapai kinerja, dan terakhir frustation level Pada dimensi 
ini objek diminta untuk memberikan skor mengenai seberapa besar usaha yang dilakukan pekerja 
secara mental dan fisik untuk mencapai kinerja. Skor klasifikasi beban kerja pada NASA – TLX 
terdiri dari 0 – 20 berarti sangat rendah, 21 – 60 berartisedang, 61 – 80 berarti tinggi, 81 – 100 berarti 
sangat Tinggi. 

Maslach Burnout Inventory mengukur 3 aspek dimensi dari pekerja, yakni adalah kelelahan, 
depersonalisasi, dan ketidakcukupan pekerja dalam pencapaian pekerjaan. Metode ini terdiri dari 22 
pertanyaan yang didominasi oleh pernyataan terhadap perasaan yang dirasakan oleh pekerja, seperti 
contohnya adalah emosional yang terkuras, dan perasaan gembira [3]. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukandaritanggal 28 April – 8 Mei 2018 yang diawali dengan melakukan 
wawancara kepada pihak perusahaan, observasi lapangan, dan mengumpulkan data dari sumber 
literatur (buku dan jurnal) guna menentukan faktor internal dan ekseternal pada beban 
kerja.Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang diperoleh adalah permasalahan beban kerja secara 
fisik dan mental terhadap burnout yang didukung dengan data – data yang telah dikumpulkan seperti 
data penggambaran sistem kerja dan lingkungan kerja. Selanjutnya adalah melakukan pengumpulan 
data. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat beban kerja fisik pada pekerja cetak 
sablon di CV Sindoro berdasarkan denyut nadi, yang dilanjutkan dengan pengukuran beban kerja 
mental dengan metode NASA – TLX, dan pengukuran burnout serta melakukan ujikorelasi dengan 
metode fisher menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah didapatkan akan 
dilakukan analisis. 
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Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan pengumpulan data serta observasi yang telah dilakukan maka penyebab 
timbulnya beban kerja dan burnout pada CV Sindoro terlihat seperti diagram ishikawadibawahini.

  
Gambar 1. Diagram ishikawaPenyebabBebanKerjaFisik 

Manusia
Jumlah pekerja terbatas

Pekerja mengalami beban kerja

Metode

Bekerja secara intens

Waktu penyelesaian terbatas

Tingginya permintaan produksi

Pekerja Mengalami Burnout

Mesin

Tidak ada mesin khusus 
untuk mempermudah 

kegiatan

Lingkungan

Tidak ada penetralisir udara

Suhu udara yang tinggi

Adanya bau 
menyengat

 
Gambar 2. Diagram ishikawaPenyebab Burnout 

Penelitian ini dilakukan pada 10 pekerja bagian cetak sablon dengan karakteristik 6 pekerja 
yang memiliki masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun dan terdapat 4 pekerja yang memiliki masa 
kerja kurang dari 5 tahun sedangkan untuk distribusi umur terdapat 5 orang dari 10 pekerja memiliki 
umur dibawah 35 tahun dan 5 orang lainnya memiliki umur diatas 35 tahun. 

Pengukuran beban kerja fisik dengan CVL ini dilakukan dengan metode 10 denyut 
menggunakan alat bantu stopwatch. Pengukuran ini dilakukan selama 5 hari kerja dimana perharinya 
selama pengukuran diambil data denyut nadi istirahat dan denyut nadi kerja dengan 4 kali 
pengulangan yakni denyut nadi istirahat dilakukan sebelum pekerja melakukan aktivitas kerja pada 
pukul 07.30 WIB sedangkan denyut nadi kerja diukur pada pukul 09.00 WIB, 10.00 WIB, 11.00 
WIB, dan 11.30 WIB. Hasil pengukuran %CVL dari hari kesatu hingga hari kelima akan dirata – 
ratakan untuk mendapatkan skor %CVL akhir. 

Tabel 1.RekapitulasiTingkatanBebanKerjaFisik 

No Nama 
Usia

% 
CVL Keterangan 

1 Dadi 36 30.01 DiperlukanPerbaikan 

2 Ari 34 27.93 TidakTerjadiKelelahan 

3 Husein 29 30.02 DiperlukanPerbaikan 

4 Ratno 35 28.05 TidakTerjadiKelelahan 

5 Hendra 34 31.21 DiperlukanPerbaikan 

6 Agus 42 30.11 DiperlukanPerbaikan 

7 Muksin 37 30.13 DiperlukanPerbaikan 

8 Amir 33 27.39 TidakTerjadiKelelahan 

9 Narno 38 30.06 DiperlukanPerbaikan 

10 Sutris 36 30.05 DiperlukanPerbaikan 
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 Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa terdapat 5 orang pada usia ≤ 35 tahun yang 
membutuhkan perbaikan kerja fisik danterdapat 2 orang padausia > 35 tahun yang membutuh 
kanperbaikan kerja fisik. Perbedaan beban kerja fisik ini dapat terjadi karena aktivitas kerja yang 
dilakukan tidak merata. Seperti diawal aktivitas kerja sebagian pekerja sablon harus mengambil 
spanduk yang akan dicetak dengan cara manual, sedangkan sebagian pekerja lainnya menunggu 
untuk memasangkan kain di mejacetak. Selainitu setiap selesai mencetak pada satu meja spanduk 
akan digantung untuk dilakukan pengeringan hal ini dikerjakan oleh sebagian pekerja. 

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner NASA - TLX peneliti melakukan pengumpulan 
data perbandingan dimesin NASA – TLX dengan matrisk pairwise comparisonyang 
dibandingkanolehpemilikperusahaansebagaipihak yang lebihmemahamikondisidan proses 
kerjasecarakeseluruhan.  

Tabel2. PerhitunganPairwise Comparison 

LamdaMaks CI RI CR 

6.543383036 0.108676607 1.24 0.088 

Berdasarkanperhitunganmenggunakanpairwise comparisondiketahuinilai CR 0,088 dan< 
0,1 halinimenandakanbahwaperbandingandimensi NASA - TLX yang 
telahdilakukantelahmencapainilaikonsistensi.Sehinggahalinidapatdisimpulkannilaieigenvektornorm
alisasidapatdijadikansebagainilaibobotpadapengolahan data NASA – TLX 
untukdikalikandengannilai rating yang diisiolehtiapobjekpenelitian. 

Untuk klasifikasi hasilskor NASA – TLX dilakukan perbandingan skor antara NASA – TLX 
biasa dan NASA – TLX dengan metode pairwise comparison. 
Dimanahasilnyaadalahsebagaitabelberikut : 

Tabel 3. Hasil Skor NASA – TLX 

Nasa - TLX Pair Wise Comparison

No Nama 
Umu

r 
Lama Kerja 
(Thn) 

Sko
r 

Klasifika
si 

1 Dadi 36 5 61.1486 Tinggi

2 Ari 34 4 66.8144 Tinggi

3 Husein 29 4 70.3601 Tinggi

4 Ratno 35 5 62.1529 Tinggi

5 Hendra 34 5 61.2236 Tinggi

6 Agus 42 10 55.7828 Sedang

7 Muksin 37 8 50.4799 Sedang

8 Amir 33 5 63.7888 Tinggi

9 Narno 38 8 50.4413 Sedang

10 
Sutri

s 
36 8 61.2993 Tinggi 

Dari tabel 3 hasilskor NASA - TLX dapat dilihat bahwa pekerja yang dengan masa kerja 
dibawah lima atau sama dengan 5 tahun berjumlah 6 orang yang memiliki beban kerja mental dengan 
tingkatan tinggi. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas 5 tahun terdapat 3 orang yang 
yang memiliki beban kerja mental sedang dan 1 orang yang memiliki beban kerja mental tinggi. Hal 
initentunyamenjadisalahsatupemicumengapatingkatanbebankerja mental padapekerjacetaksablon di 
CV Sindoroiniberbeda – beda. Karenapekerja yang 
memilikimasakerjalebihtinggiakanlebihmudahberadaptasidenganlingkungannya. 

Berdasarkan hasil beban kerja fisik dan mental yang telah diukur sebelumnya, diketahui 
bahwa pekerja memiliki tingkatan beban kerja fisik dan mental yang tinggi. Adanya beban kerja fisik 
dan mental ini tentunya dapat mengakibatkan timbulnya burnout. 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Akhir Burnout 

No Nama 
Rata - Rata 
Skor 

No Nama 
Rata - 

Rata Skor 

1 Dadi 6 6 Agus 5 

2 Ari 6.05 7 Muksin 4.91 

3 Husein 6.09 8 Amir 6.05 

4 Ratno 6.14 9 Narno 6.09 

5 Hendra 6.09 10 Sutris 6.09 

 

Berdasarkan tabel 4 diatasdiketahui bahwa 2 pekerja bernamaAgusmemilikiskor 5 dan 
Muksin memilikiskor4,91 dimananilaimerekaberduaberadapadarentanskor MBI 3-5yang artinya 
walaupun pada skala ini tingkat stress masih terbilang rendah, namun pekerja tetap perlu untuk 
mengevaluasi kondisi kerja yang dihadapi.Sedangkan 8 orang sisanyamemiliki skor MBI yang 
beradapadarentangskala 6-8 dimana pada skala ini berarti stress pekerja sudah memasuki sinyal 
kuning dan mudah mengalami stress. Untuk hal ini pekerja diperlukan untuk berhenti sejenak dari 
kegiatan kerja dengan melakukan pemeriksaan kebugaran serta mengevaluasi bagaimana sistem 
dukungan dan sosial pekerja itu sendiri. 

Selanjutnya dilakukan korelasiuntukmelihathubunganantarabebankerjafisik, bebankerja 
mental, danburnoutmenggunakanmetodefisherdengan SPSS yang hasilnyaterlihatsepertidibawahini. 

 

 

Tabel 5. Hubungan Beban Kerja Fisik Dengan Beban Kerja Mental 

  Value 
d

f 

Asymptoti
c Significance 

(2-sided) 

Exac
t Sig. (2-

sided) 

Exac
t Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi - 
Square 

 

1 0.98   

 0.816 1 0.366  

Likelihood 
Ratio 

2.657 1 0.103   

Fisher's Exact 
Test 

   0.18
3 

0.18
3

Linear-by-
Linear Association 

2.469 1 0.116   

N of Valid 
Casses 

10         

 

Nilai hubungan fisher diatas terlihat bahwa nilai exact sigma> 0,05 yang menandakan bahwa 
hubungan tidak signifikan yang artinya tidak ada hubungan atau korelasi antara beban kerja fisik 
dengan beban kerja mental. 

 

 

 

 

2.744

Continuity	Correction
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Tabel 6. Hubungan Beban Kerja Fisik Dengan Burnout 

  Value 
d

f 

Asymptoti
c Significance 

(2-sided) 

Exac
t Sig. (2-

sided) 

Exac
t Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi - 
Square 

 1 0.98   

 0.816 1 0.366  

Likelihood 
Ratio 

2.657 1 0.103   

Fisher's Exact 
Test 

   0.18
3 

0.18
3 

Linear-by-
Linear Association 

2.469 1 0.116   

N of Valid 
Casses 

10         

 Nilaihubunganfisherdiatasterlihatbahwanilaiexact sigma> 
0,05menandakanbahwahubungantidaksignifikan yang 
artinyatidakadahubunganataukorelasiantarabebankerjafisikdenganburnout. 

 

Tabel 7. HubunganBebanKerja Mental DenganBurnout 

  Value df 
Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - 
Square

 1 0.002   

 

5.805 1 0.16   

Likelihood 
Ratio 

12.217 1 0   

Fisher's Exact 
Test 

   0.008 0.008 

Linear-by-
Linear Association 

9 1 0.003   

N of Valid 
Casses 

10         

Nilai hubungan fisher di atas terlihat bahwa nilai exact sigma< 0,05 menandakan bahwaadanya 
hubungan signifikan yang artinya bahwa hubungan antara beban kerja mental dengan burnout saling 
mempengaruhi. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diatrik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat 5 orang pada usia ≤ 35 tahun yang membutuhkan perbaikan kerjafisikdanterdapat 2 
orang padausia > 35 tahun yang membutuhkanperbaikankerjafisik.  

2. Sebanyak 6 pekerja cetak sablon dengan masa kerja ≤5 tahun memiliki beban kerja mental 
dengan tingkatan tinggi. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas 5 tahun terdapat 3 

2.744

Continuity	Correction

10.000

Continuity	Correction
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orang yang yang memilikibebankerja mental dan 1 orang yang memilikibebankerja mental 
tinggi. 

3. Penelitianterhadap Burnout 2 pekerjamemilikiskorpadaskala MBI 3-5 yang 
artinyapekerjatetapperluuntukmengevaluasikondisikerja yang 
dihadapitermasukdalammengambiltindakandimasa yang akandatang.Sedangkan 8 orang 
memilikiskorpadaskala MBI 6 - 8, 
padaskalainiberartistresspekerjasudahmemasukisinyalkuningdanmudahmengalamistress. 

4. Tidakadahubungan yang signifikanantarabebankerjafisikdenganbebankerja mental, 
sertabebankerjafisikdenganburnout. Namunterdapathubungan yang signifikanantarabebankerja 
mental denganburnout yang dialamiolehpekerjacetaksablon CV Sindoro 
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Abstrak 
PT. Gerbang Saranabaja merupakan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi baja dan 
konstruksi struktur baja. Total jumlah operator pada lantai produksi adalah berjumlah 39 orang. Terdapat 2 
jenis mesin yang digunakan oleh operator yaitu secara otomasi dan manual. Terdapat masalah dalam 
beberapa penggunaan mesin kerja tersebut yaitu muncul timbulnya rasa lelah berlebihan dan bosan pada 
operator yang berdampak turunnya daya konsentrasi dan kurangnya motivasi untuk melakukan pekerjaan 
akibatnya sering terjadinya kesalahan saat pengoperasian mesin. Oleh karena itu perlunya pengukuran 
beban kerja fisik menggunakan metode %CVL dan pengukuran beban kerja mental menggunakan metode 
NASA-TLX terhadap 39 operator. Hasil yang didapat dalam pengukuran beban kerja fisik dengan 
menggunakan metode %CVL menghasilkan nilai 31,38 dalam kategori berat.Dalam pengukuran beban kerja 
mental menggunakan metode NASA-TLX dengan pembobotan menggunakan perbandingan berpasangan 
pairwise comparison untuk menjamin konsistensi logis dari jawaban kuisioner. Maka nilai WWL yang 
didapat adalah 53,92 tergolong kategori sedangdan tidak perlu adanya usulan perbaikan. Akan tetapi,hasil 
pengukuran beban kerja fisik menunjukkan perlunya usulan perbaikan untuk mengurangi beban kerja yang 
dialami oleh operator yaitu menghitung lama waktu istirahat saat bekerja. Waktu proses yang dibutuhkan 
untuk satu departemen menyelesesaikan komponen bagian produk berbeda-beda yang dilakukan selama 7 
jam kerja berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dengan waktu istirahat selama satu jam pada 
pukul 12 siang. Waktu istirahat hanya diperbolehkan pada jam istirahat saja. Perlunya dilakukan 
perhitungan lama waktu istirahat sejenak dalam selang penyelesaian proses komponen bagian produk pada 
setiap departemen untuk mengurangi terjadinya beban kerja fisik dan mental contoh aktivitas istirahat dalam 
selang penyelesaian proses komponen bagian produk seperti duduk sejenak sambil meregangkan badan.. 
Hasil yang didapat setelah melakukan penambahan lama waktu istirahat sejenak dalam selang penyelesaian 
proses  komponen bagian produk dan dilakukan perhitungan kembali beban kerja fisik terjadi adanya 
perubahan semula rata-rata %CVL dihasilkan nilai 31,38 dalam kategori berat menjadi 23 dalam kategori 
ringan. 
Kata kunci: beban kerja fisik, beban kerja mental, NASA-TLX, pairwise comparison 
 
Pendahuluan 

PT. Gerbang Saranabaja merupakan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi 
baja dan konstruksi struktur baja. Jumlah operator pada lantai produksi adalah berjumlah 39 orang. 
Terdapat 2 kategori mesin yang digunakan oleh operator lantai produksi PT. Gerbang Saranabaja 
yaitu secara otomasi dan manual. Posisi operator saat bekerja hanya duduk dan mengawasi didepan 
layar komputer secara monoton selama 7 jam dengan 1 jam istirahat dan membutuhkan ketelitian 
saat pengerjaan mesin otomatis tersebut hal ini muncul timbulnya rasa kebosanan oleh operator yang 
berdampak turunnya daya konsentrasi dan kurangnya motivasi untuk melakukan pekerjaan.[1] 

Mesin manual terdiri dari mesin Bandsaw dan gergaji, mesin las, mesin gerindra dan spray 
gun. Mayoritas mesin manual menggunakan tenaga manusia dirasa cukup berat sehingga diduga 
karyawan mengalami peningkatan beban kerja fisik karena membutuhkan banyaknya gerakan pada 
anggota tubuh yang mengakibatkan terjadinya keluhan seringnya berkeringat saat proses 
pengoperasian mesin ditambah dengan pekerjaan yang memerlukan penggunaan alat-alat yang cukup 
berat.[2] Bahan baku produk yang berat juga menambah beban operator dalam proses produksi 
karena operator diharuskan untuk mengangkat dan memindahkan bahan baku tersebut. Secara 
kondisi mental, operator yang mengoperasikan mesin manual memerlukan aktivitas mental yang 
tinggi dengan cara berpikir dan merespon terhadap keselamatan kerja di lingkungan pabrik 
pembuatan produk Deep Water Light Buoy. 

Kondisi lingkungan kerja pada bagian produksi di PT. Gerbang Saranabaja dari segi 
kebisingan membuat para karyawan terganggu. Telah dilakukan pengukuran tingkat kebisingan yang 
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ada di lantai produksi yaitu sekitar 92 dB. Hal ini menyebabkan seluruh operator di lantai produksi 
mengalami keluhan kelelahan fisik pendengaran akibat terpapar getaran dan suara yang dihasilkan 
mesin setiap hari. Keluhan kelelahan mental yang dirasakan oleh operator adalah mudah marah 
dikarenakan percakapan antar operator dilakukan dengan suara yang keras. 

Oleh karena itu perlunya pengukuran beban kerja untuk mengetahui jenis keluhan yang 
dialami oleh para operator dengan dilakukannya pengumpulan data melalui kuisioner yang dibagikan 
kepada para pekerja guna mengetahui sejauh mana pekerja mengalami keluhan yang dapat menjadi 
masalah beban kerja fisik dan mental. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat beban 
kerja fisik dan beban kerja mental serta memberikan usulan perbaikan sistem kerja yang tempat untuk 
mengurangi terjadinya beban kerja fisik dan mental. 

 
Studi Pustaka 

Beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi 
“permintaan” dari pekerjaan tersebut. Beban kerja yang dimaksud adalah ukuran (porsi) dari 
kapasitas olahpenulisannyaperator yang terbatas yang dibutuhkan untuk melakukan kerja 
tertentu[3].Terdapat 2 faktor yang menimbulkan peningkatan beban kerja yaitu faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal yaitu jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, persepsi, 
kepercayaan, keinginan, motivasi.Faktor eksternal yaitu Tugas-tugas yang dilakukan seperti 
pekerjaan di beberapa lini, cara pemindahan barang, beban yang diangkat, alat bantu kerja dan sistem 
kerja.[1] 

Kelelahan merupakan kondisi yang ditandai dengan perasaan lelah dan penurunan kesiagaan 
serta berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Fatigue berasal dari kata “fatigare” yang berarti 
hilang atau lenyap. Secara umum dapat diartikan sebagai perubahan dari keadaan yang lebih kuat ke 
keadaan yang lebih lemah. Ada empat tipe kelelahan yakni : (1) Kelelahan otot (muscular fatigue).; 
(2) Kelelahan mental (mental fatigue).; (3) Kelelahan emosional (emotional fatigue).; (4) Kelelahan 
keterampilan (skills fatigue).[1] 

a. Beban Kerja Fisik 

Metode pengukuran beban kerja fisik dilakukan secara objektif dengan cara mengukur denyut 
nadi pada saat pekerjaan berlangsung. Pengukuran beban kerja fisik yang mengkaitkan denyut nadi 
disebut metode pengukuran Cardiovaskular-Load. Rumus dipakai pada perhitungan beban kerja 
fisik sebagai berikut: 

 

%CVL = 
	 	 	 	

	 	 	 	
   (1) 

 
Di mana denyut nadi maskimum adalah (220-umur) untuk laki-laki dan (200-umur) untuk 

wanita. Dari perhitungan % CVL kemudian akan dibandingkan dengan klasifikasi yang telah 
ditetapkan sebagai berikut (Tarwaka, 2004): (1) < 30% = Tidak terjadi kelelahan.; (2) 30-<60% = 
Diperlukan perbaikan.; (3) 60-<80 = Kerja dalam waktu singkat.; (4) 80-<100% = Diperlukan 
tindakan segera.; (5) >100% = Tidak diperbolehkan beraktivitas. 

b. Beban Kerja Mental 

Beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan 
kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi.Ada beberapa gejala yang 
merupakan dampak dari kelebihan beban mental berlebih menurut Mesahkati (1988) [4] : (1) Gejala 
fisik yaitu sakit kepala, sakit perut, nyeri otot dll.; (2) Gejala mental yaitu mudah lupa, sulit 
konsentrasi, cemas, was-was, mudah marah, dll.; (3) Gejala sosial yaitu banyak merokok, minum 
alkohol, menghindar. 

Metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adlaah menggunakan National 
Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX).Dalam melakukan 
pengukuran NASA-TLX terdapat 6 indikator yang harus diperhatikan, yaitu: kebutuhan Mental, 
kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, performansi, tingkat usaha dan tingkat frustasi. Menurut Hancock 
dan Meshkati dalam Vera (2016) data dari tahap pemberian (rating) untuk memperoleh beban kerja 
(mean weighted workload) adalah sebagai berikut: 
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1. Menghitung Produk 

Produk diperoleh dengan cara mengalikan rating dengan bobot faktor untuk masing-masing 
deskriptor. Dengan demikian dihasilkan 6 nilai produk untuk 6 indikator (Kebutuhan fisik, kebutuhan 
mental, kebutuhan waktu, tingkat frustasi, Performansi, tingkat usaha). 

 
Produk = Rating x bobot faktor      (2)  

 

2. MenghitungWeight Workload (WWL) 

WWL diperoleh dengan cara menjumlahkan keenam nilai produk. 
 

WWL = ∑Produk        (3) 
 

Nilai WWL diperoleh dengan cara sebagai berikut: 
 

Skor=∑Produk/15        (4) 
 

Untuk mengetahui ketegori dari tingkat beban kerja mental berdasarkan hasil skor yang 
didapat dari perhitungan WWL, digunakan penilaian yang terdiri dari lima tingkatan yaitu rendah 
dengan skala interval 0-9, untuk kategori sedang dengan skala interval 10-29, untuk kategori agak 
tinggi dengan skala interval 30-49, untuk kategori tinggi dengan skala interval 50-79, dan untuk 
kategori sangat tinggi dengan skala interval 80-100. 

c. Perbandingan Berpasangan dalam Pembobotan 

AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah salah satu metode dalam sistem pengambilan 
keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat. Analisis 
dilakukan dengan memberi nilai prioritas dari tiap – tiap variabel, kemudian melakukan 
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dari variabel-variabel dan altematif – alternatif 
yang ada [5]. Langkah-langkah dalam metode AHP sebagai berikut: 

1. Menyusun hirarki dari permasahan yang dihadapi 
2. Penilaian kriteria dan alternatif 

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988) [5], 
untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan 
pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala dapat dilihat pada tabel berikut. 

3. Penentuan prioritas 

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairvise 
comparisons). 

4. Uji konsistensi 

Konsistensi data didapat dari rasio konsistensi (CR) yang merupakan hasil bagi antara indeks 
konsistensi (Ci) dan indeks random (Ri). Rumus uji konsistensi didapat dari rasio konsistensi 
(CR) dibagi dengan indeks konsistensi (Ci). 
 

Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan melalui serangkaian langkah yang sistematis yang dapat 

dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini terdiri dari penelitian pendahuluan, perumusan masalah, 
menentukan tujuan dan pembatas masalah, landasan teori, pengumpulan data, pengolahan data, 
pembahasan, kesimpulan dan saran. 
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Mulai

Identifikasi 
Masalah

Landasan Teori

Tujuan Penelitian
1. Mengukur tingkat beban kerja fisik yang dialami oleh operator lantai produksi di PT. 

Gerbang Saranabaja.
2. Mengukur tingkat beban kerja mental yang dialami oleh operator lantai produksi di 
PT. Gerbang Saranabaja dengan menggunakan metode Nasa-TLX yang sudah di uji 

konsistensi pada tahap pembobotan terhadap metode Nasa-TLX.
3. Memberikan usulan perbaikan sistem kerja yang tepat untuk mengurangi terjadinya 

beban kerja fisik dan mental.

Pengolahan Data

Pengumpulan data umum 
perusahaan: Sejarah, visi 
dan misi,  produk yang 
dihasilkan, Nama 
operator, pengaturan 
waktu kerja dan kondisi 
lingkungan kerja

Pengumpulan Data 
beban kerja mental 
dengan kuisioner 

Nasa-TLX

Pengumpulan data Beban 
Kerja Fisik pada operator 

dengan perhitungan Denyut 
Jantung per menit sebelum 

dan sesudah aktivitas

Analisa Hasil 
Pengukuran Beban 

Kerja

Kesimpulan 
dan Saran

Selesai

Penetilian 
Pendahuluan

Pengolahan data Beban 
Kerja Fisik pada operator

Perhitungan %CVL

Pengolahan Data 
beban kerja mental 

dengan metode Nasa-
TLX

Tahap pemberian bobot 

Tahap pengujian konsistensi bobot oleh pakar
Tahap pemberian rating 

Perhitungan nilai produk Perhitungan WWL 
Interpretasi skor 

Usulan Perbaikan dan 
hasil Implementasi

 
 

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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Hasil Dan Pembahasan 

a. Pengukuran Beban Kerja Fisik 

Berikut hasil  pengukuran %CVL tabel 1, terdapat 18 operator lantai produksi dari total 
keseluruhan operator lantai produksi di PT. Gerbang Saranabaja yang perlu adanya tindakan 
perbaikan kerja dikarenakan beban kerja fisik yang melebihi kapasitas. 

Tabel 1 Hasil Pengukuran Beban Kerja Fisik 

 
 

b. Pengukuran Beban Kerja Mental 

Berikut hasil  pengukuran beban kerja mental menggunakan metode NASA-TLX dengan uji 
konsistensi menggunakan pairwise comparison pada tahap pembobotan. 

 
Tabel 2 Hasil Pengukuran Beban Kerja Mental 

 
 

c. Usulan PerbaikanPenambahan Waktu Istirahat 

Ketika seseorang bekerja, tentunya diperlukan penambahan waktu istirahat yang bertujuan 
untuk menghindari terjadinya kelelahan yang berlebihan karena penggunaan energi yang terlalu 
besar dan tidak terkendali.Berikut rumus persamaan untuk menghitung berapa lama selang waktu 

No Departemen/Lini %CVL Keterangan No Departemen/Lini %CVL Keterangan

1 Potongan WF 1 28 Tidak Perlu Perbaikan 21 Transport 2 32 Perlu Adanya Perbaikan

2 Potongan WF 2 41 Perlu Adanya Perbaikan 22 Transport 3 20 Tidak Perlu Perbaikan

3 Potongan Plat 1 38 Perlu Adanya Perbaikan 23 Transport 4 27 Tidak Perlu Perbaikan

4 Potongan Plat 2 38 Perlu Adanya Perbaikan 24 Transport 5 51 Perlu Adanya Perbaikan

5 Potongan Plat 3 21 Tidak Perlu Perbaikan 25 Transport 6 41 Perlu Adanya Perbaikan

6 Potongan Plat 4 47 Perlu Adanya Perbaikan 26 Transport 7 28 Tidak Perlu Perbaikan

7 Potongan Plat 5 36 Perlu Adanya Perbaikan 27 Transport 8 30 Perlu Adanya Perbaikan

8 Potongan Plat 6 29 Tidak Perlu Perbaikan 28 Transport 9 21 Tidak Perlu Perbaikan

9 Potongan Plat 7 48 Perlu Adanya Perbaikan 29 Transport 10 46 Perlu Adanya Perbaikan

10 Potongan Plat 8 56 Perlu Adanya Perbaikan 30 Transport 11 40 Perlu Adanya Perbaikan

11 Potongan Plat 9 26 Tidak Perlu Perbaikan 31 Transport 12 18 Tidak Perlu Perbaikan

12 Nesting Welding 1 27 Tidak Perlu Perbaikan 32 Transport 13 15 Tidak Perlu Perbaikan

13 Nesting Welding 2 20 Tidak Perlu Perbaikan 33 Engineering Production 1 27 Tidak Perlu Perbaikan

14 Welded Beam 1 45 Perlu Adanya Perbaikan 34 Engineering Production 2 53 Perlu Adanya Perbaikan

15 Welded Beam 2 23 Tidak Perlu Perbaikan 35 Vessel Welder 1 18 Tidak Perlu Perbaikan

16 Welded Beam 3 42 Perlu Adanya Perbaikan 36 Vessel Welder 2 25 Tidak Perlu Perbaikan

17 Welded Beam 4 30 Perlu Adanya Perbaikan 37 Vessel Welder 3 20 Tidak Perlu Perbaikan

18 Warehouse 1 27 Tidak Perlu Perbaikan 38 Vessel Welder 4 24 Tidak Perlu Perbaikan

19 Warehouse 2 20 Tidak Perlu Perbaikan 39 Vessel Welder 5 19 Tidak Perlu Perbaikan

20 Transport 1 33 Perlu Adanya Perbaikan

No Departemen Total WWL Kategori No Departemen Total WWL Kategori

1 Potongan WF 1 79,10480397 Sedang 21 Transport 2 37,4437169 Rendah

2 Potongan WF 2 69,97210599 Sedang 22 Transport 3 42,29105566 Rendah

3 Potongan Plat 1 59,7148453 Sedang 23 Transport 4 48,44972399 Rendah

4 Potongan Plat 2 63,4341661 Sedang 24 Transport 5 62,95715442 Sedang

5 Potongan Plat 3 48,74272014 Rendah 25 Transport 6 50,17037213 Sedang

6 Potongan Plat 4 59,55872768 Sedang 26 Transport 7 50,00820111 Sedang

7 Potongan Plat 5 46,02287151 Rendah 27 Transport 8 40,73658991 Rendah

8 Potongan Plat 6 66,62407751 Sedang 28 Transport 9 43,14371964 Rendah

9 Potongan Plat 7 76,23089693 Sedang 29 Transport 10 68,12929002 Sedang

10 Potongan Plat 8 70,76244638 Sedang 30 Transport 11 64,00060094 Sedang

11 Potongan Plat 9 59,60896637 Sedang 31 Transport 12 46,93035427 Rendah

12 Nesting Welding 1 55,42329689 Sedang 32 Transport 13 34,76910528 Rendah

13 Nesting Welding 2 48,64294307 Rendah 33 Engineering Production 1 62,20997132 Sedang

14 Welded Beam 1 52,90362009 Sedang 34 Engineering Production 2 57,65627535 Sedang

15 Welded Beam 2 46,55659795 Rendah 35 Vessel Welder 1 51,24628708 Sedang

16 Welded Beam 3 37,60773377 Rendah 36 Vessel Welder 2 46,95260615 Rendah

17 Welded Beam 4 60,53540468 Sedang 37 Vessel Welder 3 47,42784447 Rendah

18 Warehouse 1 56,22550974 Sedang 38 Vessel Welder 4 47,15894793 Rendah

19 Warehouse 2 49,62025716 Sedang 39 Vessel Welder 5 52,60053377 Sedang

20 Transport 1 40,01010245 Rendah
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istirahat ketika bekerja. Sebelumnya dilakukan perhitungan interpolasi  agar mendapatkan nilai 
Energy Expenditure.[6] 

 

                (5) 

 
Dengan keterangan sebagai berikut: (1) Y2 = Batas atas denyut nadi kerja (Denyut/menit) = 

100 denyut/menit.; (2) Y1 = Batas bawah denyut nadi kerja.; (3) Y = Rata – rata denyut nadi kerja.; 
(4) X2 = Batas atas energy expenditure.; (5) X1= batas bawah Energy expenditure.; (5) X = Energy 
expenditure. 

 

,
                   (6) 

 
Dengan keterangan sebagai berikut: Tr = Waktu istirahat yang diperlukan (menit); Ts = Total 

waktu shift kerja (menit).; M = Rata-rata energi yang dikeluarkan (kcal/menit).; S = Energi yang 
dikeluarkan untuk shift kerja (kcal/menit) : 4 atau 5.; 1,5 = Energi yang dikeluarkan untuk shift kerja 
(kcal/menit).Berikut Tabel hasil rekapitulasi penambahan waktu istirahat dengan beberapa 
departemen yang sudah disetujui oleh pihak perusahaan untuk melakukan implementasi dan 
perhitungan ulang %CVL setelah implementasi. 

 
Tabel 3 Hasil rekapitulasi penambahan waktu istirahat 

 
 

Tabel 4 Hasil Pengukuran %CVL setelah implementasi 

 
 

Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terjadi adanya beban kerja fisik pada 

operator lantai produksi di PT. Gerbang saranabaja dengan menggunakan metode 
Cardiovascular-Load dan diperoleh hasil %CVL yaitu 31,38 dalam kategori berat.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur beban kerja mental dengan 
menggunakan metode NASA-TLX, memiliki hasil nilai 53,92 tergolong kategori agak tinggi 
dan tidak perlu dilakukan usulan perbaikan. 

3. Usulan perbaikan yang tepat dari hasil pengukuran beban kerja yang menunjukkan perlunya 
perbaikan sistem kerja pada beban kerja fisik adalah penambahan waktu istirahat pada selang 

Departemen
Rata-rata Denyut 

Nadi/Menit

Waktu Proses 
Penyelesaian Produk 

(menit)

Energy Expenditure 
(kalori/menit)

Waktu Penambahan 
Istirahat yang 

Dibutuhkan (menit)
Potongan WF 117 30 6,7 9,8
Potongan Plat 117 32 6,7 10,4

Nesting Welding 102,5 28 5,25 2,3
Welded Beam 110 35 6 7,7

Transport 107,6923077 20 5,7 3,4
Engineering 
Production

116,5 35 6,65 11,2

No Departemen/Lini %CVL Keterangan No Departemen/Lini %CVL Keterangan

1 Potongan Plat 1 22 Tidak Perlu Perbaikan 12 Transport 3 26 Tidak Perlu Perbaikan

2 Potongan Plat 2 13 Tidak Perlu Perbaikan 13 Transport 4 21 Tidak Perlu Perbaikan

3 Potongan Plat 3 24 Tidak Perlu Perbaikan 14 Transport 5 29 Tidak Perlu Perbaikan

4 Potongan Plat 4 38 Perlu Adanya Perbaikan 15 Transport 6 23 Tidak Perlu Perbaikan

5 Potongan Plat 5 21 Tidak Perlu Perbaikan 16 Transport 7 13 Tidak Perlu Perbaikan

6 Potongan Plat 6 25 Tidak Perlu Perbaikan 17 Transport 8 24 Tidak Perlu Perbaikan

7 Potongan Plat 7 25 Tidak Perlu Perbaikan 18 Transport 9 29 Tidak Perlu Perbaikan

8 Potongan Plat 8 3 Tidak Perlu Perbaikan 19 Transport 10 26 Tidak Perlu Perbaikan

9 Potongan Plat 9 34 Perlu Adanya Perbaikan 20 Transport 11 18 Tidak Perlu Perbaikan

10 Transport 1 26 Tidak Perlu Perbaikan 21 Transport 12 35 Perlu Adanya Perbaikan
11 Transport 2 16 Tidak Perlu Perbaikan 22 Transport 13 15 Tidak Perlu Perbaikan
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proses penyelesaian komponen produk seperti contoh duduk sejenak sambil meregangkan 
badan. Hasilpengukuran %CVL setelah implementasi yaitu nilai 23 tergolong kategori tidak 
perlu adanya perbaikan kembali. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi tingkat risiko beban kerja fisik dan mental 
yang dialami oleh karyawan produksi pada PT. Karsa Wijaya Pratama. Beban kerja mental teridentifikasi 
berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode Nasa-TLX  hasil pengukuran kepada 11 karyawan 
produksi terbukti bahwa seluruh operator mengalami beban kerja mental yang tinggi. Beban kerja fisik 
teridentifikasi berdasarkan hasil pengukuran kebutuhan kalori dan pengukuran metode brouha. Hasil dari 
pengukuran kebutuhan kalori terdapat 3 karyawan yang mengalami beban kerja fisik katagori berat dan 
berdasarkan perhitungan brouha terdapat 3 orang operator dibutuhkan perbaikan kerja. Kedua metode 
pengukuran beban kerja fisik tersebut memiliki hasil bahwa terdapat 3 karyawan produksi yang sama 
mengalami beban kerja fisik yang berat dan diperlukan redesain pekerjaan.  
Kata kunci: Nasa T-LX, Brouha, Kebutuhan Kalori. 

 
Pendahuluan 

PT. Karsa Wijaya Pratama merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri 
manufaktur.Karyawan produksi mengaku mengalami rasa lelah selama melakukan pekerjaan di 
karenakan operator bekerja produktiv selama 8 jam sehari, pekerjaan yang dilakukan membutuhkan 
banyak aktivitas fisik selain itu bahan baku yang diproduksi karyawan memiliki beban yang cukup 
berat dan pada beberapa proses karyawan produksi di haruskan untuk mengangkat dan membawa 
bahan baku tersebut. Karyawan produksi juga teridentifikasi mengalami beban kerja mental, 
dikarenakan dalam memproduksiproduk diperlukan spesifikasi dimensi dan bentuk yang tepat dan 
karyawan produksi diharuskan bekerja secara kontinu.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Mengukur tingkat beban kerja metal pada operator di PT. Karsa Wijaya Pratama 
2. Mengukur tingkat beban kerja fisik pada operator di PT. Karsa Wijaya Pratama  
3. Menentukan usulan perbaikan dalam bentuk intervensi ergonomi. 

Studi Pustaka 
1. Beban Kerja Fisik 
adalah berat ringannya beban kerja seorang tenaga kerja digunakan untuk menentukan berapa 

lama seorang tenaga kerja dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan kapasitas kerja. [1]. 
1.1 Penilaian Beban Kerja Berdasarkan Jumlah Kebutuhan Kalori 
Salah satu kebutuhan dalam pergerakan otot adalah kebutuhan terhadap oksigen yang akan 

menghasilkan energi, sehingga jumlah oksigen yang dipergunakan oleh tubuh untuk bekerja 
merupakan salah satu indikator beban bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja 
melalui Keputusan Nomor 51 (1999) menetapkan kategori beban kerja menurut kebutuhan kalori 
sebagai berikut:  

A. Beban kerja ringan : 100-200 Kilo kalori/jam 
B.  Beban kerja sedang : >200-350 Kilo kalori/jam 
C. Beban kerja berat : > 350-500 Kilo kalori/jam  

Perhitungan konsumsi energi operator adalah sebagai berikut :  
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Y = 1,80411− 0,0229038 − 4,71711.10−4 2 
1.2Penilaian Beban Kerja Fisik Berdasarkan Metode Brouha 
Cardiorespiratory dapat diperkirakan menggunakan pengukuran denyut nadi pemulihan yang 

dilakukan sesuai metode brouha, Metode ini telah diklaim sebagai pengukuran yang lebih dapat 
diandalkan[2]. Denyut nadi pemulihan (P) dihitung pada akhir 30 detik pada menit pertama, ke dua 
dan ke tiga yang kemudian rerata dari ke tiga nilai tersebut di sebut sebagai P1,2,3 dan kemudian 
dihubungkan dengan total cardiac cost dengan ketentuan sebagai berikut:  

A. Jika P1 - P3 ≥ 10, atau P1, P2 dan P3 seluruhnya <90, nadi pemulihan normal 
B. Jika rerata P1 yang tercatat ≤ 110, dan P1 - P3 ≥10, maka beban kerja tidak berlebihan 

(not excessive).  
C. Jika P1 - P3 < 10, dan jika P3 >90, perlu redesain pekerjaan [1].  

2. Beban Kerja Mental 
2.1Penilaian Beban Mental menggunakan Nasa-TLX 
NASA-TLX merupakan metode yang sering digunakan dalam pengukuran beban kerja mental. 

Metode NASA TLX, terdapat 6 dimensi yang akan diukur dari setiap individu, yaitu kebutuhan 
mental, kebutuhan fisik, kebutuhan waktu, tingkat frustasi, performansi, dan tingkat usaha[3]. Dalam 
pengukuran menggunakan Nasa TLX terdapat perhitungan untuk mengukur : 

a. Pembobotan  
Responden diminta untuk membandingkan dua dimensi yang berbeda. Pemberian Rating 
diberikan dalam skala 1-100 

b. Skor akhir beban mental nasa TLX diperoleh dengan mengalikan bobot dengan rating 
setiap dimensi, kemudian dijumlahkan dan dibagi 15.  

2.2 Pairwase Comparison 
Pairwise Comparisonmerupakan penilaian perbandingan berpasangan yang diterapkan pada 

pasangan elemen homogen untuk membandingkanpasangan elemen dari suatu permasalahan. 
Perbandingan dilakukan dengan prisinp pairwise judgement. 

Kemudian setelah melakukan penilaian menggunakan matriks pairwise comparison dicari nilai 
eigen vectornya dari setiap matriks untuk mendapatkan vector priority[4]. 
 
Metodologi Penelitian 

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lantai produksi 
PT.Karsa Wijaya Pratama, pada saat mewawancarai langsung muncul dugaan indikasi beban kerja 
fisik dengan mental. 
Setelahitumelakukanobservasilangsungkelantaiproduksiuntukmengidentifikasikegiatan proses 
produksi, mengetahuijumlahpekerja, kegiatanapa yang dikerjakanolehmasing-masingdivisi, 
melakukan pengukuran denyut nadi kerja dan denyut nadi istirahat, penyebaran kuisoner Nasa-TLX. 

Denyut nadi kerja dan nadi pemulihan kemudian di hitung berdasarkan metode brouha untuk 
mengukur tingkat beban kerja dan untuk menghitung kebutuhan kalori.Kuisiner Nasa-TLX 
digunakan untuk mengumpulkan data bobot dan rating beban kerja menurut para karyawan produksi 
namun bobot yang diperoleh dari kuisoner Nasa-TLX tidak memiliki uji konsistensi, oleh sebab itu 
dilakukan pengukuran ulang untuk bobot kerja menggunakan matrix pairwise comparison dan 
setelah data konsisten kemudian bobot dan ratting di hitung untuk mengukur skor Nasa-TLX. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil Pengukuran Beban Kerja Mental 

Pembobotan menggunakan kuisioner Nasa-TLX, tidak memiliki uji konsistensi sehingga data 
berpotensi tidak konsisten, oleh sebab itu dilakukan pembobotan menggunakan matriks pairwase 
comparison.Pengisian matriks pairwase comparison dilakukan oleh orang yang sudah memahami 
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pekerjaan masing-masing mesin bagian, setelah dilakukan pengisian matriks kemudian di cari nilai 
eigen vector nya seperti tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Eigen Vector menggunakan Pairwase Comparison 
Dimensi Welding Cutting Assembly Milling Bubut CNC Painting 

KM 0.06549 0.05072 0.39948 0.13837 0.18673 0.08962 0.08825 
KF 0.16043 0.09525 0.04383 0.06098 0.0967 0.06196 0.03849 
KW 0.10244 0.24896 0.2855 0.44249 0.2421 0.39388 0.40435 

P 0.37936 0.15444 0.05732 0.09474 0.37113 0.26508 0.05736 
TU 0.24883 0.41585 0.08816 0.22125 0.04377 0.15048 0.27717 
TF 0.04344 0.03479 0.1257 0.04217 0.05957 0.03899 0.13438 

Setelah menentukan nilai eigen vector kemudian hitung konsistensi pada tabel 2. 
Tabel 2. Perhitungan Uji Konsistensi 

Operator Lamda Maks CI CR %   
Welding 6.168904311 0.0337809 0.02724 2.72426 Konsisten 
Cutting 6.611734295 0.1223469 0.09867 9.86668 Konsisten 

Assembly 6.597132333 0.1194265 0.09631 9.63117 Konsisten 
Milling 6.237862069 0.0475724 0.03836 3.83648 Konsisten 
Bubut 6.318851672 0.0637703 0.05143 5.14277 Konsisten 
CNC 6.23620511 0.047241 0.0381 3.80976 Konsisten 

Painting 6.250772956 0.0501546 0.04045 4.04473 Konsisten 

Setelah semua data konsisten lakukan perhitungan Nasa-TLX  dengan menggunakan bobot dari 
nilai eigen vector seperti pada table di bawah ini : 

Tabel 3. Beban Kerja Nasa-TLX menggunakan bobot Eigen Vector 
Perhitungan beban mental menggunakan Nasa-TLX 

Mesin Bagian  Operator Apek Bobot Rating Rating X Bobot WWL Klasifikasi 

Pa
in

tin
g 

T
et

en
 C

ah
ya

di
  KM 0.088248969 55 4.853693269

75.9352 TINGGI 

KF 0.038494198 45 1.732238931
KW 0.404347095 85 34.36950311

P 0.057358739 60 3.441524315
TU 0.277166252 75 20.78746891
TF 0.134384747 80 10.75077975

W
el

di
ng

 

D
ad

an
g 

 

KM 0.065494218 45 2.947239793

74.9386 TINGGI 

KF 0.160433729 85 13.63686694
KW 0.102441193 60 6.146471565

P 0.379357408 70 26.55501855
TU 0.248830073 90 22.3947066
TF 0.04344338 75 3.25825348

C
ut

ti
ng

 

A
. S

ob
ir

in
 KM 0.05072082 60 3.04324917

76.8469 TINGGI 

KF 0.09524744 65 6.191083603
KW 0.248956144 75 18.67171079

P 0.154438848 70 10.81071933
TU 0.41584579 85 35.34689219
TF 0.034790959 80 2.783276686

A
ss

em
bl

y 

Ju
ni

ar
to

 

KM 0.399480027 80 31.95840219

78.1578 TINGGI 

KF 0.043834071 40 1.753362832
KW 0.285504058 80 22.84032465

P 0.057318425 85 4.872066153
TU 0.088159119 90 7.934320733
TF 0.125704299 70 8.79930094

M
ill

in
g 

A
zi

s 
Sa

pu
tr

a KM 0.13837159 70 9.686011273

78.104 TINGGI 

KF 0.060978094 50 3.048904712
KW 0.442489978 85 37.61164816

P 0.09474257 80 7.579405583
TU 0.221247486 75 16.59356143
TF 0.042170282 85 3.584473995

K
am

al
ud

in
 KM 0.13837159 75 10.37786922

78.4034 TINGGI 

KF 0.060978094 60 3.658685654
KW 0.442489978 90 39.82409805

P 0.09474257 85 8.053118432
TU 0.221247486 65 14.38108657
TF 0.042170282 50 2.108514115

R
ud

ia
na

 

KM 0.13837159 70 9.686011273

75.8788 TINGGI 

KF 0.060978094 55 3.353795183
KW 0.442489978 80 35.39919827

P 0.09474257 90 8.526831281
TU 0.221247486 75 16.59356143
TF 0.042170282 55 2.319365526

A h m ad
 

So KM 0.13837159 80 11.06972717 73.963 TINGGI
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Perhitungan beban mental menggunakan Nasa-TLX 
Mesin Bagian  Operator Apek Bobot Rating Rating X Bobot WWL Klasifikasi 

KF 0.060978094 70 4.268466597
KW 0.442489978 75 33.18674838

P 0.09474257 80 7.579405583
TU 0.221247486 75 16.59356143
TF 0.042170282 30 1.265108469

W
ah

yu
di

 

KM 0.13837159 75 10.37786922

75.4416 TINGGI 

KF 0.060978094 65 3.963576126
KW 0.442489978 80 35.39919827

P 0.09474257 90 8.526831281
TU 0.221247486 70 15.487324
TF 0.042170282 40 1.686811292

B
ub

ut
 

R
iz

ki
 p

 

KM 0.186732313 60 11.2039388

70.1176 TINGGI 

KF 0.096695931 50 4.83479655
KW 0.242095459 65 15.73620486

P 0.37113442 85 31.54642567
TU 0.043774641 60 2.626478447
TF 0.059567236 70 4.16970651

C
N

C
 

A
se

p 
K

un
an

da
n KM 0.089617115 70 6.273198058

79.8812 TINGGI 

KF 0.061957857 60 3.717471424
KW 0.393877948 90 35.44901535

P 0.265077308 80 21.20618461
TU 0.15047512 75 11.28563397
TF 0.038994652 50 1.949732615

Table di atas menunjukan hasil dari pengukuran beban kerja mental bahwa semua karyawan 
produksi PT. Karsa Wijaya Prata memiliki tingkat beban kerja mental yang tinggi. 
 
Hasil Pengukuran Beban Kerja Fisik 

Tabel 4. Perhitungan Kebutuhan Kalori 

Nama 
Rata-Rata 

DNK 
/menit

Kebutuhan 
Kalori 
/menit

Kebutuhan 
Kalori 
/jam

Kategori 

Azis Saputra 117.333 5.611 336.66 sedang  
Kamaludin 104.667 4.575 274.5 sedang  

Rudiana 115 5.409 324.54 sedang  
Ahmad Soleh 105.333 4.625 277.5 sedang  

Wahyudi 120.333 5.878 352.68 Berat 
Asep Kunandan  121 5.939 356.34 Berat 

Rizki p 114.667 5.38 322.8 sedang  
Juniarto 102.333 4.4 264 sedang  

A. Sobirin 116 5.495 329.7 sedang  
Dadang  121.667 6 360 Berat 

Teten Cahyadi  110 4.992 299.52 sedang  
 

Tabel 5. Perhitungan Beban Kerja Fisik 
Mesin Bagian Nama Hari P1 P2 P3 P1-P3 Kategori 

BUBUT Rizki p 

hari 1 102 96 90 12 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 106 98 92 14
hari 3 98 88 80 18
Range 102 94 87.3333 14.6667 

Cutting Asep Kusnandan 

hari 1 114 110 106 8
Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja berlebihan,  
perlu redesain 

hari 2 108 102 98 10
hari 3 112 106 102 10
Range 111.333 106 102 9.33333

Assembly Juniarto 

hari 1 90 84 80 10 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 96 88 84 12
hari 3 92 82 76 16
Range 92.6667 84.6667 80 12.6667 

Painting Teten Cahyadi 

hari 1 96 88 82 14 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 102 96 92 10
hari 3 98 92 86 12
Range 98.6667 92 86.6667 12 

Welding Dadang  
hari 1 110 102 100 10
hari 2 108 104 102 6
hari 3 114 108 104 10
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Mesin Bagian Nama Hari P1 P2 P3 P1-P3 Kategori

Range 110.667 104.667 102 8.66667 
Nadi Pemulihan Tidak 
Normal, Beban kerja 
berlebihan,  perlu redesain

Machining 

Rudiana 

hari 1 102 94 86 16 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 104 96 90 14
hari 3 100 92 88 12
Range 102 94 88 14 

 Kamaludin 

hari 1 94 86 78 16 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 96 90 84 12
hari 3 90 84 80 10
Range 93.3333 86.6667 80.6667 12.6667 

 Wahyudi 

hari 1 116 112 110 6
Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja berlebihan,  
perlu redesain 

hari 2 106 98 94 12
hari 3 112 104 102 10
Range 111.333 104.667 102 9.33333

Ahmad Soleh 

hari 1 98 90 84 14 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 96 88 86 10
hari 3 90 84 80 10
Range 94.6667 87.3333 83.3333 11.3333 

Azis Saputra 

hari 1 110 106 102 8 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 104 96 88 16
hari 3 106 98 92 14
Range 106.667 100 94 12.6667 

CNC A. Sobirin 

hari 1 112 104 96 16 Nadi Pemulihan Normal, 
Beban kerja tidak 
berlebihan, tidak perlu 
redesain 

hari 2 106 96 90 16
hari 3 100 92 88 12
Range 106 97.3333 91.3333 14.6667 

 
Tabel di atas menunjukan hasil dari pengukuran beban kerja fisik menggunakan  metode brouha 

dan kebutuhan bahwa terdapat 3 operator yang memiliki katagori beban kerja berat dan di perlukan 
redesain pekerjaan. 

 

Kesimpulan 
1. Hasil perhitungan beban kerja mental pada karyawan di PT. Karsa Wijaya Pratama menunjukan 

seluruh karyawan produksi teridentifikasi mengalami beban kerja Tinggi 
2. Hasil perhitungan beban kerja fisik pada karyawan di PT. Karsa Wijaya Pratama menunjukan 

bahwa 3 orang dari seluruh karyawan produksi teridentifikasi memiliki pekerjaan yang berat 
dan perlu di redesainyaitu pada karyawan Wahyudi, Dadang dan Asep Kusnandan. 

3. Intervensi ergonomi digunakan untuk mengurangi tingkat beban kerja dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut : 
a. Pemberian jam istirahat tambahan sesuai dengan Faktor Kelonggaran untuk mengurangi 

beban kerja mental dan fisik.  
b. Pemberian Asupan gizi sesuai dengan kalori yang dibutuhkan karyawan produksi untuk 

mengurangi beban kerja fisik 
c. Pemberian aroma terapi dan musik kerja pada lingkungan kerja untuk memberikan suasana 

rileks dalam bekerja. 
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Abstrak 
PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil. Pada Departemen Weaving 
dengan hasil produksi berupa kain greige, salah satu permasalahan jenis cacat kain dari segi faktor 
operasional yaitu berupa lusi putus memiliki presentase terbesar dan mengalami peningkatan selama 3 
periode terakhir. Cacat lusi putus pada kain menandakan kekuatan benang yang kurang baik. Tahap 
persiapan weaving merupakan proses yang berperan penting dalam mempersiapkan benang untuk 
menghasilkan kualitas kekuatan benang yang tinggi. Pada tahap ini masih sering ditemukan kesalahan 
operator dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengindentifikasi potensi human 
error pada tahap proses persiapan weaving yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kekuatan benang lusi 
pada kain. Objek penelitian ini adalah operator di 5 stasiun kerja pada tahap persiapan weaving. Tugas 
operator di identifikasi dengan menggunakan Hierarchical Task Analysis (HTA), potensi kesalahan 
dijabarkan dalam Human Error Identification (HEI), selanjutnya data diolah dengan metode  Systematic 
Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA). Berdasarkan hasil SHERPA, teridentifikasi 20 
error pada tugas di tahap persiapan weaving yang dapat mempengaruhi kualitas kekuatan benang lusi, 
terdiri dari 65% kesalahan tindakan, 25% kesalahan dalam pemeriksaan, dan 10% kesalahan dalam 
pemilihan.  
Kata kunci: Human Error, Hierarchical Task Analysis, SHERPA. 
 
PENDAHULUAN 

Permasalahan pada kualitas masih terjadi di PT. XYZ pada Departemen weaving. 
Berdasarkan data kualitas yang diperoleh dari bagian Quality Control, rata-rata cacat kain per bulan 
selama tahun 2017 mencapai 15,2%. Penyebab cacat kain tersebut dapat berasal dari 2 faktor yaitu 
faktor mesin dan faktor operasional. Faktor operasional adalah faktor-faktor yang berhubungan 
dengan jalannya suatu proses.Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu operator sebagai pelaksana 
proses produksi yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana SOP berfungsi 
sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jenis cacat tertinggi yang 
diakibatkan dari faktor operasional adalah lusi putus. Jenis cacat berupa lusi putus adalah cacat yang 
terjadi ke arah panjang kain dimana cacat membentuk garis lurus dan terlihat seperti kosong lusi. 
Cacat berupa lusi putus pada kain menandakan kekuatan benang yang kurang baik atau benang yang 
rapuh. Tahap persiapan weaving merupakan proses yang penting dalam mempersiapkan benang 
untuk menghasilkan kualitas benang yang baik, meningkatkan kekuatan benang dan ketahanan 
terhadap gesekan untuk mempermudah proses pertenenunan (weaving). Pada tahap persiapan 
weaving masih sering ditemukan kesalahan operator dalam menjalankan tugasnya.Berdasarkan 
permasalahan tersebut, maka diperlukan identifikasi dan analisis kesalahan operator (human error) 
saat mengerjakan tugasnya yang dapat terjadi dan berpengaruh terhadap kualitas kekuatan benang 
lusi.Tujuan penelitianini adalah untuk mengidentifikasi jenis kesalahan operator yang dapat 
berpengaruh terhadap kekuatan benang lusi pada kain sehingga dapat dibuat strategi perbaikan untuk 
mengurangi potensi human error.  
 
STUDI PUSTAKA 

Human error dapat didefinisikan sebagai kegagalan manusia dalam melakukan pekerjaannya 
atau menghasilkan pekerjaan yang kurang sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai [1]. Menurut 
Grozdanovic dalam Stojiljkovic [2], beberapa faktor yang dapat memacu terjadinya human error 
diantaranya yaitu klasifikasi operator yang tidak mencukupi, kurangnya presisi, kegagalan kognitif 
atau defisiensi konsentrasi, kegagalan untuk memahami dan mengikuti peraturan. Human error juga 
dapat disebabkan karena kurangnya pelatihan, aliran informasi yang terganggu, prosedur yang 
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kurang jelas, pencahayaan yang tidak memadai, desain peralatan yang buruk, tingkat kebisingan yang 
tinggi, tata letak kerja yang tidak memadai dan lainnya [3].   

Hierarchical Task Analysis (HTA) adalah metode dasar dalam penilaian dan pengurangan 
human error. HTA merupakan tools atau metode yang dapat membantu analis untuk mengetahui 
tujuan aktivitas secara detail, membantu menguraikan tugas-tugas yang dilakukan manusia, serta 
mampu menganalisis dan mengidentifikasi sumber kesalahan yang terjadi untuk meminimasi potensi 
kesalahan yang terjadi.Tugas-tugas kompleks diuraikan menjadi hierarki operasi dan sub operasi 
dengan tujuan mengidentifikasi kemungkinan kegagalan karena desain yang buruk atau kurangnya 
keahlian untuk kemudian mengusulkan suatu solusi perbaikan [4]. 

Systematic Human Error Reduction and Prediction (SHERPA) adalah salah satu metode yang 
paling tepat untuk mempelajari kesalahan manusia.SHERPA melakukan klasifikasi berdasarkan 
perilaku dari seorang operator, dikaitkan dengan metode eksternal yang mendorong terjadinya 
error.Alat analisis ini mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang dapat berpengaruhdalam 
penentuan error yang terjadi, yang didasarkan atas struktur pekerjaan yang sebelumnya telah 
dilakukan dengan menggunakan HTA. Dari masing-masing error tersebut kemudian dijelaskan apa 
saja error yang ada dengan melakukan Human Error Identification (HEI), error diklasifikasikan ke 
dalam mode error berdasarkan tabel SHERPA taksonomi error, kemudian dilakukan analisis 
konsekuensi, recovery, tingkat probabilitas, serta tingkat kekritisan dari error tersebut [1]. Setelah 
kesalahan kritis teridentifikasi maka dapat diberikan solusi untuk mengendalikan dan mencegah 
kesalahan.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan berupa wawancara dan 
observasi langsung di Departemen Weaving PT. Adetex Filament II. Berdasarkan hasil penelitian 
pendahuluan, teridentifikasi masalah yaitu tingginya jenis cacat kain berupa lusi putus yang 
diakibatkan oleh faktor operasional, dimana presentase cacat kain berupa lusi putus merupakan yang 
terbesar dan mengalami peningkatan selama 3 periode terakhir. Pengumpulan data dimulai dengan 
mengidentifikasi tugas-tugas operator pada tahap persiapan weaving dengan menggunakan HTA dan 
potensi kesalahan dijabarkan dalam Human Error Identification (HEI). Tahap selanjutnya dilakukan 
analisis human error dengan menggunakan metode Systematic Human Error Reduction and 
Prediction Approach (SHERPA) terdiri dari analisis konsekuensi, analisis pemulihan, analisis 
probabilitas berdasarkan data masa lalu, serta analisis kritikal. Setelah analisis dilakukan maka 
diberikan strategiperbaikan untuk mengendalikan dan mencegah kesalahan dari tugas yang 
dilakukan.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
PROSES PRODUKSI 
 Pada tahap persiapan terdapat proses penggulungan benang, proses pengintiran benang 
(twisting), proses pemanasan benang, proses persiapan beam (warping) dan proses cucuk benang 
(reaching). Proses penggulungan benang adalah sistem pemindahan dari bahan baku benang berupa 
bobin menjadi ke dalam bentuk pirn dengan menggunakan mesin pirn winder untuk mempermudah 
proses selanjutnya yaitu proses twisting. Proses penggintiran benang adalah proses merangkap 
beberapa helai benang kemudian diberikan puntiran tertentu sesuai dengan arah yang telah 
ditentukan. Proses penggintiran benang merupakan proses untuk mendapatkan benang lebih kompak 
dan kuat dalam proses weaving. Benang yang sudah melalui proses twisting kemudian dibawa ke 
area Vacuum Heat Setter (VHS) untuk dilakukan proses pemanasan benang. Benang pakan dibawa 
ke mesin jumbo untuk dilakukan proses penggulungan benang yaitu memindahkan gulungan benang 
dari bentuk silinder hasil mesin twister ke gulungan bobin jumbo. Benang lusi dibawa ke stasiun 
kerja sectional warper untuk dilakukan proses persiapan beam untuk proses cucuk benang 
(reaching). Fungsi lainnya dari proses warping adalah untuk mendapatkan tegangan benang lusi yang 
sama. Proses selanjutnya adalah reaching yaitu proses cucuk benang dengan cara memasukan benang 
lusi ke lubang heald wire (gun) dan lubang reed sesuai dengan standar cucukan yang telah ditentukan.  
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Identifikasi Tugas Operator dengan Hierarchical Task Analysis (HTA) 
 Hierarchical Task Analysis (HTA) digunakan untuk menguraikan pekerjaan menjadi tugas 
dan sub-sub tugas secara mendetail. Berikut adalah HTA pada salah satu proses di tahap persiapan 
weaving ditunjukan dalam gambar 1.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. HTA Proses Penggintiran Benang 

Analisis Human Error dengan Metode SHERPA 

Tugas-tugas operator yang telah diuraikan dalam HTA selanjutnya diidentifikasi dan 
dianalisis terkait potensi error yang dimiliki tugas-tugas tersebut. Setiap deskripsi error 
diklasifikasikan ke dalam mode error dengan menggunakan tabel taksonomi kesalahan. Analisis 
konsekuensi pada metode SHERPA adalah melakukan identifikasi konsekuensi apabila error yang 
dideskripsikan terjadi.Analisis pemulihan dalam SHERPA adalah tahap dilakukannya analisis 
terhadap tahapan tugas untuk mengetahui apakah kesalahan yang terjadi dapat dipulihkan kembali 
(immediate) atau tidak ada langkah pemulihan (none). Analisis probabilitas dalam SHERPA adalah 
tahap untuk menganalisa peluang terjadinya error. Nilai peluang terdiri dari 3 kategori, jika 
kesalahan diketahui belum pernah terjadi atau sangat sedikit terjadi maka termasuk ke dalam kategori 
low(L), kesalahan diketahui jika pernah beberapa kali terjadi maka termasuk dalam kategori 
moderate(M), dan jika kesalahan sering terjadi maka termasuk dalam kategori high(H). Penentuan 
peluang kesalahan berasal dari keterangan pakar terhadap kejadian masa lalu.Analisis kritikal dalam 
SHERPA adalah tahap menganalisa apakah konsekuensi dari kesalahan dianggap kritis (!) atau 
tidak(-).Analisis strategi dalam SHERPA adalah tahap mengusulkan saran atau solusi perbaikan 
untuk mengurangi kesalahan. Berikut merupakan rangkuman hasil analisis human error dengan 
metode SHERPA, disajikan dalam tabel 2.  
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dengan 
tensor 

5
Menyiapkan 

silinder 
kosong

5.1 
Menyiapkan 

silinder 
sesuai tipe 
mesin

6
Memasang 

silinder kosong

7
Menjalankan 

mesin

8
Mengontrol 

jalannya proses

10
Doffing 
benang

10.1
Mengangkat 
benang dari 
craddle 

10.2
Menata 
benang di 

trolley sesuai 
hasil kondisi 
benang

11
Menyimpan 
hasil benang

8.1
Mengecek alur 

benang

8.2
Memeriksa 

putaran overfeed

8.3 
Mengganti 
silinder baru 
saat ada 

benang putus

8.4
Mengangkat 
silinder saat 
benang habis 

duluan

7.1
Memeriksa 
kembali alur 
benang pada 
tiap silinder

7.2
Membersihkan 

potongan 
benang yang 
ada di mesin 

6.1
Memeriksa 
kebersihan 
mesin

6.2
Mengambil 
silinder 

kosong satu 
per satu

6.3
Memeriksa 

kondisi silinder

6.4
Memilih silinder 
dengan kondisi 

yang baik

1.1 
Mengecek  
peralatan 
kerja

1.2
Memeriksa 
kesiapan  
mesin

1.3
Membawa 
benang

5.2 
Membawa 

silinder sesuai 
kapasitas roda

6.5
Melilitkan 

ujung benang 
pada silinder 

kosong

6.6
Memasang 
silinder pada 
player sesuai 
arah twist

6.7
Memposisikan 
alur benang 
sesuai jalur

6.8
Menegangkan 
benang pada 

silinder

7.3
Menekan tombol 

start

7.4
Memancing 
kembali 

benang yang 
putus

9
Memberi 
tanda 
benang 

sesuai twist

8.1.1
Memperbaiki 
posisi alur 

benang yang 
keluar jalur
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Tabel 2. Tabulasi SHERPA 

Proses 
Stasiun 
Kerja 

No 
Tugas 

Tugas Deskripsi Error 
Mode 
Error 

Konsekuensi Pemulihan P C Strategi 

Penggulungan 
Benang 

Pirn 
Winder 

5.1.1 
Memilih 
kondisi pirn 
yang baik 

Operator 
memilih pirn 
yang terdapat 
cacat.

S2 

Benang 
bergesekan 
dengan pirn 
yang cacat

None M ! 

Menggunakan 
checklist 
dalam 
pemilihan pirn

5.2 
Memasang 
pirn sesuai 
tipe mesin 

Operator 
memasang pirn 
tidak sesuai 
dengan tipe 
mesin.

A6 

Ukuran 
gulungan 
benang 
berbeda 

None M ! 
Melakukan 
pemeriksaan 
kembali. 

7.2 
Mengatur alur 
benang pada 
tiap spindel 

Operator 
mengatur 
benang keluar 
dari alur.

A3 
Benang 
terkikis 

Immediate M ! 
Mengatur alur 
dengan teliti. 

11.1.1 

Memisahkan 
hasil benang 
yang cacat dan 
normal

Operator tidak 
teliti dalam 
mengelompokan 
benang

A5 

Benang 
normal dan 
cacat 
tercampur

Immediate M ! 
Melakukan 
pemeriksaan 
kembali. 

Penggintiran 
Benang 

TFO 

4.4 
Memasukan 
benang lurus 
dengan tensor 

Operator 
memasukan 
benang tidak 
lurus dengan 
tensor

A3 
Over twist, 
beda 
tegangan 

Immediate L - 
Melakukan 
pemeriksaan 
kembali. 

6.1 
Memeriksa 
kebersihan 
mesin 

Operator tidak 
memeriksa 
kebersihan 
mesin 

C1 

Benang 
menjadi 
kotor dan 
rapuh 

Immediate H ! 

Menggiatkan 
kedisiplinan 
operator 
melalui 
pengarahan, 
menempel 
tanda 
perhatian di 
area kerja

6.3 
Memeriksa 
kondisi 
silinder 

Operator kurang 
teliti dalam 
memeriksa 
kondisi silinder.

C4 

Silinder 
yang cacat 
tidak 
tereliminasi

None H ! 

Menggunakan 
checklist 
pemilihan 
silinder.

6.7 
Memposisikan 
alur benang 
sesuai jalur 

Operator 
memposisikan 
alur benang 
keluar dari jalur.

A3 

Kualitas 
kekuatan 
benang 
berkurang

Immediate H ! 
Memposisikan 
alur benang 
dengan teliti. 

7.1 

Memeriksa 
kembali alur 
benang pada 
tiap silinder 

Operator kurang 
teliti dalam 
melakukan 
pemeriksaan 
kembali alur 
benang.

C4 

Benang 
yang keluar 
jalur tidak 
terdeteksi 

Immediate M - 

Pemeriksaan 
dilakukan 
oleh 2 
operator. 

7.2 

Membersihkan 
potongan 
benang yang 
ada di mesin 

Operator tidak 
membersihkan 
potongan 
benang yang 
ada di mesin.

A8 
Mesin 
menjadi 
kotor 

Immediate M - 

Diberikan 
pengingat 
yang di 
tempel pada 
area kerja.

7.4 

Memancing 
kembali 
benang yang 
putus 

Operator 
melewatkan 
benang yang 
putus.

A8 
Benang 
tidak 
terproses 

Immediate M - 
Melakukan 
pemeriksaan 
dengan teliti. 

8.1.1 

Memperbaiki 
posisi alur 
benang yang 
keluar jalur 

Operator tidak 
memperbaiki 
alur benang. 

A8 

Kualitas 
kekuatan 
benang 
berkurang 

None M ! 

Diberikan 
pengingat 
yang di 
tempel pada 
area kerja.

 

Proses 
Stasiun 
Kerja 

No 
Tugas 

Tugas 
Deskripsi 

Error 
Mode 
Error 

Konsekuensi Pemulihan P C Strategi 

Penggintiran 
Benang 

TFO 8.3 

Mengganti 
silinder 
baru saat 
ada benang 
yang putus

Operator 
tidak 
mengganti 
silinder, 
melainkan 

A5 
Kekuatan 
benang 
berkurang 

None H ! 

Diberikan 
pengingat 
yang di 
tempel pada 
area kerja
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hanya 
melilitkan 
benang 
pada 
silinder 
lama.

8.4 

Mengangkat 
silinder saat 
benang 
habis 
duluan 

Operator 
telat 
mengangkat 
silinder. 

A2 

Silinder 
kotor dan 
cacat karena 
tergesek 
dengan 
drum

None M ! 
Meningkatkan 
pengontrolan 
proses 

10.2 

Menata 
benang di 
trolley 
sesuai hasil 
kondisi 
benang

Operator 
kurang teliti 
dalam 
menata 
benang. 

S2 

Benang 
normal dan 
benang 
abrnormal 
tercampur 

Immediate M ! 
Melakukan 
pemeriksaan 
kembali 

Pemanasan 
Benang 

VHS 2.3 
Memeriksa 
temperatur 
awal mesin 

Operator 
tidak 
memeriksa 
temperatur 
awal mesin.

A8 
Suhu mesin 
tidak standar 

None L ! 
Menggunakan 
checklist 
kegiatan 

Persiapan 
beam 

Sectional 
warper 

5 
Menarik 
sambungan 
benang 

Operator 
menarik 
sambungan 
benang 
terlalu 
kencang.

A4 
Benang 
rapuh 

None H ! 

Memasang 
tanda 
peringatan di 
sekitar area 
kerja 

11.2 
Mengontrol 
kondisi 
beam 

Operator 
kurang teliti 
dalam 
mengontrol 
kondisi 
beam.

C2 

Beam 
longgar 
tidak 
terdeteksi 

Immediate L - 
Melakukan 
pemeriksaan 
kembali 

Cucuk 
Benang 

Reaching 

5.1 
Mengecek 
kondisi 
beam  

Operator 
kurang teliti 
dalam 
mengecek 
kondisi 
beam.

C4 

Beam yang 
terdapat 
cacat 
digunakan 

None M ! 
Melakukan 
pemeriksaan 
kembali 

5.3 
Memasang 
piringan 
beam 

Operator 
memasang 
piringan 
beam 
dengan 
asal. 

A5 

Kekuatan 
benang 
berkurang 
karena 
tergesek 
dengan 
piringan 
yang aus

None H ! 

Melakukan 
pemeriksaan 
kembali, 
menempelkan 
tanda 
peringatan di 
sekitar area 
kerja.

 
Berdasarkanhasil pengolahan data SHERPA diperoleh 20potensi error pada kegiatan yang 

dapat berpengaruh terhadap kualitas kekuatan lusi dari keseluruhan aktivitas pada proses persiapan 
di 5 stasiun kerja.Pada proses penggulungan benang terdapat 4 tugas yang memiliki potensi error, 
11 tugas pada proses penggintiran benang, 1 tugas pada proses pemanasan benang, 2 tugas pada 
proses persiapan beam, dan 2 tugas pada proses cucuk benang.  

Jenis error terbagi ke dalam 13 kesalahan tindakan (action error), 5 kesalahan pada saat 
pemeriksaan (checking error), dan 2 kesalahan dalam pemilihan (selection error). Potensi error yang 
paling banyak terjadi adalah pada proses penggintiran benang pada stasiun kerja Twisting for One 
(TFO) dengan jumlah potensi error sebanyak 11 deskripsi error. Secara keseluruhan, terdapat 6error 
yang memiliki probabilitas high, 11 error dengan probabilitas moderate, dan 3 error dengan 
probabilitas low.Tugas yang memiliki potensi error dengan probabilitas high terdiri dari 4 tugas pada 
proses penggintiran benang di stasiun kerja TFO, 1 tugas pada proses persiapan beam, dan 1 tugas 
pada proses cucuk benang. 

Pada tugas (6.1), sesuai dengan SOP, operator harus memeriksa kondisi kebersihan mesin 
sebelum proses twisting dimulai untuk memastikan peralatan yang akan digunakan dalam prosesnya 
dalam keadaan bersih. Potensi error yang dimiliki tugas (6.1) yaitu operator tidak memeriksa 
kebersihan mesin, sehingga mode error yang sesuai adalah pemeriksaan dihilangkan (C1). Kondisi 
mesin yang kurang kebersihannya dapat membuat benang yang diproses terkena kotor hingga 
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berpotensi rapuh. Kesalahan berupa operator tidak memeriksa kondisi kebersihan masih sering 
terjadi, hal ini disebabkan oleh operator yang kurang disiplin, operator mengejar target produksi 
sehingga membuat operator terburu-buru untuk melakukan tugas selanjutnya dan mengabaikan 
kondisi kebersihan mesin. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan untuk error pada tugas (6.1) yaitu 
dengan menggiatkan kedisplinan operator melalui pengarahan pada saat briefing dan memasang 
tanda pengingat berupa visual display di area kerja.  

Pada tugas (6.3) yaitu memeriksa kondisi silinder, terdapat potensi error berupa operator 
kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan kondisi silnder, sehingga termasuk ke dalam mode error 
pemeriksaan salah pada objek yang benar (C4). Jika error terjadi dapat menyebabkan silinder yang 
terdapat cacat tidak tereliminasi hingga dapat digunakan. Silinder merupakan salah satu komponen 
penting dari proses twisting karena bersentuhan langsung dengan benang yang dilakukan proses 
penggintiran. Jika silinder yang digunakan terdapat cacat dan mengalami gesekan dengan benang 
maka dapat mengurangi kualitas kekuatan benang. Strategi perbaikan yang dapat dilakukan untuk 
error tersebut yaitu dengan menggunakan checklist dalam pemeriksaan silinder agar operator lebih 
teliti dalam memilih silinder sesuai dengan kriteria yang ditentukan.Pada tugas (8.3) sesuai dengan 
SOP jika terdapat benang yang putus, operator harus mengganti silinder pada benang yang putus 
tersebut dengan silinder yang baru. Potensi error yang ada yaitu operator tidak mengganti silinder 
melainkan hanya melilitkan benang pada silinder lama, sehingga dipilih mode error berupa operasi 
tidak benar (A5). Kesalahan ini disebabkan olehtingkat disiplin operator yang rendah dalam menaati 
prosedur karena operator menganggap cara yang dilakukannya lebih mudah, selain itu tidak adanya 
informasi di sekitar area kerja mengenai hal-hal penting yang seharusnya dilakukan sesuai SOP.  

KESIMPULAN 
Teridentifikasi 20 potensi error yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kekuatan benang 

lusi di 5 stasiun kerja pada tahap persiapan weaving dengan rincian 65% kesalahan tindakan (action 
error), 25% kesalahan dalam pemilihan (checking error), dan 10% kesalahan dalam pemilihan 
(selection error). Potensi error yang paling banyak ditemukan adalah pada kegiatan di stasiun kerja 
Twisting for One (TFO) sebanyak 11 error dimana proses ini merupakan proses untuk mendapatkan 
benang lebih kompak dan kuat.Error yang terjadi pada umumnya karena kurangnya kedisplinan 
operator dalam menjalankan prosedur dan kurangnya informasi tertulis di sekitar area kerja.  
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Abstrak 
Operator divisi pengelasan pada PT. Gerbang Saranabaja banyak melibatkan kegiatan fisik, yang dapat 
menimbulkan risiko musculoskeletal disorder karena postur tubuh saat bekerja tidak ergonomis. Hal ini 
berdampak pada penurunan produktivitas karyawan yang pada akhirnya merugikan bagi perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan perbaikan sistem kerja pada operator pengelasan PT. 
Gerbang Saranabaja. Potensi adanya risiko musculoskeletal disorder ini diketahui berdasarkan hasil 
analisis dari kuesioner Quick Exposure Checklist (QEC) dan Nordic Body Map (NBM) yang telah dilakukan 
pada penelitian pendahuluan. Hasil dari QEC menunjukkan stasiun kerja pengelasan memiliki exposure 
level tertinggi yaitu 84%, yang artinya kondisi kerja dalam keadaan tidak aman. Hasil dari kuisioner NBM 
menunjukkan operator pengelasan mengalami keluhan keluhan di beberapa bagian tubuh seperti leher, 
pinggang, dan bokong. Untuk itu perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut agar pekerja 
merasa nyaman dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan sistem kerja dengan 
menggunakan tools checklist sistem kerja untuk mengurangi risiko musculoskeletal disorders. Identifikasi 
lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan tools ergonomi yaitu Rapid Entire Body Assesment (REBA) 
kepada ke-sepuluh operator pengelasan. Hasil dari perhitungan REBA, diketahui modus skor reba dari ke-
sepuluh operator yaitu 9, yang berarti musculoskeletal disorders berada pada level tinggi. Usulan perbaikan 
berdasarkan hasil identifikasi sistem kerja yaitu berupa rekayasa teknik, dan rekayasa manajeman. 
Rekayasa teknik dilakukan dengan cara perancangan alat bantu berupa meja kerja yang adjustable, 
sedangkan rekayasa manajemen berupa pengawasan yang intensif untuk mencegah terjadinya risiko sakit 
akibat kerja. Hasil dari rancangan meja kerja akan di implementasikan untuk membandingkan skor REBA 
sebelum dan sesudah perbaikan. Hasil perbaikan menunjukkan bahwa risiko musculoskeletal disorders 
operator pengelasan berkurang, dimana sebelum perbaikan nilai REBA adalah 9, setelah implementasi 
menggunakan meja kerja adjustable nilai REBA menjadi 3, yang artinya level risiko musculoskeletals 
disorders menjadi rendah. Hasil dari implementasi pengawasan yang intensif yang dilakukan selama 3 hari 
yaitu 70% operator pengelasan sudah memakai Alat Pelindung Diri lengkap pada hari pertama, 80% pada 
hari kedua, dan 90% pada hari ketiga.  
Kata kunci: Musculoskeletal disorders, QEC,  Nordic Body Map,Sistem Kerja, REBA. 
 
Pendahuluan 

Berdasarkan dari masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian yang diangkat merupakan 
perbaikan sistem kerja untuk mengurangi risiko MusculoskeletalDisorders. Pada Gambar 1. 
menunjukan postur kerja aktivitas pengelasan yang dilakukan operator. Pada saat melakukan 
pengelasan operator tidak menggunakan alat bantu seperti meja atau kursi saat bekerja, pekerjaan 
tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini menjadi indikasi awal terjadinya permasalahan 
postur. 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk memberikan suatu usulan perbaikan sistem kerja 
yang baru pada stasiun kerja pengelasan pada PT. Gerbang saranabaja. Sistem kerja yang diteliti 
fokus pada empat komponen yaitu manusia, metode, peralatan, dan lingkungan. Penelitian perlu 
dilakukan untuk memberikan suatu usulan perbaikan sistem kerja yang baru pada stasiun kerja 
pengelasan pada PT. Gerbang saranabaja. Sistem kerja yang diteliti fokus pada empat komponen 
yaitu manusia, metode, peralatan, dan lingkungan. Pada Tabel 1. menunjukkan rekapitulasi exposure 
score dari 5 stasiun kerja yang diamati. Keluhan yang dirasakan oleh operator setelah bekerja 
terdapat pada Gambar 2. 
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Gambar 1 Gerakan Proses pengelasan baja Operator 1 

Tabel 1. Rekapitulasi Exposure Level Operator Pada 5 Stasiun Kerja 

Stasiun Kerja Exposure Level Tindakan 

Cutting 25,93% Aman 
Welding 83,96% Dilakukan penelitian dan perubahan secepatnya
Rolling 23,45% Aman 

Assembling 27,2% Aman 
Painting 33,3% Aman 

 

Dari hasil perhitungan exposure level yang ditunjukkan pada tabel 1.2 di stasiun kerja pada 
PT.Gerbang Saranabaja, didapat nilai exposure level berada pada range >70%. Hal ini menunjukkan 
perlu diadakannya penelitian lebih lanjut, dan dilakukan suatu perubahan secepatnya pada stasiun 
kerja welding. 

 

 

Gambar 2. Hasil Rekapitulasi Kuisioner Nordic Body Map 

Berdasarkan grafik hasil kuesioner Nordic Body Map pada Gambar 1.3, terdapat keluhan 
yang dirasakan oleh operator pada bagian tubuh tertentu. Persentase keluhan yang dirasakan akan 
bertambah jika dilakukan dalam jangka waktu panjang. Bagian tubuh yang berpotensi keluhan akibat 

No Keluhan Persentase
1 Sakit pada leher bagian bawah 90
2 Sakit pada pinggang 90
3 Sakit pada bokong 90
4 Sakit pada pantat 90
5 Sakit pada leher bagian atas 80
6 Sakit pada bagian punggung 80
7 Sakit pada tangan bagian kanan 80
8 Sakit pada lutut kiri 80
9 Sakit pada lutu kanan 80
10 Sakit pada Betis kiri 80
11 Sakit pada betis kanan 80
12 Sakit pada kaki kiri 80
13 Sakit pada kaki kanan 80
14 Sakit pada pergelangan tangan kanan 70
15 Sakit pada tangan bagian kiri 70
16 Sakit pada pergelangan kaki kiri 70
17 Sakit pada pergelangan kaki kanan 70
18 Sakit pada bahu kiri 60
19 Sakit pada bahu kanan 60
20 Sakit pada pergelangan tangan kiri 60
21 Sakit pada paha kiri 50
22 Sakit pada paha kanan 50
23 Sakit pada lengan atas bagian kiri 20
24 Sakit pada lengan atas bagian kanan 20
25 Sakit pada lengan bawah bagian kiri 20
26 Sakit pada lengan bawah bagian kanan 20
27 Sakit pada siku kiri 10
28 Sakit pada siku kanan 10
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pekerjaan yang dilakukan adalah leher bagian atas, leher bagian bawah, bahu kiri dan kanan, 
pinggang, belakangpinggul, punggung, pergelangan tangan kiri, pergelangan tangan kanan, 
pergelangan kaki kiri, dan pergelangan kaki kanan, lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri dan kaki kanan. 
 
Studi Pustaka 

Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan 
oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban 
statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa 
kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon [1]. 

QEC (Quick Exposure Checklist) adalah metode yang digunakan untuk menilai secara cepat 
risiko Work-Related Musculoskeletal disorders (WMSDs) atau gangguan otot rangka yang 
berhubungan dengan pekerjaan [2]. QEC merupakan metode yang dapat digunakan untuk 
mengetahui risiko musculoskeletal disorders yang menitikberatkan pada tubuh bagian atas, yaitu 
punggung, leher, bahu, dan pergelangan tangan. Metode ini memiliki kelebihan yaitu 
memepertimbangkan kondisi pekerja dari sudut pengamat dan operator yang diamati[3]. 

Nordic Body Map merupakan salah satu metode pengukuran subjektif untuk mengukur rasa 
sakit otot para pekerja [4].  

REBA (Rapid Entire Body Assessment) adalah suatu metode dalam bidang ergonomi yang 
digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki 
seorang pekerja. REBA digunakan sebagai alat analisis aktivitas kerja[3]. 

Sistem kerja merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, peralatan, bahan dan 
lingkungan. Keseluruhannya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam proses produksi. 
Tujuan analisa sitem kerja adalah untuk mengkaji berbagai aspek sistem kerja dan cara 
merancangnya, untuk mendapatkan sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien [5]. 

Perancangan dan pengembangan produk adalah aktivitas yang membutuhkan kontribusi 
hampir semua bagian dalam perusahaan [6]. Bagian terpenting dalam perancangan dan 
pengembangan produk yaitu, pemasaran, perancangan dan manufaktur. 
 
Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian, dimulai dengan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan 
adalah tahap awal untuk melakukan identifikasi pada permasalahan yang ada pada PT Gerbang 
Saranabaja, yaitu berupa observasi, wawancara, dan menyebar kuisioner. Pengumpulan data didapat 
dari perusahaan melalui penelitian di lapangan secara langsung. Sumber data penelitian terdiri atas 
sumber data sekunder dan primer data sekunder. Data sekunder yaitu data umum perusahaan, produk 
yang dihasilkan, urutan proses produksi, dan struktur organisasi. Sedangkan untuk data primer 
berupa dokumentasi proses pengelasan.  

Pengolahan data pertama dengan mengidentifikasi sistem kerja yang ada menggunakan tools 
checklist sistem kerja. Selanjutnya didapatkan hasil identifikasi sistem kerja pada stasiun pengelasan 
yang tidak ergonomis. Pengolahan data selanjutnya yaitu mengidentifikasi risiko musculoskeletal 
disorders dengan menggunakan metode REBA kepada ke-sepuluh operator pengelasan. Setelah 
dilakukan identifikasi pengolahan data dengan checklist sistem kerja, dan REBA. Hasil dari 
pengolahan data kemudian di analisis untuk memberikan suatu usulan perbaikan sistem kerja. Usulan 
perbaikan sistem kerja tersebut yaitu dengan cara perancangan dan pengembangan produk. Setelah 
merancang produk, selanjutnya usulan tersebut diimplementasikan menggunakan software CATIA, 
untuk mengetahui tingkat musculoskeletal disorders sebelum dan sesudah perbaikan dengan metode 
REBA. Setelah mengimplementasikan usulan perbaikan maka dapat diberikan kesimpulan dari 
penelitian dan saran kepada perusahaan.  
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Hasil dan Pembahasan 

Tabel 2. Evaluasi Sistem Kerja Yang Tidak Ergonomis 

No 
Elemen Sistem 

Kerja 
Evaluasi Sistem Kerja Yang Tidak Ergonomis 

1 Peralatan 

1. Belum ada peralatan untuk mengurangi risiko ergonomi 

2. Peralatan untuk operator kurang lengkap. 

3. Tidak ada meja untuk meletakkan material. 

4. Tinggi penyangga material rendah 
2 Manusia 1. Postur kerja operator tidak ergonomis saat bekerja 

3 Metode 
1. Terdapat banyak pekerjaan yang repetitif. 
2. Pengelasan membutuhkan tenaga dan ketelitian yang besar. 

4 Lingkungan Kerja 
1. Tingkat kebisingan tinggi mencapai 92dB. 

2. Lingkungan kotor dan berdebu 
 
Identifikasi Risiko Musculoskeletals Disorders Dengan REBA 

Metode REBA digunakan untuk menghitung risiko musculoskeletal disorders, yang 
disebabkan oleh postur kerja operator, yaitu pada bagian leher, badan/punggung, kaki, lengan atas, 
lengan bawah dan pergelangan tangan. Hasil dari perhitungan REBA, diketahui modus skor reba dari 
ke-sepuluh operator yaitu 9, yang berarti musculoskeletal disorders berada pada level tinggi dan perlu 
tindakan secepatnya. Tabel 3. berisi rekapitulasi reba pada kesepuluh operator. 
 

Tabel 3. Rekapitulasi REBA pada kesepuluh operator. 
Operator Skor Tingkat Risiko Tindakan 

1 8 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 
2 9 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 
3 9 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 
4 9 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 
5 12 Sangat Tinggi Perlu Tindakan Sekarang Juga 
6 10 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 
7 11 Sangat Tinggi Perlu Tindakan Sekarang Juga 
8 9 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 
9 11 Sangat Tinggi Perlu Tindakan Sekarang Juga 
10 10 Tinggi Perlu Tindakan Secepatnya 

 
Usulan Perbaikan Sistem Kerja Untuk Mengurangi Risiko Musculoskeletal disorder 
 Berdasarkan hasil dari identifikasi sistem kerja pada operator divisi pengelasan, dapat 
disimpulkan bahwa operator divisi pengelasan memiliki risiko terkena musculoskeletal disorders. 
Hasil rekapitulasi dari pengolahan data dan usulan perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Analisis Risiko Musculoskeletal disorders dan Usulan Perbaikan Sistem Kerja 
Metode Hasil Identifikasi Risiko Ergonomi Usulan Perbaikan 

Nordic Body Map 90% operator mengalami keluhan sakit Perancangan Meja yang adjustable 

REBA 
Modus Skor Reba dari kesepuluh operator 
adalah 9. 

Perancangan Meja yang adjustable 

Checklist Sistem 
Kerja 

Sistem Kerja pada Peralatan dan 
Lingkungan tidak ergonomis 

Perancangan Meja yang adjustable 
Pemakaian Alat pelindung diri 
berupa ear plug 

QEC Exposurel Level 84% Perancangan Meja yang adjustable 
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Perancangan dan Pengembangan Produk Usulan 
 

Tabel 5. Penguraian Pernyataan Misi Operator 

MISSION STATEMENT

1 Product Description 
alat bantu meja kerja yang adjustable yang dapat membantu 
operator pengelasan dalam bekerja dan dapat mengurangi 
risiko Musculoskeletal disorders 

2 Keunggulan Produk Dapat adjustable dalam penggunaan, memiliki material kokoh, 
dapat menahan beban berat, dan mudah digunakan 

3 Primary Market Operator pengelasan PT.Gerbang Saranabaja 
4 Asumsi Ukuran meja sesuai dengan data antropometri operator. 

5 Stakeholder 

User       : Operator Pengelasan

Pekerja   : Operator PT.Gerbang Saranabaja
Supplier  : Manager Produksi PT.Gerbang Saranabaja 

 
Tabel 6. Tingkat Kepentingan dari Pernyataan Operator 

No Pernyataan Tingkat Kepentingan 

1 
Meja dapat membantu pengelasan dan mengurangi risiko 
msds 

5 

2 Meja dibuat penahan agar benda tidak bergeser 5 
3 Meja dapat digunakan adjustable 5 
4 Meja dioperasikan semudah mungkin 5 
5 Meja didesign sesuai dengan antropometri operator 5 
6 Meja dapat disesuaikan ketinggiannya. 5 

7 
Meja yang luas permukaannya dapat diatur sesuai ukuran 
material 

4 

8 Meja diberikan alas agar tidak merusak material 4 
9 Meja dibuat dari material yang kokoh. 5 

10 Meja mempunyai kekuatan untuk menahan beban. 5 
11 Meja diberikan hidrolik untuk mengatur ketinggian 4 
12 Meja dibuat memiliki laci  3 
13 Meja diberikan roda agar mudah dipindahkan 4 

 
Tahapan selanjutnya adalah pemilihan konsep produk. terdiri 2 tahap yaitu penyaringan 

konsep (screening concept) dan Penilaian konsep (scoring concept). Berdasarkan perhitungan 
penyaringan konsep didapatkan 3 konsep terpilih yaitu konsep 9, 10 dan 11. Lalu setelah 3 konsep 
didapatkan dilakukan scoring concept, hasil didapatkan bahwa konsep 9 adalah konsep terpilih. 

Desain Produk untuk meja yang digunakan untuk usulan perbaikan adalah meja yang 
adjustable yang dapat diatur tinggi, panjang dan lebar nya, yang dapat disesuaikan oleh operator 
pengelasan. Data antropometri digunakan untuk menentukan dimensi yang tepat dalam tahap 
merancang alat bantu meja adjustable yang baik bagi operator pengelasan. Gambar 3. menunjukkan 
desain dari meja yang adjustable, yang dilengkapi dengan dimensi ukuran meja tersebut. Meja 
adjustable memiliki panjang 450cm yang dapat bertambah panjang hinga 700 cm, sedangkan lebar 
meja yaitu 150 cm yang dapat bertambah panjang menjadi 250cm, untuk tinggi meja yaitu 100 cm 
yang dapat dinaikkan menjadi 120 dan diturunkan menjadi 20 cm. 
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Gambar 3. Desain Meja 2D 

 
Berdasarkan hasil perhitungan REBA setelah Implementasi dengan software CATIA 

didapatkan nilai skor REBA yaitu 3, yang memiliki arti tingkat risiko musculoskeletal disorders 
berada pada tingkat rendah.  

 

 
 

Gambar 4. Postur Kerja Setelah Usulan Perbaikan 
 
Implementasi Usulan Perbaikan terhadap pengawasan penggunaan Alat Pelindung Diri 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 3 hari percobaan (9-11 Juli 2018) dengan melakukan 
pengawasan terhadap operator pengelasan selama bekerja. Pengawasan dilakukan dengan berkeliling 
di lantai produksi bersama dengan manager HSE, dengan membawa checklist penggunaan APD, 
Hasil Implementasi berdasarkan rekapitulasi checklist ke sepuluh operator pengelasan selama 3 hari 
percobaan, didapat 70% operator pengelasan sudah memakai Alat Pelindung Diri lengkap pada hari 
pertama, 80% pada hari kedua, dan 90% pada hari ketiga. Hasil tersebut sangat baik, karena pada 
sebelum implementasi atau dilakukan pengawasan yang intensif, semua operator tidak memakai Alat 
Pelindung Diri Ear Plug pada saat proses pengelasan. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Gerbang Saranabaja, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil checklist sistem kerja yang dilakukan pada stasiun kerja welding, diketahui 

bahwa sistem kerja yang tidak ergonomis dan menimbulkan risiko musculoskeletal disorders 
adalah pada bagian peralatan dan lingkungan kerja.  

2. Operator pengelasan pada PT. Gerbang Saranabaja terindikasi risiko musculoskeletal 
disorders, yang dibuktikan dari hasil perhitungan dengan menggunakan tools ergonomi yaitu 
Quick Exposure Checklist (QEC) dengan exposure level 84%, Nordic Body Map 
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(NBM)dengan 90% persentase keluhan pada leher, pinggang, dan bokong, dan REBA dengan 
nilai REBA 9 yang berarti risiko tinggi. 

3. Berdasarkan hasil dari identifikasi sistem kerja, maka didapat usulan perbaikan sistem kerja 
yaitu, rekayasa teknik dengan mengganti alat lama berupa penyangga dengan alat baru yang 
ergonomis berupa meja kerja adjustable.Hasil rancangan meja kerja tersebut di 
implementasikan menggunakan software CATIA, dan didapatkan bahwa risiko 
musculoskeletal disorders operator pengelasan berkurang, yang sebelumnya nilai REBA 
adalah 9, setelah menggunakan meja kerja adjustable nilai REBA menjadi 3. Usulan Perbaikan 
Sistem Kerja dengan Rekayasa Manajemen yaitu Pengawasan yang intensif terhadap 
pemakaian APD. Hasil rekapitulasi checklist  APD didapat 70% operator pengelasan sudah 
memakai Ear Plug pada hari pertama, 80% pada hari kedua, dan 90% pada hari ketiga. 
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Abstrak 
CV Sufaz Engineering merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dalam hal 
dies maker dan stamping part.Jumlah operator yang terbatas, jam kerja, jam lembur, posisi dan cara kerja, 
aktivitas kerja, target produksi, kondisi lingkungan kerja menjadi penyebab timbulnya beban kerja fisik dan 
mental pada operator. Objek dalam penelitian ini adalah 15 orang operator yang terbagi menjadi 4 
divisiyaitu divisi machining, divisi assembly, divisi stamping dan divisi spot. Pada penilaian beban kerja fisik 
dengan cara mengukur denyut nadi operator dan melakukan pengolahan data menggunakan Metode 
Cardiovascular Loadmaka terdapat 7 dari 15 orang operator memiliki nilai %CVL diatas 30% dan memiliki 
kategori terjadi kelelahan serta dibutuhkannya perbaikan dalam sistem kerja. Pengukuran beban kerja 
mental dilakukan denganpenyebaran kuisioner NASA-TLX dan pengolahan data dilanjutkan dengan 
perhitungan pairwise comparisonuntuk mendapatkan nilai bobot yang konsisten maka hasilnya 15 orang 
operator memiliki kategori beban kerja mental tinggi.  
Kata kunci: Beban Kerja Fisik, Cardiovascular Load, Beban Kerja Mental, NASA-TLX, Pairwise 

Comparison 
 
Pendahuluan 

Adanya permasalahan beban kerja pada operatordisebabkan olehtingginya jumlah target 
produksi yangmenuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan produktivitasnya dan menerapkan 
sistem lembur,posisi dan cara kerja operator,operator yang melakukan tugas ganda untuk 
menggantikan tugas operator lain yang berhalangan hadir karena perusahaan tersebut hanya memiliki 
jumlah operator yang terbatas dan faktor jam kerja perusahaan. Aktivitas kerja seperti operator harus 
konsentrasi dalam mengoperasikan mesin produksi, melakukan inspeksi secara visual, pembuatan 
dies, perakitan dies, pembuatan komponen, pengelasan komponen, pengangkatan komponen yang 
telah selesai diproduksi ke gudang dan pengepakan produk.Aktivitas kerja yang dilakukan oleh 
operator bersifat monotondan dalam durasi waktu kerja yang lama.Hal-hal tersebut dapat 
menimbulkan gejala peningkatan beban kerja fisik dan mental yang dirasakan oleh operator. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui tingkat beban kerja fisik dan mental 
operator.  

 
Studi Pustaka 

Beban kerja adalah tanggung jawab dan usaha yang harus dilakukan oleh seorang pekerja 
dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap suatu tuntutan tugas. Beban kerja itu sendiri muncul 
karena adanya tuntutan akan suatu tugas terhadap seorang pekerja yang melebihi dari batas 
kemampuannya. Permasalahan beban kerja dibagi menjadi 2 kategori yaitu beban kerja fisik dan 
beban kerja mental. Beban kerja fisikmuncul akibat dari kerja fisik yang melebihi dari batas 
kemampuan fisik seorang pekerja dalam menyelesaikan suatu tugas. Beban kerja mental dapat terjadi 
pada diri seorang pekerja terutama dalam menghadapi situasi yang tidak direncanakan, membuat 
suatu keputusan, tanggung jawab terhadap tugas dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar[1].  

Faktor yang mempengaruhi beban kerja terbagi ke dalam 2 bagian yaitu faktor eksternal dan 
faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh seorang pekerja. 
Contohnya adalah seperti tugas yang bersifat fisik dan mental, kondisi lingkungan kerja dan 
organisasi kerja. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh pekerja karena 
adanya reaksi perubahan dalam tubuh akibat dari beban kerja eksternal. Contohnya adalah kondisi 
kesehatan pekerja, jenis kelaminm umur, berat badan, lama masa kerja, motivasi, kepercayaan, 
keinginan, kepuasan, performansi dan lain-lain[2].  
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Pengukuran beban kerja fisik dilakukan dengan cara pengukuran secara tidak langsung yaitu 
menggunakan Metode Cardiovascular Load. Pengukuran beban kerja fisik yang dialami oleh 
seorang pekerja dapat dilakukan dengan cara mengukur denyut jantung. Hal tersebut dapat dilakukan 
karena semakin berat kerja fisik yang dilakukan oleh seorang pekerja maka semakin berat pula kerja 
jantung yang ditandai dengan kenaikan denyut jantung[1].Pada umumnya, dalam dunia industri 
pengukuran denyut jantung umum untuk digunakan dalam pengukuran beban kerja fisik karena 
mudah dalam penggunaannya, cepat, murah, mempertimbangkan faktor lainnya seperti kondisi 
pekerja,stress, posisi kerja, suhu udara lingkungan kerja dan konsumsi energi[3]. 

Pengukuran beban kerja mental menggunakan metode pengukuran subjektif dengan Metode 
NASA-TLX. Pengukuran ini berdasarkan dari penilaian subjektif dari seorang pekerja  atau persepsi 
terhadap beban kerja yang mereka lakukan. Dalam pengukuran beban kerja mental, NASA TLX 
memiliki 6 indikator dalam menentukan beban kerja mental yang terdapat pada pekerja, diantaranya 
adalah Kebutuhan Mental, Kebutuhan Fisik, Kebutuhan Waktu, Performansi, Tingkat Frustasi dan 
Tingkat Usaha[1].  

Beban kerja yang berlebihan dapat berakibat buruk terhadap kesehatan, kualitas dan 
perfomansi kerja. Dampak dari beban kerja yang berlebihan ditandai dengan kelelahan, peningkatan 
kesalahan dalam mengambil keputusan, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, penurunan 
waktu reaksi dan peningkatan potensi kecelakaan kerja[1].  

Metodologi Penelitian 

Pada penelitian ini, pengukuran beban kerja terbagi ke dalam 2 bagian yaitu pengukuran 
beban kerja fisik dan beban kerja mental.Pada pengukuran beban kerja fisik data yang dibutuhkan 
adalah data denyut nadi kerja dan data denyut nadi istirahat operator.Berdasarkan dari data yang telah 
diperoleh tersebut kemudian diolah lebih lanjut dengan menggunakan Metode Cardiovascular Load. 
Metode tersebut bertujuan untuk menentukan %CVLdalam penentuan kategori beban kerja fisik 
operator dan mengambil tindakan perbaikan sistem kerja apabila terdapat operator yang memiliki 
kelelahan beban kerja fisik.  

Pada pengukuran beban kerja mental dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner NASA-
TLX kepada 15 orang operator. Operator tersebut kemudian melakukan tahap pembobotan dengan 
cara memilih salah satu indikator berpasangan dengan total adalah 15 pasang. Oleh karena itu, 
dilakukan penyebaran kuisioner pairwise comparisonkepada 1 orang operator yang telah 
berpengalaman. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil Pengukuran Beban Kerja Fisik 

Pengukuran beban kerja fisik bertujuan untuk mengetahuinilai %CVL dan kategori beban 
kerja fisik dari 15 orang operator di CV Sufaz Engineering. Pengukuran denyut nadi operator 
dilakukan selama 5 hari kerja, dimana dalam 1 hari terbagi ke dalam 4 kali pengukuran denyut nadi 
kerja. Pengukuran denyut nadi kerja dilakukan pada pukul 09.00 WIB, 10.00 WIB, 11.00 WIB dan 
12.00 WIB sedangkan pengukuran denyut nadi istirahat dilakukan pada pukul 08.00 WIB. Tabel 1 
adalah tabel rekapitulasi hasil perhitungan beban kerja fisik menggunakan Metode Cardiovascular 
Load. Berdasarkan dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa 15 orang operator yang menjadi objek penelitian 
memiliki usia dan rata-rata denyut nadi kerja yang berbeda. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa 
terdapat 7 dari 15 orang operator memiliki nilai %CVL diatas 30% dengan kategori diperlukannya 
perbaikan dalam sistem kerja. Operator yang memiliki nilai %CVL diatas 30% diantaranya adalah 3 
orang operator bagian machining dan 4 orang operatorbagian stamping. Perbedaan nilai %CVL dari 
15 orang operator tersebutdapat disebabkan oleh jenis pekerjaan, usia, kondisi lingkungan kerja dan 
posisi serta cara kerja yang dilakukan. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Beban Kerja Fisik 

Divisi No Nama Operator Umur (Tahun) %CVL Keterangan 

Bagian Machining 

1 Supriyo 34 30.03 Diperlukan Perbaikan 

2 Heri 31 30.17 Diperlukan Perbaikan 

3 Agus Godri 40 30.05 Diperlukan Perbaikan 

4 Hartono 29 27.71 Tidak Terjadi Kelelahan 

5 Adi S 27 25.04 Tidak Terjadi Kelelahan 

Bagian Assembly 

1 Nasrulloh 29 24.75 Tidak Terjadi Kelelahan 

2 Sukandar 40 26.99 Tidak Terjadi Kelelahan 

3 M Dedi 35 27.19 Tidak Terjadi Kelelahan 

Bagian Stamping 

1 Wijaya K 36 30.04 Diperlukan Perbaikan 

2 Radiman 35 30.07 Diperlukan Perbaikan 

3 Heru D 33 30.06 Diperlukan Perbaikan 

4 Nopi Sumardi 31 30.23 Diperlukan Perbaikan 

5 Hari 34 28.26 Tidak Terjadi Kelelahan 

Bagian Spot 
1 Laing Nur 30 25.81 Tidak Terjadi Kelelahan 

2 Riyo D 32 23.97 Tidak Terjadi Kelelahan 

 
   
Hasil Pengukuran Beban Kerja Mental 

Pengukuran beban kerja mental terhadap 15 orang operator bertujuan untuk mengetahui 
kategori beban kerja mental dirasakan oleh operator menggunakan Metode NASA-TLX. Pengukuran 
menggunakan metode tersebut bersifat subjektif dimana operator diminta untuk memberikan 
penilaian atas pekerjaan yang mereka lakukan.Metode NASA-TLX dinilai tidak memberikan 
konsistensi logis pada setiap jawaban kuisioner pada tahap pembobotan. Oleh karena itu, dalam hal 
pengukuran beban kerja mental penting untuk dilakukan uji konsistensi dengan menggunakan 
paiwise comparison. Berikut adalah tabel nilai eigen vektor normalitas untuk bagian machining, 
bagian assembly, bagian stamping dan bagian spot : 

Tabel 2Nilai Eigen Vektor Normalitas 

Indikator 

Nilai Eigen Vektor Normalitas 

Operator 
Bagian 

Machining 

Operator 
Bagian 

Assembly 

Operator 
Bagian 

Stamping 

Operator 
Bagian 

Spot 

KM 0.40420549 0.359384 0.301645 0.359703 

KF 0.23675687 0.077332 0.303906 0.190895 

KW 0.09059073 0.0564 0.181989 0.154437 

P 0.05425851 0.218051 0.06336 0.063008 

TU 0.15495854 0.155001 0.058438 0.139024 

TF 0.05922986 0.133831 0.090661 0.092933 
 
Setelah nilai eigen vektor didapatkan maka dilakukan uji konsistensi terhadap datamatriks 

pairwise comparison tersebut. Berikut adalah nilai konsistensi rasio : 
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Tabel 3 Hasil Uji Konsistensi 

Bagian 
 

lamda maks 
Consistency 

Index 
Consistency Ratio 

Machining 6.526619806 0.105323961 8.49387 <10% 

Assembly 6.571725858 0.114345172 9.22138 <10% 

Stamping 6.568473798 0.11369476 9.16893 <10% 

Spot 6.553621403 0.110724281 8.92938 <10% 

Data matriks pairwise comparison yang dikatakan konsisten adalah data yang memiliki nilai 
konsistensi rasio kurang dari 10%. Apabila data tersebut sudah konsisten maka nilai eigen vektor 
yang telah dihitung dapat digunakan sebagai nilai bobot pada pengukuran beban kerja mental. 

Nilai eigen vektor kemudian dikalikan dengan rating skor pada NASA-TLX. Hasil tersebut 
kemudian akan dijumlahkan untuk memperoleh skor beban kerja mental dan menentukan kategori 
beban kerja mental operator.Berikut adalah tabel rekapitulasi hasil perhitungan beban kerja mental 
15 orang operator : 

 
Tabel 4 Hasil Pengukuran Beban Kerja Mental 

Divisi No Nama Operator Skor Beban Kerja Klasifikasi Beban Kerja 

Bagian Machining 

1 Supriyo 75.84 Tinggi 

2 Heri 76.51 Tinggi 

3 Agus Godri 70.16 Tinggi 

4 Hartono 69.98 Tinggi 

5 Adi S 67.51 Tinggi 

 Bagian Assembly 

1 Nasruloh 68.2 Tinggi 

2 Sukandar 70.63 Tinggi 

3 M Dedi 68.53 Tinggi 

Bagian Stamping 

1 Wijaya K 69.62 Tinggi 

2 Radiman 73.02 Tinggi 

3 Heru D 71.41 Tinggi 

4 Nopi Sumardi 66.45 Tinggi 

5 Hari 67.96 Tinggi 

Bagian Spot 
1 Laing 69.49 Tinggi 

2 Riyo 67.37 Tinggi 

 
Berdasarkan dari tabel 4 diatas bahwa 15 orang operator yang terbagi ke dalam 4 divisi 

berbeda memiliki kategori beban kerja mental tinggi. Skor beban kerja mental tertinggi adalah 76.51 
yaitu pada operator bagian Machining. Skor beban kerja mental terendah adalah 67.37 yaitu pada 
operator bagian spot. 

 
Kesimpulan 
1. Berdasarkan dari hasil pengukuran dan perhitungan beban kerja fisik menggunakan Metode 

Cardiovascular Load maka terdapat 7 orang operator memiliki nilai %CVL diatas 30% dan 8 
orang operator memiliki nilai %CVL dibawah 30%. Jadi, 7 dari 15 orang operator memiliki 
kategori beban kerja fisik terjadi kelelahan dan diperlukan perbaikan dalam sistem kerja. 

2. Berdasarkan dari hasil pengukuran dan perhitungan beban kerja mentalmaka 15 orang operator 
yang terbagi ke dalam 4 divisi memiliki nilai skor beban kerja mental dengan range 60-80. 
Jadi, 15 orang operator termasuk dalam kategori beban kerja mental tinggi. 

3. Usulan perbaikan untuk mengurangi beban kerja pada operator di CV Sufaz Engineering 
adalah dengan pemberian waktu istirahat pendek pada saat proses kerja.  
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Abstrak 
PT. Andalas Garmen merupakan perusahaan yang melibatkan banyak tenaga kerja manusia. Pada proses 
produksi celana jeans terdapat produk cacat yang disebabkan oleh kesalahan operator. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengidentifikasi human error di 3 departemen yang dapat mengakibatkan terjadinya produk 
cacat dengan menggunakan metode HTA, SHERPA, dan HEART. Metode HTA sebagai tahapan awal yang 
dilakukan untuk dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode SHERPA dan HEART. Berdasarkan hasil 
dari metode SHERPA, terdapat 8 task pekerjaan yang mengalami human error diantaranya 1 task pekerjaan 
di departemen cutting, 6 task pekerjaan di departemen sewing, dan 1 task pekerjaan di departemen finishing. 
Dalam 8 task pekerjaan tersebut 2 task diantaranyamemiliki error probability “high”. 
Sedangkanhasildarimetode HEART nilai Human Error Probability (HEP) terbesarada pada departemen 
sewing dimana jenis kesalahannyaadalah operator tidaktelitidalammemasukkan spool 
benangkedalamsekociyaitudengannilai0.619315. 
Kata kunci: Human Error, HTA, SHERPA, HEART 
 
Pendahuluan 

Proses produksi di perusahaan Andalas terdapat 3 proses, yaitu cutting, sewing, dan finishing. 
Pada proses pembuatan celana jeans, operator dapat sangat berpengaruh terhadap kegagalan produksi 
karena proses pengerjaan 90% masih dilakukan secara manual. Berikut jenis kesalahan yang terjadi 
selama proses produksi: 

 
 

Tabel 1. Jenis Kesalahan 

No Jenis Kesalahan Departemen 
Jumlah Kesalahan 

Jan 
18

Feb 
18

Mar 
18

Apr 
18 

1 Warna Belang Cutting - 5 3 4 

2 
Lipatan pada jahit 

ekor tidak kuat 
Sewing 6 15 7 10 

3 
Kunci lapisan 

kantong belakang 
tidak kuat 

Sewing 3 17 21 19 

4 
Hasil jahitan yukil 

menjadi kendur 
Sewing 17 36 27 20 

5 
Hasil jahitan insim 

menjadi kendur 
Sewing 19 25 28 20 

6 
Jahitan pada lipatan 
kaki tidak terjahit 

Sewing 6 19 21 15 

7 
Hasil jahitan tidak 

lurus 
Sewing 14 15 11 10 

8 
Jenis barcode dan 
handtag berbeda 

dengan jenis celana 
Finishing 6 10 7 8 
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Dari data jenis kesalahan diatas, menunjukkan bahwa adanya erorr yang dapat menimbulkan 
banyaknya produk cacat. Kesalahan ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Sehingga 
perlu adanaya penelitian lebih lanjut untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi selama proses 
produksi. 

 
Studi Pustaka 

Human error adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah 
ditentukansehinggadapatmenyebabkankerugianbagiperusahaan. Kesalahan manusia dapat terjadi 
karena adanya melakukan aktivitas pekerjaan yang tidak diperlukan, serta salah mengambil 
keputusan dalam memecahkan permasalahan [1].Proses menhidentifikasi human error 
dawalidenganmenjabarkantugasberdasarkanhierarkinya.Hierarchical task analysis dikembangkan 
pada tahun 1960 di Universitas Hull sebagai penguraian tugas-tugas yang kompleks menjadi hierarki 
operasi dan sub operasi [2].  
Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA) merupakanmetode yang 
dikembangkan oleh Embrey (1986) untukmemprediksihuman errorsertamenganalisistugas dan 
mengidentifikasisolusiterhadapkesalahantersebut. Langkah-langkahdalampembuatanSystematic 
Human Error Reduction and Prediction Approach (SHERPA),yaitu [3]: 

1. Klasifikasi Tugas. 
2. Identifikasi Kesalahan Manusia (HEI). 
3. Analisis Konsekuensi. 
4. Analisis Pemulihan. 
5. Analisis Probabilitas Ordinal. 
6. Analisis Kritis. 
7. Analisis Solusi. 

 
Human Error Assessment and Reduction Techniquemerupakanmetode yang 

memberikantingkatprobabilitasdengankemungkinanterjadinyakesalahan. MetodeHuman Error 
Assessment and Reduction Technique(HEART)dirancangsebagaimetode yang 
dapatdigunakansecaracepat dan mudah, sertamerupakanmetode yang 
sangatterstrukturuntukmengukurpotensikesalahan yang terjadi [4]. 

Langkah-langkahdalampembuatanHuman Error Assessment dan Reduction Technique 
(HEART), yaitu [5]: 

 
1. Identifikasi semua jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh operator. 
2. Kategorikan tindakan kesalahan untuk menentukan tingkat ketidakandalan dengan 

menggunakan general task type. 
3. Identifikasi Error Producing Condition (EPC) sesuai dengan skenarion yang ada pada tabel 

EPC dan tentukan nilai maksimum. 
4. Tentukan efek proporsi atau Assessed Proportion of Effect (APOE) dan tentukan nilai efek 

atau Assessed Effect (AE) yang telah diidentifikasi dengan menggunakan rumus: 
 

AE = ((Max. Effect – 1) x APOE) + 1   (1)  
 

5. Melakukan Perhitungan nilai Human Error Probability (HEP) dengan menggunakaan rumus: 
 

HEP = Nominal Human Unreability x AE1 x E2...(n)              (2) 
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Metodologi Penelitian 
 

Mempelajari Permasalahan yang Terjadi Terkait Human Error
- Studi Literatur (Buku & Jurnal)
- Studi Lapangan (Wawancara & 

Pengamatan Langsung)

Identifikasi Penyebab Munculnya Human Error

Menganalisis Pekerjaan dengan HTA

Memprediksi Human Error dengan SHERPA Perhitungan probabilitas dengan HEART

Menganalisis Pekerjaan dengan HTA:
1. Menentukkan Tujuan Analisis.
2. Menentukan Tujuan Tugas dan Kriteria Performansi.
3. Mengidentifikasi Sumber-Sumber Informasi Mengenai Tugas/Pekerjaan.
4. Mengumpulkan Data dan Merancang Tabel/Diagram Dekomposisi.
5.Memeriksa Ulang Validitas Dekomposisi dengan Orang-orang yang 
Berkepentingan.

Memprediksi Human Error dengan SHERPA:
1. Klasifikasi Tugas
2. Identifikasi Kesalahan Manusia (HEI)
3. Analisis Konsekuensi
4. Analisis Pemulihan.
5. Analisis Probabilitas Ordinal
6. Analisis Kritis
7. Analisis Remedy

Perhitungan Probabilitas dengan HEART:
1. Klasifikasi Tingkat Ketidakandalan dengen 
menggunakan tabel GTT
2. Mengidentifikasi Kondisi yang Menghasilkan 
Error (EPC)
3. Menentukan Proporsi Efek
4. Perhitungan HEP

Analisa Human Error

Usulan Perbaikan

Implementasi 

Analisa Hasil Implementasi

Human Error Berkurang?

Tidak

Ya

Kesimpulan dan Saran

Menentukan faktor penyebab terjadinya human error
Faktor Eksternal

Faktor Internal

Prosedur Operasi

Jenis Kesalahan 
Penyebab Produk 

Cacat

 
 

Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian 
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Hasil Dan Pembahasan 
Hierarchy Task Analysis (HTA) 
Hierarchy Task Analysis (HTA) merupakan metode yang digunakan untuk menguraikan tugas-tugas 
yang kompleks menjadi hierarki operasi dan sub operasi. Sehingga penguraian tugas-tugas tersebut 
dapat mengidentifikasi kegagalan yang diakibatkan karena adanya desain yang buruk atau kurangnya 
keahlian. Gambar 2 adalah HTA pada proses sewing 
 
Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) 

Metode HEART digunakan untuk melihat seberapa besar Human Error Probability (HEP) 
dari operator yang dapat menyebabkan error. Nilai HEP dipengaruhi oleh nilaiketidakandalan 
operator, EPCs (Error Producing Conditions) dan APOE(Assessed Proportion Of Effect). Nilai 
ketidakandalandapatditentukandenganmenggunakantabel GTT yang terdiridari 9 jeniskategoritask. 
Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang mendorong terjadinya 
kesalahan dengan menggunakanEPCs. Langkahterakhir yang dapatmempengaruhinilai HEP 
adalahmenentukanasumsiproporsikesalahan. Apabilalangkah-langkahtersebuttelahdilakukan, 
makaakanmendapatkannilaiHEP.  

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Human Error Probability (HEP)  
No. 

Task 
Task Error Description HEP 

6.5 Operator menjahit lipatan ekor 
Operator dalam pengambilan lipatan 

yang terlalu tebal
0.31744 

9.5 
Operator menjahit kunci lapisan 

kantong belakang
Operator tidak menjahit kunci lapisan 

kantong belakang
0.09424 

10.4 
Operator melakukan pengaturan 

pada mesin 
Operator tidak mengecek kembali 

kebersihan pada mesin jahit 
0.57304 

11.2 Pasang benang pada mesin jahit 
Memasukkan spool benang ke dalam 

sekoci yang tidak pas 
0.619315

13.2 Pasang benang pada mesin jahit 
Operator tidak teliti dalam memeriksa 

kondisi spool benang  
0.395136

14.5 Operator menjahit ban Operator menjahit ban terlalu turun 0.41536 
Berdasarkantabel 5.1 dapatdilihatbahwanilaiHEPtertinggiterdapat pada 

task11.2denganaktivitasoperator pasang benang pada mesin jahitmemilikinilai HEP 
tertinggiyaitusebesar0.619315.  
 
Kesimpulan 

Berdasarkanhasilpengolahan data denganmetode SHERPA dan HEART terdapat 2 
jeniskesalahandenganprobabilitashighpada task 10.2 dan 11.2. Nilai 
probabilitastertinggisebesar0.619315 terdapat pada task 11.2. faktor-faktor pendorong terjadinya 
kesalahan adalah tidak adanya alat-alat yang menyampaikan secara fungsional kepada operator dan 
miskinnya kualitas dalam informasi yang disampaikan oleh prosedur dan interaksi antar manusia.  
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Abstrak 

Kecap merupakan salah satu produk pangan yang memiliki risiko pencemaran bakteri yang tinggi, yang 
disebabkan karena karakteristik bahan bakunya yang mudah rusak. Risiko penurunan kualitas kecap umumnya 
terjadi karena lingkungan proses produksi yang tidak terjaga dan rangkaian aktivitas langsung dengan bahan 
pembuatan kecap, mulai dari  pencucian kedelai sampai ke pengisian kecap. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi risiko dan mengukur tingkat risiko yang terjadi pada proses pengolahan kecap. Identifkasi 
dan  pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan pendekatan Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA). Metode HTA digunakan untuk pemetaan proses pengolahan kecap. Nilai risiko akan diukur 
berdasarkan tiga dimensi risiko yaitu Occurence, severity dan Detectability. Hasilidentifikasidiperoleh17 
risiko dari proses fermentasi, pemasakan dan pengisian kecap. Risiko yang 
teridentifikasipadakegiatanfermentasiterdapat 9 faktorrisiko, pada kegiatan pemasakan terdapat 5 faktor 
risiko dan pada kegiatan pengisian keca pterdapat 3 faktor risiko. Faktor risiko yang memiliki nilai RPN 
tertinggi yaitu adanya mikroba pada kedelai pada kegiatan  fermentasi,  kecap belum matang pada kegiatan 
pemasakan kecap dan kontaminasi silang dan pertumbuhan mikroba pada kegiatan pengisian kecap. Risiko 
yang telah diidentifikasi dan dinilai selanjutnya dievaluasi setiap dampaknya.  
Kata kunci : Risiko , FMEA, RPN, Pengolahan Kecap. 
 
Pendahuluan 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan industri pengolahan kecap di 
Indonesia.Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1984 dan PT. XYZ merupakan salah satu produsen 
kecap dengan jumlah konsumen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keamanan produk dan 
kebersihkan perusahaan adalah salah satu syarat penting bagi industri makanan, salah satunya adalah 
kecap. Risiko pencemaran kecap dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang tidak higenis. 
Dampak yang akan terjadi ialah penurunan kualitas kecap jika risiko tidak didapat dikendalikan. 
Risiko penurunan kualitas kecap biasanya terjadi karena lingkungan proses produksi yang tidak 
terjaga dan rangkaian aktivitas langsung dengan bahan pembuatan kecap, dari mulai pencucian 
kedelai sampai ke pengisian kecap. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 
untuk mengurangi dan mengendalikan ketidaksesuaian suatu kriteria industri makanan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan mengukur tingkat risiko yang terjadi 
pada proses pengolahan kecap. Penelitian ini berfokus pada pencucian kedelai, pengeringan kedelai, 
fermentasi I, fermentasi II, pemasakan kecap dan pengisian kecap.Penelitian ini didukung dengan 
metode Hierarchy Task Analysis (HTA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).Metode HTA 
digunakan untuk menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengoptimalkan interaksi antar bagian 
dengan melakukan pemetaan proses pengolahan kecap. Metode FMEA digunakan untuk 
mengidentifikasi risiko pada pengolahan kecap. Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan PT. 
XYZ dapat melakukan improvement demi meningkatkan mutu kecap dari segi fisik, kimia dan 
mikroorganisme. Serta dapat mengurangi faktor risiko dan risiko yang terjadi pada pengolahan kecap 
. 
 
Studi Pustaka 
Kualitas Kecap  

Berdasarkan SNI 01-3543-2013, kecap kedelai manis adalah produk cair yang diperoleh dari 
hasil fermentasi kacang kedelai dan gula, gula merah, dengan atau tanpa proses karamelisasi dengan 
atau tanpa penambahan bahan lain, dengan karakteristik dasar total gula tidak kurang dari 40% [1]. 
Secaragarisbesaruntukkriteriamutu yang terdapatpadakecapkedelaimanisterbagimenjadi 3 kelompok 
besar yaitu kriteria mutu secara organoleptic, mutusecarakimia, danmutusecaramikrobiologis [2]. 

Mutusecara organoleptic yaitu mutu yang dilihatdarikadargula yang terdapatpadakecapmanis, 
rata-rata kadargulakecapkedelaimanisadalah 60,38%. 
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MutusecaramikrobiologisdankimiaditetapkanolehBadanPengawasObatdanMakanandengannomor 
HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009 tentangPenetapan Batas MaksimumCemaranMikrobadan Kimia 
dalamManakan.Batasancemaranmikrobauntukkecapkedelaimanisadalahmaksimum< 3 APM/ml 
danuntukkoliformdankapangmaksimum 50 koloni/g. Sedangkansenyawakimia yang 
menjadiperhatianpadaprodukkecapkedelaiadalahsenyawakloropropanolyang bersifatkarsinogenik. 
Padaperaturan BPOM No.HK. 00.06.1.52.4011 disebutkanbahwabatasancemaran 1,3-diol 
untukkecapadalahmaksimum 5 ppb danbatasan 3-MCPD adalahmaksimum 20 ppb[2]. 
 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

[3] menyebutkan dalam studinya, FMEA merupakan tool penilaian risiko dan perbaikan 
kualitas yang penggunaannya sangat luas dalam industri manufaktur. Tool ini merupakan kombinasi 
antara human knowledge dengan pengalaman (experience) untuk (1) mengindentifikasi kegagalan 
potensial dari suatu proses atau produk, (2) mengevaluasi kegagalan dari produk atau proses dan 
dampaknya, (3) membantu engineer untuk menentukan corrective action atau preventive measure 
dan (4) mengeliminasi atau mengurangi peluang terjadinya kegagalan. FMEA membantu dalam 
mengidentifikasi modus kegagalan yang diketahui dan dapat diduga sekarang  kemudian merangking 
kegagalan tersebut berdasarkan dampak relatifnya terhadap produk. 

[4], FMEA merupakan tool yang dapat digunakan untuk menentukan prioritas risiko dan 
memonitor efektivitas dariaktivitas kontrol risiko. FMEA merupakan tool analisis proaktif yang 
dapat mengidentifikasi dan mencegah satu kejadian dalam proses, produk atau sistem mengalami 
kegagalan. Implementasi FMEA memiliki kekurangan, diantaranya : 
1. Kekurangan dalam integrasi FMEA proses dengan pengujian performansi. 
2. Kekurangan dalam mendefinisikan Severity (S), Occurrence (O) dan Detectability (D). 

[5] mengimplementasikan FMEA untuk persoalan yang lebih kompleks, dengan 
mengaplikasikan penggunaan metodologi DSS dalam menentukan rangking risiko pontensial dalam 
sistem produksi. [6], mengimplementasikan FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality 
Assessment), dengan mengadopsi teknik logika fuzzy. FMEA merupakan tool yang powerful untuk 
melengkapi analisis kritis dari penentuan prioritas kegagalan. [7], menggunakan sistematik FMEA 
untuk mengevaluasi risiko kritis dikaitkan dengan jenis kegagalan dalam sistem hidrolik. Pemodelan 
fuzzy linguistik digunakan untuk mendapatkan analisis yang logis dan konsisten dari subjektifitas 
informasi kualititatif yang dimiliki oleh sistem. [8], menggunakan teknik analisis kritis FMECA 
untuk menginvestigasi faktor kerusakan dalam jaringan rantai pasok. 
 
Metodologi Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam 
pengolahan data. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Hierarchy Task Analysis(HTA), Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA), EvaluasiRisiko, 
RantaihubunganrisikodanStrategiPenangananRisiko.  

Penelitian ini dimulai dengan menguraikan kegiatan pengolahan kecap dengan 
menggunakan metode Hierarchy Task Analysi (HTA). Risiko dan faktor risiko akan diidentifikasi 
dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) berdasarkan tahapan kegiatan dari 
HTA.Pemetaan risiko pada Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Risiko yang telah 
diidentifikasi dan dinilai selanjutnya dievaluasi setiap dampaknya pada kegiatan pengolahan kecap. 
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Gambar	1.	TahapanIdentifikasirisikodengan	FMEA	

 
Hasil Dan Pembahasan  
Hierarchy Task Analysis (HTA) 

 Proses pembuatan kecap terbagi menjadi tiga sub sistem, yaitu fermentasi, pemasakan 
dan pengisian. Pemetaan proses pengolahan kecap didapatkan dengan melakukan wawancara, 
pengamatan langsung dan SOP pembuatan kecap. HTA kegiatan pengolahan kecap dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

	
Gambar	2.	Uraian	kegiatan	pengolahan	kecap	menggunakan	HTA	

 
 

Proses Pembuatan Kecap 

1. 
Fermentasi 

1.a 
Kedelai dicuci 

1.b Kedelai 
direbus 

1.c Kedelai 
dikeringkan  

1.d 
Fermentasi I 

1.d.Kedelai 
difermentasi selama 5 
hari 

1.e 
Fermentasi II 

1.e Kedelai 
difermentasi  selama 1 
bulan 

2. 
Pemasakan 

2 a Kecap 
dimasak

3. 
Pengisian  

3.a 
Mengisi kecap 

3.a.1 
Menyiapkan botol,  
pouch, atau jerigen  

3.a.2 
Menyalakan mesin  
filling  

2.a.1 
Masukkan gula  
merah 

2.a.2 
Kotoran gula 
dibersihkan dari 
kecap

2.a.3 Kecap 
disaring

2.a.4 Kecap 
disimpan di TSK 
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Identifikasi dan Pengukuran Risiko dengan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Hasil penilaian FMEA dengan nilai RPN tertinggi pada proses fermentasi, pemasakan dan 
pengisian kecap dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel	1.	Identifikasi	Risiko	dengan	FMEA	
	

Risiko	 FaktorRisiko	 PenyebabRisiko	
Occur
rence	

Sev
erit
y	

Detec
tabili
ty	 DampakRisiko	 RPN	

P	 P	 P	
FR5		
Fermentasi	II	

FFR5.1Risiko	 adanya	
mikroba	pada	kedelai	
	
	

Konstruksi	
tempatfermentasi	
II	yang	
tidakmemenuhisy
aratdansaturuang
andengan	Tong	
Penyimpananfer
mentasikedelai	
yang	tidakbersih	

10	 3	 9	 (1)	
Dapatmenyebabk
angejala‐	
gejalapenyakitsep
ertipusingdandiar
e,	(2)	
Kandungankapan
gdankamir	lain	
tinggi,	(3)	
Keluhanpelangan
meningkat	

270	

PFR1.5Risik
okecapbelu
mmatang	

PFR1.5Risikokecapb
elummatang	
	

Suhudanwaktupe
masakan	 yang	
kurang	

6	 3	 9	 Kandungan	 TPC,	
E.Colidan	
Salmonella	 yang	
tinggisehinggame
mpengaruhikualit
askecap	

162	

 
Evaluasi Risiko 

Evaluasi Risiko dilakukan untuk menentukan batas bawah, batas tengah dan batas atas dari 
nilai Risk Priority Number (RPN) dikegiatanfermentasi, pemasakan, dan pengisian. Hal ini juga 
dilakukan untuk mengetahui range nilai untuk menentukan risiko dan faktor risiko yang akan 
diidentifikasi lebih lanjut serta dilakukan usulan perbaikannya.Setelahnilai interval 
ditentukanmakadilanjutkandenganmengelompokkanrisikoyaitusedang, rendahdantinggi.Batas 
bawahmenunjukkankelompokrisikorendah, 
batastengahmenunjukkankelompokrisikosedangdanbatasatasmenunjukkankelompokrisikotinggi. 

Nilai interval pada kegiatan di fermentasiyaitubatasbawahsebesar 8-95.9, 
batastengahsebesar 96.9 - 184.8 danbatasatassebesar 185.8 - 272.7.Nilai Interval 
padakegiatanpemasakanyaitubatasbawahsebesar 48 – 92, batastengahsebesar 93 – 137, 
danbatasatassebesar 138 – 182.Kemudiannilai interval 
padakegiatanpengisianyaitubatasbawahsebesar 20 – 86.8, batastengahsebesar 87.8 – 106.8 
danbatasatassebesar 107.8 – 162. Jika nilai RPN pada faktor risiko berada dikelompok batas 
atasyaitumasukkedalamkelompokrisikotinggi, maka faktor risiko tersebut akan menjadi masalah 
prioritas dan dilakukan usulan perbaikan lebih lanjut.Hasilpenilaianrisikopadafermentasi, 
pemasakan, danpengisiandapatdilihatpadaTabel2, Tabel3, danTabel4. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

254 

 

 
 

 
 

 
 
Nilai interval batas atas pada proses sub sistem fermentasi, pemasakan dan pengisian kecap 

akan digunakan terlebih dahulu karena masuk ke kategori risiko yang harus segera ditangani. Nilai 
interval batas tengah dan batas bawah tetap akan digunakan sebagai alternatif kemungkinan risiko. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Forta-Larese, maka dapat disimpulkan 
bahwa : 
1. Hasil identifikasi diperoleh 17 risiko diproses pengolahan kecap pada kegiatan fermentasi, 

pemasakan dan pengisian kecap. Risiko yang teridentifikasipadakegiatanfermentasiterdapat 9 
faktorrisiko, pada kegiatan pemasakan terdapat 5 faktor risiko dan pada kegiatan pengisian 
kecap terdapat 3 faktor risiko.  

2. Berdasarkan analisa menggunakan tabel FMEA dapat disimpulkan bahwa faktor risiko dengan 
nilai RPN tertinggi yaitu 270 di kegiatan fermentasi adalah adanya mikroba pada kedelai. 
Faktor risiko dengan nilai RPN tertinggi yaitu 162 di 

Tabel	2. Hasil	Penilaian	Risiko	ditingkat	Fermentasi	
	

Nilai	RPN	ditingkat	Fermentasi Kelompok	
Risiko	Risiko	 O	 S	 D	 RPN	

FFR1.1	Risiko	kualitas	kedelai	kurang	bersih	 4	 3	 9	 108	 Sedang	
FFR2.1	Risiko	pertumbuhan	mikroba 3 2 10 60	 Rendah
FFR2.2	Risiko	kedelai	tidak	empuk 1 3 8 24	 Rendah
FFR3.1	Risiko	kedelai	terkontaminasi	bakteri	 7	 1	 10	 70	 Rendah	
FFR3.2	Risiko	kedelai	tidak	kering	 1	 1	 8	 8	 Rendah	
FFR4.1	Risiko	adanya	mikroba	pada	kedelai 4 2 10 80	 Rendah
FFR4.2	 Risiko	 kebersihan	 hasil	 fermentasi	 I	
menurun	

7	 2	 9	 126	 Sedang	

FFR5.1	Risiko	adanya	mikroba	pada	kedelai	 10	 3	 9	 270	 Tinggi	
FFR5.2	Risiko	kedelai	terkontaminasi	bakteri 8 3 9 216	 Tinggi

Tabel	3.	Hasil	Penilaian	Risiko	ditingkat	pemasakan	
	

Nilai	RPN	ditingkat	Pemasakan	 Kelompok	
Risiko	Risiko	 O	 S	 D	 RPN	

FFR1.1	Risiko	adanya	 cemaran	 logam	berat	 timbal,	
tembaga	dan	arsen	

2	 4	 8	 64	 Rendah	

FFR1.2	 Risiko	 kotoran	 gula	 masih	 terdapat	 pada	
kecap	

1 4 5 20	 Rendah

FFR1.2	Risiko	kedelai	terkontaminasi	bakteri	 4	 4	 9	 144	 Tinggi	
FFR1.4	Risiko	masih	terdapat	ampas	pada	kecap	 6	 3	 8	 144	 Tinggi	
FFR1.5	Risiko	kecap	belum	matang 6 3 9 162	 Tinggi

Tabel	4.	Hasil	Penilaian	Risiko	ditingkat	Pengisian	
	

Nilai	RPN	ditingkat	Pengisian	 Kelompok	
Risiko	Risiko	 O	 S	 D	 RPN	

PKFR1.1	Risiko	kebersihan	kecap	menurun	 9	 2	 9	 162	 Tinggi	
PKFR1.2	 Risiko	 kontaminasi	 silang	 dan	
pertumbuhan	mikroba	

10	 2	 9	 180	 Tinggi	

PKFR1.3	Risiko	penyusutan	kecap		 3	 2	 8	 48	 Rendah	
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kegiatanpemasakanadalahsuhudanwaktupemasakan yang kurang. Dan yang 
terakhirfaktorrisikodengannilai RPN tertinggiyaitu 180 di 
kegiatanpengisiankecapadalahkontaminasisilangdanpertumbuhanmikroba. 
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Abstrak 

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi kantong 
plastik. Hasil produksi disimpan dalam gudang barang jadi. Permasalahan di PT. XYZ terjadi pada gudang 
barang jadi karena penempatan dan penataan barang jadi yang tidak teratur sehingga gang menjadi sempit 
dan tidak tertata. Permasalahan berikutnya yaitu tidak tersedianya sistem informasi dalam pencatatan stock 
dan pencarian lokasi penyimpanan karenamasih menggunakan cara manual sehingga sering terjadi 
kesalahan dan memperlambat operator dalam mencari produk. Shared storage digunakan untuk 
perancangan tata letak gudang barang jadi dan sistem informasi menggunakan software powerdesigner. 
Metode shared storage digunakan dengan mempertimbangkan lamanya waktu penyimpanan dan frekuensi 
produk yang sering masuk dan keluar gudang yang diletakkan dekat dengan pintu gudang. Berdasarkan 
material handling audit check sheet kondisi awal, terdapat 14 kriteria yang bermasalah dari 19 kriteria yang 
digunakan dengan persentase masalah sebesar 73,68%. Permasalahan terbesar disebabkan karena produk 
diletakkan secara tidak teratur. Biaya total perpindahan sebesar Rp 147,15 permeter. Dari hasil evaluasi 
dengan material handling audit check sheet pada rancangan tata letak gudang barang jadi mengalami 
perbaikan sebesar 100%. Peningkatan jumlah penyimpanan produk di gudang barang jadi sebesar 33,93 % 
dari yang awalnya hanya dapat menyimpan 74 karung menjadi 112 karung produk jadi. 
Kata kunci: Tata Letak Gudang, Shared Storage, Sistem Informasi Gudang Barang Jadi 
 
Pendahuluan 

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur yang memproduksi 
kantong plastik (polybag). PT XYZ memproduksi 3 jenis plastik yang berbeda yaitu High Density 
(HD), Poly Ethylene (PE) dan Polypropylene (PP). Hasil produksi ketiga jenis plastik tersebut 
disimpan dalam satu gudang barang jadi. PT. XYZ memiliki dua gudang penyimpanan yaitu gudang 
bahan baku dan gudang barang jadi. Gudang bahan baku menyimpan biji plastik yang akan 
digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan polybag. Gudang barang jadi menyimpan produk 
hasil proses produksi yang akan dikirim ke pelanggan perusahaan. Permasalahan di PT. XYZ terjadi 
pada gudang barang jadi. Permasalahan tersebut terjadi karena penempatan dan penataan barang jadi 
yang tidak teratur sehingga gang menjadi sempit dan gudang tidak tertata. Sehingga memerlukan 
waktu dan jarak tempuh yang tidak tetap pada setiap kali proses pemindahan produk. Permasalahan 
berikutnya yaitu tidak tersedianya sistem informasi di gudang barang jadi dalam pencatatan jumlah 
stock dan pencarian lokasi penyimpanan produk karena saat ini masih menggunakan cara manual. 
Sehingga sering terjadi kesalahan dan memperlambat operator dalam proses pencarian produk. 

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan, perlu adanya perancangan tata letak 
gudang produk jadi yang lebih baik dengan metode tertentu sehingga dapat memperbaiki kondisi 
gudang barang jadi agar aliran produk yang masuk dan keluar dari gudang dapat terkoordinasi 
dengan baik dan penyimpanan produk yang optimal. Serta perlunya perancangan sistem informasi 
untuk pencatatan stock dan penentuan lokasi produk yang disimpan.Penelitian ini menggunakan 
metodeshared storagedengan mempertimbangkan lamanya waktu penyimpanan dan frekuensi 
produk yang sering masuk dan keluar gudang yang diletakkan dekat dengan pintu masuk dan keluar 
gudang barang jadi. Sistem informasi gudang barang jadi pada proses pencatatan jumlah stock dan 
pencarian lokasi penyimpanan produk akan menggunakan softwarepowerdesigner. 

 
Studi Pustaka  
 Tata letak fasilitas merupakan tata cara pengaturan fasilitas untuk mencapai kelancaran 
produksi [1]. Perancangan tata letak dapat digunakan pada setiap bagian di pabrik, seperti gudang. 
Gudang adalah tempat untuk menyimpan barang, baik bahan baku, barang setengah jadi, maupun 
barang jadi. Aktivitas gudang dapat berupa penyimpanan serta pemeliharaan dan perlindungan 
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terhadap barang sampai dikirim ke tempat lain. Gudang digunakan sebagai kebutuhan untuk 
menyediakan pelayanan yang baik kepada konsumen serta bertanggung jawab pada barang yang 
disimpan[2].Gudang barang jadi adalah tempat penyimpanan produk hasil produksi. Proses 
aliranyang terjadi pada gudang barang jadi yaitu produk jadi yang sudah selesai diproses dalam lantai 
produksi kemudian dikirim oleh operator ke gudang barang jadi. Selanjutnya barang jadi disimpan 
dalam waktu tertentu dan dikirim kepada masing-masing pelanggan perusahaan. 
 Shared Storage adalah suatu metode penyusunan area penyimpanan berdasarkan frekuensi 
barang yang sering dikirim diletakkan pada area yang paling dekat dengan pintu I/O [3].Keuntungan 
shared storage adalah menggunakan lamanya waktu dari pallet yang disimpan di gudang. Shared 
storage dapat digunakan untuk gudang yang memiliki karakteristik atau dimensi barang yang hampir 
sama. Variabel yang harus diketahui yaitu, lamanya waktu penyimpanan, waktu pengiriman barang, 
jumlah produk yang dipesan, frekuensi pemesanan, jarak tiap area, dan kebutuhan ruang.  
 Material handling audit check sheet digunakan untuk mengetahui adanya peluang untuk 
dilakukannya perbaikan terhadap suatu sistem material handling. Selain itu, dapat juga digunakan 
untuk membandingkan kondisi suatu sistem material handling dengan sistem lainnya[1]. Hasil 
tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi aktivitas material handling yang sedang digunakan, 
sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kondisi pada sistem tersebut.  
 MHES merupakan perhitungan biaya material handling berdasarkan jarak antar mesin dan 
area produksi. Dalam penelitian ini, jarak yang digunakan adalah jarak area penyimpanan dan pintu 
gudang. MHES digunakan untuk memperkirakan jarak pemindahan material sehingga dapat 
meminimasi biaya material. 
 Sistem informasi merupakan pengaturan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang 
berinteraksi dalam memproses, menyimpan dan menyediakan output informasi untuk mendukung 
suatu organisasi[4]. Powerdesigner merupakan buatan Sybase dalam melakukan perancangan sistem 
informasi. Terdapat dua bagian powerdesigner, yaitu PDPA (Power Designer Process Analyst) dan 
PDDA (Power Designer Data Architect). PDPA digunakan untuk membuat penggambaran data flow 
diagram sedangkan PDDA digunakan dalam penggambaran conceptual data model (CDM) yang 
selanjutnya di-generatemenjadi physical data model (PDM). 
 
Metodologi Penelitian  

Pada rancangan tata letak gudang dengan menggunakan metode shared storage memiliki 
beberapa tahapan, yaitu: menentukan jumlah permintaan, menentukan frekensi permintaan, 
menentukan rata-rata frekuensi penyimpanan, menghitung kebutuhan ruang, perancangan pallet, 
menghitung luas area penyimpanan, menentukan allowance ruangan, perancangan tata letak, dan 
menghitung jarak dari area penyimpanan ke pintu gudang [5].  
 Sedangkan tahapan pada rancangan sistem informasi gudang barang jadi dengan 
menggunakan software powerdesigner yaitu, pembuatan data flow diagram, pembuatan conceptual 
data model, pembuatan physical data model dan digunakan layout gudang barang jadi yang telah 
dirancang sebelumnya, serta pembuatan rancangan sistem informasi gudang barang jadi. Berikut ini 
adalah gambaran flowchart metodologi penelitian: 
 

Penelitian Pendahuluan
Observasi langsung gudang barang jadi dan wawancara dengan 

karyawan gudang

Identifikasi Masalah
1. Penempatan hasil produksi yang disusun secara tidak 
beraturan membuat tidak tentunya waktu dan jarak yang 
dibutuhkan dalam sekali proses penyimpanan dan pengambilan 
produk jadi
2.  Jarak gang yang tidak sama dan sempit sehingga dapat 
menyulitkan operator dalam proses pengambilan dan 
penyimpanan produk.
3.   Perancangan sistem pencatatan produk masuk dan keluar 
gudang dan pencarian produk di gudang masih menggunakan 
metode manual.

Studi Literatur

A
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Tujuan Penelitian
1.   Memberikan usulan rancangan tata letak gudang barang jadi 
dengan menggunakan Metode Shared Storage.
2. Evaluasi kondisi awal dengan alternatif terpilih menggunakan 
Material Handling Evaluation Sheet.
3.   Mendapatkan hasil rancangan sistem informasi gudang 
barang jadi dengan menggunakan Software Power Designer.

Pengumpulan Data
1.  Data umum perusahaan
2.  Data-data yang diperlukan dalam pengolahan data
 Kondisi gudang barang jadi saat ini
 Layout gudang barang jadi 
 Luas area gudang barang jadi
 Data permintaan semua jenis produk
 Data waktu penyimpanan
 Data proses dan aliran dokumen pada gudang barang jadi

Evaluasi Tata Letak 
Gudang Barang Jadi 
Pada Kondisi Awal 

dengan Material Handling 
Audit Check Sheet

Analisa Hasil Rancangan Tata Letak dan Sistem Informasi

Kesimpulan dan Saran

Rancangan Sistem 
Informasi Inventory 
Gudang Barang Jadi 

Dengan Menggunakan 
Software Power Designer

Evaluasi Tata Letak 
Gudang Barang Jadi 

Pada Kondisi Awal dan 
Akhir dengan Material 
Handling Audit Check 

Sheet

Rancangan Tata Letak 
Gudang Barang Jadi 

Menggunakan Metode 
Shared Storage

Perhitungan Material 
Handling Evaluation 

Sheet Pada Rancangan 
Tata Letak Dengan 

Shared Storage

A

 
Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan  
 Material Handling Audit Check Sheet digunakan untuk mengetahui adanya kemungkinan 
dalam perbaikan terhadap kondisi sistem material handling dengan cara mengidentifikasi kondisi 
yang terdapat pada gudang barang jadi PT. XYZ. Terdapat 19 kriteria yang digunakan dalam evaluasi 
kondisi awal gudang. Berdasarkan hasil evaluasi kondisi awal, terdapat 14 kriteria dengan persentase 
sebesar 73,68% yang merupakan permasalahan yang terjadi pada gudang barang jadi. Sebagian besar 
permasalah yang terjadi berkaitan dengan kondisi penyimpanan yang tidak disusun secara beraturan. 

Jumlah permintaan produk diperlukan untuk mengetahui banyaknya produk yang harus 
disimpan di gudang barang jadi.Berdasarkan dari tabel 1, produk dengan jumlah permintaan 
terbanyak adalah produk HD 32-21 sebanyak 600 kg, HD 25-15 sebanyak 475 kg, dan HD 40-28 
sebanyak425 kg. 

Tabel 1. Jumlah Maksimum Permintaan Selama 16 Minggu 

 

Jenis 
Produk

Maksimum 
Permintaan (kg)

Jenis 
Produk

Maksimum 
Permintaan (kg)

HD 40-28 425 PE 30-50 125
HD 32-21 600 PP 41-60 225
HD 25-15 475 PP 21-40 325
PE 50-70 350 PP 10-20 225
PE 40-60 300



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

259 

 

Frekuensi permintaan dalam 1 minggu berbeda-beda, sesuai dengan pelanggan yang 
melakukan pemesanan pada perusahaan. Produk yang memiliki frekuensi masuk dan keluar gudang 
barang jadi ditempatkan pada area yang terdekat dengan pintu gudang barang jadi. Frekuensi 
terbanyak pemesanan selama 16 minggu adalah produk HD 40-28 dan HD 25-15 sebanyak 4 kali. 

Kebutuhan ruang merupakan tempat yang dapat menampung seluruh produk yang akan 
dikirim kepada pelanggan. Masing-masing produk memiliki waktu penyimpanan digudang yang 
berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena banyaknya frekuensi pemesanan dalam 1 minggu dan 
jumlah produk yang dipesan pelanggan. Produk disimpan dalam bentuk karung dengan kapasitas 
sebesar 25 kg.Produk yang disimpan dalam gudang sebanyak 74 karung dapat dilihat pada tabel 2 

 
Tabel 2. Jumlah Karung Yang Dismpan Per Periode Penyimpanan 

 
Perancangan pallet dilakukan karena pada kondisi awal produk diletakkan langsung 

menyentuh lantai gudang. Pallet yang dipilih adalah pallet yang berbahan kayu agar selama 
penyimpanan produk tidak licin dan kuat menahan beban produk. Dimensi pallet yang akan 
digunakan yaitu panjang 0,8 m; lebar 1,6 m; tinggi 0,14 m. Sehingga, dalam 1 pallet dapat 
menyimpan 8 karung plastik. Dalam 1 pallet hanya diperbolehkan untuk menyimpan 1 jenis produk 
saja, agar produk tidak tercampur dengan produk yang lainnya. 

Luas area diperlukan dalam mengetahui berapa area yang digunakan untuk menyimpan produk 
pada gudang barang jadi.Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui luas area masing-masing 
produk sebesar 1,28 m2 dan 2,56 m2. Jumlah pallet yang perlu disediakan dengan jumlah 2 pallet 
adalah produk HD 40-28; HD 32-21; HD 25-15; PP 41-60 serta PP 10-20. 

Allowance digunakan sebagai gang atau jalur pergerakkan aktivitas material handling yang 
masuk dan keluar gudang. Material handling equipment yang digunakan untuk mengangkut produk 
adalah trolley dengan dimensi panjang 0,82 m; lebar 0,49 m; tinggi 0,73 m.Dari perhitungan yang 
telah didapat, maka jarak gang sebesar 1 m yang dapat digunakan untuk area berputar trolley. 
 Penempatan area penyimpanan dilakukan berdasarkan jenis produk yang memiliki frekuensi 
tertinggi atau produk yang sering masuk dan keluar gudang diletakkan dekat dengan pintu gudang. 
Produk yang di tempatkan paling dekat dengan pintu gudang adalah produk HD 40-28 dan HD 25-
15. Hasil perancangan tata letak pada gudang barang jadi yaitu: 

 

 

 
Keterangan pada gambar 2 : 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2. Perancangan Tata Letak Gudang Barang Jadi Dengan Metode Shared Storage 

Maks 
Permintaan

Rata-Rata 
Penyimpanan (Hari)

1Karung 
(25 kg)

Jumlah Karung Yang 
Disimpan Per Periode 

Penyimpanan

( a ) ( b ) ( c ) ( a/b/c )

1 HD 40-28 425 2 25 8.5 9
2 HD 32-21 600 2 25 12 12
3 HD 25-15 475 2 25 9.5 10
4 PE 50-70 350 2 25 7 7
5 PE 40-60 300 2 25 6 6
6 PE 30-50 125 1 25 5 5
7 PP 41-60 225 1 25 9 9
8 PP 21-40 325 2 25 6.5 7
9 PP 10-20 225 1 25 9 9

74

PembulatanJenisNo

Total
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 Aisle distance ditentukan dari titik pintu gudang menuju titik area penyimpanan produk. 
Sehingga dapat diketahui jarak dari pintu gudang menuju area penyimpanan sama dengan jarak dari 
area penyimpanan menuju pintu gudang. Jarak perpindahan selanjutnya dapat digunakan untuk 
perhitungan biaya perpindahan dalam MHES. 

Tabel 3. Jarak Perpindahan Pada Rancangan Tata Letak Gudang Barang Jadi 

 
 Perhitungan MHES digunakan untuk mengetahui biaya perpindahan pada produk secara 
keseluruhan. Dalam penelitian ini, didapatkan biaya total perpindahan sebesar Rp. 34.934,84 per 
periode penyimpanan dan total biaya per meter sebesar Rp 147,15. 

Tabel 4. Perhitungan Material Handling Evaluation Sheet (MHES) 

 
Evaluasi pada hasil perancangan tata letak gudang barang jadi dilakukan dengan menggunakan 

Material Handling Audit Check Sheet. Evaluasi ini berfungsi untuk membandingkan antara kondisi 
awal gudang barang jadi dengan kondisi setelah dilakukan perancangan tata letak pada gudang 
barang jadi. Hasil dari Material Handling Audit Check Sheet pada kondisi setelah dilakukan 
perancangan tata letak mengalami penurunan permasalahan yang terdapat di gudang, yaitu dari 14 
kriteria telah mengalami perbaikan sebesar 100%. Semua kriteria yang menjadi penyebab 
permasalahan pada handling system pada gudang barang jadi telah diperbaiki dengan memberikan 
rancangan tata letak dan sistem informasi. 

Perancangan sistem informasi untuk mempermudah proses pencatatan stock dan pencarian 
lokasi penyimpanan di gudang menggunakan software powerdesigner. Tahapan pertama pada 
perancangan sistem informasi adalah pembuatan data flow diagram.DFD merupakan aliran proses 
yang terjadi pada sistem gudang barang jadi. Terdapat 2 level pada DFD, yaitu level 0 dan level 1. 
Level 0 berisi gambaran umum sistem informasi, sedangkan level 1 merupakan aliran data yang lebih 
terperinci. Dalam DFD terdapat beberapa database untuk menyimpan data yang diperlukan. 
Gambaran DFD Level 0 pada sistem informasi seperti pada gambar berikut : 

 
Gambar 3. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 Database yang terdapat pada DFD adalah database pemesanan, gudang barang jadi, dan 
pengiriman. Selanjutnya database tersebut di import dan kemudian dibuat menjadi conceptual data 
model (CDM). Kemudian database tersebut dihubungkan sesuai dengan kepentingan dan hubungan 
antar database. Setelah itu, CDM yang sudah dibuat di-generate menjadi physical data model(PDM). 
PDM sama dengan CDM, hanya saja dalam PDM, database yang digunakan lebih terperinci dengan 
tipe data yang digunakan. Berikut ini adalah gambar PDM pada sistem informasi : 

Area Jarak (m) Area Jarak (m)

A1 4,417 C2 9,073
A2 1,317 C3 9,073
A3 4,417 D1 11,317
B1 6,717 D2 11,317
B2 6,717 D3 11,317
B3 6,717 E1 13,617
C1 9,073 E2 13,617

From To Distance (m) MHE
Jumlah yang 
dipindahkan 

(karung)
Waktu Perpindahan(menit) Frekuensi

Total Waktu 
Perpindahan (menit)

Biaya Perpindahan (Rupiah)
Biaya Total 

(Rupiah)

A1 Pintu 4.417 Trolley 8 5.88 3 17.64 1,144.80                                      2,211.07          
A2 Pintu 1.317 Trolley 4 5.26 2 10.52 1,066.27                                      
A3 Pintu 4.417 Trolley 8 5.88 3 17.64 1,144.80                                      2,347.87          

34,934.84Rp                               34,934.84Rp   
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Gambar 4 Physical Data Model (PDM) 

 Sehingga tampilan program pada sistem informasi gudang barang jadi seperti pada gambar 
berikut ini: 

 
Gambar 5 Tampilan Perancangan Sistem Informasi Gudang Barang Jadi 

 
Kesimpulan  
a) Hasil evaluasi material handling audit check sheet pada kondisi awal gudang barang jadi terdapat 

14 permasalahan yang terjadi dan mengalami perbaikan sebesar 100% pada kondisi usulan 
perbaikan tata letak gudang barang jadi dengan metode shared storage. 

b) Jumlah pallet pada perancangan pallet sebanyak 14 pallet. 1 pallet berisi 8 karung produk dengan 
2 tumpukkan. Masing-masing pallethanya menyimpan satu jenis produk. 

c) Hasil perhitungan allowance / gang pada gudang barang jadi dengan menggunakan trolley 
sebagai material handling equipment adalah sebesar 1 m. 

d) Hasil perhitungan biaya total perpindahan menggunakan MHES sebesar Rp. 34.934,84 per 
periode penyimpanan dan total biaya per meter sebesar Rp 147,15. 

e) Terjadi peningkatan jumlah produk yang dapat disimpan di gudang barang jadi yaitu 74 karung 
produk menjadi 112 karung produk. 

f) Hasil perancangan sistem informasi dengan menggunakan Power Designer 6, selanjutnya tahap 
analyst dilakukan dengan perancangan DFD menggunakan PDPA, kemudian tahap design 
dilakukan dengan perancangan CDM dan PDM menggunakan PDDA. 
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Abstrak 
PT. X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan tower crane dan portable crane. Pembuatan 
tower crane dimulai dari pengelasan, pengecoran, dan perakitan. Dari ketiga proses pembuatan tower crane 
ini permasalahan yang sering terjadi adalah operator pengelasan sering mengeluhkan adanya sakit pada 
bagian tubuh. Hal ini disebabkan operator bekerja dengan postur kerja yang tidak ergonomis dan melakukan 
pekerjaan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu 3 sampai dengan 4 jam tanpa 
henti. Identifikasi awal yang terhadap 7 orang operator dengan menggunakan kuisioner nordic body map, 
diketahui terdapat 22 keluhan pada beberapa bagian tubuh operator. Identifikasi selanjutnya digunakan 
metode QEC (Quick Exposure Checklist) dan Strain Index untuk mengetahui tingkat risiko musculeskeletal 
disorders (MSDs) pada operator. Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh rata-rata skor QEC sebesar 82,8% 
dan rata-rata nilai strain index 48,21. Hal ini menunjukan tingkat risiko MSDs yang tinggi pada operator. 
Untuk memperbaiki kondisi ini dilakukan perancangan alat bantu las agar mempersingkat waktu proses 
pengerjaan pada pengelasan tower crane. Dari hasil implementasi terjadi penurunan skor QEC menjadi 
44,4% dan skor strain index menjadi 3,38. Hal ini menunjukan bahwa perancangan produk tersebut 
mengurangi risiko MSDs terhadap operator pengelasan. 
Kata kunci :Ergonomi, MSDs, QEC, Strain Index, Perancangan Produk. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Faktor penyebab turunnya produktivitas operator dapat diakibatkan oleh beberapa hal, 
diantaranya postur tubuh saat bekerja, fasilitas kerja yang tidak ergonomis dan juga faktor 
lingkungan yang tidak mendukung. Cidera yang sering dijumpai oleh manusia saat menjadi operator 
dalam bekerja adalah risiko musculoskeletal disorders yang  timbul akibat postur kerja operator yang 
tidak ergonomis. 

PT.Xmerupakan perusahaan yang bergerak dalam penyewaan tower crane dan portable 
crane. Proses penyewaan diawali dengan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak 
customer (kontraktor), kemudian dilanjutkan dengan membangun tower crane dengan beban 
maksimal 3 ton dan  portable crane,yang dimulai dengan proses penggalian tanah yang dilakukan 
dengan excavator untuk peletakan pondasi Tower Crane tersebut. Proses penggalian tanah itu sendiri 
membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setelah proses penggalian tanah, dilanjutkan dengan proses 
pengelasan, proses pengelasan itu sendiri dilakukan operator secara berulang-ulang dalam waktu 3-
4 jam non-stop. Proses yang terakhir yaitu perakitan Tower Crane yang membutuhkan waktu 15 jam. 
Secara umum terdapat tiga aktivitas kerja pada PT.X yaitu penggalian, pengelasan, dan perakitan. 
Semua proses kerja terdapat risiko MSDs, dari hasil pengamatan pada tiga aktivitas tersebut 
pengelasan mengalami dampak risiko MSDs paling tinggi. 

 
Tabel 1.Jenis Risiko MSDs Pada Stasiun Kerja di PT.X 

 
 Faktor Risiko Ergonomi (ERG) adalah situasi yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja 
yang dapat mungkin berkontribusi terhadap hasil yang bertentangan dengan prinsip filosofi ergonomi 
yang dapat mungkin berbahaya bagi kesehatan dan kesejahteraan pekerja atau pengguna di tempat 
kerja setelah bekerja[1]. 

Semakin meningkatnya permintaan dari customer membuat perusahaan akan memfokuskan 
peningkatan produktifitas operator. Hal tersebut membuat operator memiliki waktu istirahat yang 

No Proses
Postur Tidak 

Ergonomi
Memaksa 

Pengerahan Tenaga
Gerakan Berulang-

ulang
Posisi Statis

Durasi Yang 
Panjang

Getaran
Faktor Lingkungan Fisik 

Tidak Nyaman
Shift Kerja Yang 

Tidak Lazim
Recovery

1 Pengeboran √ √ − √ − √ √ − −

2 Pengelasan √ √ √ √ √ √ √ − −

3 Perakitan − − √ √ − − √ − −
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sedikit sehingga operator sering mengalami sakit di bagian tubuh mereka. Dari pengamatan yang 
dilakukan secara langsung ditemukan masalah pada postur kerja operator yang tidak ergonomis 
sehingga menyebabkan postur kerja yang dapat mengakibatkan risiko musculoskeletal disorders. 
Pada penelitian kali ini permasalahan akan difokuskan pada bagian pengelasan yang terdiri dari 7 
grup dan masing- masing grup mempunyai 1 operator pengelasan. Proses ini dilakukan secara 
berulang-ulang dengan cara membungkukkan badan selama 3-4 jam non-stop. 
Pokok Permasalahan 

Operator bagian pengelasan bekerja dengan postur kerja yang tidak ergonomis dan 
melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 3-4 jam non-
stop. Kondisi ini dapat memicu risiko terjadinya musculoskeletal disorders. 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
a) Mengukur tingkat risiko musculoskeletal disorders pada postur kerja operator bagian 

pengelasan. 
b) Memberikan usulan alat bantu kerja pada operator bagian pengelasan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Ergonomi 

Ergonomi merupakan suatu bidang ilmu yang mencari atau menangani desain peralatan yang 
tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia beserta batasnya, atau juga disebut dengan faktor 
kenyamanan kerja. 
Gangguan Musculoskeletal Disorders 

Gangguan musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot rangka (skletal) yang 
dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit, apabila otot 
menerima beban statis secara berulang dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan 
berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon[2]. 
Nordic Body Map 

Pain Diagram atau Nordic Body Map digunakan untuk mengidentifikasi secara subjektif 
lokasi keluhan pada subjek[3]. Prosedur ini biasanya melibatkan gambar garis dari daerah yang 
bersangkutan dari tubuh manusia, dan responden diminta untuk menentukan rasa sakit mereka 
dengan memberi tanda pada Nordic Body Map Questionnaire. 
QEC (Quick Exposure Checklist) 

QEC (Quick Exposure Checklist) adalah metode yang digunakan untuk menilai secara cepat 
risiko Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) atau gangguan otot rangka yang 
berhubungan dengan pekerjaan[4]. 
Strain Index 

Definisi Strain Index merupakan teknik yang mengevaluasi tingkatan resiko dari sebuah 
pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera pada tangan, pergelangan tangan, lengan atas, atau siku 
(distal upper extremity). Metode strain index semi kuantitatif dapat mengevaluasi enam variabel 
kerja seperti intensitas kerja, durasi kerja, kerja per menit, postur tangan atau pergelangan tangan, 
kecepatan kerja, dan durasi kerja per hari[5]. 
Pengembangan dan Perancangan Produk 

Proses pengembangan secara generik adalah proses yang paling sering digunakan pada 
situasi market pull, dimana suatu perusahaan memulai pengembangan produk dengan adanya 
peluang pasar, kemudian menggunakan teknologi apa saja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan[6]. 
Need Matrix Metrik 
 Menyiapkan gambar metrik dan menggunakan matriks-metrik kebutuhan jika 
diperlukan.Metrik yang baik adalah yang merefleksikan secara langsung nilai produk yang 
memuaskan kebutuhan pelanggan. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian ini dimulai dengan penelitian pendahuluan untuk menentukan objek 
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penelitian yang tepat. Penelitian pendahuluan diawali dengan pengamatan secara langsung di PT.X, 
kemudian permasalahan dibuktikan dengan wawancara langsung terhadap operator pengelasan dan 
menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Hasil dari kuesioner tersebut digunakan untuk untuk 
mengetahui lokasi keluhan pada tubuh operator di bagian pengelasan dan mengidentifikasi beberapa 
gerakan yang dapat menimbulkan risiko ergonomi. 

Pengumpulan data terdiri dari data umum perusahaan dan data penelitian. Data 
yangberhubungan dengan penelitian adalah foto postur kerja, waktu yang dibutuhkan, dan banyaknya 
perulangan kerja dalam waktu tertentu. Data penelitian adalah data yang akan diolah menggunakan 
metode QEC dan strain index untuk pengukuran terhadap postur kerja, sedangkan metode SI 
digunakanuntuk perulangan kerja. Hasil pengukuran tersebut akan diidentifikasi untuk menentukan 
tingkat risikomuskuloskeletal, sehingga usulan perbaikan dapat ditentukan untuk alat bantu las yang 
aman dan nyaman digunakan oleh operator pengelasan. Usulan perbaikan ini menggunakan 
perancangan dan pengembangan produk dikembangkan dengan metode need matrix metriksebagai 
acuan, namun mengaplikasikan metode screening concept dan scoring concept didalamnya untuk 
menentukan alternatif konsep terbaik. Usulan perbaikan yang terpilih untuk dikembangkan, 
diimplementasikan pada operator bagian pengelasan untuk memberikan gambaran kondisi kerja 
setelah perbaikan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Rekapitulasi Penilaian QEC 
Perhitungan exposure level dilakukan untuk mengetahui tindakan yang perlu dilakukan 

berdasarkan total skorpada exposure score. Berikut ini merupakan perhitungan nilai exposure level 
pada operator pertama : 

E % 100%	x	
X

X	max
1  

E % 100%	x
26 30 	38 18 4 4 4 4

162
	 79,01% 

Dengan mendapat nilai exposure level 79,01 % diartikan adanya tindakan sekarang juga pada 
operator. 

Tabel 2. Rekapitulasi Exposure Level Operator 

 
B. Strain Index (SI) 

Hasil pengamatan untuk operator I didapatkan data: 
a) Intensity of Exertion pada operator 1 

Aktivitas yang dilakukan operator dalam proses pengelasan pada tower crane 
membutuhkan usaha lebih sehingga intensitas tenaga yang dikeluarkan oleh operator adalah 
pekerjaan dengan kriteria very hard. Kriteria ini berada pada rating 4. 

b) Duration of Exertion pada operator 1 

DE
100	X	Total	Waktu	Usaha	 detik
Total	Waktu	Observasi	 detik

2  

DE
3	X	3600	X	100
3,5	X	3600

85,7142 

c) Effort per Minute pada operator 1 

1 79.01% Tindakan sekarang juga
2 80.25% Tindakan sekarang juga
3 80.25% Tindakan sekarang juga
4 92.59% Tindakan sekarang juga
5 84.57% Tindakan sekarang juga
6 69.14% Tindakan dalam waktu dekat
7 93.83% Tindakan sekarang juga

operator
exposure 
level (%)

Tindakan
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EM
Banyaknya	Usaha

Total	Waktu	Observasi	 menit
																																																																																				 3  

EM
960
210

4,57 

d) Hand/Wrist Posture pada operator 1 
Kategori “good” dengan posisi flexi “9º” dalam kategori flexi pergelangan tangan 

“6º-15º“, keterangan “posisi mendekati netral”, dan kategori skala multiplier “1,5”. 
e) Speed of Work Pada Operator 1  

Pada proses pengelasan satu, pekerjaan dilakukan secara cepat (terburu-buru) namun 
pengendalian tetap terjaga dengan baik, sehingga kriteria speed of work adalah “cukup 
cepat”dan berada pada rating 3. 

f) Duration of Task per Day Pada Operator 1  
Dalam sehari operator 1 pengelasan dapat menyelesaikan pengelasan dengandurasi 

waktu 3,5 jam, sehingga duration of task per day berada pada rating 3. 
Nilai strain index pada operator pengelasan satu adalah sebagai berikut : 

SI = 9 x 3 x 1 x 1,5 x 1,5 x 0,75 = 45,56 (4) 
Nilai strain index  setiap operator dan hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Menggunakan Strain Index 
Operator 

Pengelasan 
SI Score Tingkat Risiko Kategori Risiko 

1 45.56 Tinggi Berbahaya 
2 60.75 Tinggi Berbahaya 
3 60.75 Tinggi Berbahaya 
4 60.75 Tinggi Berbahaya 
5 40.5 Tinggi Berbahaya 
6 54 Tinggi Berbahaya 
7 15.19 Tinggi Berbahaya 

 
C. Pemilihan Alternatif Usulan Perbaikan 

Tabel 4. Alternatif-alternatif Usulan Perbaikan 

Metode 

Hasil 
Identifikasi 

Risiko 
Ergonomi 

Analisis 
Identifikasi 

Risiko Ergonomi 
Faktor Penyebab Usulan Perbaikan 

QEC 

OP 1 - 79,01% Keenam operator 
mendapatkan 
nilai exposure 
level diatas 70% 
dengan pengerti-
an harus dilaku-
kan penelitian 
dan tindakan 
perubahan sece-
patnya. 

Melakukan pekerjaan 
dengan kondisi postur tubuh 
tidak ergonomis dengan 
punggung membungkuk 
statis dan leher tertekuk 
selama lebih dari 4 jam 
sehari. 

Merancang alat bantu 
kerja yang nyaman 
diguna-kan dalam 
waktu kerja. 

OP 2 - 80,25% 

OP 3 - 80,25% 

OP 4 - 92,25% Penambahan waktu 
streching disela-sela 
peker-jaan agar 
operator tidak 
kelelahan saat bekerja.

OP 5 - 84,57% 

OP 6 – 69,14% Melakukan pekerjaan 
dengan penglihatan secara 
detail. OP 7 – 93,83% 
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Metode 

Hasil 
Identifikasi 

Risiko 
Ergonomi 

Analisis 
Identifikasi Risiko 

Ergonomi 
Faktor Penyebab Usulan Perbaikan 

Strain 
Index 

OP 1 – 45,56 Persentase yang 
tinggi dari waktu 
suatu exertion ber-
langsung selama 
satu siklus kerja. 

alatkerja yang lebar 
sedangkan alat bantu sulit 
menjangkau seluruh bagian, 
sehingga terjadi banyak 
perula-ngan dan sedikit jeda 
antar siklus kerja yang 
menyebabkan durasi kerja 
menjadi lama. 

Desain ulang alat 
bantu operator 
pengelasan tower 
crane untuk mena-
mbah mata las agar 
proses penggelasan 
men-jadi lebih cepat. 

OP 2 – 60,75 
OP 3 - 60,75 
OP 4 - 60,75 
OP 5 – 40,50 
OP 6 – 54,00 Memiliki nilai usa-

ha yang tinggi da-
lam satuan menit. OP 7 – 15,19 

Ket : OP = Operator 
Dari hasil wawancara tersebut ditambah dengan hasil analisis tools ergonomi yang telah 

dilakukan, maka dapat diketahui kebutuhan operator yaitu perancangan alat bantu kerja yang  
ergonomis. 

D. Perancangan Alat Bantu Kerja 
Langkah-langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan operator diawali dengan pengumpulan 

data kebutuhan dari operatormelalui proses wawancara. Selanjutnya mengintepresikan data mentah 
menjadi kebutuhan operator.Lalu mengelompokan kebutuhan operator menjadi hierarkiyang 
bertujuan untuk mempermudah dalam aktivitas pengembangan selanjutnya. Diakhiri dengan 
menetapkan kepentingan relatif dari kebutuhan operator ditentukan melalui proses wawancara dan 
pengisian kuesioner oleh pihak-pihak yang besangkutan di bagian pengelasan.  

E. Menetapkan Spesifikasi dan Targetnya 
Spesifikasi produk digunakan untuk menjelaskan variabel desain utama dari produk. 

Tahapan membuat spesifikasi dan target dari sistem usulan diawali dengan membuat daftar metrik 
kemudian membuat need metric-matrix  untuk menunjukan hubungan antara kebutuhan dan metrik. 

F. Penyusunan Konsep 
Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip dan 

bentuk produk.  
G. Seleksi Konsep 

Seleksi konsep merupakan proses menilai konsep dengan memperhatikan kebutuhan 
pelanggan dan kriteria lain, membandingka kekuatan dan keleman relatif konsep, dan memilih satu 
atau lebih konsep untuk penyelidikan, pengujian dan pengembangan selanjutnya.  

H. Desain Alat Bantu Las 

   
 Gambar 1. Usulan Alat Bantu las` Gambar 2. Alat Bantu Las 
 Desain alat bantu las ini merupakan hasil dari diskusi dari kepala proyek pada PT.X. 
Sesuai dengan konsep terpilih alat bantu las yang didesain yaitudengan material resin PA6 sebagai 
kerangka alat bantu las. Gambar 1 menunjukan usulan desain alat bantu las.Usulan alat bantu las 
pada gambar 2mengurangi waktu pengerjaan operator dan mengurangi pengulangan pada saat 
operator melalukan pengelasan karena alat bantu yang mempunyai fungsi menambah sinar mata las 
dengan menggabungkan penjepit elektroda dengan alat bantu las yang telah diusulkan. 
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I. Perbandingan Hasil Pengukuran RisikoMusculoskeletal Disorders Sebelum & Setelah 
Usulan Perbaikan 
Berikut ini adalah  tabel perbandingan hasil pengukuran sebelum dan sesudah perbaikan. 

Tabel 5. Perbandingan Hasil Pengukuran Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

 
Dari hasil pengukuran QEC dan strain index setelah perbaikan dapat diketahui bahwa tingkat 

risiko berada pada kondisi aman dan level yang rendah, artinya tidak diperlukan tindakan perubahan 
terhadap postur.Pengurangan skor strain index dikarenakan faktor waktu kerja pengelasan yang turun 
dari 4,2 jam menjadi 2,5 jam. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis hasil diperoleh kesimpulan : 
a) Operator pada bagian pengelasan teridentifikasi risiko musculoskeletal disorders berdasarkan 

penilaian metode QEC dan strain index. QEC sebesar 79,01% pada operator satu, 80,25% 
pada operator dua, 80,25% pada operator tiga, 92,59% pada operator empat, 84,57% pada 
operator lima, 69,14% pada operator enam, dan 93,83% pada operator tujuh yang berarti 
dibutuhkan tindakan sekarang juga pada semua operator bagian pengelasan.Strain index 
sebesar 45,56 pada operator satu, 60,75 pada operator dua, 60,75 pada operator tiga, 60,75 
pada operator empat, 40,5 pada operator lima, 54 pada operator enam, dan 15,19 pada operator 
tujuh yang berarti semua operator teridentifikasi berbahaya saat melakukan pengerjaan 
pengelasan. 

b) Berdasarkan analisis hasil identifikasi risiko musculoskeletal disorder, usulan perbaikan yang 
akan dilakukan adalah perancangan alat bantu las. Hasil dari implementasi alat bantu las 
diperoleh : 

 Pengurangan kegiatan mengulang dengan menambahkan alat bantu las yang mempunyai 
fungsi menambah mata las menjadi tiga mata las. 

 Pengurangan waktu kerja operator bagian pengelasan dengan rata-rata pengurangan waktu 
satu jam setiap pengerjaan. 
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Abstrak  

PT. Innus merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk kayu olahan dengan produk 
antara lain: door frame, FJ Laminating Block, ABC Profiles, Glass Beads, dan Finger joint E2E. Door frame 
merupakan produk terbesar yang dihasilkan dan memiliki 6 stasiun kerja, antara lain: proses blanking, Finger 
joint machine, Chansaw machine, Moulding machine, Tenoner machine, dan Finishing Machine, serta Packing 
machine. Beberapa mesin bekerja secara semi otomatis dengan bantuan operator secara manual untuk 
memindahkan material pada proses pengeleman di stasiun Finger Joint yang berakibat beban kerja menjadi 
berat (lama) dan memperpanjang waktu proses (17,53 detik). Kerja manual yang dilakukan operator untuk 
memindahkan material berdampak menurunkan kemampuan produksi pada stasiun Finger Joint. Untuk 
meningkatkan kemampuan stasiun Finger Joint dalam produksi dirancang usulan perbaikan proses 
perpindahan material (handling material). Setelah dilakukan perencanaan, pengembangan konsep, 
perancangan tingkat sistem, perancangan detail, pengujian dan perbaikan maka ditentukan bentuk rancangan 
perpindahan material pada stasiun Finger Joint adalah konveyor yang dapat mempercepat waktu proses (9,8 
detik) atau percepatan sekitar 44,09% dan mengurangi beban kerja satu orang operator. 
Kata kunci: Finger Joint, Perpindahan material, Konveyor 
 
Pendahuluan 

PT. Innus merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produk kayu olahan. 
Jenis-jenis kayu olahan yang dibuat merupakan door frame, FJ Laminating Block, ABC Profiles, 
Glass Beads, danFinger joint E2E.Door Frameadalahsalahsatuproduk yang banyak dipesendalan 
dalam proses produksi melalui mesin finger joint yang bekerja secara semi otomasi dengan bantuan 
tenaga operator secara manual untuk pemindahan material ke proses pengeleman yang 
mengakibatkan beban kerja menjadi berat dan berpengaruh dengan waktu proses pada mesin finger 
joint. Karena waktu proses yang lama berakibat terjadi keterlambatan proses dan target produksi 
tidak terpenuhi. Dengan permasalahan utama yang ada pada mesin finger joint adalah proses 
pemindahan bahan baku yang memakan waktu lama, sehingga tidak tercapainya target produksi per 
hari. Dan berdampak terhadap meningkatnya beban kerja pada operator sehingga terjadinya 
pemborosan penggunaan operator pada proses produksi. 

 
Tabel 1 JumlahProduksidan Target ProduksipadaMesinSemi-automatic Finger Joint 

Produksi/Mesin Semi-Automatic Finger joint 

Target SesuaiJadwalProduksi 15 Block/Jam 

Kenyataan di lantaiproduksi 8 Block/Jam 

Target SesuaiJadwalProduksi 480 Block/Hari 

Kenyataan di lantaiproduksi 360 Block/Hari 

 
Tinjauan Pustaka  

Otomasi adalah suatu teknologi yang membuat sebuah proses dapat dikerjakan tanpa bantuan 
manusia. Otomasi diaplikasikan dengan menggunakan program dan dikendalikan oleh sistem 
pengendali dan dieksekusi oleh sistem pengendali dengan bantuan actuator sebagai output. Suatu 
proses dapat dikatakan otomasi karena minimnya campur tangan manusia. 

Otomasi merupakan teknologi yang berkaitan dengan penggunaan operasi control produksi 
secara mekanis, elektronis, dan sistem yang bebasis komputer. Otomasi merupakan proses atau 
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prosedur kerja tanpa bantuan manusia. Dimana pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan suatu 
program instruksi yang di kombinasidengansuatusistempengendali [1]. 

Beberapa alasanpenggunaan tenagakerja manual dalamsistemindustri di 
antaranyayaitupekerjaansangatsulitdiselesaikandenganteknologiotomasi, umursiklusprodukpendek, 
customized product, adanyaperubahanpermintaan, pemeliharaanperalatan, untuk 
memprogramdanmengoperasikankomputer, untuk 
melakukanpekerjaanproyekdanmengolahdanmengaturpabrik. 

Pengukuranwaktu(time study) pada 
dasarnyamerupakansuatuusahauntukmenentukanlamanyawaktukerja yang dibutuhkkanolehseorang 
operator (yang sudahterlatih) untukmenyelesaikansuatupekerjaan yang spesifik, 
padatingkatkecepatankerja yang normal,sertadalamlingkungankerja yang terbaikpadasaatitu.  

Waktumerupakanelemen yang sangatmenentukan da1am 
merancangataumemperbaikisuatusistemkerja.Peningkatanefisiensisuatusistemkerjamutlakberhubun
gandenganwaktukerja yang digunakan da1am berproduksi. 

Dalamkondisi ideal proses pengembanganproduk, 
terlebihdahulumelakukaknidentifikasikebutuhan, menetapkanspasifikasidan target, 
mendesainkonsepproduk, mengujikonsepdesain, 
menetapkanspesifikasiakhirdanmerencanaalurpengembangan [2]  

 
Gambar 1 Proses PengembanganProduk 

 
Peta kerja adalahsuatu alat yang 

menggambarkankegiatankerjasecarasistematisdanjelas.Lewatpetakerjainikitabisamelihatsemuakeja
dian yang dialamiolehsuatubendakerjadarimulaiberbentuk material 
kemudianmenggambarkansemualangkah yang dialaminya agar menjadisuatuproduklengkap. 

Perhitunganwaktubakumerupakanpengukuran-pengukuransemua data yang 
didapatdenganmemilikikeseragaman yang dikehendaki, danjumlahnyatelahmemenuhitingkat-
tingkatketelitiandankeyakinan yang diinginkan, makalangkahselanjutnyaadalahmengolah data 
tersebutsehinggamemberikanwaktubaku.  
PerhitunganWaktuSiklus 
Waktusiklus rata-rata dihitungdenganrumussebagaiberikut : 

Ws = ∑X1 / N         (1) 
dimana :  
N= adalahjumlahpengamatanpendahuluan yang telahdilakukan. 
X1= adalahwaktupenyelesaian yang teramatiselamapengukuranpendahuluan yang 

telahdilakukan. 
PerhitunganWaktu Normal 

Wn = Ws x P         (2) 
Dimana P 

merupakanfaktorpenyesuaian.Faktorpenyesuaiandiperhitungkanjikapengukurberpendapatbahwa 
operator bekerjadengankecepatantidakwajar, 
sehinggahasilperhitunganwaktuperluataudinormalkanduluuntukmendapatkanwaktusiklus rata-rata 
yang wajar. Jikapekerjabekerjadenganwajar, makafaktorpenyesuaiannya p samadengan 1, 
artinyawaktusiklus rata-rata sudah normal. Sedangkanwaktusiklus(Ws) yang 
telahdidapatdariperhitungansebelumnya. [3]  
PerhitunganWaktu Baku [4] 
Waktu baku = waktu normal + (waktu normal x  persenkelonggaran)  (3) 

atau 

Waktu baku = waktu normal x     (4) 
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Waktu normal untuksebuahoperasitidakmengikutsertakankelonggaran-kelonggaran.Seorang 
operator yang memenuhisyaratperlumelakukanpekerjaanjikaiabekerja di sebuah tempo 
normal. Namuntidakdiharapkanbahwaseseorangakanbekerjasepanjangharitanpainterupsi. Operator 
dipersilahkanuntukmengambilwaktuuntukkebutuhanpribadi, untukberistirahat, danuntukalasan-
alasan yang takdapatmerekakendalikan.Kelonggaran-kelonggaran yang 
telahdisebutkantadidalamproduksidapatdiklasifikasikansebagaiberikut : (1) 
Kelonggaranuntukkebutuhanpribadi, (2) Kelongarankarena rasa fatigue (3) 
Kelonggaranuntukhambatantakterhindarkan.[5] 

Programmable Logic Controller ( PLC )adalahsuaturangkaianmicro controlleryang 
terdiridaribeberapabagian, yaitu CPU, Memory, Data Register, Internal relay, Input / Output 
CounterdanTimer yang terintegrasidalamsatuperangkat. PLC merupakansistemelektronik yang 
beroperasisecara digital dandidesainuntukpemakaian di lingkunganindustri, 
dimanasisteminimenggunakanmemori yang dapatdiprogramuntukpenyimpanansecara internal 
instruksi-instruksi yang mengimplementasikanfungsi-fungsispesifiksepertilogika, urutan, 
perwaktuan, pencacahandanoperasiaritmatikuntukmengontrolmesinatau proses melaluimodul. [6] 
 
Metodologi Penelitian  

 
Gambar 2 Flowchart Metodologi PenelitiandanFlowchart Proses PerancanganSistemUsulan 
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Hasil dan Pembahasan  

Perancangan diawali dengan identifikasi kebutuhan yang dibagimenjadi lima tahapyaitu: 
mengumpulkan data mentah daripemakai, menginterpretasikan data 
mentahmenjadikebutuhanpemakai, mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hirarki 
kebutuhan primer-sekunder-tertier, menetapkan derajat kepentingan 
relatifsetiapkebutuhandanmenganalisahasildan proses. Penentuan spesifikasi sistem 
usulanadalahlangkah yang harus dilakukan sebelum merancang suatu sistem usulan.Spesifikasi 
sistem usulan didapatkan dengan melakukan diskusi langsung dengan pihak yang berhubungan dan 
mengerti dengan sistem yang dirancang. Penentuan nilai target untuk setiap spesifikasi dilakukan 
agar sistem usulan yang dirancang telah dijabarkan lebih lanjut. Penentuan nilai target spesifikasi 
dengan memperhitungkan desain referensi dari desain sistem saat ini.  

Tabel 2 Perhitungan Scoring Concept 

KriteriaSeleksi Beban (%) 

KonsepReferensi Konsep 1 Konsep 2 

Rating 
Nilai 

Rating 
Nilai 

Rating 
Nilai 

Beban Beban Beban 

FasilitasSistem 35% 3 1.047 5 1.74 5 1.74 

SistemTerotomasi 35% 3 1.047 5 1.74 4 1.40 

Penggunaan Operator 30% 3 0.907 5 1.51 4 1.21 

Total Nilai 3.00 5.00 4.35 

Peringkat 3 1 2 

Lanjutkan Tidak Ya Tidak 

Pada perancangan sistem kerja ini akan diberikan usulan mesin Pemindahan 
Material(conveyor), desain gambar yang diusulkan dari hasil diskusi dengan pihak perusahaan dan 
beberapa perhitungan untuk proses pengecoran logam di PT. Innes 

 

 

Gambar 3 UsulanmesindanGambar Tekniknya untuk MesinConveyor 

 
Gambar 4 Usulan Diagram Ladderproses pemindahan material 
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Tabel 3 PerhitunganWaktu Proses Usulan 

No. Elemen ElemenKerja Average 

1 MensortirBahan Baku 13.07 
2 Pemindahan Material I (Conveyor) 9,801 
3 Pengeleman 19.10 
4 Pemindahan Material II (Conveyor) 7.80 
5 Pengepresan 9.33
6 Pengeringan 69.53

Total 128,631 

 

Dari mesin usulan yang sudah ada, dihitung waktu proses yang baru dan juga kapasitas 
produksi dari mesin usulan yang sudah dibuat. 
Kemudiandilakukanperbandingandengansistemawal.Tujuandarimembandingkaniniadalahuntukmen
getahuiapakansistemusulanlebihbaikdengansistemawal. 

 
 

Tabel 4 Analisa Perbandingan Waktu Sistem Kerja pada Proses Pemindahan Material  

SistemAwal SistemUsulan Presentase 

17,53 9,801 Naik 44,090% 

  

Pada perbandingan total waktu sistem kerja diatas dapat di jelaskan bahwa pada sistem awal waktu 
yang dibutuhkan adalah 17.53 detik sedangkan untuk sistem usulan yaitu menggunakan mesin 
Pemindahan Material waktu yang dibutuhkan sebesar 9,801 detik.  

Dari persentase kenaikan diatas sistem usulan hanya mengalami kenaikan sebesar 44,090% 
saja, namun selain itu perbandingan yang cukup jelas terletak pada penggunaan jumlah tenaga kerja 
langsung (labour). Sistem usulan dapat mengurangi jumlah tenaga kerja langsung yang pada saat 
sistem awal dibutuhkan yaitu1 pekerja untuk melakukan proses pemindahan material sedangkan pada 
sistem usulan tidakdibutuhkan operator untukpemindahan material, hanya operator operasi proses 
sortiryang bertugasuntuk menyalakan dan mematikan mesin Pemindahan Material dengan kondisi 
yang tidak membutuhkan tenaga dengan keahlian yang tinggi dalam melakukan prosesnya. Dan 
sistemusulan juga dapatmenghasilkanperbandinganjumlahproduksi yang 
dihasilkanpadasistemusulandan juga padasistemawalsebagaiberikut: 

 

Tabel 5 Perbandingan JumlahProdukdan Target ProduksiSistem Awal dan Sistem Usulan 

Perbadingan SistemAwal SistemUsulan 

JumlahProduksi 
/ Jam 

JumlahProduksiMaksimalSistemAwal 

= 15  

JumlahProduksiMaksimalSistemUsulan 

	 	
 = 

.

27.9  = 28  

Target Produksi 
/ Hari 

420   (yang diinginkan) 

360   (yang dihasilkan sistem 

awal) 

= (JumlahProduksi / jam) x 24 jam 
kerja 

 =  28  x 24 jam 

= 672   
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Kesimpulan  
a) Waktu yang dibutuhkansistem awal untukmelakukanpemindahan material1 padamesin finger 

jointadalah17.53 detikdengan1 orang operator denganpekerjaan operator yang lebih dari satu 
(double job),   

b) Waktusistemusulanuntukmelakukanpemindahan material 1 padamesinfinger jointadalah 9,801 
detikdenganadanyapenurunanwaktusebanyak 7,729detik, tanpabantuan operator  

c) Sistemusulanbarudapatmengurangijumlahtenagakerjalangsung (operator) padamesinfinger 
jointsebanyak 1 orang operator.  
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Abstrak  
Penelitian ini memiliki keutamaan dan dimaksudkan untuk mencari nilai atau tingkat akurasi klasifikasi 
topik soal UN bahasa indonesia yang terdiri dari 12 kategori topik soal UN bahasa indonesia untuk tingkat 
SMK. Dengan menentukan klasifikasi topik soal UN bahasa indonesia ini, maka kedepan penelitian ini akan 
bisa mempermudah prediksi topik-topik soal yang akan muncul di UN tahun berikutnya dengan 
komputerisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu melakukan Preprocessing 
pada data soal UN bahasa indonesia yang sebelumnya sudah dipisahkan antara data Training dan data 
testing, Dengan jumlah data training 350 soal dan data testing 150 soal. Preprocessing merupakan proses 
melakukan Case Folding, Stopword Removal dan menerapkan algoritma Stemming. Setelah Preprocessing 
data kemudian diberikan label klasifikasi secara manual dan pada tahapan akhir metode dilakukan 
klasifikasi dengan algoritma Naïve Bayes untuk mengetahui berapa tingkat akurasi klasifikasi topik soal UN 
bahasa indonesia.Dari hasil penelitian perbandingan akurasi klasifikasi dengan metode naibe bayes, lebih 
baik hasil dari kata dasar proses stemming Porter KBBI dibandingkan StemmingTala, dengan hasil akurasi 
data training 93,71%, 94,34% dan data testing 86%,  82%. 
Kata kunci: stemming, klasifikasi, preprocessing, akurasi, naive bayes. 

 
Pendahuluan 

Soal UN bahasa indonesia pada tingkat SMK umumnya memiliki 12 topik dan kategori soal. 
Kategori soal tersebut adalah fakta, opini, kalimat, pargraf, frasa, gagasan utama, puisi, karya sastra 
judul, kutipan, artikel dan tabel. Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah proses klasifikasi 
topik soal ujian nasional bahasa indonesia dengan komputerisasi sehingga bisa membantu proses 
pembelajaran siswa dan siswi dalam mengklasifikasikan topik daripada soal ujian nasional bahasa 
indonesia ditingkat SMK . 

Sehingga dengan penelitian ini diharapkan akurasi klasifikasi topik soal ujian nasional 
bahasa indonesia bisa dicari dengan baik yaitu dengan membandingkan 2 stemming yang berbeda 
yaitu stemming porter KBBI dan TALA, juga mempermudah teknik belajar soal UN bahasa 
indonesia dengan tepat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan terlebih dahulu melakukan Preprocessing 
pada data soal UN bahasa indonesia yang sebelumnya sudah dipisahkan antara data Training dan 
data testing, Dengan jumlah data training 350 soal dan data testing 150 soal. Preprocessing 
merupakan proses melakukan Case Folding, Stopword Removal dan menerapkan algoritma 
Stemming. Setelah Preprocessing data kemudian diberikan label secara manual dan pada tahapan 
akhir metode dilakukan klasifikasi dengan algoritma Naïve Bayes untuk mengetahui berapa tingkat 
akurasi klasifikasi topik soal UN bahasa indonesia. 
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Studi Pustaka  

2.1 Imbuhan Bahasa Indonesia 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki morfologi yang berbeda dan unik dengan 
bahasa lainnya. Bahasa Indonesia memiliki imbuhan-imbuhan yang beraneka ragam dan masuk 
sebagai kata serapan atau lainnya. Sering kali sebuah kata dasar atau bentuk dasar perlu diberi 
imbuhan untuk dapat digunakan dalam pertuturan (Chaer A, 2011). Imbuhan ini dapat mengubah 
makna, jenis dan fungsi sebuah kata dasar atau bentuk dasar menjadi kata lain yang fungsinya 
berbeda dengan kata dasar atau bentuk dasarnya. 

2.2 Teks Mining 

Salah satu bagian dari Data Mining yang cukup menarik adalahText Mining. Teks mining 
dapat didefinisikan sebagai “penemuan informasi baru dan tidak diketahui sebelumnya oleh 
komputer, dengan secara otomatis mengekstrak informasi dari sumber – sumber teks tak terstruktur 
yang berbeda” (Tan,1999). 

Dalam melakukan implementasi text mining terdiri dari dua tahap besar yaitu pre-processing 
dan processing. Tahap preprocessingadalah tahap di mana aplikasi melakukanseleksi data yang akan 
diproses pada setiap dokumen. Setiap kata akan dipecah-pecah menjadi struktur bagian kecil yang 
nantinya akan mempunyai makna sempit. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap pre-
processing ini, yaitu: Casefolding,Tokenizing, Filtering, dan Stemming (Triawati, 2009). 

2.3 Preprocessing 

 Prosess preprocessing dilakukan pada tahapan awal penelitian sebelum melakukan 
stemming dan labelisasi serta klasifikasi topik soal UN bahasa indonesia. Ada beberapa langkah dari 
preprocessing diantaranya adalah: 

Case Folding 

Pada proses case folding data set soal yang memiliki karakter, angka dan tanda baca 
dihilangkan sehingga tanda baca tidak akan muncul pada saat pelabelan klasifikasi kategori. 

Tokenizing 

Pada tahapan tokenizing terdapat beberapa proses yang harus dilakukan adalah diantaranya 
mengubah semua huruf besar menjadi huruf kecil (text to lowercase). 

 
 
 
 
   
   
 

(Teks input)     (Hasil Tokenzing) 
 

Stopword Removal 

Kemudian selanjutnya yaitu proses memeriksa stop word list, stopword list adalah daftar 
kata-kata penghubung antar kalimat yang semestinya dihilangkan, 

2.4 Word frequency training (Stemming Porter KBBI ) 
Technology Tahapan stemming adalah tahap mencari root kata atau kata dasar dari tiap kata 

hasil filtering. Implementasi porter stemmer bahasa indonesia berdasarkan English Porter Stemmer 
telah dikembangkan oleh W.B. Frakes pada tahun 1992.  

  Tahapan stemming porter dapat dilihat pada gambar berikut ini(Agusta, 2009) : 

Kalimat 
tersebut

 kalima
t 

 terseb
ut 

 merup

Gambar 1. Contoh dari tahapan tokenizing 
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Gambar 2. Tahapan Algoritma stemming Porter (Agusta:2009) 

Proses stemmer porter dengan Tala pada tahapan strukturnya sama, perbedaannya bahwa 
stemmer porter KBBI hasil kata dasar dibandingkan dengan KBBI(kamus besar Bahasa Indonesia) 
sedangkan stemmer tala hanya berdasarkan proses struktural stemmer (F.Z tala:2004). 

2.5 Proses training dokumen kategori (label) 
 Proses training dokumen kategori atau labelisasi dilakukan secara manual pada tiap dokumen 
soal ujian nasional bahasa indonesia untuk menentukan dan sekaligus acuan untuk proses klasifikasi 
dokumen, kategori klasifikasi topik soal ujian nasional bahasa indonesia menjadi 12 kelas topik 
yaitu: gagasan utama, tabel, kalimat, fakta, opini, paragraf, kutipan, puisi, judul, karya sastra, frasa 
dan artikel. 
 
2.6 Klasifikasi Dokumen Naïve bayes 

Metode naïve bayes mempunyai 2 tahapan ketika proses klasifikasi teks, yaitu proses 
pelatihan dan proses klasifikasi. Algoritma klasifikasi naïve bayes bertujuan untuk mencari 
klasifikasi dari data yang akan diujikan dengan mencari nilai probabilitas tertinggi dalam pengujian 
data. Maka untuk tahapan diatas dibutuhkan dokumen yang akan di training dan dokumen yang akan 
di testing. 

Dalam algoritma klasifikasi naïve bayes, setiap dokumen diuraikan dengan pasangan atribut 
…sampai dengan dimana	 adalah kata pertama dan seterusnya, sedang V adalah 

himpunan topik soal. Pada saat tahapan pengujian naïve bayes akan mencari nilai probabilitas 
tertinggi dari semua dokumen yang akan diujikan(hamzah amir:2012). Persamaannya sebagai 
berikut: 

	∈
…

…
    [2.1] 

Untuk …  nilainya konstan untuk semua 
Kategori (Vj) sehingga persamaan dapat ditulis sebagai berikut: 

	∈ … |     [2.2] 

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut: 

	∈ ∏ |      [2.3] 

 Keterangan : 

 :Kategori soal j1,2,3….n dimana J1=Artikel J2=topik soal Fakta J3= topik 
soal Frasa J4= topik soal Gagasan utama J5= topik soal kalimat J6 topik soal 
Judul J7= topik soal karya sastra j8=topik soal kutipan j9=topik soal Opini 
j10=topik soal Paragraf j11=topik soal karya Puisi j12=topik soal Tabel 
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 |  :Probabilitas 	pada  

   :Probabilitas dari  

Untuk  dan | dihitung pada saat pelatihan dengan persamaan sebagai 
berikut: 

| 	 |

| |
  [2.4] 

|
| |

 [2.5] 

Keterangan: 

 |docs j|  : jumlah dokumen setiap kategori j 

 |contoh| :jumlah dokumen dari semua kategori 

   :jumlah frekuensi kemunculan setiap kata 

   :jumlah frekuensi kemunculan kata dari 

   setiap kategori 

 |kosakata|  :jumlah semua kata dari semua kategori 

 

2.7 Akurasi 

Akurasi diperlukan untuk evaluasi dan mengukur keakuratan dari hasil klasifikasi, 
semakain besar nilai akurasi maka semakin baik tingkat klasifikasinya: 

	 	 	
	 	

	100%  

2.8 Penelitian terkait 

Penelitian yang dilakukan oleh Ledy Agusta(2009)terhadap perbandingan algoritma 
stemming Porter dengan algoritma Nazief dan Adriani yaitu Proses stemming dokumen teks 
berBahasa Indonesia menggunakan Algoritma Porter memiliki prosentase keakuratan ( presisi ) lebih 
kecil dibandingkan dengan stemming menggunakan Algoritma Nazief dan Adriani. 

Mardi Siswo Utomo (Utomo, 2013) melakukan penelitian menggunakan algoritma stemming 
Tala pada Aplikasi berbasis web, kebanyakan kata berakhiran ‘I’ dianggap sebagai imbuhan. 
 
Metodologi Penelitian  

3.1 Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian meliputi: 
1. Mengumpulkan data soal ujian nasional bahsa indonesia sebanyak 500 data sample dan 

membaginya menjadi menjadi data training dan data testing. 
2. Metode usulan yaitu Impelementasi dan perancangan sistem berbasis web dengan php 

mysql untuk uji sample data training dan data testing soal ujian nasional bahasa 
indonesia dan klasifikasi dengan tool weka.  

3. Lakukan  proses preprocessing pada data sample yang sudah dibagi antara data training 
dan data testing, dengan data training sebanyak 350 soal dan data testing 150 soal dan 
melakukan preprocessing data dengan tahapan case folding, tokenizing, stopword 
removal sebagai berikut: 

- Case folding melakukan proses penghapusan karakter dan angka pada kalimat 
soal dan merubah huruf besar menjadi huruf kecil. 

- .Tokenizing melakukan proses pemisahan struktur kalimat menjadi struktur 
kata-kata. 

- Stopword removal melakukan penghapusan pada kata penghubung yang 
dianggap tidak mempunyai bobot kata dalam kalimat. 

4. Lakukan proses stemming pada kata berimbuhan yang sudah melalui proses 
preprocessing dengan stemmingporter KBBI dan stemming TALA  
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5. Lakukan proses penerapan algoritma naive bayes untuk mengelompokkan kategori soal 
ujian nasional bahasa indonesia dan melakukan analisa penyimpangan matrik pada 
kategori soal yang tidak terklasifikasi dengan baik.  

6. Lakukan eksperimen dan pengujian data manual klasifikasi dengan data klasifikasi 
terkomputerisasi.  

7. Menghitung nilai akurasi dari masing masing stemming dengan algoritma naive bayes. 

 

Hasil dan Pembahasan  

4.1 Koleksi Dokumen 

Koleksi dokumen yang digunakan untuk pengujian adalah dokumen training sebanyak 350 
soal untuk data set training dan 150 soal testing dan kemudian soal berformat CSV, diambil dari soal 
ujian nasional. 

Tabel 1.Koleksi data soal UN bahasa indonesia berdasarkan topiknya 

NO KELAS TOPIK UN SOALSAMPEL SOALTRAINING SOAL TESTING  

1 Artikel 2 1 1

2 Fakta 23 12 3

3 Frasa 18 16 9

4 Gagasan utama 31 16 4

5 Judul 8 4 2

6 Kalimat 258 180 84

7 Karya sastra 24 12 2

8 Kutipan  20 10 2

9 Opini 17 13 4

10 Paragraf 63 56 22

11 Puisi 34 18 13

12 Tabel 14 12 4

Total soal 500 350 150

4.2 Hasil Preprocessing dan Klasifikasi Dengan Naïve Bayes 

Dilakukan 2 eksperimen data training dengan porter KBBI dan Tala, 2 eksperimen data testing 
dengan Porter KBBI dan tala,Jadi total eksperimen sebanyak 4 eksperimen. Berikut hasil dari data 
training dengan stemming porter KBBI. 

Tabel 2. Contoh data soal training sebelum preprocessing 

No Soal UN

1 Mengapa permintaan kornea donor di Indonesia tidak dapat di penuhi? 

2 Transplantasi ginjal tidak mudah untuk dilakukan.  Selain faktor biaya, donor 
yang cocok juga tidak mudah untuk ditemukan. Kalimat fakta dalam paragraf 
tersebut adalah 

3 Lanskap budaya subak di Bali telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia. 
Kalimat fakta paragraf tersebut terdapat pada nomor
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Tabel 3. Contoh hasil training preprocessing dan stemming Talaperkalimat  

No Soal UN

1 apa minta kornea donor indonesia dapat tuh

2 

 
transplantas ginjal mudah laku lain faktor biaya donor cocok temu 
kalimat fakta paragraph

3 lanskap budaya subak bal te tetap baga situs waris dunia kalimat fakta 
paragraf dapat nomor

 
Tabel 4. Contoh hasil training preprocessing dan stemming Porter  KBBI perkata 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 5. hasil akurasi training preprocessing dan stemmingporter KBBI 

No Klasifikasi 

Preprocessing dan stemming 
porter KBBI 

Akurasi 
Terklasifikasi Tidak 

terklasifikasi 

1 Artikel 1 0 0.29

2 Fakta 12 0 3.43

3 Frasa 14 2 4.00

4 Gagasan utama 14 2 4.00

5 Judul 4 0 1.14

6 Kalimat 163 17 46.57

7 Karya sastra 12 0 3.43

8 Kutipan 10 0 2.86

9 Opini 13 0 3.71

10 Paragraf 55 1 15.71

11 Puisi 18 0 5.14

12 Tabel 12 0 3.43

Persentase akurasi 328 22 93.71%

 

Hasil dari data training dengan menggunakan stemming porter KBBI sebanyak 350 soal 
menghasilkan data yang terklasifikasi sebanyak 328 soal terklasifikasi dengan baik sesuai kelas 
kategori masing-masing dan 22 soal tidak terklasifikasi dengan baik dengan hasil akurasi 93,71%. 

NO. Term Doc_id Count 

1 Apa 1 1

2 Minta 1 1

3 Kornea 1 1

4 Donor 1 1

5 Di 1 2
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4.3 Hasil presentase perbandingan training dan testing stemming porter KBBI dengan TALA  

Gambar dibawah ini hasil perbandingan nilai akurasi data training dan testing porter KBBI 
dan TALA yang sudah dilakukan eksperimen.  
 

 
Gambar 3. hasil presentase akurasi nilai training dan testing porter KBBI dan Tala 

Dari Gambar 3 menjelaskan bahwa tingkat akurasi data training dan testing stemming porter KBBI 
lebih baik dibandingkan stemming TALA dengan hasil perbandingan training data 93,71% ,93,43%, 
dan testing data 86% 82%, sehingga stemmer porter KBBI mempunyai hasil kata dasar lebih baik 
dibandingkan stemmer TALA dan memepengaruhi hasil dari pada akurasi klasifikasinya. 
 
 
Kesimpulan  
 Kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Penggunaan stemmer porter KBBI pada proses preprocessing lebih baik dari penggunaan 

stemmer TALA pada hasil kata dasar. 
2. Penggunaan stemmer dengan kata dasar yang baik mempengaruhi Hasil akurasi klasifikasi 

kategori soal UN nya. 
3. Hasil akurasi stemmer porter KBBI lebih baik dibandingkan akurasi stemmer TALA, baik hasil 

dari proses data training maupun data testing. 
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Abstrak 
Hybrid Architecture mengkombinasikan OLTP Online Transactional Processing dengan OLAP Online 
Analytical Processing. OLAP Data Warehouse digunakan untuk membuat laporan dan menganalisis data-
data historis. Berbeda dengan OLTP Database Relasional yang menguraikan struktur data menjadi master 
table dan transaksi table, dalam Data Warehouse justru terjadi denormalisasi fact table yang bertujuan 
untuk mempercepat penampilan informasi tanpa perlu banyak merelasikan antar table. Untuk memindahkan 
data dari sumber data ke data warehouse digunakan import data. Tetapi import data dari open database 
menjadi permasalahan dalam proses pengembangan Data Warehouse dikarenakan data yang di import 
berukuran besar dan format datanya tidak sesuai dengan struktur di OLTP maupun OLAP sehingga 
membutuhkan waktu lama dalam pemindahan datanya. Metodologi penelitian yang dilakukan menggunakan 
proses cleansing data dan ETL (Extract, Transform, Loading) dengan menggunakan tool Pentaho Data 
Integration . Dalam penelitian ini juga dilakukan proses perbandingan menggunakan Step Transform Row 
Normaliser dan Step Scripting Modified Java Script Value. Hasil penelitian ini menunjukkan proses import 
data dengan menggunakan Step Transform Row Normaliser lebih efektif dibandingkan dengan Step Scripting 
Modified Java Script Value. 
Kata kunci: OLTP, OLAP Data Warehouse, Extract Transform Loading, Pentaho Data Integration, 
Step Row Normalizer, Step Modified Java Script Value 
 
Pendahuluan 

Database memiliki kesamaan dengan Data Warehouse dalam hal penyimpanan data, namun 
memiliki keterbedaan dalam fungsinya. Database dibentuk berdasarkan OLTP (Online Transaction 
Processing) yang diuraikan menggunakan master table dan transaksi table yang terhubung dalam 
relasional data. Fungsi OLTP melakukan maintain data untuk menambah data, mengedit data dan 
menghapus data sehingga kondisi data selalu dalam kondisi terbaru. Permasalahan baru muncul 
ketika data tersimpan dalam jumlah yang sangat besar sekitar 10.000 records yang harus dibuat 
laporan berdasarkan kriteria tertentu dengan melakukan relasional ke master-master table dalam 
proses query dan ternyata membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Permasalahan ini teratasi 
dengan pemanfaatan Data Warehouse yang menggunakan   pembentukan struktur OLAP (Online 
Analytical Processing) yang mengabaikan konsep normalisasi data (denormalisasi). Sehingga dalam 
proses penampilan informasi terkadang cukup dengan menggunakan fact table saja ataupun sedikit 
dengan master table seperti dimensi waktu. OLAP dirancang untuk reporting dan analisis saja, tidak 
digunakan untuk updating data.  

Proses perancangan OLAP untuk Data Warehouse dapat menggunakan metode 4 (four) steps 
atau 9 (nine) steps dimensional design process dari Kimball.  Untuk jenis data kualitatif, perubahan 
pada Track Slowly Changing Dimensions akan terlihat ketika menggunakan 9 steps process, contoh 
data hasil penelitian ditunjukkan dengan tahun dan kesimpulan penelitian yang menunjukkan 
keterbedaan. Sedangkan 4 (empat) langkah proses penentuan desain OLAP terdiri dari Select the 
Business Process, Declare the Grain, Identify the Dimensions dan Identify the Facts [1] dimana 
proses Track Slowly Changing Dimensions explicit dalam proses ketiga di Identify the Dimensions. 

Ketika struktur Data Warehouse OLAP terbentuk, berikutnya dilakukan proses import data 
yang berasal dari Open Public Database Biology Computation. Permasalahan muncul dikarenakan 
struktur data berbeda sehingga perlu ada penyesuaian struktur data import kedalam fact table OLAP   
dan permasalahan bertambah dengan jumlah record yang sangat banyak. Metode yang sesuai untuk 
mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan melalui proses Extract, Transform dan Loading 
(ETL). Proses ini akan mengubah jenis data dan posisi data sehingga sesuai dengan struktur OLAP 
Data Warehouse. 
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Studi Pustaka 
Extract, Transform dan Loading (ETL) merupakan sistem yang membaca data yang berasal 

dari sumber data untuk dilakukan perubahan data dan kemudian menyimpan data tersebut ke data 
store lain [1]. ETL terdiri dari tahapan Extraction yaitu proses pemilihan data yang berkaitan dengan 
informasi yang akan dihasilkan. Data yang diperoleh tidak bisa langsung digunakan harus dilakukan 
proses Cleaning. Tahapan Cleaning, yaitu proses pembersihan data menyesuaikan dengan format 
struktur data. Tahapan ketiga adalah tahapan Transformation yang merupakan proses pemilihan, 
penggabungan dan agregasi untuk mendapatkan data yang sesuai. Tahapan terakhir adalah tahapan 
Loading, yang merupakan proses penempatan data kedalam Data Warehouse. 

On-Line Transaction Processing (OLTP) merupakan  suatu metode akses pada  struktur 
database dengan sistem relasional yang telah dilakukan proses normalisasi data untuk menghindari 
duplikasi data. 

On-Line Analytical Processing (OLAP) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
melakukan analisis, dengan OLAP dapat mengolah dan menganalisis data dari berbagai dimensi, 
melakukan penelusuran data menuju ke arah detail (drill-down) dan menuju ke arah global (drill-up), 
serta mengkaitkan data/informasi dari beberapa sumber (drill-through) [4]. 
 
Metodologi Penelitian  

Untuk memindahkan data dari Open Public Database kedalam OLAP Data Warehouse 
digunakan metodologi penelitian sbb : (1). Perancangan database OLTP dan OLAP (2). Download 
Sources Data (3). Cleansing Data   (4). Extract, Transform dan Loading (ETL). 
1. Perancangan Database OLTP dan OLAP 
 

Dengan mengikuti model Hybrid Architecture yang mengkombinasikan OLTP dan OLAP 
dalam rancangan model database sbb : 
 

 
Gambar 1. Hybrid Architecture 

 
Maka struktur Hybrid Architecture untuk Data Warehouse Tanaman Obat adalah sbb : 
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Gambar 2. Data Warehouse Tanaman 

 
 
2. Download Sources Data 

Data di diunduh dari Nutrient Data Laboratory, Agricultural Research Services, dalam sebuah 
file dengan nama ABBREV.xls dengan jumlah data 8791 records . 

 
 
3. Cleansing Data 

Cleansing data diperlukan untuk memastikan struktur data dapat di import dengan type data 
yang sesuai serta sesuai kebutuhan. 

 
Kandungan makanan atau tanaman yang akan diolah lanjut dalam penelitian akan ditinjau 
berdasarkan komposisi air, kalori, protein, karbohidrat, fiber, gula dan kolesterol. 
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4. Extract, Transform, Loading (ETL) 
Dalam proses ETL digunakan 2 metode yang berbeda untuk membandingkan kecepatan proses 

yang dibutuhkan yaitu dengan Steps Scripting Modified Java Script Value dan Steps Transform Row 
Normalizer. 
4.1. Steps Scripting Modified Java Script Value 

 
Gambar 3. ETL Steps Scripting Modified Java Script Value 

 
Step Metrics 

 

 
 
Total waktu proses = (7x0,8)+1,1+(5x1,8)+(6x2,1)+(11x2,3)+(2x1,4)+(4x1,6)+3,4+3,7=69,9 detik 
dengan 38 steps 
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4.2. Step Transform Row Normalizer 

 
Step Metrics 

 
Total waktu proses = 0,2+0,8+1+1,3+1,7= 5 detik , dengan 5 steps 

 

 
 
Hasil dan Pembahasan  
 
 Penentuan type struktur data warehouse skema Star, Snow Flake atau Hybrid tergantung kepada 

kebutuhan dari pengembangan sistem. Skema Star dipilih karena memberikan waktu respon 
informasi yang cepat karena adanya factor denormalisasi dan kemudahan di modifikasi karena 
mudah terpahami. Skema Snowflake di organisasikan menjadi suatu hirarki dengan melakukan 
normalisasi. Skema Hybrid dibutuhkan ketika aplikasi dibuat untuk dikembangkan lebih lanjut 
sendiri sehingga digabungkan adanya struktur OLTP dengan normalisasi table dan struktur 
OLAP dengan denormalisasi untuk menampilkan visualisasi laporan. Pengembangan Data 
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Warehouse Tanaman Obat ini direncanakan untuk dikembangkan sebagai basis penelitian oleh 
tim peneliti lebih lanjut, sehingga ada maintain penambahan dan updating data.  

 Pengembangan penelitian bertujuan untuk menemukan metode yang lebih cepat, lebih murah 
maupun keterbaruan dalam proses olahan datanya. Metode ETL pertama yang dilakukan pada 
percobaan pertama dengan Steps Scripting Modified Java Script Value membutuhkan 7 flows, 
38 steps dan 69,9 detik sedangkan percobaan kedua dengan Step Transform Row Normalizer 
membutuhkan 1 flows, 5 steps dan 5 detik dengan jumlah semula 5791 records menjadi 61350 
records.  

 
Kesimpulan  
1. Keterbedaan struktur data yang ada sewaktu proses unduh external data dengan struktur OLAP 

dapat diselesaikan melalui proses Extract, Transform dan Loading (ETL). 
2. Kapabilitas ETL yang dilakukan dengan tool Spoon dari Pentaho Data Integration mampu 

menangani olahan data mencapai 61350 records dalam waktu relatif cepat. 
3. Metode ETL dengan menggunakan Row Normalizer lebih cepat dibanding dengan Steps 

Scripting Modified Java Script Value untuk kondisi data sesuai uji coba. 
4. Skema model Arsitektur Hybrid kombinasi OLTP dan OLAP lebih sesuai untuk pengembangan 

lanjut Data Warehouse tanaman obat karena data records yang ada akan dikelola keterbaruan 
melalui proses ETL dan juga Data Manipulation Languange (DML). 
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Abstrak  
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia 
pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Faktor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya 
proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, salah satu diantaranya 
adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk 
menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap minat belajar mahasiswa 
sehingga dapat diketahui sejauhmana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung proses 
pembelajaran Kegiatan penelitian ini dilakukan di Universitas Teknokrat Indonesia. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data menggunakan Structural Equation Modeling 
(SEM) dan alat bantu mengunakan Partial Least Squere (PLS). Sumber data yang digunakan adalah data 
primer bersumber dari kuesinor yang disebar kepada 100 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat belajar mahasiswa. Sehinggamembantu program studi dalam pengambilan keputusan untuk 
meningkatkan ketersedian teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses belajar mengajar 
dalam meningkatkan minat belajar mahasiswa. 
Kata kunci: TIK, SEM, PLS 
 
Pendahuluan 

Teknologi Informasi dan komunikasisemakin berkembang dan mempengaruhi segenap bidang 
kehidupan termasuk bidang pendidikan. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses 
pembelajaran[1]Peranan teknologi informasi dalam dunia pendidikan di Indonesia antara lain 
meliputi: Teknologi informasi dan komunikasi sebagai keterampilan (skill) dan kompetensi; 
Teknologi informasi dan komunikasi sebagai infrastruktur pembelajaran; Teknologi informasi dan 
komunikasi sebagai sumber belajar; Teknologi informasi sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan; 
Teknologi informasi sebagai manajemen pendidikan [2]. Faktor yang berpengaruh atau mendukung 
terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, salah 
satu diantaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dankomunikasi. 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah di laksanakan pada Universitas XYZ. 
Universitas XYZsenantiasa menyediakanTeknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat 
dimanfaatkan dalam mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi 
pada proses pembelajaran belum pernah dilakukan analisis atau pengukuran. Belum mengetahui 
sejauhmana pengaruh ketersediaan TIK yang dapat dimanfaatkan dalammeningkatkan minat belajar 
mahasiswa. Penelitian ini penting dilakukan karena Teknologi Informasi dapat membantu 
mahasiswa mengakses dengan cepat informasi baru dan membuat mahasiswa dapat bertukar 
informasi melintasi waktu dan ruang[3] [4]. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran 
[1]. TIK dalam kurikulum sebagai alat untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Kurangnya 
perangkat keras, rendahnya tingkat pengetahuan tentang teknologi komputer, kurangnya 
keterampilan menggunakan komputer, kurangnya pelatihan atau kesempatan pelatihan merupakan 
masalah terpenting yang dihadapi sekolah, sehingga perlu mengeksplorasi teknologi untuk 
pengajaran [5]. Teknologi informasi dibutuhkan di sekolah atau kampus untuk meningkatkan kinerja 
siswa[6]. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi terhadap minat belajar mahasiswadi Universitas. Hasil penelitian ini dapat 
membantu program studi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan ketersedian teknologi 
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informasi dan komunikasi untuk mendukung proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan minat belajar mahasiswa. 
 
Studi Pustaka  
a. PenelitianTerdahulu 

Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang 
dilakukan. 
1.  Penelitian Pibriana, D dan Ricoida, D. I.(2016) 

Penelitian berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Minat Belajar Mahasiswa 
(Studi Kasus: Perguruan Tinggi di Kota Palembang), menyatakan bahwa Model penelitian yang 
diadopsi dari TRA adalah model yang dapat diterapkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
internet terhadap minat belajar mahasiswa. Tahapan analisis data menggunakan teknik SEM 
berbasis kovarians dengan memanfaatkan aplikasi AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel sikap penggunaan internet memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel 
minat belajar mahasiswa. Sikap mahasiswa dalam menggunakan internet dapat menumbuhkan 
minat belajar mahasiswa. Kemudahan memperoleh informasi dari internet dapat menjadi salah 
satu motivasi mahasiswa untuk menumbuhkan minat belajar. Variabel norma subjekif 
penggunaan internet tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel minat belajar 
mahasiswa[7]. 

 
2.  Penelitian Gialamas, V., Nikolopoulou, K dan Koutromanos, G.(2013) 

Penelitian berjudul “Student teachers’ perception about the impact of internet usage on their 
learning and jobs”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi persepsi mahasiswa fakultas 
pendidikan mengenai dampak penggunaan internet terhadap pembelajaran dan pekerjaan dimasa 
yang akan datang. Gialamas, et all mengatakan bahwa persepsi mahasiswa mengenai dampak 
penggunaan internet terhadap pembelajaran dan pekerjaan di masa yang akan datang secara umum 
adalah positif. Kebanyakan mahasiswa percaya bahwa penggunaan internet pada studi universitas 
membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif, dan memiliki kemampuan menggunakan 
internet akan membantu prospek pekerjaan mereka di masa mendatang. Penelitian ini telah 
menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman digital dan frekuensi penggunaan internet, 
semakin positif persepsi para mahasiswa mengenai dampak internet terhadap pembelajaran dan 
pekerjaan mereka dimasamendatang [8] 

 
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan 
mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik[9]. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 
sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data baik itu untuk memperoleh suatu 
data / informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat 
berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Infrastruktur TI terdiri atas komponen hardware, 
software, teknologi penyimpanan data (storage), dan teknologi komunikasi[10]. 

 
c.  Minat Belajar 

Minat merupakan suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu[11]. 
Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 
yang besar terhadap sesuatu[12]. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan seseorang, sebab 
dengan minat ia akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang tidak 
mungkin melakukan sesuatu. Dengan kata lain minat merupakan penyebab seseorang mengerjakan 
sesuatu yang diinginkannya. 
 
d.  Structural Equetion Modeling(SEM) 

Pada penelitian ini menggunakan model Structural Equetion Modeling (SEM) yaitu suatu 
teknik statistik yang memiliki kemampuan untuk menganalisis pola hubungan antara kontruk laten 
dan indikatrnya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara 
langsung [13]. Alasan penting yang mendasari digunakannya SEM. Pertama, SEM memiliki 
kemampuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang bersifat multiple relationship. 
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Hubungan ini dibentuk dalam model struktural (hubungan antara konstruk laten dependen dan 
independen). Kedua, memiliki kemampuan menggambarkan pola hubungan antara konstruk laten 
(unobserved) dan vaariabel manifes (variabel indikator). Pada penelitian tools yang digunakan adalah 
Partial Least Square (PLS). 

Ada beberapa tahap untuk mengevaluasi model struktural. Pertama adalah melihat 
signifikasihubungan variabel. Hal ini dapat dilihat dari koefisien jalur yang menggambarkan 
kekuatan hubungan antara variabel. Untuk menilai signifikansi path coefficient dapat dilihat dari nilai 
t test yang diperoleh dari proses bootstrapping. Langkah kedua mengevaluasi nilai R2. Penjelasan R2 

sama halnya dengan R2 dalam regresi linier yaitu besarnya variability variabel laten endogen yang 
mampu dijelaskan oleh varibel laten endogen. Klasifikasi kriteria batasan nilai R2 dalam tiga 
klasifikasi yaitu substansil (0.67), moderat (0.33), Lemah (0,19). Hal ini dapat diukur dengan effect 
size f 2 dengan rumus: 

 
                          R2

Include - R2
Include  

Effect Size f2 = 
                                 1- R2

Include 

 
Dimana R include dan R exclude adalah nilai R2 dari variabel laten endogen. Interpretasi nilai f2 
terdiri dari kecil (0.02), moderat (0.15), besar (0.35).  Sedangkan persamaan yang digunakan untuk 
mengukur model struktural adalah: ƞ1 = Ƴ1ξ1+ Ƴ2ξ2 +ζ3 

 
Metodologi Penelitian  
a. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini dimulai dari studi literatur, penyusunan latar belakang, perumusan 
masalah,tujuan penelitian. Selanjutnya membuat model penelitian, pengumpulan data, analisis data 
dan penyusunan hasil dan simpulan. Tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar 1.   

 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 
b.  LokasiPenelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu Universitas swasta di Lampung. 
 
c.  ModelPenelitian 

Model penelitian ini terdiri dari varibel TIK dan variabel minat belajar mahasiswa. Variabel 
TIK digunakan untuk mengukur pemanfaatan TIK untuk menunjang dalam proses pemebelajaran. 
Variabel TIK terdiri dari indikator: TIK suatu keharusan dalam pembelajaran, ketersedian TIK, TIK 
mempermudah pembelajaran, TIK sebagai media mengerjakan tugas, TIK memperjelas 
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Minat Belajar 
Mahasiswa 

TIK 

penyampaian materi, TIK menunjang proses belajar.  Sedangkan variabel minat belajar digunakan 
untuk mengukur apakah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat 
meningkatkan minat belajar mahasiswa.Model penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar 
2.berikut: 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Model Penelitian 
 

Pada penelitian ini terdapat hipotesis yaitu apakah pemanfataan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) berpengaruh positif dan signifkan terhadap minat belajar mahasiswa.  
 
d.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu(1) 
studi literatur dan (2) studi empiris. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 
penelitian terdahulu, teori-teori yang mendukung penelitian, dan data pendukung lainnya. Sedangkan 
studi empiris yang berupa riset lapangan digunakan untuk mengumpulkan data dari responden untuk 
mengisi kuesioner yang disebut dengan teknik survei. Teknik survei dilakukan untuk mendapatkan 
data opini individu. Teknik penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5 untuk menilai instrumen 
penelitian [14]. 
 
e.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni dengan mengukur fenomena yang 
diteliti dengan menggali data dari lapangan yaitu kuesioner survei kepada responden. Responden 
pada penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas XYX yang merupakan salah satu Universitas 
swasta di Lampung dengan total 100 responden. 
 
f.   Uji Instrumen 

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian dan 
penilaian. Uji instrument dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian 
reabilitas dan validitas yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 17. Uji validitas 
adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dan ketepatan dan kecermatan suatu alat 
ukur dalam melakukan tugas pengukuran. Sedangkan Uji reliabilitas adalah pengujian yang 
mengukur sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 
 
Hasil dan Pembahasan  

Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji reabilitas dan validitas yang dilakukan 
dengan menggunakan software SPSS versi 17. Hasil pengujian validitas menyatakan bahwa semua 
indikator dari masing-masing variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel yaitu semua 
nilai r hitung indikator dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.1966.Begitu juga dengan hasil 
pengujian reabilitas bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai cronbach alpha >0.6 . 
Reliabilitas pernyataan dihitung dengan menggunakan Cronbach Alpha, dimana semakin dekat 
koefisien alpha dengan nilai 1 berarti item-item pernyataan dalam instrumen semakin reliabel [15]. 
Jika nilai cronbach’s alpha diantara 0.6 – 0.7 maka tingkat konsistensi masih dapat diterima.  

Setelah pengujian instrumen selanjutnya data diolah menggunakan software SmartPLS 
3.0.Tahap pengujian ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis ini dengan 
menganalisis dari nilai olah data yang ditunjukkan oleh output SmartPls yang berupa path coefficient 
pada evaluasi model struktural, dibandingkan dengan batasan nilai statistik yang diisyaratkan, yaitu 
nilai t tes ≥ t tabel (t statistik ≥ 1,984) dan nilai p value< 0.05 dan besarnya hubungan dilihat dari 
nilai original sampel. Apabila hasil olah data menunjukkan nilai yang memenuhi syarat tersebut, 
maka hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima begitu juga sebaliknya apabila nilai olah data 
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tidak memuhi syarat tersebut, maka hipotesis ditolak. Nilai koefisien Jalur (Path Coefficient)dapat 
dilihat pada tabel 1.  
 

Tabel 1. Nilai Koefisien Jalur (Path Coefficient) 

Path Coefficient 
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standar 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

 
TIK ‐> Minat Belajar 
Mahasiswa 
 

0.688  0.701  0.048  14.464  0.000 

Sumber: data diolah dengan SmartPLS 
 

Berdasarkan tabel 1 penilaian signifikansi path coefficient dapat dilihat dari nilai t test lebih 
besar dari nilai t tabel (t statistic ≥ 1.984). Nilai jalur X => Y untuk nilai t statist sebesar 14.464 lebih 
besar dari nilai t tabel yaitu 1.984 (14.464 < 1.984), kondisi ini menunjukkan bahwa variabel TIK 
(X) berpengaruh signifikan terhadap variabel minat belajar mahasiswa (Y) yang dipertegas oleh nilai 
p value < 0.05 dapat dilihat pada kolom nilai p value sebesar 0.000 lebih kecil dari  0.05. Besarnya 
hubungan antar variabel X dan Y dapat dilihat pada kolom nilai original sampel yaitu sebesar 0.688 
yang berarti X memiliki arah hubungan yang positif terhadap Y. Sehingga, hasil dari pengujian ini 
dapat disimpulkan bahwa Pemanfataan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. Dengan demikian hipotesis  
dalam penelitian ini di terima. Temuan ini mendukung pendapat (Mc Nurlin dan Sprague, 2002) 
yang menemukan bahwa perkembangan TI yang terjadi selama ini mencakup perkembangan 
infrastruktur TI, yakni hardware, software, data, dan komunikasi serta menegaskan bahwa Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK) berpengaruh signifikan terhadap belajar dan pengajaran[1]. ICT 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian 
Tang dan Austin (2009) yang mengkonfirmasi bahwa cepatnya perkembangan TI telah menghasilkan 
perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran pada perguruan tinggi untuk semua disiplin ilmu.   
 
Kesimpulan  

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan: 
1. Pengujian instrumen dinyakan bahwa semua instrumen dinyatakan valid dan reliabel. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat belajar mahasiswa. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut maka program studi di perguruan tinggi hendaknya senantiasa 
meningkatkan ketersedian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar dapat 
dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendukung proses belajar mengajar dalam 
meningkatkan minat belajar mahasiswa. 

 
 
Ucapan Terima kasih  
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Abstrak 
Perkembangan industri telekomunikasi dewasa ini semakin pesat, banyaknya permintaan konsumen akan 
sarana operator telekomunikasi sangat tinggi, ditandai dengan semakin banyaknya sarana operator 
telekomunikasi baru bermunculan dengan beragam jenis dan fitur-fitur penunjang sebagai unggulan produk 
mereka. Persaingan yang ketat memicu timbulnya perang tarif, selanjutnya menimbulkan tingkat pindah 
layanan (churn rate) yang tinggi yang berdampak pada penurunan pangsa pasar. Oleh karena itu diperlukan 
metode yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan telekomunikasi agar 
dapat mengetahui tingkat akurasi perpindahan pelanggan. Tujuan peneltian ini adalah menerapkan 
pemilihan fitur pada data perpindahan pelanggan sehingga dapat menghasilkan nilai akurasi tertinggi 
terhadap atribut yang dipilih. Penerapan pemilihan fitur untuk atribut data perpindahan pelanggan 
telekomunikasi menggunakan metode CfsSubsetEval, Best First sebagai metode pencariannya dengan atribut 
churn sebagai classnya. Berdasarkan pemilihan atribut tersebut dihasilkan 3 (tiga) atribut yang nantinya 
akan diklasifikasikan menggunakan algoritma Naive Bayes yang digunakan untuk menghasilkan nilai 
keakurasian tertinggi berdasarkan atribut yang terpilih. Implementasi pemilihan fitur untuk klasifikasi 
perpindahan pelanggan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan telekomunikasi 
untuk dapat mengetahui tingkat akurasi perpindahan pelanggan. 
Kata kunci: Perpindahan pelanggan, Pemilihan fitur, Naive Bayes, CfsSubsetEval, Best First 
 
Pendahuluan 

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia pada sekarang ini sangat pesat. Hal ini berawal 
dari disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 tentang 
“Telekomunikasi” yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD), dan badan usaha swasta serta koperasi dapat melakukan penyelenggaran jasa 
telekomunikasi. Sedangkan undang-undang sebelumnya hanya memperbolehkan penyelenggaraan 
jasa telekomunikasi dilakukan oleh BUMN atau pihak lain yang bekerja sama dengan BUMN. 
Perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah menyediakan produk berupa jasa-jasa telekomunikasi, 
baik domestik maupun internasional [1]. 

Perusahaan Telekomunikasi terus berkompetisi dalam bisnis dan untuk menjawab tantangan 
yang terus berkembang di industri telekomunikasi dalam negeri maupun tingkat global. 
Perkembangan industri telekomunikasi ini sangat menarik minat para investor untuk menanamkan 
investasinya ke dalam industri telekomunikasi. Para investor menilai bahwa industri telekomunikasi 
merupakan salah satu sektor investasi yang mempunyai prospek bagus ke depan dan mampu 
memberikan return yang maksimal terhadap investasinya. Hal ini dapat dilihat dari semakin 
meningkatnya penggunaan sarana telekomunikasi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan, 
besarnya peluang pasar yang sangat menjanjikan bagi perkembangan industri telekomunikasi ini juga 
merupakan alasan mengapa para investor tertarik untuk melakukan investasi pada industri ini. 

Dipilihnya perusahaan Telekomunikasi sebagai objek penelitian adalah karena perkembangan 
industri telekomunikasi dewasa ini semakin pesat, banyaknya permintaan konsumen akan sarana 
operator telekomunikasi sangat tinggi, ditandai dengan semakin banyaknya sarana operator 
telekomunikasi baru bermunculan dengan beragam jenis dan fitur-fitur penunjang sebagai unggulan 
produk mereka. Persaingan yang ketat memicu timbulnya perang tarif, selanjutnya menimbulkan 
tingkat pindah layanan (churn rate) yang tinggi yang berdampak pada penurunan pangsa pasar. Oleh 
karena itu diperlukan metode yang dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada 
perusahaan telekomunikasi agar dapat mengetahui tingkat akurasi perpindahan pelanggan. 

Penerapan metode pemilihan fitur CfsSubsetEval dan metode pencarian Best First adalah 
metode yang dapat digunakan dalam menentukan atribut penting manakah yang digunakan dengan 
atribut churn sebagai classnya. Berdasarkan pemilihan atribut tersebut dihasilkan 3 (tiga) atribut 
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yang nantinya akan diklasifikasikan menggunakan algoritma Naive Bayes yang digunakan untuk 
menghasilkan nilai keakurasian tertinggi berdasarkan atribut yang terpilih. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan penerapan pemilihan fitur untuk 
klasifikasi perpindahan pelanggan pada pengguna telekomunikasi untuk dapat menghasilkan nilai 
keakurasian tertinggi dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan dalam mengetahui informasi 
mengenai perpindahan pelanggan pengguna telekomunikasi. Berdasarkan uraian diatas, maka 
penulis membahas “Implementasi Pemilihan Fitur Untuk Klasifikasi Perpindahan Pelanggan Pada 
Pengguna Telekomunikasi”. 
 
Studi Pustaka 
A. Data Mining 

Data Mining atau penggalian data adalah proses menemukan pengetahuan menarik dari 
sejumlah besar data yang tersimpan baik di database, gudang data, atau repositori informasi lainnya  
[2]. Penggalian data juga didefinisikan sebagai proses menemukan pola dalam data [3]. Penggalian 
data (langkah analisis penemuan pengetahuan dalam basis data) merupakan teknologi baru yang kuat 
ditingkatkan dan begitu cepat berkembang. Ini adalah teknologi yang dengan potensi besar  untuk 
membantu bisnis dan perusahaan untuk berfokus pada informasi yang  paling penting dari data yang 
mereka punya dan harus mengumpulkan untuk mengetahui perilaku pelanggan mereka [4]. 

Berikut beberapa pengertian mengenai penggalian data yang mempunyai beberapa maksud yang 
mirip[5] : 
a. Pencarian otomatis pola dalam basis data yang besar, menggunakan teknik  komputasional 

campuran dari statistik, pembelajaran mesin dan pengenalan pola; 
b. Pengekstrakan implisit non-trivial, yang sebelumnya belum diketahui secara potensial adalah 

informasi berguna dari data; 
c. Ilmu pengekstrakan informasi yang berguna dari set data atau basis data besar; 
d. Eksplorasi otomatis atau semiotomatis dan analisis dalam jumlah besar, dengan tujuan untuk 

menemukan pola yang bermakna; 
e. Proses penemuan informasi otomatis dengan mengidentifikasi pola dan hubungan 

‘tersembunyi’ dalam data. 
Penggalian data dapat dilakukan  dengan menggunakan asosiasi, klasifikasi, prediksi, pola-pola 

sekuensial dan urutan waktu serupa (similiar time sequences)  [6]. Metodologi penggalian data terdiri 
dari visualisasi data, pembelajaran mesin, teknik statistik, dan basis data deduktif. Aplikasi yang 
terkait dengan menggunakan metodologi ini dapat diringkas sebagai klasifikasi, prediksi, clustering,  
summarization, pemodelan ketergantungan, analisis keterkaitan, dan analisis sekuensial  (Fayyad, 
1996). Teknologi bagian dari penggalian data terdiri dari teknik seperti metode statistik, jaringan 
saraf, pohon keputusan, algoritma genetika, dan metode nonparametrik[7]. Di antara aplikasi yang 
disebutkan di atas, pengamatan klasifikasi merupakan salah satu metode yang memainkan peranan  
penting dalam pengambilan keputusan bisnis karena aplikasi dalam pendukung keputusan yang luas, 
peramalan keuangan, deteksi penipuan, strategi pemasaran, pengendalian proses, dan bidang terkait 
lainnya  [8]). 
 
B. Metode Klasifikasi 

Metode dalam klasifikasi dapat secara otomatis memprediksi kelas dari data lain yang belum 
diklasifikasikan [6]. Dua masalah penelitian utama yang berkaitan dengan hasil klasifikasi adalah 
evaluasi kesalahan klasifikasi dan kekuatan prediksi. Klasifikasi dan prediksi adalah dua bentuk 
analisis data yang dapat digunakan untuk menggambarkan ekstrak model yang penting pada kelas 
data atau untuk memprediksi tren data masa depan  [9].  Analisis klasifikasi adalah menganalisis data 
dalam basis data, untuk membuat deskripsi yang akurat atau membangun model yang akurat atau 
menambang aturan pengklasifikasian untuk setiap kategori, dan kemudian menggunakan aturan 
untuk mengklasifikasikan catatan dalam basis data lainnya [10].  

Kerangka kerja klasifikasi ditunjukkan pada gambar 1. Pada gambar tersebut, disediakan 
sejumlah data latih (x, y) untuk digunakan sebagai data membangun model, kemudian menggunakan 
model tersebut untuk memprediksi kelas dari data uji (x, ?) sehingga data uji (x, ?) diketahui kelas y 
yang seharusnya. Kerangka kerja yang ditunjukkan pada gambar 1 meliputi dua langkah proses yaitu 
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induksi dan deduksi. Induksi merupakan suatu langkah untuk membangn klasifikasi dari data latih 
yang diberikan atau disebut juga dengan proses pelatihan, sedangkan deduksi  merupakan suatu 
langkah untuk menerapkan model tersebut pada data uji sehingga data uji dapat diketahui kelas yang 
sesungguhnya atau disebut juga dengan proses prediksi. 
 

Masukkan data 
latih (x,y)

Algoritma 
pelatihan

Keluaran data uji 
(x,y)

Masukkan data uji 
(x, ?) Penerapan Model

Pembangunan 
Model

 
Gambar1 Kerangka kerja klasifikasi  (Prasetyo, 2014) 

 
C. Naive Bayes Classifier 

Metode Naive Bayes Classiffier merupakan penyederhanaan dari teorema  Bayes, penemu 
metode ini adalah seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes[11]. Probabilitas bersyarat 
adalah dasar dari teorema Bayes yang dinyatakan dalam persamaan 1. 

 

| 	
∩

  .........................................................................................................(1) 

Probabilitas X di dalam Y adalah probabilitas interseksi X dan Y dari probabilitas Y atau dengan 
bahasa lain P(X|Y) adalah prosentase banyaknya X di dalam Y. Dalam metode Naive Bayes Classiffier 
terdapat dua fase yaitu fase training dan testing.  
1. Data Pelatihan  

Jika jenis data bersifat kategorial untuk sebagian data yang telah diketahui kelasnya diproses 
untuk membentuk model perkiraan. Namun jika jenis data bersifat numerik, maka proses training 
harus melewati beberapa tahapan yaitu perhitungan nilai mean, variance, dan deviasi standart pada 
tiap kriteria untuk masing-masing golongan.  
2. Data Percobaan  

Proses ini merupakan proses perhitungan data yang mengacu pada data training. Pada proses ini 
ada beberapa tahapan, yaitu menghitung peluang kriteria terhadap golongan, menghitung peluang 
setiap golongan, dan menentukan nilai maksimal pada masing-masing posterior. 
 
Metodologi Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perpindahan pelanggan pada perusahaan 
telekomunikasi. Adapun atribut yang digunakan sebanyak 21 yaitu Customer ID, Gender, Senior 
Citizen, Partner,Dependents, tenure, Phone Service, Multiple Lines, Internet Service, Online 
Security, Online Backup, Device Protection, Tech Support, Streaming TV, Streaming Movies, 
Contract, Paperless Billing, Payment Method, Monthly Charges, Total Charges,dan Churn. Dalam 
pengembangan sistem secara keseluruhan dibutuhkan beberapa tahapan untuk menentukan 
pemilihan fitur klasifikasi perpindahan pelanggan pengguna jasa telekomunikasi. Pada tahapan Pra 
Proses merupakan tahapan yang paling penting karena pada tahapan ini diterapkan pemilihan fitur 
untuk atribut data perpindahan pelanggan telekomunikasi menggunakan metode CfsSubsetEval, Best 
First sebagai metode pencariannya dengan atribut churn sebagai classnya. Berdasarkan pemilihan 
atribut tersebut dihasilkan 3 (tiga) atribut yang nantinya akan diklasifikasikan menggunakan 
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algoritma Naive Bayes yang digunakan untuk menghasilkan nilai keakurasian tertinggi berdasarkan 
atribut yang terpilih. 

Alur pikir penelitian terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan. Adapun tahapan awal yang 
dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah terhadap perpindahan pelanggan pengguna jasa 
telekomunikasi. Berdasarkan identifikasi masalah, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah 
melakukan studi literatur perumusan masalah yang nantinya akan ditetapkan tujuan dan kontribusi 
penelitian. Tahapan selanjutnya melakukan penyiapan data, dengan mengambil data mengenai 
pengguna jasa telekomunikasi untuk dilakukan pemilihan fitur menggunakan metode CfsSubsetEval 
serta Best First sebagai metode pencariannya. Hasil yang diperoleh untuk pemilihan fitur 
menggunakan kedua metode tersebut menghasilkan 3 (tiga) atribut, yaitu: Customer ID, 
OnlineSecuity dan Contract. Dari pemilihan fitur tersebut data akan di klasifikasi dengan 
menggunakan algoritma Naive Bayes untuk menghasilkan tingkat akurasi tertinggi berdasarkan 
atribut yang terpilih. 

Penerapan metode  Naive Bayes Classifier akan diklasifikasikan berdasarkan churn untuk 
mendapatkan jumlah perpindahan pelanggan pengguna jasa telekomunikasi. Model prediksi diolah 
dengan menggunakan WEKA. Analisis hasil dan evaluasi kinerja klasifikasi menggunakan 
pengukuran tingkat accuracy. Selanjutnya melakukan penyusunan kesimpulan untuk menjelaskan 
kesesuaian antara rencana penelitian dengan hasil penelitian serta melakukan penyusunan saran 
penelitian guna pengembangan lebih lanjut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Alur Pikir Penelitian 
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pencariannya. Adapun atribut yang terpilih adalahCustomer ID, Online Security dan Contract. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode tersebut, tingkat akurasi 
pengklasifikasiannya mencapai nilai 73,3%. Sedangkan jika menggunakan keseluruhan atribut maka 
tingkat akurasi yang dihasilkan hanya 70%.Kedua pengujian pemodelan metode naïve bayes 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Weka.  

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai keakuratan dari model naïve bayes 
sebesar 73,3%. Hal ini berarti bahwa dari 70% data yang digunakan untuk training menghasilkan 
1.566 (73,3%) data yang benar dan terdapat 547 (26,7%) data yang salah diklasifikasikan. Tabel 1 
merupakan tabel matrik konfusi dari data testing.  

 
Tabel 1 Matrik Konfusi 

Hasil Testing No Yes 
Benar/True 1161 405
Salah/False 160 387

 
Tabel 1 dapat diartikan bahwa dari 2.113 data testing dapat dikelompokkan menjadi dua kelas yaitu 
“no” dan “yes”. Dimana terdapat 1.321 data yang masuk kedalam kategori kelas “no” dan 792 data 
masuk kedalam kategori kelas “yes”. Dari kelas “no” terdapat 1.161 data yang diklasifikasikan 
dengan benar dan 160 data diklasifikasikan dengan salah. Sedangkan dari kelas “yes” terdapat 405 
data yang dapat diklasifikasikan dengan benar dan 387 data diklasifikasikan dengan salah. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh dalam 
penelitian ini adalah dengan menerapkan metode naïve bayes sebagai pendukung keputusan dalam 
penentuan perpindahan pelanggan pengguna jasa telekomunikasi mampu memberikan nilai akurasi 
sebesar 73,3%.  
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Abstrak 
Beasiswa  merupakan  bantuan  pemerintah  maupun  swasta  berupa  sejumlah  uang  yang  diberikan  
kepada  siswa  yang  sedang  atau  yang  akan  mengikuti  pendidikan  di  sekolah. Beasiswa diberikan 
dengan harapan dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat mahasiswa untuk berprestasi dilakukan 
dengan memberikan penghargaan berupa beasiswa tiap semester. Banyaknya calon mahasiswa yang 
mengajukan beasiswa tersebut dan melebihi kuota yang diberikan mengakibatkan proses penyeleksian 
penerima memakan waktu yang lama karena penyeleksian harus sesuai dengan kriteria agar penerima 
beasiswa tepat sasaran. Dalam hal ini penggunaan metode data mining sangatlah tepat untuk menemukan 
pola di dalam pengolahan datanya. Karena data mining melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi 
penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui, dari suatu data. Classifier Naive Bayes 
memberikan proses penyeleksian yang cepat dan algoritmanya mudah dimengerti. Dalam beberapa 
penelitian, pendekatan dengan menggunakan Naive Bayes memiliki kinerja yang cukup tinggi untuk 
mengklasifikasikan data metode Naive Bayes Classifier memiliki keunggulan yaitu kesederhanaan dalam 
komputasinya. Penelitian ini berfokus pada penerapan algoritma klasifikasi Naive Bayes sebagai pendukung 
keputusan pemilihan beasiswa Bidikmisi bagi calon mahasiswa untuk klasifikasi pemilihan beasiswa agar 
mempercepat proses penyeleksian dan tidak terjadi kesalahan dalam penentuan calon penerima beasiswa. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran akurasi dan melihat dari matriks konfusi. 
Hasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma naive bayes, nilai akurasi mencapai 80%. 
Kata kunci : Beasiswa, Data Mining, Klasifikasi, Naive Bayes, Seleksi 

 
Pendahuluan 

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana tertuang dalam 
UUD 1945 pasal 31 ayat 1-2. Namun, tidak semua warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan 
untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai yang berkelanjutan [1]. Oleh karena itu bagi 
peserta didik yang kurang mampu berhak untuk memperoleh biaya pendidikan dan bagi peserta didik 
yang berprestasi berhak mendapatkan beasiswa [2]. Beasiswa  merupakan  bantuan  pemerintah  
maupun  swasta  berupa  sejumlah  uang  yang  diberikan  kepada  siswa  yang  sedang  atau  yang  
akan  mengikuti  pendidikan  di  sekolah [3]. Dengan diberikannya beasiswa, diharapkan semangat 
mahasiswa untuk berprestasi dapat ditingkatkan, dengan begitu mahasiswa berhak mendapatkan 
penghargaan berupa beasiswa di tiap semester [4].  

Salah satu beasiswa yang ada di perguruan tinggi adalah beasiswa bidikmisi. Beasiswa 
bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon 
mahasiswa yang kekurangan secara ekonomi dan memiliki prestasi bidang akademik maupun non 
akademik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai dengan lulus 
tepat waktu [5]. Kriteria yang digunakan dalam seleksi penerimaan beasiswa bidikmisi antara lain 
nama mahasiswa, prestasi, tahun lulus, usia, penghasilan orang tua, pendidikan ayah, pendidikan ibu, 
pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, jumlah tanggungan orang tua. 

 Dalam proses penyeleksian mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa bidik misi 
membutuhkan waktu yang lama, hal tersebut dikarenakan banyakanya calon mahasiswa yang 
mengajukan dan kuota penerimaan yang terbatas. Sedangkan penerima beasiswa bidikmisi harus 
tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang berlaku [6]. Dalam kondisi lapangan sering muncul 
kesalahan dalam penentuan calon penerima beasiswa seperti terpilihnya penerima beasiswa yang 
kurang tepat, maka dari itu diperlukan klasifikasi untuk membantu menentukan keputusan penerima 
beasiswa prestasi. Klasifikasi merupakan salah satu teknik yang digunakan secara luas di berbagai 
bidang, termasuk data pertambangan, yang tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan set besar 
objek ke dalam kelas yang telah ditetapkan, dijelaskan oleh satu set atribut, menggunakan metode 
pembelajaran supervised [7]. Analisis klasifikasi mampu membuat deskripsi yang akurat atau 
membangun model yang akurat untuk setiap kategori [8]. 
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Masukkan data 
latih (x,y)

Algoritma 
pelatihan

Keluaran data uji 
(x,y)

Masukkan data uji 
(x, ?) Penerapan Model

Pembangunan 
Model

Beberapa metode klasifikasi yang digunakan untuk seleksi penerima beasiswa antara lain 
Decission Tree, k-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes. Metode k-Nearest Neighbor pernah diusulkan 
untuk melakukan klasifikasi beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) dan BBM (Bantuan 
Belajar Mahasiswa) [9]. Namun, metode k-Nearest Neighbor memiliki kelemahan yaitu ketika proses 
prediksi membutuhkan waktu yang lama. Hal ini dikarenakan algoritma tersebut hanya menyimpan 
sebagian atau seluruh data latih dan model harus membaca kembali semua data latihnya untuk dapat 
memberikan keluaran label kelas dengan benar pada data uji yang diberikan. Salah satu metode 
klasifikasi yang algoritmanya mudah dimengerti dan proses prediksinya cepat adalah Naïve Bayes 
[10]. Dalam beberapa penelitian, pendekatan dengan menggunakan Naive Bayes memiliki kinerja 
yang cukup tinggi untuk mengklasifikasikan data metode Naive Bayes memiliki keunggulan yaitu 
kesederhanaan dalam komputasinya.  

Penelitian ini membahas mengenai pengujian kegunaan dan keakuratan dari penerapan metode 
naïve bayes sebagai pendukung keputusan pemberian beasiswa bidikmisi bagi mahasiswa pada 
universitas XYZ. Diharapkan dengan penerapan metode tersebut mampu meminimalisir kesalahan 
dalam penentuan pemberian beasiswa bidikmisi, sehingga penerima beasiswa bidikmisi dapat tepat 
sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
 
Studi Pustaka 
A. Klasifikasi 

Klasifikasi merupakan salah satu metode dalam penambangan data (data mining) yang 
digunakan dalam menganalisis sekumpulan data penting. Metode-metode dalam klasifikasi dapat 
secara otomatis memprediksi kelas dari data lain yang belum diklasifikasikan. Dua masalah 
penelitian utama yang berkaitan dengan hasil klasifikasi adalah evaluasi kesalahan klasifikasi dan 
kekuatan prediksi. Klasifikasi dan prediksi adalah dua bentuk analisis data yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan ekstrak model yang penting pada kelas data atau untuk memprediksi tren data 
masa depan [11]. Kerangka kerja klasifikasi ditunjukkan pada gambar 1. Pada gambar tersebut, 
disediakan sejumlah data latih (x, y) untuk digunakan sebagai data membangun model, kemudian 
menggunakan model tersebut untuk memprediksi kelas dari data uji (x, ?) sehingga data uji (x, ?) 
diketahui kelas y yang seharusnya. Kerangka kerja yang ditunjukkan pada gambar 1 meliputi dua 
langkah proses yaitu induksi dan deduksi. Induksi merupakan suatu langkah untuk membangun 
klasifikasi dari data latih yang diberikan atau disebut juga dengan proses pelatihan, sedangkan 
deduksi  merupakan suatu langkah untuk menerapkan model tersebut pada data uji sehingga data uji 
dapat diketahui kelas yang sesungguhnya atau disebut juga dengan proses prediksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Kerangka Kerja Klasifikasi 
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B. Naive Bayes Classifier 
Metode Naive Bayes Classiffier merupakan penyederhanaan dari teorema  Bayes, penemu 

metode ini adalah seorang ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes [10]. Probabilitas bersyarat 
adalah dasar dari teorema Bayes yang dinyatakan dalam persamaan 1. 

 

| 	
∩

            (1) 

 
Probabilitas X di dalam Y adalah probabilitas interseksi X dan Y dari probabilitas Y atau 

dengan bahasa lain P(X|Y) adalah prosentase banyaknya X di dalam Y. Dalam metode Naive Bayes 
Classiffier terdapat dua fase yaitu fase training dan testing. 
1. Data Pelatihan (training) 

Jika jenis data bersifat kategorial untuk sebagian data yang telah diketahui kelasnya diproses 
untuk membentuk model perkiraan. Namun jika jenis data bersifat numerik, maka proses training 
harus melewati beberapa tahapan yaitu perhitungan nilai mean, variance, dan deviasi standart 
pada tiap kriteria untuk masing-masing golongan.  

2. Data Percobaan (testing) 
Proses ini merupakan proses perhitungan data yang mengacu pada data training. Pada proses ini 
ada beberapa tahapan, yaitu menghitung peluang kriteria terhadap golongan, menghitung 
peluang setiap golongan, dan menentukan nilai maksimal pada masing-masing posterior. 
 

Metodologi Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pengusul dan penerima beasiswa 

bidikmisi Tahun 2017 di Universitas XYZ yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di 
Proponsi Lampung. Terdapat 98 calon mahasiswa yang mengusulkan untuk memperoleh beasiswa 
bidikmisi, namun kuota yang biberikan hanya sebanyak 35 penerima beasiswa untuk lima program 
studi yang ada. Atribut dan nilai atribut diperoleh dari data mahasiswa dan nilai tes. Jumlah atribut 
yang digunakan sebanyak 13, antara lain tahun lulus, usia, jumlah prestasi, tingkat prestasi (sekolah, 
lokal, regional, nasional atau internasional), jumlah organisasi yang diikuti semasa sekolah, 
pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, nilai tes 1, nilai tes 2, nilai 
keseluruhan dan hasil (rekomendasi atau tidak direkomendasi). Alur pikir penelitian terdiri dari 
beberapa tahapan yang dapat dilihat pada gambar 2. 

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 
melakukan identifikasi masalah terhadap pemilihan penerima beasiswa bidik misi di Perguruan 
Tinggi pada tahapan awal. Dari tahapan identifikasi  masalah, tahapan selanjutnya yaitu melakukan 
studi literatur dan perumusan masalah yang nantinya akan ditetapkan tujuan dan kontribusi 
penelitian. Tahapan selanjutnya melakukan penyiapan data, dengan megambil data history pengusul 
dan penerima beasiswa bidik misi untuk dilakukan klasifikasi menggunakan metode Naive Bayes 
dan divalidasi dengan metode percentage split. Data yang akan digunakan sebagai data training 
sebanyak 90% dan data testing sebanyak 10% dalam melakukan pengklasifikasian. Sebelum 
dilakukan proses pengolahan, data akan dilakukan normalisasi terlebih dahulu untuk  beberapa 
atribut yang bernilai kategorikal. 

Penerapan metode  Naive Bayes Classifier akan diklasifikasikan ke dalam dua kelas yaitu kelas 
rekomendasi dan kelas tidak direkomendasi untuk mendapatkan beasiswa. Model prediksi diolah 
dengan menggunakan WEKA. Analisis hasil dan evaluasi kinerja klasifikasi menggunakan 
pengukuran accuracy, precision, recall dan f-measure. Selanjutnya melakukan penyusunan 
kesimpulan untuk menjelaskan kesesuaian antara rencana penelitian dengan hasil penelitian serta 
melakukan penyusunan saran penelitian guna pengembangan lebih lanjut. 
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Gambar 2 Alur pikir penelitian 
 
Hasil dan Pembahasan 

Dataset yang terkumpul, akan dilakukan normalisasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk 
menghapus beberapa atribut yang tidak digunakan seperti atribut nama mahasiswa, tempat tanggal 
lahir, alamat dan program studi. Gambar 3 merupakan contoh dari data sebelum dilakukan proses 
normalisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Contoh Data Sebelum Normalisasi 
 

Sebelum data diproses lebih lanjut, data perlu dilakukan normalisasi agar data dapat terbaca 
pada perangkat lunak Weka dan atribut yang tidak terpakai dihapus agar tidak mempengaruhi nilai 
akurasi model klasifikasi. Data yang dikumplkan masih berbentuk file dengan ekstensi .xlsx (excel 
workbook), sedangkan untuk terbaca di aplikasi Weka data harus berbentuk ekstensi .csv (comma 
delimited). Gambar 4 menunjukkan hasil normalisasi dari dataset yang akan digunakan. 
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Gambar 4 Data Sudah Dinormalisasi 
 

Pengujian pemodelan metode naïve bayes dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
Weka. Beberapa aspek pengujian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan penggalian data yaitu 
dengan mengukur nilai akurasi, precision, recall dan f-measure. Data divalidasi dengan 
menggunakan teknik percentage split yaitu dengan membagi data untuk training dan testing 
sebanyak 90% dan 10%. Data yang digunakan dalam peneilitian ini berisi 98 record dengan 13 
atribut. Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian data menggunakan model naïve bayes, diperoleh hasil 
sebagai berikut: 

 
Tabel 2 Hasil Pengujian 
Pengukuran  Nilai 

Akurasi  80% 

Presicion 80%

Recall  80% 

f‐measure  80% 
 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai keakuratan dari model naïve bayes sebesar 
80%. Hal ini berarti bahwa dari 20% data yang digunakan untuk testing menghasilkan 8 (80%) data 
yang dapat diklasifikasikan dengan benar dan terdapat 2 (20%) data yang salah diklasifikasikan. 
Tabel 3 merupakan tabel matrik konfusi dari data testing.  

 
Tabel 3 Matrik Konfusi 

Hasil Testing  Rekomendasi  Tidak Direkomendasi 

Benar/True  3  5 

Salah/False  1  1 
 

Tabel 3 dapat diartikan bahwa dari 10 data testing dapat dikelompokkan menjadi dua kelas 
yaitu “rekomendasi” dan “tidak direkomendasi”. Dimana terdapat empat data yang masuk kedalam 
kategori kelas “rekomendasi” dan enam data masuk kedalam kategori kelas “tidak direkomendasi”. 
Dari kelas “rekomendasi” terdapat tiga data yang diklasifikasikan dengan benar dan satu data 
diklasifikasikan dengan salah. Sedangkan dari kelas “tidak direkomendasi” terdapat lima data yang 
dapat diklasifikasikan dengan benar dan satu data diklasifikasikan dengan salah.  
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh dalam 

penelitian ini adalah dengan menerapkan metode naïve bayes sebagai pendukung keputusan dalam 
pemberian beasiswa bidikmisi mahasiswa di Universiatas XYZ mampu memberikan nilai akurasi 
sebesar 80%. Pengunaan data sebanyak 10% untuk testing terdapat delapan  data yang benar untuk 
diklasifikasikan. 
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Abstrak 
Lampung Tengah merupakan kabupaten kayaakan potensi daerah salah satunya disektor pertanian sawah, 
dengan luas lahan sawah mencapai 76.705 Ha. Potensi lahan sawah terluas pada Kabupaten Lampung 
Tengah dimiliki kecamatan Seputih Raman dengan luas 6.756 Ha. Kecamatan dengan total 47.248 jiwa ini 
memiliki potensi masalah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian yang mulai menurun. Dengan 
pertambahan populasi, kegiatan alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Kegiatan Alih fungsi lahan akan 
merugikan petani sawah yang berada didekat lahan tersebut yang akan mempengaruhi produktivitas padi, 
namun hal tersebut memang sulit untuk dicegah,sehingga alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah 
menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Alih fungsi lahan 
tidak dapat terhindarkan dengan begitu saja, namun harus ada media pendukung untuk mensinergikan 
Perda, yaitu dengan cara melakukan pendataan kepemilikan lahan melalui kelompok tani kemudian 
dibuatlah suatu sistem informasi geografis lahan sawah yang nantinya akan berisi informasi mengenai 
kepemilikan lahan beserta riwayat alih fungsi lahan oleh pemilik lahan. Oleh karena itu, penggunaan API 
Google Maps dirasa dapat menjawab permasalahan pemetaan dan pendataan terkait dengan lahan sawah 
tersebut. API Google Maps memiliki keunggulan dalam menyajikan citra spasial dan dapat digabungkan 
dengan aplikasi lain. Penelitian ini diharapkan dapat menampilkan peta spasial lahan sawah secara riil 
dengan informasi yang sesuai dengan fungsi lahan sawah tersebut. 
Kata kunci: alih fungsi lahan, google maps, lahan sawah, peta spasial. 
 
Pendahuluan 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung, 
Indonesia. Terletak 75 kilo meter dari ibukota provinsi Lampung yaitu Kota Bandar Lampung.  
Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah 9.189,50 km² dan memiliki wilayah 
administratif yaitu 28 Kecamatan dan 10 Kelurahan, dengan populasi penduduk 1.170.717 jiwa 
(berdasarkan sensus 2010). Lampung Tengah merupakan kabupaten kaya akan potensi daerah salah 
satunya disektor pertanian sawah, dengan luas lahan sawah mencapai 76.705 Ha[1]. 

Potensi lahan sawah terluas pada Kabupaten Lampung Tengah dimiliki Kecamatan Seputih 
Raman dengan luas 6.756 Ha [1]. Kecamatan Seputih Raman memiliki luas wilayah sebesar 146,65 
km2 dengan jumlah penduduk 47.248 jiwa dengan kepadatan 322 jiwa/km2, dengan mayoritas mata 
pencaharian penduduknya adalah disektor pertanian. Secara administratif kecamatan Seputih Raman 
memiliki 14 kampung dengan pusat kampung di Rukti Harjo[2].  

Kegiatan alih fungsi lahan akan merugikan petani sawah yang berada didekat lahan tersebut 
yang akan mempengaruhi produktivitas padi, namun hal tersebut memang sulit untuk dicegah, 
sehingga alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius 
terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Mengingat hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi 
Lampung sudah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2013 tentang 
“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, dengan tujuan yang tertuang pada pasal 4 
point c yang berbunyi mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.  

Alih fungsi lahan tidak dapat terhindarkan dengan begitu saja, namun harus ada media 
pendukung untuk mensinergikan Perda tersebut, yaitu dengan cara melakukan pendataan 
kepemilikan lahan melalui kelompok tani kemudian dibuatlah suatu sistem infromasi geografis lahan 
sawah yang nantinya akan berisi informasi mengenai kepemilikan lahan beserta riwayat alih fungsi 
lahan oleh pemilik lahan[3]. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menggunakan Google Maps API 
(Application Programming Interface) sebagai metode pembuatan dan penyajian informasi geografis 
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lahan sawah di Kecamatan Seputih Raman. Google Maps API adalah kumpulan API yang 
memungkinkan menghamparkan data melalui peta sehingga peneliti hanya fokus mengenai data saja. 
Selain itu dapat membuat aplikasi web dan seluler menarik dengan platform pemetaan canggih dari 
Google, termasuk basis data citra satelit, street, view, profil ketinggian, petunjuk arah mengemudi, 
peta dengan sentuhan gaya, demografi, analisis, dan basis data yang besar[4]. Dengan cakupan global 
yang paling akurat di dunia, dan komunitas pemetaan yang aktif memperbarui setiap harinya, 
sehingga pengguna akan mendapatkan manfaat dari layanan Google Maps API. 

 
Studi Pustaka  

Lahan Sawah 
1. Definisi Lahan Sawah 

Lahan sawah diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, 
air, dan vegetasi dengan tanaman padi (Oryza sativa) di atasnya[5]–[7]. Lahan sawah 
memiliki banyak fungsi yaitu: 
a. Fungsi produksi 

Sebagai basis bagi berbagai sistem penunjang kehidupan, melalui produksi biomassa 
yang menyediakan makanan, pakan ternak, serat, dan bahan-bahan biotik lainnya bagi 
manusia. Baik secara langsung maupun melalui binatang ternak termasuk budidaya 
kolam dan tambak ikan. 

b. Fungsi lingkungan biotik 
Lahan merupakan basis bagi keragaman daratan (terrertrial) yang menyediakan habitat 
biologi dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan, dan jasad-mikro di atas dan di bawah 
permukaan tanah. 

c. Fungsi pengatur iklim 
Lahan dan penggunaannya merupakan sumber (source) dan rosot (sink) gas rumah kaca 
dan menentukan neraca energi global berupa pantulan, serapan, dan transformasi dari 
energi radiasi matahari dan daur hidrologi global. 

d. Fungsi hidrologi 
Lahan mengatur simpanan dan aliran sumber daya air tanah dan air permukaan serta 
mempengaruhi kualitasnya. 

e. Fungsi penyimpanan 
Lahan sawah merupakan gudang berbagai bahan mentah dan mineral untuk dimanfaatkan 
oleh manusia. 

f. Fungsi pengendali sampah dan polusi 
Lahan sawah berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan pengubah senyawa-
senyawa berbahaya. 

2. Jenis-Jenis Lahan Sawah 
Berdasarkan pengairannya lahan sawah dibedakan menjadi[7]: 
a. Lahan sawah berpengairan (irigasi) 

Lahan sawah irigasi ialah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi, 
baik yang bangunan penyadap dan jaringan-jaringannya diatur dan dikuasai Dinas 
Pengairan PU maupun dikelola sendiri oleh masyarakat[6]. 
Lahan sawah irigasi terdiri atas : 
1.Lahan sawah irigasi teknis. 
2.Lahan sawah irigasi setengah teknis. 
3.Lahan sawah irigasi sederhana. 
4.Lahan sawah irigasi desa atau non PU. 

 
b. Lahan sawah tak berpengairan (non-irigasi) 
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Lahan sawah non irigasi adalah lahan sawah yang tidak memperoleh pengairan dari 
sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti: air hujan, pasang surutnya air sungai 
atau laut, dan air rembesan. 
Lahan sawah non irigasi meliputi : 
1.Lahan sawah tadah hujan. 
2.Lahan sawah pasang surut. 
3.Lebak, polder dan sawah lainnya. 
 

Sistem Informasi Geografis 
Sistem Informasi Geografis adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data 
geografis. Akronim GIS terkadang dipakai sebagai istilah untuk geographical information 
science atau geospatial information studies yang merupakan ilmu studi atau pekerjaan yang 
berhubungan dengan Geographic Information System. Dalam artian sederhana sistem 
informasi geografis dapat kita simpulkan sebagai gabungan kartografi, analisis statistik dan 
teknologi sistem basis data (database) [4]. 

Sehingga dapat dirangkum konsep sebuah sistem informasi geografis adalah sebagai 
berikut:  
1) Informasi geografis adalah informasi mengenai tempat dipermukaan bumi.  
2) Teknologi informasi geografis meliputi Global Positioning System (GPS), remote 

sensing dan sistem informasi geografis.  
3) Sistem informasi geografis adalah sistem komputer dan piranti lunak (software). 
4) Sistem informasi geografis digunakan untuk berbagai macam variasi aplikasi.  
5) Sains informasi geografis merupakan ilmu sains yang melatar belakangi teknologi 

sistem informasi geografis.  
SIG tidak lepas dari data spasial, yang merupakan sebuah data yang mengacu pada 

posisi, obyek dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah 
satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi termasuk 
permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan dan bawah atmosfer [4]. 
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Metodologi Penelitian  

 

 
Gambar 1 Metodologi penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan  

Media atau Tools dalam pengembangan sistem infromasi geografis lahan sawah 
menggunakan API Google Maps. Google Maps adalah solusi pemetaan yang pertama kali dicetuskan 
oleh dua bersaudara dari Denmark yaitu Lars dan Jens Rasmussen kemudian diakuisi oleh google 
pada Oktober 2004. Google Maps merupakan solusi  pemetaan canggih dari Google, untuk melihat 
lokasi, mencari alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan fasilitas lainnya termasuk tampilan 
citra satelit,profil ketinggian, dan basis data yang besar. 

Sistem yang dibangun ini adalah sebuah aplikasi yang dijalankan oleh pengguna dengan web 
browser sebagai media interface‐nya. Pengguna dapat menggunakan berbagai macam web browser 
seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer dan lain‐lain. Gambaran 
arsitektur dari system ini adalah sebagai berikut, pada gambar 2 
 

 
Gambar 2 Prinsip Kerja Web SIG Lahan Sawah 
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User berkomunikasi dengan sistem melalui web browser, apabila situs web ni dibuka, maka 
browser akan menampilkan konten web GIS dari situs yang terdapat pada web server. Aplikasi web 
inilah yang akan berinteraksi secara interaktif dengan pengguna, apabila pengguna mengakses situs 
lampungsolusi.com, maka akan dilakukan request data yang diminta ke server Google Maps. 
Hasilnya adalah berupa gambar peta, serta objek‐objek yang dimiliki oleh peta Google Maps, dalam 
hal ini adalah citra satelit dikarenakan objek yang ditampilkan adalah hamparan lahan sawah. 

Aplikasi yang dibuat akan digunakan oleh Staff TU (admin) dan pengunjung website (user). 
Program  menggunakan aplikasi pemrograman PHP dan API Google Maps sebagai media aplikasi 
penyajian peta Seputih Raman. Berikut merupakan penjelasan komponen program sistem informasi 
geografis lahan sawah menggunakan API Google Maps. 

 
Gambar 3 Halaman Utama Aplikasi 

 

 
Gambar 4 Pembeda Lokasi Berdasarkan Desa 
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Gambar 5 Halaman Informasi Alih Fungsi 

Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang sistem informasi geografis lahan sawah 

(studi kasus : kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah), dapat diambil kesimpulan 
yaitu: 
1. Penyajian posisi geografis lahan sawah menggunakan tagging marker sebagai penanda lahan 

sawah disetiap desa yang menjadi objek penelitian, dengan acuan warna sebagai pembeda 
antara desa satu dengan yang lainnya. 

2. Setiap tagging marker lahan sawah  berisi informasi mengenai kepemilikan lahan sawah, sesuai 
dengan desa yang menjadi objek penelitian. 
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Abstrak 

Metode End Of File (EOF) merupakan salah satu metode Steganografi yang dapat digunakan untuk 
keamanan data dengan cara menyembunyikan data rahasia ke dalam sebuah media penampung lainnya 
seperti gambar, video, audio, dan jenis file lainnya. Mekanisme kerja dari Algoritma EOF adalah 
menempatkan file data rahasia ke dalam file header pada media penampung sehingga ukuran media 
penampung akan menjadi lebih besar karena ditambahkan dengan file data rahasia. Hal ini akan 
mengakibatkan kecurigaan pada pihak lain karena ukuran akan menjadi lebih besar dan kualitas 
Steganografi akan menjadi menurun. Maka dari itu diperlukan kompresi data untuk memampatkan ukuran 
file pesan rahasia sehingga perubahan ukuran pada media penampung steganografi tidak terlalu signifikan 
untuk ukuran file dan kualitas citra. Metode kompresi yang digunakan pada penelitian ini adalah kompresi 
ZLIB karena metode ini bersifat loseless, di mana teknik kompresi data hasil kompresi dapat didekompresi 
lagi dan hasilnya sama seperti data sebelum proses kompresi. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 
penggunaan kompresi ZLIB dapat meningkatkan kapasitas ukuran penampungan data hingga lebih dari 50% 
pada Steganografi End Of File. 
Kata kunci: Steganografi, Kompresi Data, EOF, ZLIB. 
 
Pendahuluan 

Dunia digital saat ini sangat cepat perkembangan dan manfaatnya yang dapat dirasakan oleh 
Masyarakat pengguna Teknologi Informasi khususnya penggunaan internet. Pemanfaatan internet 
banyak digunakan untuk pencarian data, media sosial, bisnis dan penyimpanan data[1]. namun 
penggunaan internet tidak terlepas dari masalah keamanan data yang rentan terhadap serangan-
serangan pihak lain yang seharusnya tidak berwenang untuk mengakses data tersebut. maka dari itu, 
diperlukan teknik dan metode untuk mengamankan data yang dianggap penting atau bersifat rahasia. 

Salah satu cara untuk mengamankan data adalah menggunakan Steganografi yaitu ilmu dan 
seni untuk menyembunyikan pesan rahasia yang melibatkan dua prosedur. Pertama, membutuhkan 
pesan yang disembunyikan dalam media tertentu, contohnya gambar, suara, text dan media lainnya 
yang disebut steganographic cover. Prosedur kedua, terkait dengan pengiriman cover media yang 
berisi pesan rahasia kepada penerima tanpa menimbulkan kecurigaan. Penerapan Steganografi dapat 
diterapkan pada teknologi digital seperti audio, gambar, video dan setiap file yang tersimpan dalam 
bentuk bit[2]. Steganografi itu sendiri memiliki banyak algoritma yang dapat digunakan untuk 
pengamanan data, salah satunya adalah metode End Of File (EOF)  metode ini cara kerjanya  
berfokus pada ukuran suatu citra digital untuk menyisipkan pesan pada file yang terakhir. Pada 
metode End Of File, data yang telah dienkripsi akan disisipkan pada nilai akhir file gambar, sehingga 
hanya menambah ukuran file dan terdapat penambahan garis-garis pada bagian bawah file gambar 
tersebut sehingga tidak banyak merubah kualitas citra aslinya[3]. 

Metode End Of File sangat tergantung terhadap besarnya ukuran file cover dan pesan rahasia 
yang akan disisipkan[4], [5], semakin besar ukuran file pesan rahasia yang disisipkan maka akan 
berpengaruh terhadap kualitas citra sehingga mengakibatkan kecurigaan pada pihak lain. 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa jika 
ukuran pesan rahasia mencapai lebih dari 50% dari ukuran cover, maka kualitas citra akan sangat 
menurun yang dapat dilihat dari nilai Mean Square Error (MSE) memiliki nilai lebih dari 1db dan 
Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) kurang dari 40db [6]. Sedangkan kualitas citra pada Steganografi 
yang baik adalah jika nilai MSE sama dengan 0 atau mendekati 0 dan nilai PSNR tidak kurang dari 
40db [7]. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan metode kompresi untuk memampatkan 
pesan rahasia sebelum disisipkan pada cover Steganografi sehingga ukuran file pesan rahasia akan 
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menjadi lebih kecil. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk kompresi file adalah ZLIB, 
Algoritma ZLIB bersifat Loseless, di mana hasil kompresi dapat didekompresi lagi dan hasilnya tepat 
sama seperti data atau file sebelum dikompresi, sehingga proses pengiriman file akan mereduksi 
waktu transfer file. Secara spesifik, kompresi data atau file dengan menggunakan Algoritma ZLIB 
bertujuan untuk mereduksi tempat (space) penyimpanan data atau file dan mereduksi waktu untuk 
mentransmisikan data atau file yang memiliki kapasitas besar[8]. Penelitian ini bertujuan untuk dapat 
meningkatkan kapasitas ukuran penampungan data pada Steganografi End Of File dengan 
mengkombinasikan dengan Algoritma kompresi data ZLIB dan diharapkan adanya peningkatan 
kapasitas penampungan data tanpa mengurangi kualitas citra pada Steganografi End Of File. 
 
Studi Pustaka  

Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dikerjakan. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis dan Kisworo (2017) dengan Judul Teknik Steganografi 

untuk Penyembunyian Pesan Teks Menggunakan Algoritma End Of File. Pada penelitian ini 
yang menjadi permasalahan adalah keamanan data pada smartphone android karena saat ini 
makin banyaknya pertukaran data melalui aplikasi yang berjalan pada platform android. 
Metode End Of File digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia ke dalam citra digital 
dengan format ekstensi berupa Jpg dan selanjutnya pesan akan disisipkan pada file terakhir 
pada sebuah citra, dengan metode ini ukuran file jumlahnya tidak terbatas. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa pesan teks yang disisipkan ke dalam file citra dapat diambil kembali 
dari citra tersebut, kemudian berdasarkan pengujian yang dilakukan Pengujian imperectibility 
memberikan hasil steganografi pada gambar, dengan metode kuesioner yang menghasilkan 
70% mahasiswa dibidang komputer tidak mengetahui tentang Steganografi dan 100% 
menyatakan gambar hasil steganografi tidak dapat terlihat oleh indra mata manusia secara 
kasat mata. Pada proses pengujian tahap fidelity tidak nampak nilai MSE yang hanya 
menghasilkan nilai “0” dan PSNR menghasilkan nilai lebih dari 40 db[4]. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wandani, Budiman, et.al (2012) dengan Judul Implementasi 
Sistem Keamanan Data dengan Menggunakan Teknik Steganografi End of  File (EOF) dan 
Rabin Public Key  Cryptosystem. Pada penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah 
semakin meningkatnya perkembangan komunikasi data membuat semakin pentingnya aspek 
keamanan dan kerahasiaan data. Metode Cryptosystem digunakan untuk mengenkripsi data 
atau pesan rahasia yang berupa teks angka dengan jumlah maksimum yang dimasukkan adalah 
24 digit angka kemudian hasil enkripsi (Cipertext) akan disembunyikan ke dalam suatu file 
gambar yang berformat bitmap dengan ukuran minimum 25x25. Selanjutnya, dilakukan proses 
ekstraksi dan dekripsi Cipertext, sehingga diperoleh kembali Plaintext yang berupa data teks 
angka. Hasil pengujian menunjukkan Algoritma Rabin Public Key tidak aman untuk serangan 
chosen-Cipertext attack karena untuk kombinasi Plaintext dan kunci yang merupakan angka 
kelipatan “11” akan menghasilkan Cipertext yang merupakan angka kelipatan “11” juga. 
Sehingga, seorang kriptanalis dapat mengetahui bentuk Plaintext yang sebenarnya. sedangkan 
pada metode End Of File, data yang telah dienkripsi akan disisipkan pada nilai akhir file 
gambar, sehingga akan menambah ukuran file dan terdapat penambahan garis-garis pada 
bagian bawah file gambar tersebut[2]. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat, et.al (2012) dengan judul Implementasi Kompresi 
Data Pada Jaringan Komputer Menggunakan Algoritma ZLIB. Pada penelitian ini yang 
menjadi permasalahan adalah pengiriman data melalui jaringan memerlukan Bandwidth  yang 
besar apabila ukuran file yang akan dikirim juga besar, sehingga proses pengiriman data yang 
berkapasitas besar itu akan mengakibatkan jaringan yang ada menjadi sibuk dan membuat 
pengiriman file memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi 
yang berfungsi untuk mengkompresi ukuran file, sehingga pada saat pengiriman data dapat 
menghemat penggunaan waktu transfer data. Salah satu algoritma untuk mengkompresi data 
adalah algoritma ZLIB. Pemakaian  Algoritma ZLIB ini karena sifatnya yang Loseless, dimana 
teknik kompresi data hasil kompresi dapat didekompres lagi dan hasilnya sama seperti data 
sebelum proses kompresi, sehingga proses transfer file akan menjadi lebih maksimal dan 
mengurangi waktu transfer file[8]. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Simangungsong, et,al (2015) dengan judul Kompresi Citra 
Berwarna Menggunakan Metode Deflate. Pada penelitian ini yang menjadi permasalahan 
adalah jika suatu citra memiliki ukuran yang sangat besar maka semakin besar pula tempat 
penyimpanan yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan kompresi, 
di mana kompresi dapat memperkecil ukuran terhadap citra tersebut agar dapat menghemat 
media penyimpanan, supaya proses kompresi dapat bekerja dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode untuk mengatasi masalah dalam media penyimpanan dimana 
metode untuk kompresi tersebut menggunakan metode deflate . metode deflate merupakan 
kombinasi dari algoritma Lz77 dengan algoritma Huffman[9].   

 
Metodologi Penelitian  
a. Tahapan Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu survey awal, studi pustaka, membuat rancangan 
implementasi, simulasi dan pengujian, analisis hasil simulasi, penarikan kesimpulan, dan 
dokumentasi, pelaporan dan publikasi yang ditunjukkan pada gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

b. Rancangan Alur Kerja Algoritma Kompresi ZLIB dan Steganografi End Of File 
Teknik kombinasi algoritma kompresi data ZLIB pada Steganografi End Of File sebelum 

dibuat aplikasinya maka terlebih dahulu dibuatkan Flowchart Program yang berfungsi untuk 
mengetahui cara kerja dari aplikasi yang dibuat. Flowchart Program untuk rancangan dari algoritma 
yang dibuat dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Flowchart Alur Algoritma Kompresi ZLIB dan Steganografi EOF 

 

Hasil dan Pembahasan  
a. Proses Kompresi Berkas Data Rahasia 

Penelitian ini menggunakan lima berkas data yang dianggap rahasia yaitu laporan keuangan 
berformat txt dengan berbagai ukuran file dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian dilakukan 
kompresi data menggunakan algoritma ZLIB. Hasil kompresi data dapat dilihat pada tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil Kompresi Data 

Nama File Ukuran File Hasil Kompresi Ratio Kompresi 
File1.txt 3,12 KB 0,42 KB 85% 
File2.txt 4,76 KB 0,46 KB 90%
File3.txt 5,97 KB 0,46 KB 92% 
File4.txt 6,21 KB 0,47 KB 92% 
File5.txt 7,42 KB 0,48 KB 95% 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 menunjukkan bahwa semakin besar ukuran file maka 
ratio kompresi akan semakin besar dan dengan adanya proses kompresi data maka dapat 
memperkecil ukuran dengan ratio kompresi lebih dari 50% bahkan sampai dengan 95%. Hal ini akan 
sangat membantu agar kualitas gambar pada Steganografi akan semakin baik. 
 
b. Hasil Pengujian Peningkatan Kualitas Citra Berdasarkan Ratio Ukuran File 

Menentukan kualitas citra yang baik pada Steganografi dapat dilakukan dengan cara 
menghitung nilai MSE (Mean Square Error) dan PNSR (Peak Signal to Noise Ration)[10]. 
Pengamatan yang dilakukan adalah membandingkan hasil uji pada Steganografi dengan file tanpa 
kompresi dibandingkan dengan file yang terkompresi lalu dihitung nilai MSE dan PSNR dengan 
menggunakan  citra sebagai cover image dengan format BMP, JPG, dan PNG. Hasil pengujian dapat 
dilihat pada tabel 2 dan gambar 3. 
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Tabel 2. Perbandingan Hasil Pengujian Kualitas Citra File Asli dan File Kompresi 
Cover 
Image 

File Asli 
MSE 
(db) 

PSNR 
(db) 

File 
Kompresi 

MSE 
(db) 

PSNR (db) 

Testing.bmp 
(10 KB) 

File1.txt 1,88 40,14 File1.ZLIB 1,02 41,90 
File2.txt 1,90 40,80 File2.ZLIB 1,05 42,06 
File3.txt 1,98 41,10 File3.ZLIB 1,10 43,50 
File4.txt 2,01 41,20 File4.ZLIB 1,25 43,65 
File5.txt 2,05 41,50 File5.ZLIB 1,30 44,01 

Testing.png 
(12 KB) 

File1.txt 1,88 40,14 File1.ZLIB 1,02 41,90 
File2.txt 0,90 40,90 File2.ZLIB 0,70 42,80 
File3.txt 0,98 41,20 File3.ZLIB 0,65 43,55 
File4.txt 0,95 41,30 File4.ZLIB 0,85 43,70 
File5.txt 0,90 41,60 File5.ZLIB 0,80 44,90 

Testing.jpg 
(14 KB) 

File1.txt 1,50 40,24 File1.ZLIB 0,40 42,01 
File2.txt 1,40 40,90 File2.ZLIB 0,95 42,06 
File3.txt 1,20 41,20 File3.ZLIB 1,00 43,60 
File4.txt 1,98 41,30 File4.ZLIB 1,25 43,70 
File5.txt 1,90 41,60 File5.ZLIB 1,30 44,05 

 

 
Gambar 3. Hasil Perbandingan Kualitas Citra File Asli dan File Kompresi 

 
Berdasarkan hasil pengujian perbandingan pada tabel 2 dan gambar 3, terlihat jelas bahwa 

dengan adanya proses kompresi algoritma ZLIB terlebih dahulu sebelum file masuk ke Steganografi 
maka akan mendapatkan nilai MSE yang lebih kecil dan PSNR yang lebih besar jika dibandingkan 
dengan file tanpa dikompresi terlebih dahulu. Nilai MSE yang baik adalah nilai yang semakin 
mendekati nilai 0, sedangkan nilai PSNR yang baik adalah jika nilai yang didapat lebih dari 40 db 
[9]. Hal ini jelas menunjukkan dengan penggunaan algoritma kompresi ZLIB dapat terjadi 
peningkatan kapasistas penyimpanan pada Steganografi End Of File sehingga kualitas citra pada 
Steganografi akan menjadi lebih baik. Sedangkan untuk pengaruh cover image terhadap jenis format 
yang digunakan dalam pengamatan yaitu BMP, PNG dan JPG terlihat bahwa penggunaan format 
PNG memiliki nilai MSE yang lebih kecil bila dibandingkan dengan format BMP dan JPG, 
sedangkan untuk citra berformat JPG memiliki nilai PSNR yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan format PNG dan BMP. 

Hasil penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Darwis dan Kisworo (2017). Hasil pengembangan penelitian yang didapat dari pengujian aplikasi 
membuktikan bahwa penggunaan kompresi ZLIB pada Steganografi End Of File dapat meningkatkan 
kapasitas ukuran penampungan data sehingga kualitas citra Steganografi akan menjadi lebih baik. 
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 
1) Dengan adanya proses kompresi menggunakan algoritma ZLIB maka kapasitas penyimpanan 

pada Steganografi End Of File akan semakin meningkat karena ratio kompresi dapat mencapai 
lebih dari 50% bahkan sampai dengan 95% 

2) Penggunaan Kompresi ZLIB dapat meningkatkan kualitas citra pada Steganografi berdasarkan 
hasil pengujian yang dilakukan melalui perhitungan nilai MSE dan PSNR 
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Abstrak  
Pengobatan secara herbal merupakan alternatif dalam dunia medis, mengingat herbal berbahan dasar alami 
serta minim efek samping. Data produ-produk herbal diambil dari sebuah toko UMKM di Bandarlampung, 
rekomendasi produk herbal yang sesuai dengan produk lainnya sangat dibutuhkan. Diharapkan dengan 
rekomendasi yang sesuai akan memberikan kepuasan pelanggan dalam memilih produk yang diinginkan. 
Collaborative filtering merupakan sistem rekomendasi yang baik untuk penentuan rating sebuah produk 
yang didasari atas adanya kesamaan antara pemberian rating.Produk yang memiliki nilai kegunaan 
tertinggilah yang kemudian dijadikan rekomendasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan 
algoritma Collaborative Filtering dalam merekomendasikan pemilihan produk herbal berdasarkan hasil 
rating.Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mencari dan memberikan informasi yang berkaitan 
dengan produk-produk herbal. Perkembangan yang pesat seputar sistem rekomendasi mendorong para 
peneliti untuk terus mencari teknik-teknik rekomendasi baru. Tujuannya adalah untuk mencari teknik yang 
terbaik dalam memberi rekomendasi bagi pengguna. Teknik rekomendasi ini sudah memiliki metode yang 
berfungsi untuk mencari nilai kesamaan (similarity) antara produkyang dirating oleh pengguna. Hasil 
prediksilah yang nantinya diharapkan akan membantu mendapatkan nilai rating yang sesuai sehingga 
bermanfaat bagi masyarakat sebagai dasar sumber rekomendasi yang akurat. 
Kata kunci: Data Mining,Colaborative Filtering, Rekomendasi, Item Base, Herbal. 
 
Pendahuluan 

Disruption areadalam perdagangan saat ini berubah dari konvensional kedalam media 
elektronik.Teknik yang baik dalam perluasan pemasaran adalah media elektronik [1]. Media sosial 
menjadi salah satu pemicu terjadinya distruption area. Data dari BPS mengungkapkan 
perkembangan tahun 2006-2016 e-commercemengalami peningkatan 17% total jumlahnya mencapai 
26,2 juta [2]. UKM (Usaha Kecil Menengah)turut mencari peluang dalam penyebarluasan pasar 
digital e-commerce khususnya UKM bidang herbal. 

Pemanfaatan data mining dalam e-commerce adalah salah satu teknik terbaik yang ditawarkan 
guna mencari atau menggali data-data yang diinginkan untuk dikaji ulang. Algoritma collaborative 
filteringmerupakan teknik statistika untuk menemukan sekumpulan pengguna (user) agar 
menghasilkan rekomendasi teratas [3].Teknik ini penting sebagai dasar rekomendasi dalam data 
mining toko online, didapat dari pengalaman user setelah berbelanja. Pada penelitian kali ini akan 
diterapkan item based collaborative filteringsebagai algoritma untuk menentukan produk herbal 
rekomendasi pengguna dengan mencari nilai similaritypada produr yang tidak atau belum di rating 
oleh pengguna. Targetnya adalah agar user memiliki gambaran produk yang akan dibelinya 
berdasarkan user yang telah berbelanja sebelumnya. 

 
Studi Pustaka  

Beberapa penelitian terdahulu menggunakan teknik data mining untuk e-commerce. Dzumiroh 
dan saptono [2] collaborative filtering digunakan pemilihan film yang direkomendasikan oleh user. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada penggunaan user-based collaborative filtering 
terjadi kesalahan prediksi rata-rata sebanyak 58,8%, selanjutnya item-based collaborative filtering 
terjadi kesalahan prediksi rata-rata sebanyak 24,9% sedangkan pada item-based collaborative 
filtering yang dikombinasikan dengan fitur konten terjadi kesalahan prediksi rata-rata sebanyak 
24,4%.  

Penelitian lain oleh Hapsari et al. [3] association rule memiliki nilai performansi tertinggi 
dalam menentukan rekomendasi bila dibandingkan dengan algoritma matrix factorization dan 
algoritma item-based recommendation. Sedangkan teknik most-frequent item secara sederhana dapat 
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digunakan untuk menghasilkan rekomendasi berdasarkan item yang paling sering digunakan oleh 
user lain (neighbor). Sistem rekomendasi yang membandingkan antara 2 metode yaitu association 
rule dan mostfrequent item. Sistem rekomendasi ini menghasilkan rekomendasi berupa item yang 
dapat diperlihatkan oleh user. Hasilnya bahwa nilai precision dari metode associaton rule lebih 
tinggi dari precision pada most frequent itemdengan semua skenario pengujian. Nilai precision dari 
association rule adalah 0,38 sedangkan nilai precision mostfrequentitem adalah 0,23.  

Collaborative filtering merupakan proses penyaringan atau menggunakan karakteristik  opini 
orang lain sehingga mampu memberikan informasi yang baru kepada pelanggan [8].Collaborative 
filtering menghasilkan prediksi atau rekomendasi bagi pengguna atau pelanggan yang dituju terhadap 
satu item atau lebih. Item apa saja dapat direkomendasikan, seperti rating film [5], toko buku [6] [9], 
baju distro [7], studi kelayakan [10]. Perangkingan dapat berbentuk, 1) rating skalar terdiri numerik 
seperti 1 – 5; 2) model rating biner (setuju atau tidak setuju); 3) rating unarydapat mempredikasi user 
yang telah membeli item atau merating dengan positif. 

 
Berikut merupakan formula item basecollaborative filtering, terbagi menjadi dua dengan alur 

kerja algoritma yang tampak pada Gambar 2. Formula selengkapnya diuraikan pada penjelasan 
berikut: 

 

, 	
∑ ,∈ ∑ ,∈

∑ ,∈ ∑ ,∈

 

  
Dimana: 
Sim(i,j) = Nilai kemiripan antara item i dan j 
u∈ U = Himpunan user u yang merating item i dan j 
R(u,i) = Rating user u pada item i 
R(u,j) = Rating user u pada item j 
Ru = nilai rata-rata rating user u 
 

Setelah didapat nilai kemiripan (similarity), selanjutnya dilakukan prediksi menggunakan 
weighted sum.  

 

, 	
∑ ∈ 	 , ∗ 	 ,

∑ ∈ 	| , |
	

  
Dimana: 
P(u,j) = Prediksi rating user u pada item j 
i∈  =Himpunan item yang mirip item j 
Ru, i = Rating user u pada item i 
Si, j = Nilai similarity antara itern i dan j 
 

Hasil peritungan nantinya akan dicari nilai MAE (Mean Absolute Error) paling rendah dengan 
waktu paling cepat. Nilai similarityberkisar antara + 1 sampai dengan – 1. Kemiripan 0 (nol) kedua 
item tidak berkorelasi (independen), kemiripan +1 artinya item cenderung akan mirip antara satu 
dengan yang lainnya, kemiripan – 1 artinya keduanya saling bertolak belakang. 
 
Metodologi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan analisis sampai dengan dokumentasi dan pelaporan 
hasil penelitian, selengkapnya dipresentasikan dalam Gambar 1. berikut: 

 

(1) 

(2) 
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Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 
 

Berikut langkah alur kerja collaborative filteringyang dilakukan dalam sistem perhitungan 
rating produk herbal, selengkapnya dilihat pada Gambar 2. dibawah ini: 

 
 

 
 

Gambar 2. Alur Kerja Algoritma Collaborative Filtering 
 

Hasil dan Pembahasan  
Pembahasan dalam penelitian ini fokus pada item based collaborative filtering sebagai sistem 

rekomendasi berdasarkan pengalaman pengguna berbelanja produk. Proses perhitungannya 
ditampilkan dalam Tabel 1. Terdapat produk yang belum memiliki rating 0 (nol) ini dikarenakan 
belum/tidak adanya user yang memberikan rating pada produk tersebut.  

 
 
 
 
 
 
 

Analisis Kebutuhan 

Simulasi Rating 

Hasil Simulasi 

Dokumentasi dan Pelaporan 

Studi Pustaka 

Rancangan dan Penerapan 

Pemberian rating R (U,i) pada item i oleh user U 

Mendapatkan nilai rekomendasi diurutkan ascending 

Menghitung nilai kemiripan (similarity) antar item i dan j yang memiliki nilai 

Menghitung nilai prediksi (u,j) terhadap produk j oleh user u yang belum 
memiliki nilai dengan Weighted Sum
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Tabel 1. Data Produk hasil rating oleh User 
Data m1 m2 m3 m4 m5 

U1 4 3 5 2 0 

U2 1 4 1 0 2 

U3 3 4 0 2 5 

U4 0 0 2 2 3 

U5 5 3 4 0 0 
 
 

Pada Tabel 2. diperoleh nilai cosine dari item ke item lainnya dengan cara perhitungan 
berdasarkan Formula 1. Ini merupakan hasil yang dipresentasikan berdasarkan data yang telah 
dilakukan selama penelitian. 

 
 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Cosine Item ke Item 
Cos V1 V2 Hasil 

Sim (m1,m2) 
4 3 

0,776114 
1 4 

Sim (m1,m3) 
4 5 

0,998868138 
1 1 

Sim (m1,m4) 
4 2 

0,989949494 
3 2 

Sim (m1,m5) 
1 2 

0,998274373 
3 5 

Sim (m2,m3) 
3 5 

0,745241314 
4 1 

Sim (m2,m4) 
3 2 

0,989949494 
4 2 

Sim (m2,m5) 
4 2 

0,91914503 
4 5 

Sim (m3,m4) 
5 2 

0,91914503 
2 2 

Sim (m3,m5) 
1 2 

0,992277877 
2 3 

Sim (m4,m5) 
2 5 

0,9701425 
2 3 

 
 

Didapatkan hasil rekomendasi dari user lainnya untuk item (produk) yang tidak dirating oleh 
user yang bersangkutan. Hal ini disebabkan hasil perhitungan item based collaborative filtering 
menjadi rekomendasi user lain untuk berbelanja produk berdasarkan user lainnya yang telah 
memiliki pengalaman dari produk tersebut. Selengkapnya hasil rekomendasi produk yang belum 
dirating dan yang telah dirating diuraikan dalam Tabel 3. berikut: 
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Tabel 3. Hasil Rekomendasi Collaborative Filtering 
Data m1 m2 m3 m4 m5 

U1 4 3 5 2 3,518755 

U2 1 4 1 2,0183 2 

U3 3 4 3,495318 2 5 

U4 2,336688 2,346281 2 2 3 

U5 5 3 4 4,006819 4,027195 

Rata-rata 3,067338 3,269256 3,099064 2,405024 3,50919 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian pada tabel 1 – 3 merepresentasikan nilai rating yang 
dilakukan user setelah berbelanja sangat mempengaruhi user yang akan berbelanja periode 
berikutnya. Tampak nilai MAE (Mean Absolute Error) cukup baik diantara produk hasil 
rekomendasi item base. Ini terbukti berhasilnya penerapan collaborative filtering untuk rekomendasi 
produk herbal. Berikut Gambar 3.ilustrasi hasil rekomendasi item base collaborative 
filteringdigambarkan secara visual.  

 

 
Gambar 3. Ilustrasi Item Base Collaborative Filtering 

 
Kesimpulan  

Hasil penelitian item base collaborative filtering penerapan pada produk-produk herbal dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a) Penelitian ini berhasil menghasilkan rekomendasi sistem collaborative filtering, guna 
membantu usermencari produk herbal.  
b) Collaborative filtering diterapkan dalam perangkingan produk hasil rekomendasi user 
berdasarkan pengalaman pengguna berbelanja. 
c) Kelemahan yang terdapat pada cosine similarity hasil rating sangat bergantung selera user. 
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Abstrak 
Seiring kemajuan teknologi informasi dewasa ini begitu pesat yang memasuki semua lapisan, sehingga 
banyak dunia usaha untuk menerapkan teknologi informasi untuk mendukung segala kegiatan di dalam 
perusahaan. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat-alat berat. Alat-alat 
berat memiliki harga yang sangat mahal, sehingga perlu diasuransikan. Sistem yang berjalan selama ini 
pada bagian asuransi dan klaim asuransi di PT XYZ dilakukan secara manual untuk mendata asuransi dan 
klaim asuransi alat-alat berat yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga kegiatan pencatatan asuransi dan 
klaim asuransi alat-alat berat di perusahaan tidak berjalan secara maksimal, dengan demikian dari pihak 
manajemen PT XYZ perlu untuk mengembangkan sistem informasi yang mendukung jalannya proses bisnis 
di PT XYZ, pada penelitian ini dilakukan metode eksplorasi dan pengembangan aplikasi menggunakan 
kerangka kerja XP (eXtreme Programming). Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi asuransi 
alat-alat berat yang dapat meningkatkan kinerja operasional, khususnya bagian asuransi dan klaim asuransi 
alat-alat berat di PT XYZ. 
Kata kunci: Teknologi, informasi, kerangka kerja, eXtreme Programming. 
 
Pendahuluan 

Bisa dibayangkan seandainya ada beberapa unit fungsional organisasi yang membutuhkan 
aplikasi sistem informasi yang berbeda dan kemudian dikembangkan berdasarkan gaya dan platform 
mereka masing-masing. Hal yang akan terjadi adalah organisasi tersebut akan memiliki beberapa 
macam sistem informasi yang tidak terintegrasi satu sama lainnya, sehingga mengakibatkan 
terbentuknya pulau-pulau sistem infromasi dalam organisasi[1].  

XP (eXtreme Programming) sangat cocok untuk pengembangan proyek yang memerlukan 
adaptasi yang cepat dalam perubahan-perubahan yang terjadi selama pengembangan aplikasi. XP 
juga cocok untuk anggota tim yang tidak terlalu banyak, dan berada pada lokasi yang sama dalam 
pengembangan sistem [2].  

Dengen demikian sangat penting di dalam pengembangan aplikasi memiliki perencanaan 
yang matang dan memilih suatu kerangka kerja pengambangan sistem, untuk menghasilkan aplikasi 
yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna (user). 

 
Studi Pustaka  

Pada studi pustaka ini di bagi menjadi tiga point yaitu: Analisis dan Desain Sistem, Kerangka 
Kerja XP, dan Asuransi. 
A. Analisis dan Desain Sistem 

Fase analisis adalah tahap untuk memahami detail dari kebutuhan bisnis dan reqirement [3]. 
Analisis dan desain sistem sangat diperlukan dalam pengembangan aplikasi, berbagai alat bantu 
desain sistem dikembangkan dari non-obyek sampai dengan berorientasi obyek. Desain sistem yang 
digunakan pada XP cukup denga CRC (Class Responsibility Collaborator), seperti pada gambar 1 
memperlihatkan contoh CRC[4]. 

 

Gambar 1. Contoh CRC login
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B. Kerangka Kerja eXtreme Programming 
Pemilihan kerangaka kerja yang tepat pada pengembangan aplikasi sangat penting,untuk itu 

diperlukan pemilihan kerangka kerja yang dapat mendukung dengan tepat dalam pengembangan 
aplikasi, seperti gambar 2  adalah kerangka kerja dengan eXtreme Programming[4]. 

Gambar 2. Kerangka kerja eXtreme Programming 

Tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak dengan XP meliputi: Planning, Design, Coding, 
Testing[4]. XP menyediakan paradigma fleksibilitas antara pengguna dan pengembang dan 
mengakomodasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pengguna, dan 
waktu yang diperlukan juga ketat [5].  
C. Asuransi 

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda ‘assurantie’ yang artinya disebut verzekering 
bermakna ‘pertanggungan’. Dari peristilahan assurantie, kemudian muncul istilah assuradeur bagi 
‘penanggung’ dan greassureerde bagi’ tertanggung’. Dalam bahasa Inggris asuransi diistilahkan 
dengan insurance,‘penanggung’ diistilahkan dengan insurer dan ‘tertanggung’ diistilahkan dengan 
insured [6]. Asuransi jiwa telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini 
[7]. Asuransi Kesehatan di Indonesia sudah lama dilaksanakan,namun fragmentasi masih ada dan 
juga mengelolalembaga dan layanan yang disediakan belum dilakukansecara terintegrasi [8]. Seiring 
perkembangan jaman bisnis penyewaan alat-alat berat yang harganya mahal juga di asuransikan 
untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Metodologi Penelitian  
Pada gambar 3 memperlihatan metodologi penelitian yang di kombinasikan dengan 

kerangka kerja XP untuk mengembangkan aplikasi pada penelitian ini. 

Gambar 3. Metodologi pada penelitian
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Pada kerangka kerja XP ada lima bagian yang dilalui untuk pengambangan aplikasi, 
sehingga menghasilkan aplikasi yang berkualitas dalam waktu yang singkat sesuai dengan konsep 
yang di usung oleh XP. 
1. Planning, pembuatan user stories, pemetaan keluaran dari aplikasi yang dibuat. 
2. Design,  pada tahap Design dilakukan pembuatan kartu CRC, pembuatan prototipe aplikasi. 
3. Coding, pada tahap Codingyang dilakukan adalah perancangan basis data, membuat program. 
4. Testing, pada tahap Testing kegiatan yang dikerjakan meliputi testing pada aplikasi yang dibuat. 
5. Software Increment, pada tahap Software Incrementuntuk release aplikasi. 

Hasil dan Pembahasan  
Pada penelitian ini akan dibagi menjadi enam tahap perancangan, yaitu: requirement, 

gambaran aplikasi aplikasi yang dibuat, siklus aplikasi yang dibuat, jadwal pengembangan aplikasi, 
diagram use case aplikasi yang dibuat, tahapan pengembangan aplikasi dengan eXtreme 
Prorgamming.  
A. Requirement 

Dewasa ini aplikasi-aplikasi yang mendukung jalannya suatu usaha sangat diperlukan, 
seperti: aplikasi rumah sakit, aplikasi sistem akademik, aplikasi penjualan dan pembelian, aplikasi 
rental alat berat, aplikasi asuransi alat-alat berat, dan lain sebagainya. 
B. Gambaran Aplikasi Yang Dibuat 

Berikut pemetaan aplikasi yang dibuat pada penelitian terdiri dari file master, file teransaksi, 
file setup dan file laporan. File master terdiri dari: nama usaha, jenis alat berat, merk alat berat, tipe 
alat berat, status, pembiayaan, alat berat, kota, vendor, jenis asuransi, rate asuransi, mata uang, 
proyek, ajuster. File transkasi terdiri dari: polis asuransi, klim asuransi. File setup terdiri dari setup 
pengguna. File report terdiri dari: laporan polis, laporan klaim. Setup terdiri dari: setup pengguna. 
C. Siklus Aplikasi Yang Dibuat 

Sikluls pada aplikasi asuransi alat-alat berat seperti pada gambar 4, demulai dengan 
menentukan data master, pembuatan transaksi, setup pengguna dan pembuatan laporan. 

 
Gambar 4. Siklus aplikasi asuransi alat-alat berat

D. Jadwal Pengembangan Aplikasi 
Cetak biru dari penelitian ini merupakan pemetaan dari metodologi pengembangan sistem, 

desain sistem, basis data, bahasa pemrograman, keterhubungan entitas, file master, file transaksi, file 
laporan, file setup pengguna. Jadwal pada penelitian ini seperti pada gambar 5. 

Gambar 5. Jadwal Pengembangan aplikasi asuransi alat-alat berat 
E. Diagram Use CaseAplikasi Yang Dibuat  

Berikut adalah gambaran diagram use case untuk polis asuransi dan klaim asuransi pada 
aplikasi asuransi alat-alat berat seperti pada gambar 6. 
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Use Case Polis Asuransi Use Case Klaim Asuransi 

 

Gambar 6. Diagram use case polis asuransi dan klaim asuransi 
 

F. Tahap Pengembangan Aplikasi Dengan XP 
Pada tahap ini dilakukan penurunan setiap bagian yang ada pada kerangka kerja XP untuk 

pengembangan aplikasi. 
1. Planning 

Pada tahapplanning dengan kerangka kerja XPdilakukan pemetaan untuk user story den 
pemetaan keluaran dari aplikasi. 

Tabel 1.User Stories

User Stories 

Pengguna menginginkan pada aplikasi dapat menyimpan data-data seperti: status alat berat, 
pembiayaan asuransi, data alat berat,  vendor asuransi, jenis asuransi, rate asuransi, data proyek, 
ada ajuster, transaksi asuransi alat berat, dan mencetak laporan. Pada bagian klaim asurnasi, dapat 
melakukan transaksi kalaim asuransi dan mencetak laporan klaim asuranasi.  

  
Berikut keluaran yang ada pada aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, keluaran 
aplikasi adalah: Asuransi Alat Berat dan Klaim Asuransi Alat Berat.  
2. Design 

Tahap desain dilakukan pembuatan CRC, Berikut CRC yang dibuat: CRC_Login, 
CRC_NamaUsaha, CRC_Jenis, CRC_Merk, CRC_Type, CRC_Status, CRC_Pembiayaan, 
CRC_AlatBerat, CRC_Kota, CRC_Vendor, CRC_Jenis_Asuransi, CRC_Rate_Asuransi, 
CRC_Mata_Uang, CRC_Proyek, CRC_Ajuster, CRC_Asuransi, CRC_Klaim, 
CRC_Cetak_Asuransi, CRC_Cetak_Klaim, CRC_Setup_Pengguna. Pada dokumentasi ini berisi 
CRC yang sudah ditentukan, berikut salah satu contoh desian CRClogin.   

 

 

 

 

 

 

Nama Dokumen : Desain CRC 
Nama Aplikasi : Aplikasi Asuransi Alat-Alat Berat 
Kativitas : Desain CRC 
No CRC Description 
1  

CRC Login, dari CRC ini dapat di turunkan 
menjadi kelas yang dibuat saat membuat aplikasi. 

… …. dan seterusnya.

Gambar 7. Dokumentasi pembuatan CRC
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Berdasarakan dokumentasi CRC pada gambar 7 dibuat prototipe user interfaceyang 
diperlukan pada aplikasi,berikut salah satu prototipe user interfacelogin. 

Nama Dokumen : DesainPrototipe 
Nama Aplikasi : Aplikasi Asuransi Alat-Alat Berat 
Kegiatan : Membuat Prototipe
No Prototipe Keterangan 
1  

Contoh prototipe login. 

.… …. dan seterusnya

3. Coding 
Berikut tabel yang diperlukan: tblMusaha, tblMJenis, tblMMerk, tblMType, tblMStatus, 

tblMPembiayaan, tblMHeavy, tblMProyek, tblMKota, tblMVendor, tblMVendor, 
tblMJenisAsuransi, tblMRateAsuransi, tblMUang, tblMAjuster, tblMPenguna, tblTHPolis, 
tblTDPolis, tblTKlaim. 

Berikut rancangan form yang diperlukan: frmLogin, frmNamausaha, frmFrmJenis, 
frmMerk, frmType, frmStatus, frmPembiayaan, frmStok, frmKota, frmVendor, frmJeisAsuransi, 
frmRateAsuransi, frmMataUang, frmProyek, frmAjuster, frmPengguna, frmPolis, frmKlaim, 
frmCetakPolis, frmCetakKlaim. Berikut salah satu user interface yaitu unit alat-alat berat. 

 

Nama Dokumen : Desain User Interface 
Nama Aplikasi : Aplikasi Asuransi alat-alat berat 
Kegiatan : Desain user interface 
No Desain User Interface Keterangan 
1  

Contoh user interfacemaster unit 
alat berat. 
 

 

… …. Dan seterusnya 

4. Testing 
Uji sistem pada kerangka kerja XPdapat dilakukan secara bersamaan (secara paralel) saat 

pembuatan program. Setiap modul yang sudah selesai dikerjakan dapat langsung dilakukan 
pengujian terhadap modul tersebut. Tahapan pengujian adalah setelah kode yang dihasilkan itu 
dicobaterhadap kebutuhan untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar 
diselesaikankebutuhan cenderung dan akumulasi di tengah – tengahtahap prasyarat[9]. Modul yang 
diuji pada aplikasi adalah: login, nama_usana, jenis, merk, type, status, pembiayaan, alat_berat, kota, 
vendor, jenis_asuransi, rate_asuransi, mata_uang, proyek, adjuster, asuransi, klaim, cetak_asuransi, 
cetak_klaim, setup_pengguna. Semua model tersebut sudah sesuai kebutuhan pengguna. 
5. Software Increment 

Pada software increment adalah aplikasi siap di release kepengguna. 
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Kesimpulan  
a) XP dapat digunakan untuk menghasilkan cetak biru pengembangan sistem untuk 
menghasilkan daur hidup pengembangan sistem. XPjuga sangat sesuai dengan konsep pemrograman 
berorientasi obyek. XP juga memungkinkan perubahan oleh pengguna dalam fase pengembangan 
sistem, sehingga menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
b) Selama pembuatan program, programmer dan bagian uji sistem selalu berkerjasama, sehingga 
bila ada kesalahan dapat diketahui dari awal. Aplikasi yang dibuat pada penelitian ini adalah Aplikasi 
Asuransi Alat-Alat Berat dengan menggunakan black box sebagai pengujian sistem. Data-data yang 
diuji meliputi data master, data transaksi, dan data laporan. 
c) Pengembangan sistem keterlibatan pengguna sangat diperlukan, sehingga setiap modul yang 
ada pada aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.  
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Abstrak 
Bedah saraf merupakan sebuah kelompok studi tersendiri bagian dari pendidikan berkelajutan ahli bedah. 
Ilmu bedah saraf kurang dikenal, bahkan di kalangan dokter dan pihak medis. Kurangnya informasi 
mengenai bidang studi ilmu bedah saraf membuat sedikit minat dokter untuk mendalami ilmu bedah saraf 
dengan masa studi yaitu sekitar 6 (enam) tahun. Saat ini setiap tahunnya hanya di hasilkan 12 lulusan ahli 
bedah saraf di seluruh Indonesia. Permasalahan itu membuktikan jika ilmu bedah saraf jarang sekali 
diminati karena sulitnya mendalami ilmu bedah dengan masa studi yang lama. Oleh sebab itu, penelitian ini 
diterapkan dengan tujuan agar dapat membuat inovasi terbaru di dunia kedokteran dalam prosedur operasi 
bedah saraf untuk edukasi para calon dokter, mengurangi kesalahan pengambilan keputusan dan tekanan 
psikologis dalam keadaan darurat dengan mensimulasikan salah satu prosedur operasinya melalui teknologi 
virtual realitydalam struktur 3D. Virtual Reality (VR) merupakan teknologi yang membuat pengguna dapat 
berinteraksi dengan suatu lingkungan 3D yang disimulasikan oleh komputer. VR dapat diimplementasikan 
pada bidang Arsitektur, Militer, Hiburan, maupun Kedokteran seperti bedah saraf. Dalam membangun 
virtual reality diperlukan beberapa tahapan seperti menggunakan VRML, 3DMax, Cardboard SDK, Unity 
engine, dan Sensor gyroscope. Penelitian ini diharapkan dapat membantu calon dokter dan pihak medis 
dalam proses bedah saraf khususnya terhadap epidural hematoma. 
Kata kunci: simulasi,cardboard SDK, unity engine, VRML, dan sensor gyroscope 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini teknologi informasi semakin berkembang sehingga membuat kehidupan kita 

menjadi lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, salah satunya dengan perkembangan 

teknologi kedokteran khusunya dalam ilmu bedah. Ilmu bedah mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu. Perkembangan ilmu bedah di Indonesia dapat dilihat dari kemampuan ahli 

bedahnya yang merupakan produk dari program pendidikan dokter spesialis bedah. Sampai saat 

ini Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 lebih juta jiwa, baru memiliki sekitar 176 dokter 

spesialis bedah saraf. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr.dr.Renindr Ananda Aman,Sp.BS 

sekretaris Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia[1]. Hal ini juga memungkinkan jika 

memang masih sedikit peminat dalam spesialis bedah saraf, karena sulitnya dalam prosedur-

prosedur dan masa studi bedah saraf cukup lama yaitu enam (6) tahun. Adanya inovasi terbaru 

virual reality ini digunakan untuk membantu memberikan pendidikan kedokteran tentang 

pelatihan. Simulasi berbasis komputer memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan 

pelatihan hidup. Epidural Hematoma (EDH) merupakan kumpulan darah di ruang potensial 

epidural antara tabula interna tulang tengkorak dan durameter. Epidural hematoma menyumbang 

sekitar 1% dari keseluruhan kasus trauma yang ada. 

Virtual reality(VR) seperti dunia nyata yang memiliki aspek-aspek pelatihan dengan 

kesulitan yang dapat diatasi. Dengan teknologi terbaru, dimana diciptakan virtual reality untuk 

menghasilkan apresiasi struktur 3D. Sehingga terjadinya kesalahan dalam bedah saraf dapat 
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dihindarkan. Selain untuk bedah saraf, teknologi virtual reality digunakan untuk pendidikan, 

perencanaan operasi, dan simulasi pasien secara virtual. Sistem virtual reality dapat mendukung 

pengguna simultan, masing-masing menghubungkan ke sistem menggunakan komputer kantor 

standar pribadi dan akses internet boardband. Model manusia hidup dari ruangan operasi, 

peralatan operasi bedah, struktur alam, dan buatan manusia lain dimana pengguna dapat 

berinteraksi.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akanmembuat tampilan virtual 

reality untuk proses operasi pembedahan saraf epidural hematoma. Tujuan dari penelitian ini 

adalah membuat inovasi virtual reality di dunia kedokteran dalam prosedur operasi bedah saraf 

untuk simulasi dan edukasi para calon dokter dan meminimalisir kesalahan pengambilan 

keputusan beserta kinerja dan mengurangi tekanan psikologis dalam keadaan darurat. 

2. STUDI PUSTAKA 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penggunaan VR ini telah banyak di manfaatkan 

dalam beberapa bidang yaitu seperti rumah sakit, sekolah, hiburan, militer dan bisnis[2]. 

Meskipun masih sangat jarang penggunaannya di Indonesia ini karena merupakan salah satu 

terobosan terbaru khususnya dalam dunia kedokteran. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

menggunakan model Metodologi Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang bersumber 

dari Luther dan sudah dimodifikasi oleh Sutopo[3]. Metodologi pengembangan multimedia 

tersebut terdiri dari 6 tahap, yaitu : 

A. Konsep (Concept) dan Desain (Design) 

Tahapan pertama yaitu membuat ide konsep dan desain. Ide konsep Virtual realityyaitu 

dimana dalam simulasi bedah saraf epidural hematoma terdapat beberapa objek seperti 

sebuah tangan dokter, pasien, alat CT scan dan beberapa alat pembedahan. Dimana tangan 

dokter sebagai pemain (player) yang akan menjalani operasi pada pasien. Pasien yang 

sedang berbaring dimana dalam keadaan telah melakukan proses pembiusan untuk 

menjalani operasi. Pada tahapan desain terdapat perancangan alur cerita(storyboard). 

Simulasi ini menggunakan teknologivirtual realitydengan spesifikasi untuk pembuatannya 

seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam 

pembuatan simulasi ini yaitu CorelDraw, Photoshop, 3D Max dan unity game engine. 

Dimana unity game enginemerupakan sebuah perangkat lunak(software) yang dirancang 

untuk dapat menciptakan atau mengembangkan video game. Unity engine menggunakan 

beberapa bahasa pemrograman seperti C++, unity 3D mendukung bahasa program lain 

seperti  javascript (unity script), dan boo[4]. Dengan perangkat tambahan yaitusmartphone, 

cardboard dan memiliki sensor gyroscopeuntuk menguji aplikasi.  
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B. Pengumpulan Materi (Material Collecting) 

Tahapan keduayaitu pengumpulan materi untuk simulasi. Materi operasi bedah saraf 

epidural hematoma yang berupa tata cara prosedur operasi simulasi didapat dari buku dan 

seorang dokter umum sekaligus dosen kedokteran. Pengumpulan materi tambahan seperti 

jurnal untuk VR dan contoh model objek 3 Dimensi (3D) didapatkan dari dosen developer 

VR dan browsing internet. Model objek 3D dibuat dengan aplikasi CorelDraw, Photoshop, 

3Ds Max. 3Ds Max adalah perangkat lunakuntuk membuat objek 3D, pergerakan animasi 

dan efek untuk model objek itu sendiri mulai dari desain peralatan kedokteran hingga 

karakter pasien dan dokter. 

C. Pembuatan (Assembly) 

Tahapan ketigayaitu tahapan dalam pembuatan simulasi. Dalam pembuatan simulasi ini 

menggunakan salah satu aplikasi unity game engine. Dimana semua model objek 3D yang 

diperlukan dikumpulkan dan ditempatkan pada masing–masing tempat yang sudah 

disesuaikan. Agar pada saat simulasi pembedahan berjalan dengan baik. Setelah 

menempatkan semua objek model 3D, kemudian menambahkan beberapa program pada 

setiap objek model agar dapat berjalan sesuai simulasi berlangsung. 

D. Pengujian (Testing) 

Tahapan keempat yaitu pengujian sistem simulasi. Pengujian sistem simulasi bedah saraf 

epidural hematoma ini menggunakan perangkat lunak android yang telah dilengkapi dengan 

sistemGoogle Cardboard, sensor gyroscope dan joystick. Agar dapat terbaca pada sistem 

android dan langsung diimplementasikan dengan mengguakan joystick sebagai pergerakan 

pengguna (player). 

E. Distribusi (Distribution) 

Tahapan kelima yaitu pendistribusian. Setelah semua tahapan dilakukan dan dapat berjalan 

dengan baik, maka sistem simulasi bedah saraf epidural hematoma telah selesai dibuat. 

Simulasi ini kemudian akandidistribusikan untuk calon dokter, dokter dan pihak medis yang 

menangani operasi bedah saraf epidural hematoma. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian hasil dan pembahasan menjelaskan riset dari prosedur dalam operasi pembedahan 

dan rancangan dalam sistem simulasi game virtual reality yang dapat dilihat pada tabel dan 

gambar 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil riset prosedur operasi bedah saraf epidural hematoma[5] 

 

 

Pada tabel 4.1, penulis hanya mengimplementasikan bagian pada proses pembedahan saja, untuk di 

implementasikan kedalam teknologi virtual reality simulasi bedah saraf epidural hematoma. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Mock Up (Rancangan awal) VR 

Penjelasan gambar diatas : 

Rancangan awal pada saat melalukan simulasi game bedah saraf. Dimana terdapat peralatan untuk 

membedah otak seperti pisau, pinset, gunting, bor, dan jarum untuk otak. Terdapat detak fungsi CT 

scan otak dimana pada saat proses bedah otak berlangsung, dapat diketahui sistem kerja otak 

mengalami positif atau negative. Dengan alur proses pembedahan otak : 

1. Membuka tengkorak otak dengan menggunakan bor pada lapisan pertama di otak kepala. 

2. Menyayat lapisan kedua pada otak yaitu selaput kulit pelindung otak dengan menggunakan 

pisau. 

3. Mencari letak perdarahan pada otak dan melakukan pembersihan yang terdapat epidural 

hematoma dengan alat yang sudah tersedia. 

4. Jika berhasil membersihkan darah pada otak, lakukan penutupan selaput lapisan kedua. 

 OPERASI    
  Proses Pembedahan    
  Pasien dalam anastesi, atur posisi    
  Melakukan antiseptik daerah lapangan operasi    
  Insisi kulit kepala sesuai lokasi epidural hematoma    
  Craniotomy dan drilling tulang    
  Evakuasi hematoma    
  Hemostasis    
  Gantung dura    
  Fiksasi tulang    
  Jahit otot, Fasia dan kulit    
  Dressing luka    
  Laporan Operasi    
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5. Lalu menjahitnya dengan jarum dan benang yang sudah tersedia. Kemudian pada tulang 

tengkorak tutup dengan menggunakan bor. 

6. Jika tidak berhasil melakukan pembersihan dan mengalami gangguan pada proses operasi 

seperti keadaan mati pada fungsi otak dan tiba-tiba mengalami perdarahan itu akangame over. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Perangkat Google Cardboard atau Google VR sangatlah membantu kinerja program 

simulasi bedah saraf epidural hematoma dengan menggunakan prinsip virtual reality. 

Perangkat Google Cardboardmemberikan kesan first person view (FPV) dan juga 

menambah kesan immersive atau eakan pengguna berada di dalam simulai bedah saraf dan 

mengendalikannya secara langsung. 

b. Implementasi simulasi bedah saraf epidural hematoma ini akan sangat membantu para 

calon dokter dan pihak media dalam melakukan pembelajaran sebelum terjun langsung 

pada operasi pembedahan saraf untuk mengurangi tingkat resiko kesalahan di dalam ruang 

bedah. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengenali sebab atas kondisi kendala kesenjangan penerimaan teknologi 
informasi pada koperasi dalam pemanfaatan e- koperasi simpan pinjam dan koperasi retail. Metode 
penelitian adalah deskriptif survey dengan sample purposive. Analisis menggunakan pendekatan Ishikawa 
yang disesuaikan dengan karakter sistem informasi akuntansi koperasi. Ada 2 (dua) koperasi yang dijadikan 
studi kasus. Analisis akar masalah dimulai dari pengumpulan data, menentukan faktor-faktor masalah dan 
identifikasi akar masalah. Faktor masalah tertinggi setelah dianalisis adalah kecakapan atau keterampilan 
(brainware) diikuti infrastruktur, data informasi, kelembagaan, software dan hardware. Usulan untuk 
mengurangi kesenjangan penerimaan teknologi electronic koperasi, adalah pelatihan yang didisain 
mencakup kemampuan pemahaman sistem transaksi akuntansi koperasi melalui pemanfaatan e-koperasi dan 
pemeliharaan data- informasi. 
Kata kunci: Ishikawa, E-koperasi, kesenjangan 

 
Pendahuluan 

Walaupun jumlah koperasi di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia yaitu 209.000 
koperasi, namun Product Domestic Bruto -nya terhadap negara hanya sebesar 1,7% setahun. Ini 
termasuk kecil dibandingkan negara-negara lain yang hanya memiliki sedikit koperasi, bandingkan 
dengan Denmark yang menyumbang 6,7% PDB untuk negaranya[1] . Usaha pembenahan melalui 
pengembangan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan PDB. 

Dalam usaha meningkatkan kualitas sistem informasi koperasi maka dilakukan dengan 
meluncurkan electronic koperasi (E-Koperasi) berbasis internet yang digagas oleh BKE (Bank 
Kesejahteraan Ekonomi) bekerjasama dengan PT Telkom Tbk. [2]. Kegiatan ini telah digagas sejak 
tahun 2016, dan bahkan sebelumnya sudah diperkenalkan (melalui demo) aplikasi berbasis web dan 
penerapan pencatatan transaksi yang disematkan pada sistem pelayanan informasi koperasi. 
Pertanyaannya apakah penggunaan E-Koperasi berjalan mulus? dan apakah ada kesenjangan 
teknologi informasi dalam penerapan E-Koperasi? 

Analisis kesenjangan pemanfaatan E- Koperasi menggunakan Ishikawa (atau Fishbone) 
dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

 
Studi Pustaka 

Secara umum alur aplikasi E-Koperasi  terdiri dari modul simpan pinjam (akuntansi simpan  
pinjam) dan  modul  retail (akuntansi retail). Aplikasi adalah versi awal (1.00) memuat 2 modul  
untuk 2 jenis koperasi  (simpan  pinjam dan retail/pemasaran) seperti pada gambar 1. dan gambar 2. 
Di Indonesia ada 6 (enam)  jenis koperasi yaitu: simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, 
jasa dan serba usaha [3]. 

Penerapan E-Koperasi (versi awal) diperuntukkan untuk retail dan simpan pinjam.  Tampilan 
Modul Utama yang terdapat pada E-Koperasi adalah: Admin, Simpan Pinjam, Retail, Akuntansi dan 
Installer. 
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Gambar 1.Tampilan Modul Utama e-Koperasi 

 
 
Metodologi Penelitian  

Penelitian deskriptif dilakukan melalui pendekatan survey, dengan pengambilan sampling 
purposive [4]. Objek yang dipilih adalah dua koperasi di kota Bandarlampung yaitu KPNBH (Primer, 
210 anggota) dan KJKSS (Primer, 433 anggota). 

Analisis Ishikawa (atau Fishbone) adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan 
dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, 
ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada [5].  Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 
pengumpulan data; menggambarkan bagan faktor penyebab; dan identifikasi akar masalah; 
rekomendasi dan implementasi. 
  
Hasil dan Pembahasan  

Secara umum alur aplikasi E-Koperasi  terdiri dari modul simpan pinjam (akuntansi simpan  
pinjam) dan  modul  retail (akuntansi retail). Aplikasi adalah versi awal (1.00) memuat 2 modul  
untuk 2 jenis koperasi  (simpan  pinjam dan retail/pemasaran. Di Indonesia ada 6 (enam)  jenis 
koperasi yaitu: simpan pinjam, konsumen, produsen, pemasaran, jasa dan serba usaha. 

 

 
Gambar 2. Alur Aplikasi e-Koperasi 

 

 Alur aplikasi E-Koperasi memuat modul general untuk pengelolaan data koperasi, data 
kepengurusan, data anggota koperasi dan user aplikasi. Modul general dibagi (pilihan) untuk 
mengerjakan modul simpan pinjam dan akuntansinya (pencatatan sampai pelaporan) atau 
mengerjakan modul retail (dagang) dan akuntansinya. 

 

Survey terhadap koperasi menghasilkan hasil survey pada tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1. Hasil Survey Kesiapan Pengguna 

 e-Koperasi 

 

No.  Butir Pertanyaan 
Hasil 
Survey 

1.  Perbandingan komputer dan pegawai 1 : 6

2. 
Perbandingan kemampuan pegawai 
keterampilan TI  1 : 10 

3.  Prosentase ketersediaan komputer  100% 

4.  Prosentase perawatan komputer  10% 

5.  Prosentase keoptimalan SDM terampil  30% 

6.  Prosentase server sbg. Alat terpadu  50% 

7. 
Prosentase penganggaran perawatan 
komputer  10% 

8.  Prosentase pemanfaatan e‐Koperasi  50% 

9.  Prosentase pemanfaatan web  40% 

10. 
Prosentase pengembangan  aplikasi 
parsial  50% 

11.  Prosentase komputer terintegrasi  20% 

12. 
Prosentase operator & administrator 
handal  50% 

13. 
Prosentase pemutakhiran dan 
keakuratan data  50% 

(data diolah : 2018) 

Pemanfaatan komputer sebagai alat bantu proses bisnis belum maksimal. Aplikasi e-Koperasi 
telah mulai dimanfaatkan oleh 50% koperasi, Koperasi sudah mengembangkan aplikasi parsial 
sebesar 50%, hal ini akan berpengaruh terhadap penyesuaian sistem lama ke sistem baru. Pengelolaan 
pemutakhiran data  hanya dilakukan oleh 50% sehingga informasi yang dihasilkan belumlah 
memadai. Secara prosentase hanya 50% pengguna yang memiliki kesiapan dalam pemanfaatan e-
Koperasi. 

 

Analisis Akar Masalah 

 

Langkah-langkah akar masalah dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Langkah pertama : Pengumpulan data.  

Data dikumpulkan dengan metode survey terhadap koperasi dengan komposisi 1 retail dan 1 
simpan pinjam. Analisis dilakukan dengan metode brain storming.  

Langkah kedua :  

Membuat gambar faktor-faktor penyebab masalah. Seperti terdapat pada gambar 3. Hasil dari 
brain storming disimpulkan bahwa penyebab faktor kesenjangan kesiapan pengguna e-Koperasi 
adalah: komponen hardware, software, brainware (SDM), infrastruktur, data-informasi dan badan 
usaha.  
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Gambar 3. Diagram Detail Ishikawa 
Kesiapan Pengguna e-Koperasi 

 
Gejala (simpton) faktor-faktor penyebab kesenjangan kesiapan pengguna e-Koperasi 

dirumuskan pada tabel 2 berikut ini. 
 

Tabel 2. Gejala Faktor Ishikawa 
 

No. Faktor Gejala 

1. Hardware 

Hardware tidak berfungsi dengan baik. Kualitas 
yang kurang memadai. Spesifikasi dinilai sudah 
tidak mencukupi kebutuhan pengguna. 

2. Software 

Kualitas software yang kurang memadai. 
Software illegal. Tidak dilengkapi software 
pendukung seperti antivirus terupdate, OS 
terintegrasi,  

3. Brainware 

Keterampilan IT kurang memadai karena 
kurangnya pelatihan. Pegawai tidak memiliki 
latar belakang TI kurang atau tidak ada. 
Keterbatasan penanganan masalah TIK karena 
SDM TI kurang/tidak memadai.

4. Infrastruktur 

Tidak/kurang memadainya infrastruktur jaringan, 
C-Server. Karena tidak ada pengadaaan atau tidak 
ada anggaran dana untuk itu.

5. 
Data & 
Informasi 

Pengelolaan data tidak ada/ kurang memadai. 
Informasi tidak valid karena data tidak dikelola 
dengan baik.

6. Kelembagaan 

Kendala administrasi = 50%; Kendala Keuangan= 
80%; Kendala Kultur= 70%; Kendala Struktural 
= 70%

 
 
 

Kesiapan Pengguna 
e-Koperasi 
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Langkah ketiga : Mengidentifikasi akar masalah.  
Akar masalah yang utama dari gejala adalah: kebiasaan (habit), kebutuhan (need), keberlanjutan 
(sustainable) dan koordinasi. 
 

Kebiasaan yang baik adalah dari contoh atau teladan dari manajer untuk membina dan 
memotivasi staf  koperasi sebagai pengguna e-Koperasi. Kebutuhan akan pelaporan yang informatif  
mendorong pengguna berusaha memahami sistem yang baru. Keberlanjutan e-Koperasi harus 
dijamin oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi sehingga keterampilan yang dimiliki 
semakin meningkat. Kecenderungan aplikasi terbengkalai dan ditinggalkan karena kepentingan 
sementara. Anggaran atas keberlanjutan sistem diperlukan karena kebutuhan sistem yang dinamis.  
Koordinasi   dalam implementasi bisa mengacu pada panduan bersama dengan Dinas Koperasi Kota 
dan Propinsi. 
 
Langkah keempat: Rekomendasi dan implementasi. 
 
Rekomendasi yang ditujukan kepada Manajer Koperasi adalah: 

1) Membangun habit dan need di lingkungan koperasi. Terjadi iklim yang baik memotivasi 
pengguna untuk memiliki keterampilan yang memadai terkait sistem informasi 
menggunakan e-Koperasi; 

2) Menyusun arah kebijaksanaan implementasi peningkatan daya saing koperasi menggunakan 
sistem terintegrasi; 

3) Berkoordinasi dengan dinas koperasi tentang implementasi e-Koperasi. 
4) Mengajukan penganggaran peningkatan piranti, infrastruktur dan SDM untuk menunjang 

implementasi e-Koperasi. 
 

Kesimpulan 
 

 Kesiapan pengguna dari hasil survey terhadap  koperasi menunjukkan kesenjangan 
pemanfaatan e-koperasi. Melalui analisis proses bisnis dengan pendekatan Ishikawa dapat ditarik 
kesimpulan faktor-faktor penyebab kesenjangan implementasi sistem. Faktor hardware, software, 
brainware, infrastruktur, data dan informasi serta kelembagaan. Dari enam faktor diidentifikasi akar 
masalah terdapat pada (habit), kebutuhan (need), keberlanjutan (sustainable) dan koordinasi untuk 
menghasilkan kualitas informasi (sistem) akuntansi koperasi yang dapat dimanfaatkan [6]. 
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Abstrak 
Organisasi modern memanfaatkan sistem informasi sebagai alat bantu untuk meraih keunggulan kompetitif, 
sehingga perencanaan penerapan sistem secara stratejik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. 
Pemanfaatan teknologi informasi akan berhasil dengan baik apabila pengembangan sistem informasi 
organisasi tersebut diselaraskan dengan strategi pengembangan bisnisnya. Perguruan tinggi (PT) idealnya 
memiliki proses bisnis terpadu, terkait kegiatan utama (bidang akademik) yang memerlukan dukungan 
kegiatan pengelolaan sumber daya keuangan dan aset institusi. Dampak penerapan TIK sangat penting bagi 
masa depan operasional dan keberlanjutan perguruan tinggi serta peningkatan integrasi dan efisiensi 
institusi.  Perancanaan stratejik sistem informasi yang terpadu ditentukan oleh implikasi dari mutual impact 
4 elemen utamanya, yaitu strategi informasi, strategi manajemen informasi, strategi teknologi informasi dan 
strategi manajemen perubahan. Sebagai organisasi yang menghasilkan jasa, perguruan tinggi dituntut untuk 
terus meningkatkan mutu layanan yang unggul. Karena itu model harus mampu menjelaskan dampak dari 
insiatif yang diusulkan terhadap mutu pelayanan. 
 
Kata kunci: Model perencanaan stratejik, Manajemen stratejik, Perencanaan Stratejik Sistem 
Informasi, Manajemen Perguruan Tinggi, Teknologi Informasi 
  
Pendahuluan 

Teknologi informasi (TI) diterapkan di berbagai bidang kehidupan dan terus mengalami 
pengembangan, baik di sisi komponen, fitur, serta manfaatnya. TI merupakan sumber daya organisasi 
yang sangat diperlukan guna menjalankan operasional organisasi dengan lebih akurat dan cepat. TI 
juga mampu menawarkan solusi untuk meningkatkan produktifitas, kualitas dan kinerja serta 
efisiensi bisnis apabila dikelola dengan baik. Pengelolaan TI pada suatu organisasi harus dijalankan 
dengan strategi yang baik karena implementasi TI membutuhkan biaya yang besar dengan resiko 
yang besar pula. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang tepat tentang konsep TI yang 
digunakan, termasuk perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem dan teknologi (SI/TI)nya. 
 

Investasi yang mahal dalam pengembangan SI/TI, selain dari pengembangan dan 
pengoperasian aplikasi sistem informasi, juga perawatan baik hardware dan software yang 
memerlukan dukungan dari sumber daya lainnya (terutama SDM), agar SI/TI yang diterapkan sejalan 
dengan tujuan dan strategi bisnis organisasi. Apabila tidak sejalan maka usaha tersebut  akan sia-sia 
dan menimbulkan kerugian karena pemborosan bagi perusahaan. Setiap unit bisnis  membutuhkan 
aplikasi sistem informasi tertentu dan pengembangannya dilakukan dengan gaya dan platform  
masing-masing unit organisasi. Sehingga sebuah organisasi membutuhkan perencanaan strategis 
SI/TI yang baik dan sesuai dengan praktek terbaik.   
 

Perencanaan strategis SI/TI yang tepat dapat mendukung rencana dan pengembangan bisnis 
organisasi, yang nantinya akan memberikan nilai tambah berupa competitive advantage dalam 
persaingan bisnis. Penerapan sistem informasi tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, 
serta misi dan visi organisasi sehingga manfaatnya dapat menguntungkan perusahaan. Itu dilakukan 
dengan menetapkan strategi SI/TI yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Organisasi akan 
mengetahui dengan jelas skala prioritas pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi 
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yang diterapkan maka tidak akan terjadi tumpang tindih dan kebutuhan sesaat, yang menghamburkan 
atau memboroskan anggaran organisasi.  
 

Hasil akhir dari perencanaan strategis sistem informasi ini ialah sebuah blueprint perencanaan 
strategis Sistem Informasi/Teknologi Informasi jangka panjang yang mengacu pada strategi bisnis 
organisasi berdasarkan data yang diperoleh melalui metode analisis yang digunakan serta melibatkan 
berbagai komponen organisasi. Dengan perencanaan strategi SI/TI yang baik yang sesuai dengan 
rencana dan pengembangan bisnis perguruan tinggi untuk jangka panjang yang telah ditetapkan. 
Sehingga pimpinan dan pihak manajerial kampus dapat menentukan kebijakan dan strategi dengan 
tepat yang didukung oleh penyediaan informasi yang akurat.   

 

Studi Pustaka  

Perencanaan strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan rumusan 
dan implementasi dari rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Strategi 
menjelaskan pengertian tentang bagaimana, kapan, dan di mana organisasi dapat mewujudkan 
tujuannya, khususnya terkait jaminan keberlanjutan organisasi ditengah dinamika lingkungan yang 
cepat. Perencanaan strategis secara khusus digunakan untuk mempertajam fokus organisasi, agar 
semua sumber organisasi digunakan secara optimal untuk melayani misi organisasi [Brown, 2005]. 

Strategi sistem informasi [Ward & Peppard, 2002] adalah strategi yang mendefinisikan 
kebutuhan organisasi atau perusahaan terhadap informasi dan sistem yang mendukung keseluruhan 
strategi bisnis yang dimiliki organisasi tersebut. Beberapa dampak kerugian bila sebuah organisasi 
tidak memiliki strategi SI/TI atau memiliki tapi mutunya tidak baik, antara lain: 
 Adanya investasi untuk pengadaan SI/TI yang tidak mendukung sasaran bisnis suatu 

organisasi. 

 SI/TI yang ada tidak terkontrol. 

 Sistem tidak terintegrasi sehingga data bersifat tersebar dan sangat mungkin terjadi 
kerangkapan data dan hilangnya keterkaitan antar sumber daya informasi. 

 Organisasi tidak memiliki skala prioritas dalam mengembangkan proyek SI/TI, sehingga 
sangat sering terjadi perubahan dan tambal sulam yang akhirnya menurunkan produktivitas 
organisasi. 

 Manajemen informasi yang buruk dan tidak akurat. 

 Strategi SI/TI tidak sejalan dengan strategi bisnis organisasi 

 Proyek SI/TI hanya dievaluasi untuk kepentingan keuangan semata.  

 

Kurang bermanfaatnya investasi SI/TI bagi organisasi disebabkan karena perencanaan 
strategis SI/TI yang lebih fokus ke teknologi, bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. 
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Gambar 1 Model Strategi SI/TI [Ward & Peppard, 2002] 

Analisis SWOT perlu dilakukan karena analisa SWOT untuk mencocokkan “fit” 
antara sumber daya internal dan situasi eksternal perusahaan [Robinson, 2008].  

Tabel 1 Analisis SWOT [Bryson, et al., 2011] 

 
 
Gap analysis digunakan untuk menentukan kebutuhan dan mengidentifikasi masalah 

sebelum menjalankan suatu rencana [Munger dan Frank, 2010]. Analisis tersebut 
membantu tim untuk membantu menemukan masalah, memahami situasi penyebab masalah 
dengan jelas, dan memastikan masalah teratasi dengan tepat. 

 
Tahapan penentuan luaran merupakan bagian yang dihasilkan dari proses 

perencanaan strategis SI/TI yang isinya terdiri dari [Ward & Peppard, 2002] : 
1. Business IS Strategy 

Mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SI/TI untuk 
mencapai sasaran bisnisnya, portfolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. 

2. IT Strategy 

Mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya 
manusia SI/TI. 

3. IS/IT Management Strategy 

Mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi, untuk 
memastikan konsistensi penerapan kebijakan SI/TI yang dibutuhkan. 

 
Analisis portfolio Mcfarlan [Ward & Peppard, 2002] menjelaskan tentang dampak 

secara strategis dari eksistensi SI/TI organisasi, baik untuk saat ini maupun di waktu yang 
akan datang. Portfolio Mcfarlan terbagi ke dalam empat kuadran : strategic, high potential, 
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key operational, dan support. McFarlan menyatakan tidak selamanya suatu aplikasi tetap 
berada di kuadran yang sama. 

 

Gambar 2 McFarlan Application Portfolio [Ward & Peppard, 2002] 

Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian dapat disajikan dalam bentuk diagram alir penelitian sebagai 
berikut: 

  

Gambar 3 Metode Penelitian 

Penjelasan setiap tahapan penelitian (metode dan keluaran setiap tahapan penelitian) 
dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2 Detail Tahapan Penelitian 

Tahapan  Metode / Tools Keluaran (Output) 

1. Pengambilan data 
awal 

Wawancara dan 
observasi 

Kondisi bisnis dan SI/TI  

2. Studi literatur  Membaca literatur 
konvensional dan online

Teori dan pemahaman tentang 
perencanaan strategis SI/TI

3. Pengambilan data 
lengkap 

Wawancara dan 
observasi ke seluruh 
stakeholder

Kondisi bisnis dan SI/TI saat ini 

4. Analisis awal  Analisis PEST  Hasil analisa keadaan politik, 
ekonomi, sosial, dan tren 

Analisis SWOT Hasil analisa kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan 
ancaman 

Analisis value chain Hasil analisa terhadap proses 
bisnis utama dan pendukung 

Analisis five forces model  Hasil analisa terhadap kondisi 
kompetitor dan produknya 

5. Analisis lanjut  TOWS matrix  Strategi bisnis Perguruan Tinggi 
(PT) 

Analisis CSF  Pemetaan komponen SI/TI yang 
dibutuhkan di setiap unit bisnis 

Application portfolio  Pemetaan komponen SI/TI yang 
dibutuhkan di setiap unit bisnis 
ke dalam 4 kuadran McFarlan 
portfolio 

Gap analysis Pemetaan komponen SI/TI yang 
dibutuhkan di setiap unit bisnis 
dengan kondisi saat ini beserta 
strateginya (strategi SI/TI dan 
strategi manajemen SI/TI) 

6. Interpretasi  IT Roadmap  Pemetaan IT roadmap PT 2018‐
2021 

7. Pembuatan dokumen 
rencana strategis 
SI/TI dan paper 

Pengetikan dan 
pencetakan dokumen 

Dokumen rencana strategis 
SI/TI PT 2018‐2021   

 

Hasil dan Pembahasan  

Aspek lingkungan bisnis terkait latar belakang perencanaan strategis SI/TI yang diteliti di 
perguruan tinggi, antara lain : 

Calon mahasiswa beserta orang tua, Mahasiswa beserta orang tua, Dosen, Tenaga 
Kependidikan, Karyawan alih daya (kontrak), Asosiasi Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, 
BAN-PT 

Aspek lingkungan teknis terkait latar belakang perencanaan strategis SI/TI ini, antara lain : 
Software license, Penyuplai software dan hardware (vendor), ISP, Mahasiswa, Lembaga 
Pengembangan dan Pelatihan TIK (Kursus),  
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Masalah yang dihadapi terkait latar belakang perencanaan strategis SI/TI ini, antara lain : 
Konektivitas dan aksesibilitas pemangku kepentingan terhadap informasi, Digital divide 
(digital literacy), Kebutuhan Biaya yang perlu diinvestasikan, Kegagalan sistem, 
Rusaknya hardware, Data yang tidak akurat, Human error, Obsolete technology, 
Standarisasi proses bisnis di seluruh unit kerja, Sistem belum terintegrasi 

 
Masalah yang dihadapi terkait latar belakang perencanaan strategis SI/TI ini, antara lain : 

Menurunnya daya saing dengan perguruan tinggi lain, Hilangnya kepercayaan dari 
mahasiswa / calon mahasiswa dan orang tua, Rusaknya image perguruan tinggi, 
Keterlambatan atau penundaan kegiatan operasional perguruan tinggi, Kesalahan dalam 
pengambilan keputusan eksekutif, Sistem tidak reliable dalam mendukung operasional 
organisasi secara live, Biaya operasional menjadi tingi, Kepuasan stakeholder menurun, 
kemunculan Disruptive technology 

 
Ruang lingkup perencanaan meliputi lingkungan bisnis internal dan eksternal, serta 
lingkungan SI/TI internal dan eksternal, karena disebabkan oleh  kurangnya kemampuan 
untuk memanfaatkan peluang-pekuang yang ada. Perencanaan harus terfokus pada organisasi 
secara keseluruhan, karena PT terdiri atas berbagai unit kerja, baik di pusat, fakultas, hingga 
program studi. Berhubungan dengan tata pamong dan organisasi universitas yang baik (Good 
University Governance). 
 
Proses strategi SI/TI dapat secara efektif diintegrasikan dengan strategi bisnis dengan cara : 

Memetakan kebutuhan SI/TI berdasarkan rencana strategis PT, sehingga dapat diketahui 
apa saja kebutuhan SI/TI untuk setiap unit kerja, Meningkatkan pemahaman  user 
tentang strategi bisnis dan menjalankannya, Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
user tentang potensi dan pemberdayaan SI/TI untuk keunggulan operasional organisasi. 

Tujuan dan delivarable  yang dibutuhkan di PT, antara lain Accessibility, Durability, 
Availability, Integrity, Traceable dan Support 
 
Strategi SI akan disosialisasikan dan dikonsolidasikan dengan elemen lainnya. Sehingga 
harus didukung oleh strategi pengembangan SDM dan strategi penganggaran. 
 
Kesimpulan  

PT memiliki beberapa unit kerja yang harus bekerja sama dan bersinergi untuk 
mendukung kinerja Tri Darma PT yang unggul. Teknologi informasi (TI) berkembang 
semakin pesat seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern dan dinamis. 
Pengembangan SI (Sistem Informasi)/TI membutuhkan investasi yang cukup mahal dan juga 
memiliki resiko. Sehingga dibutuhkan perencanaan strategis SI yang baik dan sesuai dengan 
best practise. 

Pada umumnya PT telah merumuskan rencana dan pengembangan bisnis PT untuk 
jangka panjang yang perlu ditindaklanjuti dengan merumuskan rencana strategi SI/TI yang 
mendukung pencapaian strategi bisnis dengan efektif dan efisien. Sehingga pimpinan dan 
pihak manajerial kampus dapat menentukan kebijakan dan strategi dengan tepat yang 
didukung oleh penyediaan informasi yang akurat. Informasi tersebut disediakan oleh SI/TI 
yang terdapat di PT. 

Perencanaan SI/TI menggunakan analisis kondisi bisnis dan SI/TI saat ini, gap 
analyis, application portfolio, dan IT roadmap. Keluaran dari penelitian ini adalah visi/misi, 
rencana pengembangan software, hardware, dan manajemen SI/TI PT untuk periode 
tertentu. 
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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI JASA LAUNDRY BERBASIS WEB 
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E-mail: Hendri@stikom-db.ac.id 
 

Abstrak 
Bisnis Xpress Coin Laundry sudah berkembang dari segi jasa Laundry, terbukti dengan adanya 2 cabang di 
kota Jambi dalam waktu 2 tahun, namun belum memiliki sistem informasi sendiri dan masih menggunakan 
sistem konvensional dimana petugas menuliskan semua data-data laundry dan data pelanggan ke dalam 
buku transaksi lalu untuk proses selanjutnya data di inputkan kedalam Microsoft Office Excel dan disimpan 
dalam file-file transaksi. Dalam kasus tersebut terkadang masih terdapat beberapa kendala seperti 
kesalahan dalam hal pencatatan transaksi, kesalahan dalam penginputan dan penyimpanan file ditempat 
yang berbeda sering mengakibatkan lambatnya proses pembuatan laporan dan lamanya dalam pencarian 
data transaksi. Penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi Laundry berbasis website. Penelitian ini 
memiliki tahapan yaitu perumusan masalah, studi literatur ,pengumpulan data, pengembangan sistem dan 
penulisan hasil laporan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam 
pengolahan data Laundry baik perhitungan, pencarian dan pembuatan laporan, mempermudah admin dalam 
mengontrol data persediaan bahan Laundry sehingga membantu pihak Laundry dalam pengolahan data 
menjadi lebih baik dan teratur. 
Kata kunci: jasa laundry, sistem informasi 
 
1. Pendahuluan 

Sistem informasi saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai perusahaan atau organisasi yang 
digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Dengan menggunakan sistem informasi 
ini tentunya juga memudahkan perusahaan atau organisasi dalam mencari data, memeriksa data,  dan 
membuat laporan sehingga meminimalisasi kesalahan data atau kehilangan data. Organizations can 
use information systems to identify and create(or assist in creating) new products and services or/and 
to develop new/niche markets or/and to radically change business processes via automation (i.e., 
using digital modelling and simulation of product design to reduce the time and cost to the market 
yang di kemukakan oleh Chui & Fleming,2011 dalam buku Jun Xu [5].  Organisasi atau perusahaan 
dapat menggunakan sistem informasi untuk membantu membuat produk dan layanan baru atau 
mengubah secara total proses bisnis melalui otomatisasi untuk menghemat waktu dan biaya. 

Sedangkan Abrego-almazán & Sánchez-tovarmenyatakan bahwa Information systems are one 
of the most relevant components of the current business environment. They offer great opportunities 
for success for the companies; given that they have the capability of collecting, processing, 
distributing, and sharing data in an integrated and timely manner [1] 

Xpress  Coin Laundry adalah suatu toko yang bergerak di bidang jasa sewa mesin cuci yang 
beralamat di Jln. K.H. Hasyim Ashari No. 5 Talang Banjar Jambi. Bisnis usaha laundry saat ini sangat 
pesat, sampai saat ini Xpress Coin Laundry belum memiliki sistem informasi sendiri dan masih 
menggunakan sistem konvensional dimana petugas menuliskan semua data-data laundry dan data 
pelanggan kedalam buku transaksi lalu untuk proses selanjutnya data di inputkan kedalam Microsoft 
Office Excel dan disimpan dalam file-file transaksi. Dalam kasus tersebut terkadang masih terdapat 
beberapa kendala seperti kesalahan dalam hal pencatatan transaksi, kesalahan dalam penginputan 
dan penyimpanan file ditempat yang berbeda sering mengakibatkan lambatnya proses pembuatan 
laporan dan lamanya dalam pencarian data transaksi.  

Tujuan Penelitian ini adalah mencari solusi yang tepat untuk permasalahan pada Xpress Coin 
Laundry, dengan  membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 
php,database mysql  dan menggunakan jaringan internet untuk menghubungkan satu komputer 
dengan komputer yang lainnya yang ada di kantor cabang, sehingga penyimpanan data kwitansi 
menjadi lebih rapi  dan teratur.  Maka penulis menuangkannya dalam penelitian yang berjudul 
“Perancangan Sistem Informasi Jasa Laundry Berbasis Web (Study Kasus Pada Xpress Coin 
Laundry)” 
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2. Studi Pustaka  

2.1. Konsep Database  

Databases  and  database  technology  have  a  major  impact  on  the  growing  use  
ofcomputers. It is fair to say that databases play a critical role in almost all areas wherecomputers  
are  used, including  business, electronic  commerce, engineering, medicine, genetics, law, education, 
and  library  science. (Ramez Elmasri)) [6]Database dapat digunakan untuk keperluan informasi 
lebih lanjut dan database perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan 
berkualitas. Database diakses dan dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak yang disebut 
DBMS (Database Management System).  

A database-management system (DBMS) is a collection of interrelated data and a set of 
programs to access those data. The collection of data, usually referred to as the database, contains 
information relevant to an enterprise. The primary goal of a DBMS is to provide a way to store and 
retrieve database information that is both convenient and efficient.(Avi Silberchatz) [2]Tujuan utama 
pembuatan database adalah untuk memudahkan dalam mengakses data. Data dapat ditambahkan, 
diubah atau dibaca dengan relatif mudah dan cepat. 
 
2.2. Sistem Informasi Laundry 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan 
dilakukan, maka peneliti menggunakan penelitian terdahulu tentang Sistem informasi launrdry 
sebagai berikut: 
1. Sunarti [8], dalam jurnalnya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Administrasi Jasa Laundry 

Dengan Metode Waterfall”, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan jasa 
laundry dan untuk mengetahui penanganan masalah laundry terkadang dapat membuat 
ketidaklancaran proses administrasi disebabkan oleh sistem dan tidak dikembangkan sesuai 
dengan perkembangan perusahaan yang bertambah pesat dan komplek.  

2. Menurut Redi Purwadi Abdillah [7], dalam jurnalnya yang berjudul “Sistem Informasi 
Pelayanan Jasa Laundry Pada Upikabu Laundry”, Penelitian ini akan dilakukan Untuk 
mengimplementasikan sistem informasi yang baik sehingga meminimalisir kesalahan 
pencatatan dan manipulasi data. Untuk membuat perancangan sistem informasi yang baik dalam 
mengelola data penggunaan bahan baku detergen dan pewangi perharinya ke dalam laporan 
yang akurat. Beberapa permasalahan yang ditemui sebagai dampak dari sistem informasi 
manual terlihat pada proses transaksi pembayaran dimana kasir kesulitan menghitung harga total 
cucian terutama jika pelanggan menambahkan beberapa jenis pakaian dalam satu kali cuci, yang 
tentu saja rawan terjadi kesalahan hitung. 

Tujuan dari penelitian ini untuk memberi kemudahan dalam melakukan dan membuat 
laporan jasa laundry serta aplikasi ini mampu meminimalkan kesalahan pada saat transaksi dan 
mampu menjaga keamanan sistem. 

 
3. Metodologi Penelitian  

3.1 Kerangka Kerja Penelitian 
Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan metode waterfall. 

Metode waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematik.  Metode 
Waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Metode Waterfall [9] 

 
4. Hasil dan Pembahasan  
4.1. Pemodelan sistem 

Pada kegiatan pemodelan sistem, membutuhkan UseCase Diagram sebagai pemodelan untuk 
menggambarkan method atau fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh sistem. Ada 2 (dua) aktor yang 
berinteraksi langsung dengan sistem yaitu Admin dan Karyawan. Untuk memperjelas proses use case 
yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Definisi Use Case 

Aktor 
No.Id Use 
Case 

Use Case Keterangan 

Admin 

UC-01 Login (Masuk) Masuk kedalam halaman pemililk dengan inputan 
username dan password yang telah terdaftar. 

UC-02 Mengelola data 
Admin

Mengelola data Admin yang terdiri dari menambah 
dan menghapus data Admin.

UC-08 Melihat laporan Melihat laporan (pelanggan,  transaksi, kas, 
laundry,dan mesin).

UC-09 Logout Keluar dari halaman Admin.

Karyawan 

UC-01 Login (Masuk) Masuk kedalam halaman admin dengan inputan 
username dan password yang telah terdaftar 

UC-03 Mengelola data 
karyawan

Mengelola data diri karyawan terdiri dari menambah, 
mengubah dan menghapus data karyawan. 

UC-04 Mengelola data 
pelanggan 

Mengelola data pelanggan yang terdiri dari 
menambah, mengubah dan menghapus data 
pelanggan.

UC-05 Mengelola data 
pakaian 

Mengelola data jenis Pakaian laundry terdiri dari 
menambah, mengubah dan menghapus data Jenis 
pakaian.

UC-06 Mengelola transaksi Mengelola setiap transaksi yang terdiri dari tambah, 
ubah, hapus data transaksi dan cetak nota transaksi.

UC-07 Mengelola Data 
Informasi 

Mengelola data jenis Pakaian laundry terdiri dari 
menambah, mengubah dan menghapus data Jenis 
pakaian.

UC-08 Mencetak laporan Mencetak laporan (pelanggan, dan transaksi) 
UC-09 Logout Keluar dari halaman admin.

Pengunjung  UC-10 Melihat Informasi 
laundry

Pengunjung melihat informasi tentang profil Xpress 
Coin Laundry, Berita dan Tips 

UC-11 Mengisi Buku Tamu Pengunjung dapat memberikan kritik dan saran 
mengenai pelayanan yang disediakan pihak Xpress 
Coin Laundry
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4.2. Use Case Diagram 

UC 02
Mengelola Data Akun

Admin

<<Include>>

UC 01
Login

UC 09
Logout

<<Extend>>
UC 08

Melihat Laporan

<<Include>>

UC 06
Mengelola data Transaksi

UC 04
Mengelola Data Pelanggan

UC 01
Login

UC 09
Logout

UC 07
Mengelola data Berita dan 

Tips

<<Include>>

Karyawan

<<Include>>

<<Include>>

<<Extend>>

UC 03
Mengelola Data Karyawan <<Include>>

UC 05
Mengelola data Jenis Pakaian

<<Include>>

UC 08
Mencetak Laporan

<<Include>>

UC 10
Melihat Informasi

Pengunjung

UC 10
Mengisi Buku Tamu  

 
Gambar 2Use Case Diagram 

 
4.3 Rancangan Struktur Database 
 Dalam membuat suatu sistem, diperlukan adanya tabel-tabel yang saling berinteraksi satu 
sama lainnya.Berikut adalah rancangan tabel database laundry: 
 
Tabel 2. Data akun Tabel 3. Data karyawan 
 

 
Tabel 4. Data Pelanggan   Tabel 5. Data transasksi 
 

 
Tabel 6. Data jenis pakaian 
 

 
 
4.4. Implementasi Sistem 
4.4.1. HalamanLogin  
Form Login merupakan Form yang pertama kali ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Rancangan 
Form login ini bertujuan untuk menjaga keamanan data agar program tidak dapat dibuka oleh 
pengguna yang tidak terdaftar atau tidak memiliki hak untuk masuk kedalam program. 
 

No Nama Type Data Panjang
1 NIK Int 10
2 Nama_Karyawan Varchar 50
3 Alamat Text -
4 Pendidikan_terakhir Varchar 5
5 Jenis Kelamin Varchar 3
6 Telepon Int 13

No Nama 
Type 
Data 

Panjang 

1 Id_User Varchar 10 

2 
Hak 
Akses 

Text  - 

3 Username Varchar 35 

4 Password Varchar 15 

No Nama Type Data Panjang
1 Kode Transaksi Int 5
2 Kode Pelanggan Int 5
3 Nama pelanggan Varchar 25
4 Alamat Text  -
5 No. Telp Int  13
6 Kode Jenis Int  5
7 Jenis Pelayanan Varchar 30
8 Jenis Pakaian Varchar 30
9 Tanggal Masuk Date/Time -
10 Tanggal Selesai Date/Time -
11 Harga Currency -
12 Jumlah Int 5
13 Nama Kasir Varchar 25
14 Berat Pakaian Int  3
15 Total Bayar Currency - 

No Nama 
Type 
Data 

Panjang 

1 Kode pelanggan Int  5
2 Nama_pelanggan Varchar 25
3 Alamat Text -
4 Telepon Int  13

No Nama 
Type 
Data 

Panjang 

1 
Kode Jenis 
Pakaian 

Int  5 

2 
Nama Jenis 
Pakaian 

Varchar 30 

3 Harga Currency -
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4.4.2. Halaman Transaksi 
Halaman transaksi jasa laundry, dimana terdapat menu jenis pelayanan, jenis pakaian, tarif/ harga, 
berat pakaian/kg, jumlah per load. 

 
Gambar 3. Halaman Login dan Transaksi Jasa Laundry 

 
 

 
4.4.3 Cetak Nota Transaksi 
Hasil rancangan output Nota Transaksi digunakan untuk membuat tampilan output Nota Transaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Cetak Nota dan laporan pelanggan 
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4.5. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem untuk mengungkap kesalahan sehubungan dengan menggabungkanmodul-
modul secara bersama-sama.Dalam penelitian ini rancangan pengujian sistem dilakukan dengan 
melakukan pengujian black-box terhadap semua fungsi dalam aplikasi.Pengujian black-box 
merupakan salah satu pengujian aplikasi atau perangkat lunak yang berfokus pada persyaratan 
fungsional perangkat lunak. Karena itu uji coba black-boxmemungkinkan pengembang software 
untuk menguji kondisi input dan fungsional suatu program. 

 

Tabel 7. Pengujian Form Input data Laundry 

Modul yang 
diuji 

Prosedur 
pengujian 

Masukan  Hasil yang 
diharapkan 

Hasil yang 
didapatkan 

Kesimpulan 

form input 
data Kode 
Laundry 

Pengguna 
tidak mengisi 
semua data  

Klik tombol 
simpan 

Tampil pesan 
data belum 
lengkap

Tampil pesan 
data belum 
lengkap

Baik 

Pengguna 
mengisi 
semua data 
input data 
Laundry 
secara 
lengkap 

klik tombol 
simpan 

Tampil pesan 
data sudah 
disimpan 

Tampil pesan 
data sudah 
disimpan 

Baik 

Pengguna 
mengubah 
data Laundry 

klik  data 
Kode 
Laundry pilih 
tombol edit, 
edit data pilih 
tombol 
simpan

tampil pesan 
data sudah 
diubah 

tampil pesan 
data sudah 
diubah 

Baik 

Pengguna 
menghapus 
data Laundry 

pilih data 
Kode laundry, 
klik tombol 
hapus

tampil data 
berhasil 
dihapus 

Tampildata 
berhasil 
dihapus 

Baik 

 
5. Kesimpulan  

Sistem Informasi Jasa Laundry pada Xpress Coin Laundry dirancang menggunakan bahasa 
pemograman PHP, dan DBMS MySQL sehingga dapat membantu pihak Xpress Coin Laundry dalam 
mengelola data transaksi, data pelanggan, data mesin dan juga dapat memberikan kemudahan kepada 
pelanggan dan pengunjung yang ingin menggunakan jasa laundry. 
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Abstrak 

Demam dengue adalah salah satu jenis penyakit tropis yang disebabkan oleh virus dengue dengan perantara 
nyamuk Aedes . Prevalensinya di Indonesia cukup tinggi dan insidensnya meningkat di tahun 2012. Metode 
Deep Neural Network pada prinsipnya akan mengolah dan menganalisis data seperti layaknya cara berpikir 
manusia, yaitu dengan mengenali pola-pola yang diberikan dan mempelajarinya secara bertahap hingga 
mampu memberikan informasi (berupa nilai-nilai bobot) dan keluaran yang tepat. Dalam penelitian ini, 
pola-pola yang diberikan adalah pola 8 komponen sel darah yang berasal dari data lab para pasien 
pengidap DBD, nilai tekanan darah dan berapa hari telah terjadinya demam, dengan level keparahan yang 
berbeda-beda. Seluruh data nantinya akan dibagi menjadi 3 kategori, untuk diolah ke dalam tahap 
pelatihan, tahap validasi dan pengujian sehingga menghasilkan akurasi sistem yang tepat. Saat ini, metode 
diagnosis dengue masih memiliki banyak kelemahan dari segi kemudahan, biaya, keamanan, ataupun waktu 
pemeriksaan. Berbagai penelitian mengenai analisis penyakit demam berdarah juga pernah dilakukan oleh 
beberapa peneliti, seperti pengembangkan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit DBD dengan metode 
Forward Chaining melalui masukan berupa gejala. Namun dari penelitian tersebut, sayangnya tidak didapat 
hasil pengujian yang pasti mengenai tingkat akurasi dari sistem yang dikembangkan. Penelitian lainnya juga 
dilakukan dengan  mengimplementasikan metode Fuzzy Expert System untuk mendeteksi dini penyakit DBD 
berdasarkan gejala-gejala yang timbul dari pasien, dan dari penelitian tersebut didapat akurasi sistem 
hanya sebesar 70%. Juga ada penelitian yang mempergunakan metode jaringan syaraf tiruan, yang 
menghasilkan akurasi cukup tinggi yaitu sebesar 74%. Namun dari penelitian-penelitian tersebut, data yang 
dipergunakan sebagai masukan hanyalah berdasarkan gejala penyakit dan hal ini masih belum kuat untuk 
membuktikan secara pasti analisa penyakit DBD nya. Kekurangan dari ketiga penelitian inilah, akan peneliti 
coba perbaiki pada riset kali ini baik dari sisi penggunan data nya, yang tidak lagi berdasarkan gejala 
melainkan melalui data jumlah kandungan sel dalam darah, tekanan darah dan lama berlangsungnya 
demam.. Sistem prediksi yang dikembangkan penulis dapat digunakan sebagai metode diagnosis demam 
dengue yang akurat, aman, murah, praktis, dan cepat. sistem ini perlu dikembangkan untuk dapat mendeteksi 
demam  dengue pada populasi yang besar dan majemuk seperti di Indonesia. 
Kata kunci: Deep Neural Network, Demam Berdarah Dengue, Sel Darah, Tekanan Darah.. 
 
Pendahuluan 

Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit yang berbahaya karena dapat 
menimbulkan kematian. Di Indonesia bahkan telah tercatat sebanyak 126.675 jiwa penduduk telah 
terserang penyakit demam berdarah dengue pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan karena 
penyakit ini belum ditemukannya vaksin pencegahan maupun pengobatannya, dan juga adanya 
keterlambatan pada penanganannya. Umumnya, dalam melakukan analisis terhadap penyakit demam 
berdarah dengue, tindakan yang dilakukan oleh paramedis atau dokter adalah dengan melihat gejala 
yang timbul seperti adanya bintik-bintik merah / ruam pada kulit, demam tinggi, mual, muntah, dan 
gejala sakit/nyeri pada tulang atau sendi yang dirasakan oleh pasien. Dari tindakan tersebut, untuk 
memastikan penyakit yang timbul kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan pengambilan 
sampel darah yang akan diuji di lab. Dari hasil lab tersebut baru lah dapat dipastikan penyakit apa 
yang sedang diderita pasien, dimana analisa tersebut hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. 
Inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah sistem untuk menganalisis 
penyakit demam berdarah, dimana level keparahan penyakitnya ditentukan berdasarkan jumlah 
kandungan sel-sel yang ada dalam darah, lama hari demam dan tekanan darah melalui metode Deep 
Neural Network 
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Penelitian mengenai analisis penyakit demam berdarah juga pernah dilakukan oleh beberapa 
peneliti, seperti yang dilakukan oleh Hariman & Noviar tahun 2014 [1] yang mengembangkan sistem 
pakar untuk mendiagnosis penyakit DBD dengan metode Forward Chaining melalui masukan berupa 
gejala. Namun dari penelitian tersebut, sayangnya tidak didapat hasil pengujian yang pasti mengenai 
tingkat akurasi dari sistem yang dikembangkan. Kemudian penelitian lainnya juga pernah dilakukan 
oleh Susanto, N.F [2] yang mengimplementasikan metode Fuzzy Expert System untuk mendeteksi 
dini penyakit DBD berdasarkan gejala-gejala yang timbul dari pasien, dan dari penelitian tersebut 
didapat akurasi sistem hanya sebesar 70%. Serta penelitian Widodo, W.,et al [6] yang 
mempergunakan metode jaringan syaraf tiruan, yang menghasilkan akurasi cukup tinggi yaitu 
sebesar 74%. Namun dari penelitian-penelitian tersebut, data yang dipergunakan sebagai masukan 
hanyalah berdasarkan gejala penyakit dan hal ini masih belum kuat untuk membuktikan secara pasti 
analisa penyakit DBD nya. Kekurangan dari ketiga penelitian inilah, akan peneliti coba perbaiki pada 
riset kali ini baik dari sisi penggunan data nya, yang tidak lagi berdasarkan gejala melainkan melalui 
data jumlah kandungan sel dalam darah, tekanan darah dan lama berlangsungnya demam. Selain itu, 
peneliti juga akan menerapkan perbedaan dari sisi penggunaan metodenya yaitu dengan menerapkan 
Deep Neural Network. 

Deep Neural Network merupakan bagian dari ilmu Machine Learning, yang memiliki 
arsitektur yang sama dengan Neural Network [14]. Penerapan Deep Neural Network di bidang medis 
atau kesehatan memiliki kemampuan yang baik dalam mengenali pola-pola, terutama untuk pola 
yang rumit. Seperti di dalam penelitian Sladojevic, et al [11] yang mengimplementasikan salah satu 
metode Deep Neural Network berupa Convolutional Neural Network untuk meneliti penyakit pada 
daun dan berhasil mengklasifikasikannya dengan tingkat presisi mencapai 96.3%. Selain itu, pada 
penelitian lain seperti Yan, H. et al [13] juga berhasil menerapkan metode Deep Neural Network 
berupa Multilayer Perceptron Neural Network untuk mendiagnosa penyakit jantung dengan akurasi 
mencapai lebih dari 90%. Sama seperti yang dilakukan oleh Yan, H et al, pada penelitian Jahangir, 
M. et al [12] juga menerapkan Deep Neural Network berupa Automatic Multilayer Perceptron 
terhadap dataset dari Pima Indian Diabetes untuk membangun sistem pendukung keputusan dalam 
membantu menentukan penyakit diabetes dengan tingkat akurasi yang berhasil dicapai sebesar 
88.7%.  

Beberapa penelitian yang mempergunakan metode Neural Network yang pernah peneliti 
lakukan diantaranya penelitian yang berjudul “An Application of Backpropagation Artificial Neural 
Network Method for Measuring The Severity of Osteoarthritis” [5], yang berhasil mengembangkan 
sebuah sistem pengukuran tingkat keparahan penyakit Osteoarthritis dengan tingkat akurasi sebesar 
66.6%. Kemudian penelitian berikutnya yang berjudul “Implementation of Artificial Neural Network 
Method in Application Development to Measuring The Severity of Narcotics Substances in Blood” 
[3] juga pernah peneliti lakukan, dimana dari penelitian tersebut telah berhasil menghasilkan sebuah 
sistem deteksi tingkat keparahan kadar narkotika di dalam darah dengan persentase akurasi antara 
60-100%. Dan penelitian yang berhubungan dengan analisis penyakit Demam Berdarah juga penelti 
pernah lakukan dengan menggunakan teknik Perceptron Neural Network [16], yang berhasil 
mencapai tingkat akurasi rata-rata sebesar 65.15%. Penelitian inilah yang ingin peneliti coba perbaiki 
dan kembangkan lagi, dimana pada penelitian sebelumnya data yang dipergunakan hanya sebanyak 
30 data, masukan yang hanya berdasarkan 8 komponen sel-sel darah kini akan diperbaiki dengan 
mempergunakan lebih banyak lagi data, jenis masukan yang lebih bervariasi, serta penggunaan 
metode Deep Neural Network dengan jumlah layer yang lebih banyak dan adaptif. Sehingga 
diharapkan, persentase akurasi yang didapat pada riset kali ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan 
riset sebelumnya dan dapat menghasilkan sistem deteksi level penyakit demam berdarah lebih handal 
lagi. 

 
Studi Pustaka 

Pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini diantaranya yaitu : 
1. Deep Neural Network 

Deep Neural Network merupakan salah satu metode dari Machine Learning, yang 
mempergunakan konsep cara berpikir manusia dalam mempelajari pola-pola untuk membantu 
mengambil keputusan. Neural Network sendiri mengimitasi struktur dari jaringan syaraf pada otak 
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manusia yang terdiri atas unit pemrosesan, unit penerima (perceptrons), dan jaringan penghubung. 
Deep Neural Network pertama kali dikenal dengan istilah “Artificial Neural Network”, dimana 
perbedaan kata “Deep” yang berasal dari kata “Depth” memiliki arti bahwa jaringan yang dibentuk 
tidak hanya memiliki 2 layer (input dan output), tetapi juga terdapat lapis tersembunyi (hidden layer). 
Menurut Tuomas Nikoskinsen [14], Deep Neural Network memiliki arsitektur jaringan yang sama 
dengan metode Multilayer Perceptron (MLP) Neural Network. Namun keduanya memiliki fase 
pelatihan (training) yang berbeda, dimana pada Deep Neural Network jumlah layer yang digunakan 
ditambah ketika nilai error yang didapat pada pelatihan terus meningkat, dan begitu pula sebaliknya. 
Selain itu, pada Deep Neural Network juga dapat mengimplementasikan teknik Dropout, yaitu 
mengurangi unit untuk mencegah terjadinya overfitting [20]. Salah satu metode Deep Neural 
Network yang menerapkan konsep ini yakni Deep Belief Network atau DBN. Berikut merupakan 
arsitektur dari jaringan Multilayer Perceptron [15]: 

 
Gambar 1. Arsitektur Multilayer Perceptron Neural Network 

Algoritma dalam Multilayer Perceptron Neural Network sebagai berikut : 
a) Masing-masing unit masukan pada input layer (Xi, i = 1, ….n) dan bias (X0) menerima sinyal 

dan sinyal tersebut disebarkan ke unit-unit bagian berikutnya (unit-unit hidden layer Zj). Masing-
masing unit di hidden layer dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan serta ditambah dengan 
bobot biasnya 

Z_inj = Vj0  + ∑ XiVji 
Kemudian dihitung sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan : Zj = f(Z_inj). 
Bila yang digunakan adalah fungsi sigmoid maka bentuk fungsi tersebut adalah : 

1

1 _  

Sinyal output dari fungsi aktivasi tersebut dikirim ke semua unit di output layer. 
b) Masing-masing unit keluaran (Yk, k = 1,2,3…m) dikalikan dengan bobot dan dijumlahkan serta 

ditambah dengan bobot biasnya : 
Y_ink = Wk0 + ∑ Zj.Wkj 

c) Kemudian dihitung kembali sesuai dengan fungsi aktivasi 
yk = f(y_ink) 

d) Mencocokan nilai keluaran Yk dengan Target. Jika tidak sesuai, maka hitunglah error yang 
didapat : 

δk = ( tk – yk) f,(y_ink) 
e) Kemudian, hitunglah bobot baru W dan V dimana α adalah learning rate : 

Wkj(baru) = Wkj(lama) + α.δk.Zj 
Vji(baru) = Vji(lama) + α.δJ Xi 

2. Dengue Haemorrhagic Fever 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus 

dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypty. Penyakit ini sering menimbulkan wabah dan 
kematian yang cukup tinggi terutama ketika memasuki musim hujan, karena mudahnya penyebaran 
dan belum ditemukan vaksin pengobatan maupun pencegahannya hingga sekarang. Virus DBD 
berukuran kecil dan memiliki 4 serotipe, yaitu DEN1, DEN2, DEN3 dan DEN4. Di Indonesia, 
umumnya serotipe yang paling mendominasi adalah DEN2 dan DEN3, sedangkan DEN3 hingga 
DEN 4 digolongkan sebagai kasus DBD berat [9]. 

DBD diklasifikasikan beratnya penyakit menjadi 4 level, dimana level III & IV dikelompokkan 
pada Dengue Shock Syndrome (DSS) : 
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Level I  : Demam dengan gejala tidak jelas, manifestasi perdarahan hanya dalam bentuk 
tourniquet positif dan mudah memar 
Level II : Manifestasi derajat I ditambah perdarahan spontan, biasanya berupa perdarahan kulit atau 
jaringan lainnya. 
Level III: Kegagalan sirkulasi berupa nadi tekanan sempit dan lemah (hipotensi), dengan gejala kulit 
dingin dan lembab. 
Level IV : Terjadi gejala awal syok berupa tekanan darah rendah dan nadi tidak dapat diukur. 
Sedangkan pada uji laboratorium sampel darah, penyakit DBD dapat dianalisis dengan melihat nilai 
Platelet, Hemoglobin, Hematocrit, Segmented Neutrophyl, Lymphocyte, Monocyte, Leucocyte, 
Basophil, Eosinophil, Erythrocyte, MCV, MCH, MCHC, ESR. Berikut adalah contoh data sampel 
darah pada penderita DBD : 

 
Gambar 2. Contoh Hasil Uji Laboratorium pada Pasien DBD 

 
3. Data Normalization 

Normalisasi data merupakan sebuah metode untuk mengelompokkan interval dari nilai-nilai 
yang berbeda ke dalam skala yang sama. Normalisasi penting digunakan untuk memberikan bobot 
yang sama terhadap nilai-nilai data yang berbeda. Beberapa metode normalisasi misalnya Z-Score, 
Decimal Scaling, Softmax, Min-Max. Pada penelitian ini, metode normalisasi data yang digunakan 
adalah Min-Max Normalization. Berikut adalah rumusnya [5]: 

 

′
	 	

∗ 	  
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Dimana D’(i) adalah data hasil normalisasi (mulai dari data ke i), D (i) adalah data sebelum 
normalisasi, min(D) adalah nilai minimum dari data D, max(D) adalah nilai maksimum dari data D, 
U adalah nilai batas atas interval, dan L adalah nilai batas bawah interval. 
 
Metodologi Penelitian  

Pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan melalui pencarian data hasil lab 
darah baik secara langsung dari narasumber (mantan pasien DBD) di berbagai rumah sakit di 
Indonesia (wilayah kota Jakarta, Tangerang, dan Bogor) maupun melalui penelusuran internet. Data 
yang dipergunakan yaitu sebanyak 100 data, dimana jumlah ini diambil berdasarkan kesesuaian 
jumlah sampel dari hasil perhitungan dengan rumus Slovin [17]: 

 
 

1 	
 

 
Dimana ;  n = jumlah sampel; N = jumlah populasi; e = margin error atau persentase nilai kesalahan 
yang dapat ditolerir.  

Pada penelitian ini, jumlah populasi yang digunakan adalah jumlah seluruh penduduk 
Indonesia yang terserang DBD selama satu tahun terakhir yaitu 2016 sebanyak 126.675 jiwa [18]. 
Sedangkan persentase nilai kesalahan yang masih ditolerir yaitu maksimal 10%. 

Data ini nantinya akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data pelatihan (training), data validasi 
(validation) dan data pengujian akhir (testing). Data training merupakan data yang akan digunakan 
untuk membangun model jaringan (neural network) dengan pemilihan parameter tertentu hingga 
mendapatkan bobot-bobot terbaik yang akan diterapkan pada proses validasi dan testing. Data 
validasi digunakan untuk mengevaluasi model jaringan yang telah dibangun pada proses training, 
sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi akhir model yang akan menentukan 
keberhasilan metode yang diterapkan peneliti dan dapat membandingkannya dengan metode lain 
[19]. Berikut merupakan pembagiannya [21] : 

- Data pelatihan = 60% dari total data 
- Data validasi = 20% dari data pelatihan + 20% dari total data 
- Data pengujian = 20% dari total data yang bukan data pelatihan 

Gambar 3 merupakan diagram alir dari penelitian ini : 
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian 

 
Hasil dan Pembahasan  

Pada perkembangannya, penelitian ini sudah mencapai tahap pengumpulan data dan 
perancangan antarmuka aplikasi. Untuk data, peneliti telah berhasil mengumpulkan data 
laboratorium para pasien DBD positif sebanyak 63 data dengan level yang berbeda-beda. Selain itu, 
informasi mengenai pendeteksian stadium DBD berdasarkan komponen tekanan darah serta lamanya 
demam juga sudah berhasil dikumpulkan melalui serangkaian wawancara dan kuisioner kepada 
narasumber, yaitu dr.Ihsanil Husna, Sp.PD di RS. Islam Jakarta dan dr. Ratih Isfandianty, Sp.PD di 
RS. Sentra Medika Cibinong-Bogor. Berikut merupakan data-data yang telah dikumpulkan peneliti 
: 
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Tabel 1. Data Laboratorium Pasien Demam Berdarah Dengue 

Data Leucoc
yte 

Hemat
ocryte 

Plate
let 

Hemog
lobin 

Euson
ophil 

Segmented 
Neutrophy

l 

Lymp
hocyte 

Erythr
ocyte 

Tekanan 
Darah 

Dema
m 

Diagnosa 
(Level) 

1 3 46 104 15 1 76 13 5.1 - - II
2 4.4 43.8 203 15.2 0 64 25 4.99 - - II
3 5.8 - 258 - 2 64 30 - - - I
4 6.5 40 39 13.5 0.3 51 41.6 4.7 120 8 IV
5 6.0 38 24 12.9 0.7 27.2 64.3 4.5 120 7 III
6 7.0 42 18 13.9 0.4 23.4 70 4.9 110 7 IV
7 5.8 39 24 13 0.3 17 70 4.5 120 6 I
8 3.9 38 29 13 0 29.2 61.3 4.5 110 6 II
9 2.3 37 67 12.3 0 56.4 35.8 4.3 110 5 II
10 1.7 35 101 11.9 0 56.7 33.5 4.1 120 4 IV
11 2.9 34 171 11.5 0 64.1 24.6 3.9 120 3 III
12 3.8 34 209 11.4 0 82.5 9.9 4.0 110 2 II
13 7.6 39 258 13.2 0 32.2 46.5 4.78 - - I
14 1.6 41 111 13 - - - 4.61 - - II
15 3.0 37 120 12.6 - - - 4.09 - - III
16 7.0 35 149 11.6 - - - - - - II
17 4.1 46 33 15.2 3 22 52 5.64 - - I
18 5.4 37 40 12.4 - - - - - - III
19 4.5 42 169 14.8 2 65 22 4.9 - - I
20 4.9 33 69 11 - - - - - - III
21 2.5 38 130 13 - 39 58 4.56 - - II
22 10.6 37.5 376 12.7 0.7 79.2 9 4.62 - - III
23 14.9 31.2 279 10.4 0.9 76.5 16 4.18 - - I
24 6.9 41 205 14.1 0 73 16 4.82 - - I
25 5.8 - 258 19 2 64 30 - - - I
26 16.1 32.6 588 9.9 0.2 40 45.6 4.81 - - I
27 5.3 42 40 14.0 - - - 5.2 - - III
28 9.5 43 281 15.4 3 68 25 4.7 - - I
29 5.2 43 329 14.8 - - - - - - I
30 - 50.2 24 16.4 - 77 21 - - - IV
31 3 40.6 126 - - 68 18 - - 2 III
32 - 42 125 15.2 0.1 - 32.1 5.04 - - III
33 - - 303 11.2 0.5 43 50 4.62 - - I
34 3.7 39.7 68 13.8 0.9 56.4 36.4 3.76 - - III
35 8.4 - 38 15 3 56 23 9 - - III
36 5.9 46 258 15.3 0.3 33.6 15.9 5.4 - - III
37 10.6 37.5 376 12.7 0.7 79.2 9 4.62 - 2 II
38 2.4 47.3 107 15.7 - - 27.5 5.8 - 5 III
39 - 45 150 15.4 0.6 49 35 4.94 - 1 III
40 - - 118 15.7 4 26 51 5.42 - 2 II
41 - 42.6 115 14 0 52 35.6 4.73 - 6 III
42 - 40.9 14.5 13.6 0.5 30.4 29.4 4.6 - 5 IV
43 3.75 37.6 95 - - 21.5 21 - - 1 III
44 - 40.9 14.5 13.6 0.5 30.4 29.4 4.6 - 5 IV
45 10.2 25.1 67 - - 41 52 - - 6 II
46 3.34 28.8 94 - - 19.5 25 - - 4 II
47 2.1 36 127 12.1 0 61 33 4.44 - 3 II
48 2.2 32 106 10.7 1 35 54 3.95 - 5 II
49 2.4 33 107 10.9 0 43 49 4.01 - 4 II
50 2.04 39.9 47 14.2 - - - 4.88 - 4 IV
51 3.71 45.3 22 15.4 - - - 5.48 - 5 IV
52 5.96 44.9 24 15.4 - - - 5.45 - 6 IV
53 3.66 43.2 23 15.1 - - - 5.23 - 5 IV
54 5.13 41.9 21 14.7 - - - 5.08 - 6 IV
55 5.07 40 51 13.8 - - - 4.9 - 7 IV
56 5 38.2 57 12.8 - - - 4.56 - 8 III
57 4.79 40.5 29 13.7 - - - 4.9 - 7 IV
58 7.05 38.2 101 13.1 - - - 4.56 - 9 III
59 5.16 37.9 135 12.9 - - - 4.65 - 10 II
60 6.47 38.4 430 12.7 - - - 4.37 - 2 I
61 3.5 28 46 9.6 1 46 47 2.78 110 3 I
62 2.9 24 39 7.9 - - - - 110 4 II
63 3.7 30 71 10.2 - - - - 110 1 II

 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

361 

 

Sedangkan untuk aplikasi, menu-menu yang telah berhasil dirancang diantaranya menu utama (Deep 
Neural Network Main Menu), menu pelatihan (Training Form), menu validasi dan pengujian 
(Validating and Testing Form), dan menu keterangan sampel (Information of The Compound Content 
Menu). Berikut merupakan tampilan-tampilan dari menu tersebut : 

 
Gambar 4. Desain Tampilan Menu Utama (Deep Neural Network Main Menu) 

 
Gambar 5. Desain Tampilan Menu Pelatihan (Training Form) 

 

 
Gambar 6. Desain Tampilan Menu Validasi dan Pengujian 
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Gambar 7. Desain Tampilan Menu Keterangan Komponen Sampel 

 
Kesimpulan  
Dari penelitian ini, didapat kesimpulan diantaranya : 
1) Data-data lab dari pasien dengue hemorrhagic fever (DHF) atau demam berdarah dengue 

(DBD) sudah berhasil dikumpulkan peneliti dengan diagnosa level penyakit yang berbeda-beda 
walaupun jumlah datanya belum memenuhi jumlah yang direncanakan, yaitu 63 dari 100 data. 
Hal ini dikarenakan berkas data lab mantan pasien DBD masih sulit untuk dikumpulkan akibat 
beberapa pasien ada yang tidak menerima data tersebut dari pihak rumah sakit dan sebagian 
karena sulitnya menemukan data lab yang masih disimpan oleh para mantan pasien DBD. 

2) Tampilan dari sistem aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini sudah berhasil 
dirancang, yaitu berupa Menu Utama, Menu Pelatihan, Menu Validasi&Pengujian serta Menu 
Keterangan, yang masih perlu disempurnakan dan diujicobakan. 

3) Berdasarkan hasil konsultasi dokter, data tekanan darah dan lama hari telah terjadinya demam 
mempunyai peranan penting dalam menentukan kondisi tingkat penyakit DBD suatu pasien, 
sehingga data tersebut akan diterapkan sebagai data masukan pada jaringan sistem yang 
dikembangkan 
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Abstrak 

Simulasi arsitektural memungkinkan desainer untuk memeriksa berbagai pilihan desain. Dewasa ini, desain 
sistem yang semakin cenderung menuju arah arsitektur yang beraksi terhadap fenomena tingkat sirkuit 
secara kemampuan telah mengungguli kapabilitas simulator-simulator arsitektural berbasis daur. Pada 
artikel ini disajikan sebuah simulator yang mencakup kapabilitas pemodelan sirkuit dan memungkinkan 
simulasi tingkat arsitektural yang bereaksi terhadap karakteristik sirkuit (seperti latensi, energi, kecerahan 
daya, atau seri arus) pada basis daur per daur. Simulasi arsitektural yang reaktif terhadap kerakteristik 
sirkuit memungkinkan variasi pada kecepatan simulasi. Diaplikasikan juga simulasi sirkuit yang optimal 
berikut cara sampling sedemikian rupa sehingga memungkinkan detil tingkat tinggi dengan kecepatan yang 
memadai guna pemeriksaan keseluruhan beban kerja. Guna kepentingan pembelajaran, tersedia template 
berbagai macam sirkuit elektronis baik analog maupun digital, serta juga contoh-contoh sirkuit terbangun. 
Lingkungan terbangun memungkinkan visualisasi proses serta simulasi sirkuit analog dan digital. Sistem 
simulator memungkinkan berbagai variasi pelatihan skala laboratorium, sehingga memungkinkan siswa 
mengikuti karakteristik proses pada sirkuit analog dan digital secara visual. 
Kata kunci: pembelajaran, simulasi arsitektural, simulasi sirkuit 
 

Pendahuluan 
 Simulator arsitektural biasa dimanfaatkan oleh arsitek perangkat keras guna mempercepat daur 
desain. Namun, secara spesifik simulator sirkuit elektronis analog dan digital dapat juga digunakan 
sebagai alat bantu belajar misalnya pembelajaran Complementary Metal-Oxide Semiconductor 
(CMOS), pembelajaran logika transistor-transistor (TTL) atau pembelajaran pemrogramanPeripheral 
Interface Controller (PIC). Simulator arsitektural pada awalnya diimplementasikan secara langsung 
dengan bahasa pemrograman atau hardware design language (HDL) guna eksekusi dan validasi 
ketepatan desain perangkat keras. Secara performa, model piranti lunak berjalan lebih lambat 
dibanding perangkat keras yang dimodelkan, tetapi model piranti lunak dapat dibangun dengan cepat 
dibandingkan dengan perangkat keras yang dimodelkan, yang mana membutuhkan proses fabrikasi. 
Dengan demikian model perangkat lunak yang dapat dibangun lebih cepat akan mempersingkat daur 
desain sehingga memungkinkan arsitek perangkat keras mengevaluasi lebih banyak desain sebelum 
penentuan guna proses fabrikasi. 
 Pada artikel ini disajikan infrastruktur pemodelan simulasi arsitektural guna simulasi sirkuit 
elektronis. Simulasi sirkuit yang disajikan memiliki akurasi yang cukup karena mencakup fenomena 
sirkuit secara detail termasuk delay gerbang individual dan karakteristik energi. Performa simulasi 
dipenuhi dengan optimasi kombinasi simulasi sirkuit dengan simulasi tingkat arsitektural. Optimasi 
yang diimplementasikan mencakup circuit timing memoization dan fine-grained instruction 
sampling. 
  
Metodologi 
 Arsitektur piranti lunak simulator arsitektural circuit-aware ditunjukkan pada gambar 1. 
Simulator arsitektural ini memiliki dua input yakni model sirkuit terkonfigurasi dan program 
eksekutor. 
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Gambar 1. Arsitektur Piranti Lunak Simulator 

  
 Simulator arsitektural menghasilkan dua keluaran primer. Jika program mengeksekusi operasi 
input/output (I/O) apapun (misal akses file, atau input dari console), maka operasi-operasi I/O 
tersebut dieksekusi oleh simulator sebagai bagian dari simulasi. Sebagai tambahan, simulator 
arsitektural circuit-aware pada artikel ini juga memiliki kapabilitas instrumentasi ekstensif yang 
memungkinkan operasi-operasi saat simulasi terjadi termonitor guna menghasilkan runtime metrics 
seperti components metrics (tegangan, arus, daya, dan frekuensi tiap komponen), bessel vs 
butterworth output, beta saturationand cutoff, saturasi semikonduktor, tegangan dan arus pada 
gerbang-gerbang logika, representasi biner sebagai tegangan dalam arsitektur memori, representasi 
biner sebagai tegangan dalam arsitektur konverter sinyal analog ke sinyal digital dan sebaliknya, 
voltage ripple pada jalur transmisi, parameter-parameter spark gap, dan sebagainya. 
 Guna mendukung circuit-awareness pada simulator arsitektural, maka diimplementasikan 
simulator sirkuit (dengan bahasa pemrograman Java) ke dalam model arsitektural. Simulator sirkuit 
yang diimplementasikan merujuk ke berbagai kombinasi deskripsi logis dari setiap komponen yang 
disimulasikan, serta terhubung dengan simulator arsitektural pada basis tahap demi tahap. Saat 
inisialisasi, deskripsi sirkuit dari berbagai komponen dimuat dari kode bahasa pemrograman Java. 
Secara bersamaaninterfacing terhadap model arsitektural yang dikembangkan dengan SimpleScalar 
dilakukan dengan perangkat penempatan dan global routing yang juga dikembangakan dengan 
bahasa pemrograman Java. Perangkat penempatan dan global routing juga mencakup detail 
karakteristik switching dari blok-blok cell standar dari logika yang digunakan pada implementasi 
fisik model sirkuit dalam simulasi. 
 Pada setiap daur simulasi, setiap blok logika diberikan vectormasukan baru dari simulator 
arsitektural. Setiap vector terkait dengan himpunan nilai milik pipeline dari setiap tahap masukan. 
Dengan demikian simulator sirkuit dapat melakukan komputasi pengukuran-pengukuran yang 
relevan sesuai kebutuhan analisis terhadap proses simulasi spesifik. Tergantung dari tujuan simulasi, 
pengukuran-pengukuran yang dilakukan saat proses simulasi akan dikembalikan ke simulator 
arsitektural guna mengarahkan kemajuan dari simulasi atau kembali ke simulator arsitektural sebagai 
keluaran untuk dievaluasi. Simulator sirkuit memiliki akurasi yang cukup sebagai perangkat analisis 
yang mampu menguji transient fault injection serta melakukan investigasi terhadap variasi-variasi 
proses. Gambaran metodologi simulasi sirkuit ditunjukkan pada gambar 2. 
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Gambar 2. Metodologi Simulasi Sirkuit 

 
 Implementasi simulator sirkuit adalah berbasis pada skema event-driven. Setiap aktivitas di 
dalam logika sirkuit direpresentasikan sebagai transisi yang terdiri atas nilai logika akhir, waktu 
kedatangan, dan slew (slope transisi tegangan). Deskripsi skematis dari model sirkuit yang digunakan 
oleh simulator ditunjukkan pada gambar 2. Pada setiap daur simulasi, himpunan pertama dari transisi 
dihasilkan dari perbandingan himpunan masukan baru dengan himpunan masukan dari daur 
sebelumnya. Dalam setiap himpunan, semua transisi masukan memiliki waktu kedatangan yang sama 
dan besaran slew yang tetap. Jika terjadi transisi pada sebuah cell dari jalur masukan, fungsi dari cell 
dievaluasi dan sebuah transisi baru dapat atau tidak dapat dihasilkan pada keluaran cell (tergantung 
fungsi logika cell). Transisi baru yang dihasilkan ditambahkan pada antrian event terurut secara 
ascending berdasar waktu kedatangan. Berdasarkan percobaan terhadap simulator yang tersaji pada 
artikel ini, ditemukan hanya antara 2% hingga 10% dari cell sirkuit harus dievaluasi, sehingga 
pendekatan simulasi yang diterapkan dapat dikatakan sebanding dengan simulator-simulator logika 
komersial. Guna memenuhi performa yang dipersyaratkan pada simulator arsitektural, maka 
tegangan direpresentasikan dengan nilai logika biner yakni 0 dan 1. Antrian event terurut 
memungkinkan pencegahan kesalahan pendekatan dengan eliminasi pasangan transisi berlawanan 
yang terjadi di dalam sebuah interval yang lebih singkat dari waktu transisi penuh. Pseudo-code dari 
algoritma simulasi adalah sebagai berikut: 
 

Sirkuit::Simulasi(Input vektor) { 
 power = 0; 
 for each (Bitberubah pada Input) { 
  Tr = HasilkanTransisiInput(Bitberubah) { 
  EventQueue.MasukkanTerpilih(Tr); 
 } 
 while (!EventQueue.empty()) { 
  Tr = EventQueue.HapusPertama(); 
  for each (cell, Tr.net є cell.Input) { 
   power += cell.Evaluasi(Tr); 
  } 
 } 
} 

 
 Pada saat konfigurasi, dilakukan komputasi tabel karakterisasi untuk tiap cell. Tabel tersebut 
yang ditunjukkan pada gambar 2 mendukung komputasi transisi keluaran saat terjadi simulasi. Setiap 
tabel karakterisasi memiliki parameter berdasar tegangan masukan (Vdd) dari sistem, slew transisi 
masukan, dan batasan transisi masukan (0 ke 1 atau 1 ke 0). Tabel karakterisasi menyediakan slew 
dan delay transisi pada keluaran, serta konsumsi daya untuk setiap cell terkait event. Guna 
menghasilkan tabel karakterisasi, terlebih dahulu dilakukan komputasi kapasitas dari setiap cell. 
Kapasitas tiap cell diperoleh dengan mengkombinasikan dua komponen kapasitif sesuai panjang 
kawat, yang mana kesemuanya tersedia oleh mekanisme routing yang diimplementasikan pada 
perangkat lunak simulator sirkuit yang dikembangkan, berikut mekanisme fanout untuk setiap cell. 
Kapasitas fanout diperoleh dengan menambahkan kapasitas pada setiap elemen fanout dari cell. 
Setelah kapasitas keluaran cell terkomputasi, maka tabel karakterisasi dari setiap cell dapat diperoleh. 
Tabel karakterisasi dari setiap cell menyediakan delay dan data daya berdasar kapasitas, tegangan, 
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dan tipe transisi. Kemudian tabel karakterisasi digunakan pada saat simulasi guna komputasi ukuran-
ukuran yang relevan untuk setiap transisi. 
 Piranti lunak simulator arsitektural circuit-aware pada artikel ini dikembangkan dengan 
framework proses pengembangan pirantu lunak Rational Unified Process (RUP). RUP 
diimplementasikan agar supaya fase-fase pada proses rancang bangun dapat terlaksana secara 
prediktif; serta dikarenakan penelitian ini dilaksanakan dengan dana yang terbatas maka RUP yang 
menyediakan rencana spesifik untuk setiap fase memungkinkan penghematan sumber daya sekaligus 
mengurangi biaya-biaya rancang bangun yang tidak diharapkan [1].Selain mengimplementasikan 
RUP, proses rancang bangun piranti lunak simulator arsitektural circuit-aware juga menerapkan 
paradigma pemrograman berorientasi objek dengan bahasa pemrograman Java. Alat bantu 
pemodelan pada fase analisis dan perancangan yakni Unified Modelling Language (UML). 
Pemodelan yang diterapkan adalah pemodelan berorientasi objek dari detail sistematika piranti lunak 
berikut pemodelan data. Pemodelan yang diterapkan menggunakan sudut pandang logika dengan 
mengimplementasikan diagram kelas (class diagram), yang mana diagram kelas tersebut tidak dapat 
ditampilkan pada artikel ini dikarenakan ukurannya yang sangat besar. Berdasarkan pemodelan 
dengan diagram kelas maka piranti lunak simulator arsitektural circuit-aware pada artikel ini terdiri 
atas 122 class dan 1 editable interface class.Setelah dilakukan pemodelan dari sudut pandang logika 
menggunakan diagram kelas, selanjutnya dilakukan forward engineering terhadap model sistematika 
detail tersebut menjadi kode pemrograman (skeleton code) dalam bahasa pemrograman 
Java.Pemodelan dan forward engineering menggunakan perangkat Enterprise Architect, sedangkan 
pengembangan piranti lunak/pemrograman dari skeleton code menggunakan Integrated 
Development Environment (IDE) Netbeans.  
 
Hasil Pengembangan 
 Piranti lunak simulator arsitektural circuit-aware pada artikel ini dikembangkan dengan tujuan 
utama sebagai alat bantu pembelajaran, oleh karena itu guna mempermudah pengguna maka pada 
simulator arsitektural circuit-aware ini terdapat berbagai template sirkuit elektronis yang telah 
dibangun sebelumnya. Pengguna dapat mengubah template sirkuit yang telah ada maupun membuat 
sirkuit baru dari kondisi kosong (from scratch). Semua simulasi sirkuit yang dilakukan pada 
simulator secara otomatis menampilkan analisis pada level arsitektural.Contoh fungsionalitas piranti 
lunak simulator arsitektural circuit-aware yang disajikan pada artikel ini ditunjukkan pada gambar 
3. Simulator arsitektural circuit-aware ini mendukung berbagai macam tipe sirkuit baik yang 
terklasifikasi dalam sirkuit arus kuat, serta arus lemah baik analog maupun digital. 
 

 
Gambar 3. Contoh Fungsionalitas Piranti Lunak Simulator Arsitektural Circuit-Aware 

 
Studi Kasus 
 Guna evaluasi kualitas simulator arsitektural circuit-aware, maka dimodelkan teknik Razor 
clocking [2]dimana latency dari sebuah instruksi (dalam cycles) dapat bervariasi tergantung dari 
latency evaluasi sirkuit di dalam tahapan pipeline. Pada studi kasus ini dilakukan evaluasi terhadap 
teknologi Razor clocking dengan simulator arsitektural circuit-aware yang telah dikembangkan. 
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 Kunci dari observasi terhadap desain Razor adalah tidak dimungkinkannya skenario terburuk 
dikarenakan kemampuan mekanisme deteksi dan perbaikan kesalahan pada desain Razor, bahkan 
hingga tuning kebutuhan energi tipikal. Desain yang dihasilkan pada Razor memiliki kebutuhan 
energi yang lebih rendah secara signifikan bahkan saat perbaikan kesalahan. Desain Razor memiliki 
pewaktuan deteksi kesalahan in-situ serta mekanisme koreksi kesalahan terimplementasi dalam 
Razor flip-flop. Razor flip-flop meningkatkan kehandalan dengan menggandakan nilai besaran clock 
dari clock cepat menjadi clock tertunda. Dengan kondisi clock tertunda maka sirkuit deteksi 
kesalahan metastability-tolerant dapat difungsikan guna memeriksa validitas semua nilai pada tahap 
pipeline. Jika terjadi kesalahan pewaktuan maka mekanisme pipeline flush termodifikasi akan 
mengembalikan nilaiyang benar ke dalam pipeline, menghapus instruksi-instruksi sebelumnya, dan 
memulai kembali instruksi berikutnya setelah komputasi yang keliru dibatalkan. Desain simulasi 
Razor flip-flop pada simulator arsitektural circuit-awareyang dikembangkan pada penelitian ini 
ditunjukkan pada gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Desain Simulasi Razor flip-flop 

 
 Guna memodelkan Razor clocking, diimplementasikan model arsitektural dari sebuah 
baseline model processor Alpha 64-bit. Arsitektur dari processor Alpha tersebut sederhana, dimana 
memiliki pipeline yang terdiri atas instruction fetch, instruction decode, execute, dan 
memory/writeback dengan I-cache dan D-cache sebesar 8 Kbytes. Keseluruhan processor 
terdeskripsi dalam Verilog dan tersintesis menggunakan Synopsys Design Analyzer (versi 2003.03-
2). Kapasitansi global routing diestimasikan dengan melakukan penempatan global dan routing 
menggunakan Cadence Silicon Ensemble (versi 5.4.126) dan Mentor Graphics Calibre (versi 
9.1_5.6). Processor dipetakan ke sebuah proses Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC) 0.18um dan tervalidasi untuk beroperasi pada 200 MHz. Setelah dilakukan analisis 
performa, diketahui bahwa hanya tahap-tahap instruction decode dan execute yang terpengaruh 
setting tegangan dan frekuensi, sehingga hanya tahap-tahap tersebut yang dicakup pada simulasi 
arsitektural circuit-aware. 
 SimPoint dijalankan untuk komputasi hingga 30 titik simulasi menggunakan pencarian biner 
untuk sebuah inisialisasi seed tunggal pada setiap clustering sehingga pada proses percobaan 
pemodelan teknik Razor clocking,SimPoint dijalankan melalui Command Line Interface (CLI) 
dengan perintah simpoint -maxK 30 -numInitSeeds 1 -loadFVFile gcc-00-166-
ref. Opsi -loadFVFile gcc-00-166-ref artinya SimPoint memuat file simulasi yang menyatakan 
Razor flip-flop berjalan pada processor yang melakukan komputasi GCC (Gnu C Compiler), dimana 
GCC tersebut menjalankan program yang dinamakan 166-ref.c.Proses percobaan dengan pemodelan 
teknik Razor clocking dipaparkan pada flowchart di gambar 6. 
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Desain simulasi Razor flip‐flop (gambar 4)

Estimasi kapasitansi global routing dengan 
Cadence Silicon Ensemble dan Mentor 

Graphics Calibre (gambar 7)

SimPoint Analysis dengan SimPoint 3.2 
Command Line Interface

Simulasi model teknik Razor clocking 
pada Razor flip‐flop

Visualisasi SimPoint Analysis (gambar 8)

End  
Gambar 5. Flowchart Proses Percobaan 

 

 
Gambar 6. Sintesis Razor Clocking 
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Gambar 7. Estimasi Kapasitansi Global Routing 

 
 Tabel 1 menunjukkan baseline performa dari piranti lunak simulator arsitektural circuit-aware 
yang mensimulasikan desain razor pada 50 instruksi per detik. Namun setelah optimasi diterapkan, 
simulator arsitektural circuit-aware ini dapat mencapai 887 instruksi per detik, atau sekitar delapan 
kali lebih cepat dibandingkan Verilog. 
 

Tabel 1. Manfaat Optimasi Pada Simulasi Sirkuit (studi kasus: simulasi GCC) 
Opsi Optimasi  Instruksi per Detik 

tidak ada  102 

prunning  347 

prunning dan memoization  887 
 

 
Gambar 8. Visualisasi SimPoint Analysis terhadap Studi Kasus Desain Razor 

 
 Gambar 8 menunjukkan performa Razor clocking yang diukur dengan piranti lunak simulator 
arsitektural circuit-aware yang dikembangkan pada penelitian ini. Grafik atas menunjukkan energi 
relatif dari pipeline dengan tegangan yang menurun. Seiring dengan penurunan tegangan, energi 
pipeline tersimulasi juga menurun, walau dengan adanya recovery kesalahan pewaktuan. Karena 
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simulator arsitektural circuit-aware yang dikembangkan pada penelitian ini dapat secara akurat 
mengukur tahap evaluasi latency per-cycle, sehingga dimungkinkan untuk mengakses tegangan 
dimana beban recovery kesalahan pewaktuan dari Razor lebih besar dibanding manfaat penurunan 
tegangan (sekitar 1,2V). Sebagai tambahan grafik bawah pada gambar 8 menunjukkan kemampuan 
pengukuran dari simulator arsitektural circuit-aware yang dikembangkan pada penelitian ini, dimana 
menunjukkan latency melalui tahap logika EX, sebagai sebuah fungsi distribusi probabilitas untuk 
semua vektor masukan selama simulasi GCC. Kemungkinan terburuk dari latency pada tahap 
evaluasi selama simulasi GCC adalah 4ns, sehingga terlihat pada gambar 8 bahwa tipikal kasus 
latency adalah jauh dibawah 4ns sehingga memungkinkan desain Razor pada simulator arsitektural 
circuit-aware yang dikembangkan pada penelitian ini untuk menurunkan tegangan dengan hanya 
sedikit menambah laju kesalahan pewaktuan sirkuit. 
 
Kesimpulan 
 Artikel ini menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk mengkombinasikan simulasi sirkuit 
dengan simulator arsitektural, dimana tetap dapat mencapai laju keluaran simulasi yang signifikan. 
Dengan identifikasi event-event berulang atau non-kritis, delay terhadap informasi-informasi yang 
bersifat voltage dependent dan data dependent akan dapat terbaca; yang mana biasanya analisis 
semacam ini membutuhkan coupling yang rumit dari simulasi arsitektural dan simulasi SPICE 
(Simulation Program With Integrated Circuit Emphasis). Artikel ini merumuskan solusi otomatis 
terhadap masalah spesifik terkait delay terhadap voltage dependent dan data dependent; yang dapat 
dikembangkan untuk run-time dependencies yang lain seperti variasi proses dan coupling derau. 
Kemudian pada artikel ini menunjukkan juga bahwa simulator sirkuit dengan dukungan simulator 
arsitektural dapat dikembangkan untuk mensimulasikan berbagai macam sirkuit baik yang 
terklasifikasi dalam sirkuit arus kuat, serta arus lemah baik analog maupun digital; dimana pada 
kesemua sirkuit yang disimulasikan dapat dilakukan pengukuran hingga level arsitektural.  
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2018. 
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Abstrak 

Dalam suatu perusahaan, peran teknologi memiliki peranan yang penting dalam menunjang proses bisnis 
suatu perusahaan. Pemanfaatan teknologi yang dapat diterapkan berupa sistem informasi perusahaan yang 
melakukan pencatatan operasional dari transaksi bisnis perusahaan yang akan diolah menjadi informasi 
manajemen perusahaan. Hasil pencatatan yang ada merupakan informasi rahasia suatu perusahaan yang 
harus dijaga. Dalam menjaga informasi rahasia suatu perusahaan diperlukan sistem keamanan dengan 
tingkat algoritma yang baik. Untuk memperoleh tingkat keamanan yang baik dari suatu sistem keamanan, 
dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa algoritma pengamanan data. Pada penelitian ini kombinasi 
algoritma yang akan digunakan yaitu Caesar Chiper dan Zig-Zag Cipher. Hasil dari penelitian ini adalah 
perancangan sistem  keamanan untuk informasi perusahaan dengan kombinasi algoritma Caesar Chiper dan 
Zig-Zag Cipher. 
Kata kunci: Sistem Keamanan, Caesar Chiper, Zig-Zag Cipher 
 
Pendahuluan 

Dalam suatu perusahaan, peran teknologi memiliki peranan yang penting dalam menunjang 
proses bisnis suatu perusahaan. Pemanfaatan teknologi yang dapat diterapkan berupa sistem 
informasi perusahaan yang melakukan pencatatan operasional dari transaksi bisnis perusahaan yang 
akan diolah menjadi informasi manajemen perusahaan. Hasil pencatatan yang ada merupakan 
informasi rahasia suatu perusahaan yang harus dijaga [1].  

Metode pengamanan data yang berfungsi untuk menjaga isi dari suatu data atau informasi 
dikenal dengan istilah kriptografi. Dalam menjaga informasi rahasia suatu perusahaan diperlukan 
kriptografi dengan tingkat algoritma yang baik. Untuk memperoleh tingkat keamanan yang baik dari 
suatu sistem keamanan, dapat dilakukan dengan kombinasi beberapa algoritma pengamanan data. 
Pada penelitian ini kombinasi algoritma yang akan digunakan yaitu Caesar Cipher dan Zig-Zag 
Cipher. 

 
Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
a.  Merancang sistem keamanan data pada suatu perusahaan untuk menjaga informasi rahasia 

perusahaan 
b.  Mengimplementasikan kombinasi algoritma yang ada untuk memperoleh tingkat algoritma 

yang baik 
 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 
a. Untuk dapat mengamankan data perusahaan yang bersifat rahasia 
b. Memperoleh suatu sistem yang baik dengan tingkat keamanan yang tinggi dengan  

kombinasi algoritma yang dilakukan 
 

Studi Pustaka  
Perancangan Sistem 
Pengertian perancangan sistem adalah bentuk atau model suatu gambaran dari bentuk sebenarnya 
dari objek yang akan dibuatuntuk memperoleh suatu penyelesaian dari suatu masalah yang ada secara 
terstruktur dan terorganisir [2]. 

 
Sistem Informasi Berbasis Komputer atau Computer-based Information System  
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Sistem informasi adalah suatu rangkaian dan alur yang teroganisir secara teratur meliputi 
perangkat keras, perangkat lunak dan orang yang bertujuan mengolah dan mengubah data menjadi 
informasi pada suatu organisasi [3]. Sistem informasi akan menghasilkan suatu laporan-laporan yang 
telah dianalisa dalam bentuk rekapan informasi kepada user yang membutuhkan informasi. Sistem 
Informasi Berbasis Komputer atau Computer-based Information System (CBIS) adalah sistem 
informasi yang diterapkan dengan menggunakan dukungan teknologi komputer. CBIS memperoleh 
data dari inputan user dari proses bisnis / transaksi aktivitas sehari-hari yang kemudian diolah 
sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi user untuk menunjang pengambilan 
keputusan dalam sebuah organisasi[4]. 

 
Keamanan Sistem Informasi 

Dengan menjaga sistem informasi suatu perusahaan, maka secara tidak langsung data yang 
ada akan lebih aman dari tindakan pencurian. Berbagai cara yang dapat digunakan untuk 
mengamankan sistem informasi sebagai berikut: 

a. Mengatur dan mengelola user dan password dengan baik 
b. Memasang proteksi berupa firewall, antivirus, SSL, dan sebagainya 
c. Menggunakan kriptografi untuk mengenkripsi data yang ada 

Kriptografi 
Kriptografi merupakan suatu teknik untuk menjaga atau mengamankan suatu data. Secara 

umum, Kriptografi memiliki empat komponen utama, yaitu: 
a. Plainteks, merupakan komponen yang berisi pesan yang dapat dibaca. 
b. Cipherteks, merupakan komponen yang berisi pesan acak yang tidak dapat dibaca 
c. Key, merupakan komponen yang berisi kunci untuk melakukan teknik kriptografi 
d. Algoritma, merupakan komponen yang berisi metode untuk melakukan proses enkripsi dan 

dekripsi.  
Enkripsi memiliki arti sebagai proses dalam membuat pesan yang dapat dibaca menjadi 

pesan acak yang tidak dapat dibaca. Sedangkan Dekripsi merupakan kebalikannya, yaitu membuat 
pesan yang tidak dapat dibaca menjadi pesan yang dapat dibaca [5].Kriptografi memiliki beberapa 
aspek keamanan yaitu: 

a. Kerahasiaan (confidentiality), yaitu data-data yang ada hanya dapat diakses oleh pihak 
yang berhak dan tidak terpublikasi secara umum karena bersifat rahasia. 

b. Otentikasi (authentication), yaitu suatu proses identifikasi untuk memastikan orang yang 
mengakses data yang asli merupakan orang benar. 

c. Integritas (integrity), yaitu menjamin semua pesan yang dikirimkan atau diterima oleh 
pihak yang benar harus aman, asli, tidak terganti, tidak diduplikasi, tidak diubah dan 
tidak ditambahkan oleh pihak lain. Untuk menjamin integritas data ini pengguna harus 
mempunyai kemampuan untuk mendeteksi terjadinya manipulasi meliputi penyisipan, 
penghapusan, maupun penggantian data. 

d. Nonrepudiation, yaitu melakukan pencatatan untuk proses pengiriman dan penerimaan 
data sehingga pihak yang menerima atau mengirim dapat membuktikan bahwa data yang 
dikirimkan tersebut memang dikirim oleh orang melakukan pengiriman tersebut, dan 
untuk penerima data tersebut dapat dibuktikan bahwa orang tersebut telah menerima data 
tersebut dari pengirim [5]. 

Jenis kunci (key) pada kriptografi 
Berdasarkan kunci yang digunakan dalam proses kriptografi, maka algoritma kunci 

kriptografi dibagi menjadi 2 yaitu [5]: 
a. Algoritma Simetri 
Algoritma Simetri menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi, oleh 
karena itu data yang dikirimkan oleh pihak yang melakukan enkripsi kepada penerima, maka 
key yang digunakan oleh pengirim harus diketahui oleh pihak yang menerima data untuk 
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dapat melakukan dekripsi dari data yang telah dienkripsikan. Algoritma Simetri ini sangat 
berpengaruh dari kunci yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi, semakin rumit 
kunci yang digunakan maka semakin tinggi tingkat keamanan dari data tersebut. Beberapa 
algoritma yang menggunakan algoritma simertri yaitu AES, DES, A5 dan sebagainya. 

b. Algoritma Asimetri 
Algorima asimetri menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. 
Algoritma ini juga dikenal dengan istilah kunci publik. Pada algoritma asimetri kunci terbagi 
menjadi dua bagian yaitu private key yaitu kunci yang dirahasiakan dan hanya boleh 
diketahui oleh satu orang saja sedangkan untuk public key yang digunakan dapat diketahui 
secara umum. Beberapa algoritma yang menggunakan Algoritma asimertri yaitu RSA, 
ElGamal, dan sebagainya. 

Algoritma Caesar Cipher 
Algoritma Caesar Cipher merupakan algoritma yang proses enkripsinya dilakukan dengan 

melakukan penukaran karakter berdasarkan posisi yang ditentukan [5]. Proses enkripsi yang 
dilakukan dengan menggunakan algoritma Caesar Chiper yaitu: 

a. Penentuan besarannya pergeseran posisi karakter yang akan digunakan sebagai posisi 
penentuan subsitusi plainteks menjadi cipherteks. 

b. Melakukan proses penukaran karakter pada plainteks menjadi cipherteks dengan 
berdasarkan pergeseran posisi karakter yang telah ditentukan. 

c. Proses dekripsi dilakukan dengan menukarkan kembali karakter yang telah ada dengan 
cara mengsubsitusi karakter berdasarkan pergeseran karakter yang digunakan pada 
proses enkripsi. 

Algoritma Zig-Zag Cipher 
Metode Zig Zag Cipher merupakan algoritma kriptografi yang melakukan proses enkripsi 

dan dekripsinya menggunakan teknik transposisi yaitu perpindahan posisi secara diagonal 
berdasarkan baris yang dibentuk[6]. Teknik enkripsi ini mengubah data yang ada dengan menentukan 
titik awal dan baris secara diagonal dari atas ke bawah atau sebaliknya sehingga susunan aslinya 
tertukar.  

 
Perbandingan Algoritma Caesar Cipher dan Zig-Zag Cipher 

Algoritma Caesar Cipher dan Zig-Zag Chiper memiliki beberapa keunggulan dan 
kelemahana masing-masing yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2 dibawah ini. 

Tabel 1. Keunggulan Algoritma Caesar Cipher dan Zig-Zag Cipher 
Algoritma Caesar Cipher Algoritma Zig-Zag Cipher 

a. Teknik  Enkripsi yang paling 
sederhana. 

b. Proses yang cepat 
c. Sangat mudah untuk di gunakan.

a. Proses yang cepat 
b. Algoritma Simetri yang baik dan 

sederhana 

 
Tabel 2. KelemahanAlgoritma Caesar Cipher dan Zig-Zag Cipher 

Algoritma Caesar Cipher Algoritma Zig-Zag Cipher 
Tingkat keamanannya rendah, 

dikarenakan jumlah kuncinya hanya 26 kunci 
saja 

Tingkat keamanannya yang tidak begitu 
kompleks karena merupakan algoritma klasik 

 
Dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing algoritma, maka dapat dilakukan  

kombinasi algoritma Caesar Cipher dengan Zig Zag Cipher agar menghasilkan suatu algoritma yang 
baik dan cepat dengan tingkat keamanan yang tinggi. 

 
Hypertext Preprocessor (PHP) 

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa pemrograman web yang berjalan pada suatu 
server yang digunakan untuk membuat suatu aplikasi web dinamis. PHP bersifat open source dan 
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memiliki banyak keunggulan yaitu dapat berjalan di berbagai operating sistem dan dapat melakukan 
koneksi dengan berbagai database[7]. 

 
Cara Kerja Algoritma 

Cara kerja algoritma yang digunakan untuk merancang sistem keamanan untuk informasi 
perusahaan melalui beberapa langkah. Langkah pertama sistem akan memproses data yang akan 
disimpan ke dalam database menggunakan algoritma Caesar Chiper . 

a. Langkah Pertama Data Dienkripsi Menggunakan Algoritma Caesar Chiper 
Berikut adalah contoh penggunaan Caesar Cipher dengan besar pergeseran sebesar 3 

karakter. Hasil pergeseran yang dilakukan dapatdilihat pada tabel substitusi nilai Caesar Cipher 
sebagai berikut : 

Tabel 3. Tabel Subtitusi 

la
in 

ek
s 

hi
pe
rt
ek
s 

 
Sebagai contoh kata yang akan dienkripsi adalah “ENKRIPSIDATA”. Hasil enkripsinya 

pada tabel 4. 
Tabel 4. Hasil Enkripsi 

Pla
in 

tek
s 

chi
perteks 

 
b. Langkah Kedua  

Setelah data dienkrip dengan menggunakan algoritma Caesar Chiper, selanjutnya data 
tersebut dienkrip kembali menggunakan algoritma Zig Zag Chiper. Algoritma Zig Zag Chiper ini 
membentuk cipherteksdari plainteks menggunakan pola transposisi zig zag. Dalam pembentukan 
matriks kunci akan membentuk beberapa baris dan banyak kolom. Untuk proses enkripsi yang 
dilakukan bisa dimulai dari start point yang paling awal yaitu 1 atau dari start point terakhir 
berdasarkannilai key. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 5 Penentuan Nilai Baris Start Point 
berdasarkan kunci (key).  

 
Tabel 5. Penentuan Key dan Start Point 

Key Start Point 

2 1 & 2 

3 1 & 3 

4 1 & 4 

k 1 & k 
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Untuk cara kerja algoritma Zig Zag dengan enkripsi dilakukan dengan contoh nilai kunci k 
= 3 dan Start Point yang  digunakan yaitu 1. Untuk nilai start point yang dapat ditentukan yaitu 
diantara 1 dan 3.  Proses Enkripsi Zig-Zag Cipher dengan Start Point 1 dapat dilihat pada Tabel 6.  

 
Tabel 6. Proses Enkripsi Zig-Zag Cipher Dengan Start Point = 1 

Start Point 1 H    L    G    

Start Point 2  Q  U  S  L  D  D 

Start Point 3   N    V    W  

 
Hasil enkripsi yang diperoleh dari nilai kunci k = 3 dan Start Point yang  digunakan 1 yaitu 

HLGQUSLDDNVW. Proses Enkripsi Zig-Zag Cipher Dengan Start Point = 3 dapat dilihat pada 
Tabel 7. 

Tabel 7. Proses Enkripsi Zig-Zag Cipher Dengan Start Point = 3 
Start Point 1   N    V    W  

Start Point 2  Q  U  S  L  D  D 

Start Point 3 H    L    G    
 

Hasil enkripsi yang diperoleh dari nilai kunci k = 3 dan Start Point yang  digunakan 3 yaitu 
NVWQUSLDDHLG. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisa perancangan sistem yang dibuat, bahwa sistem yang dimiliki suatu 
perusahaan memerlukan sistem keamanan yang baik dalam penyimpanan ke database, karena data 
yang dimiliki oleh perusahaan merupakan suatu aset yang harus dijaga dan tidak boleh sampai 
tersebar baik oleh pihak internal maupun eksternal. Jika terjadi pembobolan atau kebocoran pada 
data perusahaan dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi perusahaan tersebut. Untuk 
mengatasi masalah yang ada diperlukan suatu sistem keamanan yang baik agar perusahaan, pimpinan 
dan setiap user yang menggunakan sistem tersebut merasa aman karena adanya pengamanan 
terhadap data-data mereka yang bersifat rahasia. 

 

Sistem keamanan yang saat ini dirancang memiliki alur kerja seperti Gambar 1.  
 

PENYIMPANAN 
TRANSAKSI

MULAI

ENKRIPSI DATA DENGAN 
ALGORITMA CAESAR 

CIPHER

ENKRIPSI DATA DENGAN 
ALGORITMA ZIG ZAG 

CIPHER

DATA BERUPA 
PLAIN TEXT

DATA MENJADI 
CIPHER TEXT

DATA BERHASIL 
DISIMPAN

SELESAI

 
Gambar 1. Alur kerja sistem keamanan yang dibuat 

 
Setelah selesai merancangan sistem keamanan untuk informasi perusahaan dengan 

kombinasi algoritma Caesar Cipher dan Zig-Zag Cipher maka dilakukan pengujian terlebih dahulu 
guna menguji apakah sistem keamanan sudah berfungsi dengan semestinya atau tidak. Setelah 
melalui tahap pengujian dan sesuai dengan rencana yang ditentukan maka sistem keamanan ini 
diimplementasikan. 

 

Kesimpulan  
Sistem keamanan ini dirancang untuk mengatasi masalah yang ditemukan yaitu untuk menjaga data 
suatu perusahaan. Sistem keamanan yang dibangun berfokus pada hal-hal berikut: 
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a) Sistem keamanan untuk informasi perusahaan yang dirancang dapat berjalan dengan baik 
dan dapat digunakan untuk menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia. 

b) Sistem keamanan untuk informasi perusahaan yang dirancang memiliki keamanan yang baik 
dengan menggunakan kombinasi algoritma kriptografi Caesar Cipher dan Zig Zag Cipher 
 

Saran 

Sistem keamanan untuk informasi perusahaan yang dirancang ini mempunyai potensi untuk 
dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Saran untuk pengembangan sistem ini di masa yang akan 
datang yaitu pengembangan sistem keamanan untuk informasi perusahaan yang dirancang dapat 
digunakan kombinasi beberapa algoritma kriptografi untuk meningkatkan tingkat keamanan 
yang lebih baik lagi. 
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Abstrak 
Cerebral palsy (CP) disebabkan oleh kerusakan pada otak yang berkembang dan menyebabkan gangguan 
fungsi motorik dan sulitnya berkomunikasi.Metode komunikasi bagi CP sekarang adalah dengan gestur 
tubuh dan verbal, namun tidak jelas. Dua metode yang dapat membantu proses komunikasi adalah dengan 
mengadaptasi Augmentative and Alternative Communication (AAC), dan Brain Computing Interface (BCI). 
AAC dapat disederhanakan dengan menggabungkan AAC berbasis gambar dan Activities of Daily Living 
(ADL) Skills atau aktivitas kehidupan sehari-hari.Riset ini bertujuan untuk membuktikan bahwa komunikasi 
berbasis AAC sederhana lebih mudah daripada komunikasi pada umumnya.Riset ini mengikuti kaidah 
metode prototipe dalam pengembangan aplikasi smartphone. 
Kata kunci: Cerebral Palsy (CP), Augmentative and Alternative Communication (AAC), Activities of 
Daily Living (ADL) Skills 
 
Pendahuluan 

Sering kali, orang-orang dengan Cerebral palsy mengalami kesulitan untuk memindahkan 
tubuh mereka dan berbicara karena keterbatasan kemampuan motorik mereka. Cerebral palsy (CP) 
adalah kelainan permanen yang disebabkan oleh kelainan otak selama perkembangan janin dan bayi 
yang membatasi perkembangan kemampuan motorik[1].Gangguan motorik juga kadang datang 
dengan persepsi, kognisi, komunikasi, dan perilaku yang terganggu. Jenis Cerebral Palsy yang lebih 
parah juga membuat korban tidak dapat berkomunikasi secara verbal dan non-verbal karena 
kerusakan motor secara total.Teknologi bantu telah lama diperkenalkan untuk menangani orang-
orang dengan kebutuhan khusus dan membantu mereka berkomunikasi dengan baik. Namun, masih 
sedikit implementasi teknologi semacam ini di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:  

1. Kebanyakan teknologi komunikasi dalam aplikasi mobile bantu masih diimplementasikan 
dalam bahasa Inggris. 

2. Indonesia tidak memiliki aplikasi mobile yang difokuskan untuk membantu para penderita 
CP berkomunikasi dalam aktivitas sehari-hari. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 
Bagaimana cara membantu para penderita CP berkomunikasi dengan mudah dan efektif? 

 
Diperkirakan bahwa antara 765.000 dan 1.000.000 anak-anak dan orang dewasa dengan CP 

hidup di Amerika Serikat [2]. Namun, angka CP di Indonesia belum dapat dipastikan karena 
keterbatasan data statistik. Referensi[3] mengatakan bahwa satu dari seribu kelahiran di Indonesia 
diidentifikasi dengan CP.Selain membuat penderita sulit berkomunikasi, CP juga menyebabkan 
gangguan sikap, gerakan, dan kelainan mental (mental retardation). Hal ini menyebabkan banyak 
penderita CP yang sulit untuk belajar sesuatu contohnya bahasa karena terdapat keterlambatan 
terhadap perkembangan mental sang penderita. Walaupun penderita bisa belajar layaknya orang 
normal pada umumnya, namun waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Hal ini menjadi salah satu 
penyebab mengapa banyak aplikasi mobile dengan teknologi komunikasi bantu yang tidak dapat 
digunakan secara optimal oleh penderita CP, karena mereka harus terlebih dahulu belajar bahasa 
Inggris.Manfaat yang diharapkan dari aktivitas ini adalah terciptanya sebuah aplikasi mobile yang 
dapat membantu para penderita CP untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dan efektif.Dengan 
adanya aplikasi ini, diharapkan juga dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh penderita CP, namun orang 
yang berkebutuhan khusus lainnya dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk berkomunikasi.Dalam 
jangka panjang, salah satu manfaat yang diharapkan adalah adanya penambahan kualitas hidup bagi 
para penyandang CP maupun orang berkebutuhan khusus lainnya. 
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Studi Pustaka 
Augmentative and Alternative Communication (AAC) 

Augmentative and Alternative Communication (AAC) atau komunikasi augmentative dan 
alternative adalah bentuk komunikasi yang tidak termasuk oral [4]. AAC diasosiasikan dengan 
komunkasi bantu dan digunakan untuk mengekspresikan ide dan emosi. Penyandang disabilitas dapat 
mengambil mengambil manfaat dari kegunaan AAC untuk aktivitas sekolah, pekerjaan, dan 
kehidupan sehari-hari.AAC dapat berupa gambar atau simbol maupun linguistik. Fitur penting yang 
harus dimiliki adalah hubungan / arti yang sama antara simbol dan gambar, contohnya untuk 
merepresentasikan sebuah bola, sebuah objek berbentuk bundar digunakan [5]. Pada dasarnya, AAC 
dapat dibagi menjadi dua kategori yakni aided(dengan bantuan) dan unaided (tanpa bantuan).Tabel 
1 berisi contoh-contoh dari kedua kategori AAC. 
 

Tabel 1. Contoh AAC aided dan unaided 
Aided (dengan bantuan) Unaided (tanpa bantuan) 

Papan Komunikasi Bahasa isyarat 
Komputer, Tablet Ekspresi wajah 

Alat bantu berbicara Gestur tubuh 
 

AAC sendiri memiliki banyak manfaat bagi orang yang memiliki masalah dalam berbicara 
atau ketidakmampuan dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, dan ide.AAC juga dapat 
digunakan bagi orang yang memiliki keterbatasan motorik atau gerakan dengan memasang papan 
komunikasi atau alat AAC lainnya pada kursi roda.Sebuah studi yang dilakukan oleh Institut national 
kesehatan atau National Institute of Health (NIH) kepada siswa tingkat SMA yang didiagnosa dengan 
CP. Beberapa penemuan yang menarik adalah sebagai berikut: 

 Hubungan antar siswa-siswi lebih menyenangkan 

 Aktivitas belajar mengajar lebih efektif dan nyaman 

 Kemampuan bersosialisasi murid meningkat 

Activities of Daily Living (ADL) 
Activities of Daily Living (ADL) atau aktivitas kehidupan sehari-hari dapat dibedakan 

menjadi dua kategori [6] yakni Personal / Basic ADL dan Instrumental ADL. Personal / Basic ADL 
merupakan aktivitas yang sangat penting dan harus dilaksanakan untuk kelangsungan hidup 
seseorang, contohnya yaitu makan, tidur, kebersihan, toilet, berpakaian, dan sebagainya.Lain halnya, 
Instrumental ADL mengacu kepada aktivitas yang lebih sulit dan kompleks untuk dilakukan namun 
tidak harus dilakukan untuk sehari-harinya.Tabel 2 menunjukan contoh-contoh dari aktivitas 
Personal / Basic dan Instrumental ADL. 
 

Tabel2. Contoh Aktifitas Basic dan Instrumental ADL 
Basic ADL Instrumental ADL 

Makan (menelan) Manajemen komunikasi 
Berpakaian Manajemen Finansial 

Kebersihan pribadi Manajemen kesehatan 
Toilet Berbelanja 

Tidur atau istirahat Preparasi makanan dan membersihkan 
 

Pada dasarnya, setiap latihan Basic maupun Instrumental ADL adalah untuk belajar dan 
beradaptasi pada situasi sehari-hari dan berpartisipasi semaksimal mungkin.Sangat penting bagi 
evaluasi ADL untuk menilai performa keterampilan, pola, fisik, dan lingkungan seseorang. 
Prototyping Method / Metode Prototipe 
 Metode prototipe adalah sebuah metode pengembangan sistem dimana sebuah prototipe 
(sistem yang hampir sama dengan produk jadi) dibuat, diuji coba, dan dibuat ulang sesuai kebutuhan 
sampai sebuah prototipe dinilai cocok dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Metode prototipe cocok 
untuk scenario dimana kebutuhan pengguna masih belum jelas, dan pengembangan sistem akan 
melalui proses trial-and-error antara pengembang dan pengguna. Pada umumnya, sebelum 
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melakukan metode prototipe, persyaratan sistem harus didefinisikan sejelas mungkin agar 
mengurangi kerja ekstra di masa depan. Setelah itu, desain awal dibuat untuk sistem. Prototipe 
pertama dibuat sedekat mungkin dengan produk akhir dan dievaluasi oleh pengguna untuk 
mendapatkan hasil yang akan dikumpulkan dan dianalisa oleh pengembang untuk menentukan 
kekuatan, kelemahan produk dan memutuskan apa yang akan dihapus dan apa perlu ditambahkan. 
 
Special iApps 
 SpecialIApps adalah perusahaan sosial nirlaba yang didirikan pada tahun 2011.Perusahaan 
berfokus pada pengembangan aplikasi pendidikan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus 
termasuk autisme, down syndrome, CP, dan disabilitas lainnya.Aplikasi Special iApps mudah 
digunakan untuk orang-orangdengan disabilitas yang mempengaruhi kontrol motorik dan 
kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik.Aplikasi Special iApps mempunyai beberapa fitur 
asistif yaitu: 
1. Menyadap dan menyeret, berfokus pada orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan 

tangan mereka di layar.  
2. Pemosisian yang akurat, tumpang tindih kecil diakui sebagai benar karena beberapa orang tidak 

dapat secara tepat menempatkan objek pada objek lainnya. 
3. Kecepatan gerakan, waktu aktivitas tidak dibatasi, dan animasi memiliki penyesuaian sendiri 

untuk kecepatan. 
4. Sakelar adaptif yang memanfaatkan Bluetooth untuk orang yang tidak dapat menggunakan 

aplikasi dengan menyentuh layar. 

Proloquo2Go 
Proloquo2Go saat ini adalah salah satu aplikasi komunikasi bantu paling populer di pasaran 

dengan komunikasi yang didukung simbol. Aplikasi ini memiliki fitur solusi komunikasi lengkap 
untuk para penyandang autis yang mengalami kesulitan berbicara.Konfigurasi aplikasi sangat mudah 
untuk diatur dan menyediakan fitur seperti text-to-speechdengansuara alami, simbol dengan resolusi 
tinggi, konjugasi otomatis pada kalimat.Aplikasi terdapat dalam bahasa Inggris, Perancis, dan 
Spanyol. Aplikasi ini juga hanya tersedia di perangkat iOS dan harganya saat ini adalah 249,99 USD 
[7]. Gambar 1 mengilustrasikan design fitur komunikasi AAC pada Proloquo2Go. 

 

 

Gambar 2. Ilustrasi Fitur Komunikasi AAC Proloquo2Go 

Aplikasi iPad bagi penyandang CP 
Aplikasi ini dikembangkan oleh mahasiswa teknik universitas Michigandan insinyur 

rehabilitasi dari rumah sakit C.S. Mott. Fitur unik aplikasi ini terletak pada "pemindaian input" yang 
akan menyorot setiap huruf, tombol, dan keypad satu per satu dan pengguna hanya perlu menyentuh 
di mana saja pada layar untuk membuat pilihan. Fitur ini dikenal untuk membantu pasien CP yang 
kemampuan motoriknya terganggu membuatnya sulit untuk secara akurat menyentuh tombol / 
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gambar di layar dan menavigasi layar [8]. Gambar 2 mengilustrasikan dan menjelaskan proses 
pemindaian input. 

  

 

 
Gambar3. Ilustrasi Fitur Pemindaian Input 

Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian ini mengikuti diagram alur pada Gambar 3. 

 

 

Gambar4. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian dimulai dari penelitian pendahuluan yang merupakan periode waktu 
sementara untuk meneliti tentang teknologi komunikasi yang ada saat ini untuk CP dan potensi 
pengembangan. Setelah itu, observasi pada penyandang CP dan perilaku mereka saat menggunakan 
smartphone dilakukan di YPAC Jakarta. Observasi ini dilakukan dengan menghadiri kelas 
rehabilitasi, berbicara dengan orang tua, mengamati, dan berkomunikasi dengan para penyandang 
CP. Masukan dari orang penyandang CP, orang tua dan terapis dikumpulkan untuk membuat 
dokumen analisis kebutuhan. Kemudian Focus Group Discussion diadakan dengan terapis untuk 
membahas prototipe lebih lanjut dan memvalidasi analisa kebutuhan. Setelah persyaratannya jelas, 
maka sistem akan didesain dengan pembuatan dokumen seperti diagram arsitektur, dan sebagainya. 
Setelah itu, pengembangan dengan metode prototipe akan dilakukan. Dalam periode waktu ini, akan 
banyak ujicoba aplikasi untuk melihat apakah aplikasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. Setelah protipe selesai dibuat, sistem akan diberikan kepada terapis untuk ujicoba dan 
mendapatkan masukan dalam bentuk Focus Group Discussion dan iterasi ini akan berulang sampai 
prototipe telah layak untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Pengamatan terhadap penyandang CP dilakukan di YPAC Jakarta pada tanggal 13 Maret 2018 
dengan menghadiri sesi terapi fisik, pertemuan pribadi dengan salah satu orangtua individu CP dan 
meminta anak-anak mereka untuk menggunakan smartphone bersama dengan teman-temannya. 
Individu CP yang diamati dipilih di antara yang lain karena sudah biasa menggunakan smartphone 
setiap harinya. Data penyadang CP yang hadir pada observasi dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel3. Peserta Observasi 
No Nama Usia Kelas 
1 Ratih 12 Tahun 5 SD
2 Rania 11 Tahun 4 SD
3 Afifa 11 Tahun 4 SD

 
Terdapat 2 hasil Focus Group Discussion (FGD) yang akan didiskusikan pada bab ini,seperti 

yang dijelaskan pada tabel 4. 
Tabel4.Pelaksanaan FGD 

FGD 1: 20 Maret 2018 - YPAC Jakarta  FGD 2: 16 April 2018 - YPAC Jakarta  
Peserta:  
1. Mr. Jeri Sumual (Manajer Terapis)  
2. Ms. Atun (Ahli Terapi Okupasi)  
3. Jesse Young (Penulis)  

Peserta:  
1. Mr. Jeri Sumual (Manajer Therapis)  
2. Ms. Atun (Ahli Terapi Okupasi)  
3. Jesse Young (Penulis) 

 
FGD pertama dilakukan untuk membahas analisis kebutuhan berdasarkan observasi awal. 

Hasilnya bisa diringkas dalam empat poin:  
1. Untuk membuat aplikasi smartphone dengan tema ADLS.  
2. Fitur utama adalah gambar ADL untuk meniru kartu aktivitas dan Image-to-audio atau gambar 

ke suara.   
3. Fitur Pesan / Chatting menggunakan metode AAC sederhana.  
4. Validasi aplikasi bisa dilakukan dengan menggunakan kuisioner sederhana. 

FGD kedua dilakukan untuk menunjukkan tampilan prototipe yang telah didesain dari hasil 
FGD pertama dan selanjutnya mendiskusikan analisis kebutuhan saat ini dan mengumpulkan lebih 
banyak informasi dari terapis. Hasilnya bisa diringkas dalam empat poin:  
1. Basic ADL cukup untuk aplikasi saat ini. Terlalu banyak kategori ADL akan cenderung 

membingungkan penyandang CP.  
2. Gambar ADL harus nyata dan bukan kartun karena dapat mempengaruhi perkembangan 

persepsi penyandang CP. 
3. Kategori usia untuk peserta ujicoba aplikasi tidak terbatas. 
4. Warna berpengaruh pada penggunaan aplikasi bagi penyandang CP. 

Gambar 4 menunjukan desain awal yang ditunjukan kepada terapis.Desain ini berdasarkan 
kebutuhan dari terapis dan telah diterima baik oleh terapis maupun beberapa penyandang CP. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah desain 
aplikasi smartphone berbasis AAC dan ADLS telah dibuat dan dinilai layak oleh terapis di YPAC 
Jakarta dan beberapa penyandang CP yang telah menggunakan prototipe dengan desain ini. Kotak 
aktivitas dibuat berukuran besaragar dapat memudahkan CP dengan limitasi motorik untuk menekan 
gambar aktivitas tersebut. Selain itu, gambar pada desain juga mengikuti kebutuhan terapis yaitu 
dengan menggunakan gambar asli daripada kartun agar tidak mempengaruhi perkembangan persepsi 
penyadang CP. Selain itu, warna pada setiap aktivitas akan dapat diganti sesuai keinginan pengguna 
agar meningkatkan stimulasi penggunaan aplikasi. Pengembangkan aplikasi masih akan terus 
dilanjutkan di masa depan dan akan diuji coba terhadap penyandang CP dengan menggunakan 
kuisioner sederhana untuk menilai Usabilityatau kegunaan dari aplikasi. 
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Gambar5. Contoh desain aplikasi dengan AAC 

Ucapan Terima kasih  
Penelitian ini didukung oleh Universitas Swiss Jerman dan bekerja sama dengan Yayasan 
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Abstrak 

Teknologi Informasi (IT) berkembang pesat, dengan pembaruan yang baru setiap hari. Situasi ini 
berarti pengetahuan baru dipelajari terus menerus. Meskipun timbul masalah pelatihan IT berbiaya 
tinggi, tidak ada waktu untuk mengikuti pelatihan IT dan tidak bisa mendapatkan pelatihan IT yang 
memumpuni. Dengan menganalisis prospek bisnis pembelajaran online dan merancang platform pasar 
online untuk pembelajaran. Prototipe XPlatformmemenuhi kebutuhan orang untuk ketersediaan kursus 
komputer berkualitas tinggi, mudah digunakan dan memiliki harga yang kompetitif. Untuk 
membuktikan hipotesis, kuesioner dengan metode Webqual digunakan. Hasil kuesioner adalah 
XPlatform menjawab kebutuhan orang-orang untuk ketersediaan platform pembelajaran online 
berkualitas tinggi, yang mudah digunakan dan memiliki harga yang kompetitif dengan kursus online 
interaktif. 
Kata kunci: Online Course, Webqual, marketplace. 
 
Pendahuluan 

Teknologi Informasi berkembang pesat, dengan pembaruan yang baru setiap hari. Situasi ini 
berarti pengetahuan baru dipelajari terus menerus. Selain itu, ada banyak mahasiswa IT yang tertarik 
dengan pemrograman web. Namun, subjek pemrograman web di universitas hanya mencakup 
pemrograman web dasar. Jadi, siswa akan mengambil kursus di luar universitas untuk meningkatkan 
keterampilan pemrograman web mereka. Siswa bersedia membayar harga tinggi untuk kursus-kursus 
tersebut. Kursusnya juga mahal, misal kursus yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta, Indonesia di 
sekolah DUMET, harganya mencapai 10,8 juta rupiah per kursus. 

Pada tahun 2018, ada 342.677 mahasiswa aktif teknik informatika di Indonesia, dan 13.003 
dosen. Masalah lainnya adalah tidak ada pembelajaran yang baik yang tersedia untuk mereka, 
terutama di luar kota-kota besar di Indonesia. Jika ada kursus online yang bagus di Indonesia, 
harganya akan tinggi seperti DUMET School [1].Masalah lain di kota besar adalah orang yang mau 
belajar, tapi tidak punya banyak waktu untuk mengikuti kursus, karena jadwal mereka sudah padat, 
dan jadwal kursus tidak sesuai dengan kesibukan mereka. Selain itu, macet di Indonesia, terutama di 
kota-kota besar, menambah masalah waktu. Berdasarkan pada masalah-masalah penelitian tersebut, 
maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisis prospek bisnis pembelajaran online. 
2. Untuk merancang platform tempat pasar online untuk belajar. 
3. Untuk membuktikan prototipe akan menjawab kebutuhan orang untuk ketersediaan platform 

online berkualitas tinggi, yang mudah digunakan dan memiliki harga yang kompetitif dengan 
kursus online interaktif. 
 

Studi Pustaka  
 
A. Smart Business Map Framework 

Kerangka kerja Smart Business Map (SBM) adalah alat yang digunakan untuk mendiagnosis 
bisnis dan juga dapat digunakan untuk mempercepat bisnis [2]. SBM dibagi menjadi tiga kelompok, 
yaitu bidang bermain, lanskap pasar, dan profitabilitas operasional. Bermain lapangan akan fokus 
pada target pasar dan masalah yang akan diselesaikan oleh produk. Lanskap Pasar akan berfokus 
pada produk itu sendiri dan profitabilitas operasional fokus pada bagaimana mendapatkan 
penghasilan pendapatan. Disrupsi, dalam istilah bisnis disebut juga inovasi, yang bisa menciptakan 
pasar baru yang mengganggu pasar yang ada. Misalnya, uber mengganggu transportasi taksi saat ini 
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[3]. Gangguan juga hadir di bidang pendidikan seperti kursus online misalnya, udemy, coursera dan 
edX yang akan segera menggantikan kursus saat ini karena evolusi teknologi informasi. 

 
B. Perbandingan Kompetitor 

Ada 11 platform pembelajaran online untuk dibandingkan. Ada 6 platform pembelajaran online 
yang digunakan secara internasional yaitu Udemy, Coursera, edX, EF, iTunesU, dan Udacity. 
Sisanya adalah pembelajaran online dari Indonesia, yaitu Codepolitan, RuangGuru, IndonesiaX, 
SekolahPintar, KelasKita. Masing-masing pesaing dibandingkan untuk mencari keuntungan dan 
kelemahannya. Perbandingan pertama adalah bahasa yang disediakan setiap situs web. Berikutnya 
adalah pasar segmen, di mana situs web menargetkan pasar mereka. Dan selanjutnya adalah konten, 
yang merupakan konten yang disediakan oleh situs web. Berikutnya adalah monetisasi. Monetisasi 
adalah bagaimana situs web menghasilkan uang. Berikutnya adalah versi aplikasi seluler, yang 
berarti situs web menyediakan versi seluler atau tidak. Yang berikutnya adalah pengukuran 
pemahaman yang menunjukkan jika situs web memberikan metode untuk mengukur pemahaman 
siswaseperti quiz, latihan, dll. Selanjutnya adalah bagaimana interaksi antara instruktur dan siswa 
dalam situs web terjadi. Selanjutnya adalah cara mendapatkan sertifikat dari masing-masing situs 
web. Berikutnya menjelaskan bagaimana menjadi instruktur. Yang berikutnya mendefinisikan 
seberapa aktif situs web. dan yang terakhir adalah jika situs web memiliki bug. 

 
Fig.  1Generasi XYZ 

Error! Reference source not found. menunjukkan generasi xyz [4]: 
1. iGen, Gen Z atau Centennials: Lahir tahun 1995 dan sesudahnya 
2. Generasi Millenial atau Gen Y: Lahir 1981 hingga 1995 
3. Generasi X: Lahir 1961 hingga 1980 
4. Baby Boomers: Lahir 1946 hingga 1960 
5. Maturis: Lahir 1945 dan sebelumnya 

Berdasarkan data di atas, generasi Y akan menjadi yang paling cocok untuk kerangka ini 
karena produk tanda tangan mereka adalah tablet / smartphone. 

 
C. Pengujian Usability 

Pengujian kegunaan adalah salah satu kategori metode dalam evaluasi kegunaan yangmengamati 
desain pengguna dan kemudian mengambil data dan menganalisanya. Biasanya, selama tes, peserta 
akan mencoba menyelesaikan tugas, sementara pengamat melihat, mendengar dan membuat catatan. 
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kegunaan, mengumpulkan data kualitatif dan 
kuantitatif dan menentukan kepuasan pengguna dengan produk [7]. Webqual adalah salah satu 
metode untuk mengukur situs web berdasarkan persepsi pengguna akhir, yang telah mengalami 
beberapa iterasi dalam penyusunan kategori dan item pertanyaan [8]. Versi terbaru adalah Webqual 
4.0 yang menggunakan tiga dimensi untuk mewakili kualitas situs web, yang merupakan dimensi 
Kualitas Interaksi, dimensi Kualitas Informasi, dan dimensi Kualitas Usabilitas. Dalam penelitian ini 
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digunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu [6]. Populasi sampling minimum adalah 30 untuk aktor siswa. Menurut 
Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992: 252) memberikan referensi untuk menentukan aturan 
sampel, salah satunya lebih dari 30 ukuran sampel dan kurang dari 500 sampel dapat digunakan untuk 
tujuan penelitian. 

 
Metodologi Penelitian  

 
Fig.  2 Metodologi 

Fig.  2 menunjukkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, dibagi menjadi 5 langkah: 
1. Analisis Bisnis: Dalam tahap analisis bisnis, penelitian ini menggunakan Kerangka Kerja SBM 

oleh Budi Isman dan juga pada langkah ini dilakukan analisis pesaing dengan pesaing terdekat 
berdasarkan platform pusat pembelajaran. 

2. Desain Bisnis: Dalam langkah desain bisnis, hasil Kerangka Kerja SBM adalah model Bisnis 
Kanvas dan dari analisis pesaing, preposisi penjualan unik baru untuk XPlatform dapat 
ditentukan. Dan juga dalam langkah ini, ada juga tingkat kematangan bisnis. 

3. Analisis dan Desain Sistem Informasi: Dalam analisis sistem informasi dan langkah desain, 
langkah ini membuat Unified Mode Language (UML), yang merupakan diagram aktivitas, use 
case, ERD, dll. Selain UML memudahkan programmer untuk mengkode, dan juga memudahkan 
pengembangan masa depan. 

4. Membuatprototype: Berdasarkan data-data di tahap sebelumnya, selanjutnya adalah membuat 
prototipe menggunakan framework Laravel. 

5. Pengujian Perangkat Lunak: Setelah prototipe selesai, diperlukan pengujian ke pelanggan 
potensial menggunakan kuesioner Webqual 

Analisa Bisnis dan Desain 

 
A. Business Model Canvas 

 Segmen pelanggan: siswa, karyawan, dan instruktur yang bersedia mengajar orang melalui 
internet dan mendapatkan penghasilan. 

 Nilai proposisi: terdapat delapan proposisi nilai untuk platform. Siswa mampu mendaftar di 
setiap mata pelajaran dan pembayaran didasarkan pada video yang mereka pilih (durasi per 
menit). Siswa dapat menyumbang dengan membeli video atau mengikuti kuis lisan. Siswa 
dapat berkonsultasi dengan instruktur untuk mendiskusikan kursus secara langsung. Siswa 
dapat mengambil Sertifikat harus mengikuti tes dengan gaya ujian Oral. Selanjutnya adalah 
industri bisa mendapatkan hak istimewa untuk melihat peringkat lulusan untuk setiap kursus. 
Dan kemudian pengguna dapat melihat profil, rating dan review dari instruktur. Selanjutnya 
isinya disusun dengan kurikulum yang tepat. Yang terakhir adalah pengguna yang ingin 
menjadi instruktur dapat didaftarkan langsung dari situs web. 

 Saluran: untuk menjangkau segmen pelanggan adalah Internet, Situs Web, Blog, Jejaring 
Sosial, Lokakarya, dan Seminar 
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 Hubungan Pelanggan: fleksibilitas pembayaran, hanya membayar per video tidak per paket 
kursus.  

 Aliran Pendapatan: Transaksi B2B, Transaksi Siswa, dan tingkat pengguna. 
 Kegiatan Utama: Pengembangan Awal, Pengembangan Operasional dan Lanjut 
 Sumber daya utama: programmer dan platform itu sendiri juga penyimpanan. 
 Struktur biaya: pengembangan dan pemasaran. 

 
B. Diagram Arsitektur 

 
Fig.  3 Diagram Arsitektur 

Fig.  3menunjukkan diagram arsitektur XPlatform. XPlatform menggunakan framework open source 
Laravel untuk situs web. XPlatform juga menggunakan MVC (Model View Controller). 

 
C. Gambaran Sistem Keseluruhan 

TABLE 2 
Gambaran Keseluruhan Sistem 

 
TABLE 2 menunjukkan ikhtisar aktivitas sistem dari sistem mulai dari awal hingga selesai. Ada 

tiga aktor, yaitu instruktur, siswa, dan platform X. Dan kemudian kegiatan ini memiliki dua segmen 
yaitu penerbitan kursus dan pembelajaran aktivitas online. 

 
Hasil dan Pembahasan  
A. Desain Eksperimen 

Tahapan dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap: 
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1. Fase Identifikasi: Digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang mengukur kualitas 
situs web pada kepuasan pengguna dengan metode WebQual 

2. Populasi dan tahapan sampel: Digunakan untuk menentukan jumlah responden, membuat 
kuesioner, dan mengumpulkan data dari kuesioner yang akan dibagikan. Responden 
minimal 30 responden mengambil peran sebagai siswa. 

3. Tahap Analisis: Digunakan untuk menguji hasil kuesioner yang telah disebarluaskan, untuk 
mengetahui validitas data atau tidak. 

B. Metode Pengumpulan Data 
Objek dalam penelitian ini berfokus pada siswa (SMA / SMK dan Universitas) dan non-siswa 

(karyawan, freelancer, dll) baik dari IT dan non-IT. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara 
dengan pihak terkait, mencoba situs web dan menyebarkan kuesioner kepada responden. TABLE 
3menunjukkan jawaban skor adalah nilai jawaban yang akan diberikan oleh responden [6]. 

 
TABLE 3 

Skor Jawaban 
Answer Score
Strongly agree 5
Agree 4
Enough 3
Disagree 2
Strongly disagree 1

 
 
C. Skor keseluruhan 

 

 
Fig.  4 Skor Keseluruhan 

 

Fig.  4menunjukkan hasil dari skor kuesioner Webqual, yang merupakan kualitas interaksi, 
kualitas kegunaan dan kualitas informasi. Skor di atas didapat dari skor rata-rata setiap bagian dengan 
skor kualitas interaksi 81,03%, kualitas usability 83,24% dan kualitas informasi 82,71%. 
 
Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prospek bisnis pembelajaran online, untuk 
merancang platform tempat pasar online untuk belajar dan untuk membuktikan prototipe akan 
menjawab kebutuhan orang untuk ketersediaan platform pembelajaran online berkualitas tinggi, 
yang mudah digunakan dan memiliki harga kompetitif dengan kursus online interaktif. Oleh karena 
itu hasil penelitian melalui proses responden mencoba prototipe berdasarkan desain tempat pasar 
online dan model bisnis sebelum menjawab kuesioner.Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Fig.  

4bahwa XPlatform adalah pasar online berkualitas tinggi karena hasilnya menunjukkan dari kualitas 
interaksi, kualitas kegunaan dan kualitas informasi mendapatkan skor diatas 80%. Menunjukkan skor 
mewakili kualitas XPlatform yang tinggi. Dan berdasarkan kuesioner, prototipe XPlatform 
menjawab kebutuhan orang untuk ketersediaan platform pembelajaran online berkualitas tinggi, 
yang mudah digunakan dan memiliki harga yang kompetitif dengan kursus online interaktif. 
Mungkin hasilnya tidak cukup akurat karena responden cukup minimum. 

78
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem pakar mitigasi risiko terkait terjadinya risiko 
kontaminasi pada pertanianpadi organik. Studi kasus dilakukan di Kelompok Tani Sarinah Organik yang 
berlokasi di Kabupaten Bandung. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan 
identifikasi dan analisis sumber risiko terkait kontaminasi melalui survai lapangan, penelitian terdahulu dan 
wawancara pakar. Dokumentasi hasil wawancara disusun dalam bentuk tabel yang berisi modus kegagalan, 
efek kegagalan dan penyebab kegagalan. Media aplikasi dirancang dengan bahasa  PHP dan MySQL 
sebagai database serta menggunakan metode inferensi forward chaining. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa risiko kontaminasi yang mengancam kemurnian beras organikdapat terkait pada aspek persiapan 
lahan, teknis budidaya, panen dan pasca panen serta transportasi. Pengujian sistem menunjukkan bahwa 
sistem mampu melakukan identifikasi penyebab terjadinya kontaminasi berdasarkan gejala atau modus 
kegagalan yang diberikan dan berfungsi membantu kelompok tani sarinah organik dalam bentuk 
rekomendasi mitigasi risiko yang perlu dilakukan. 

Kata kunci:  risiko kontaminasi, mitigasi risiko, sistem pakar 

 
Pendahuluan 

Seiring dengan semakin sadarnya masyarakat terhadap pentingnya kesehatan maka pertanian 
organik juga semakin berkembang.Salah satunya adalah usaha pertanian padi organik yang 
dikembangkan oleh Kelompok Tani Sarinah Organik yang terletak di Desa Bumiwangi, Kecamatan 
Ciparay, Kabupaten Bandung. Sebagai acuan dalam melakukan pertanian beras organik, kelompok 
tani ini menerbitkan  Pedoman Sistem Pengawasan Internal atau Pedoman Internal Control System 
(ICS). Pedoman ini merupakan syarat bagi pelaku usaha berskala kecil –menengah yang ingin 
memperoleh sertifikasi organik berbasis kelompok [1]. 

Salah satu aspek penting yang diatur dalam ICS adalah mengenai manajemen risiko. Beberapa 
sumber risiko dalam usaha pertanian berbeda dengan sumber risiko usaha pada umumnya. Usaha 
tani organik memiliki karakteristik khusus yaitu lebih bersifat padat karya, penggunaan input luar 
yang rendah, mempunyai kemungkinan rata-rata hasil lebih tinggi namun diikuti dengan risiko yang 
lebih tinggi pula [2]. Salah satu risiko yang bisa mengancam adalah kemurnian produk organik di 
setiap tahapan proses produksi yang dimulai dari persiapan lahan, budidaya, panen, pasca panen dan  
transportasi. Hal-hal ini perlu diketahui dan diperhitungan dan dicatatdalam prosedur-prosedur 
kontrol internal.Pengetahuan pakar terkait identifikasi risiko dan penanganan risiko perlu diakuisisi 
dan dikodifikasi dalam bentuk sistem pakar. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menghasilkan sistem pakar mitigasi risiko terkait 
terjadinya risiko kontaminasi pada pertanianpadi organik. Penelitian terkait sistem pakar mitigasi 
risko antara lain pernah dilakukan oleh [3] yang meneliti tentang sistem pakar untuk mitigasi risko 
pada industry property berdasarkan pendekatan Enterprise Risk Management dengan bantuan 
software EXSYS. Aktivitas sistem pakar yang dibangunnya meliputi akuisisi pengetahuan pakar atau 
sumber lainnya, representasi pengetahuan ke dalam komputer, proses inferensi serta transfer 
pengetahuan.  Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam perancangan sistem pakar dalam 
penelitian ini adalah sistem pakar berbasis metode failure mode and effect analysis (FMEA). 
Pendekatan ini antara lain pernah dilakukan oleh [4-6]. 
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Studi Pustaka  
Sertifikasi Organik 

Istilah pangan organik merupakan pangan yang berasal dari lahan pertanian organik yang 
mengimplementasikan cara-cara pengelolaan dengan memperhatikan ekosistem secara berkelanjutan 
dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit tanaman melalui berbagai cara ramah 
lingkungan seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan rotasi tanaman, pengelolaan air, 
pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati [1]. Dalam rangka memperoleh 
kepercayaan pasar serta  kepentingan konsistensi penerapan, usaha pertanian organik perlu 
disertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Organik yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi 
produk yang dijual atau dilabel organik telah sesuai dengan Standard Nasional Indonesia Sistem 
Pertanian Organik. 

Salah prasyarat untuk memperoleh sertifikasi oganik secara berkelompok seperti halnya 
kelompok tani adalah penyusunan dokumen ICS. ICS sendiri adalah  manajemen 
konsolidasimengenai upaya untuk sertifikasi produk organik [7]. Melalui mekanisme kolektif ini 
diharapkanpetani mampu mengelolaagribisnis yang lebih menguntungkan secara finansial.Untuk 
pasar dalam negeri, standard yang diacu dalam ICS adalah SNI 6729:2010 tentang Sistem pangan 
organik [8].Penilaian kesesuaiannya dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi organik dalam 
negeri. 

 
Aplikasi Sistem Pakar untuk Pertanian 

Sistem pakar dapatdirancang untuk merekam dan menggunakan ilmu 
pengetahuan,pengalaman dan keahlian dari berbagai tenaga ahli yang memiliki disiplin ilmu yang 
berbeda [9].Penerapan sistem pakar dimulai di bidang kedokteran untukkeperluan diagnostic jenis 
penyakit dari para pasien [9]. Dalam pengembangannya, sistem pakar juga dapat digunakan pada 
bidang pertanian termasuk pertanian organik. Penelitian yang dilakukan oleh [10] menghasilkan 
sistem pakar terintegrasi data mining yang digunakan sebagai alat bantu pelatihan untuk menentukan 
kombinasi input pertanian terbaik untuk menghasilkan hasil panen optimal serta mengenalkan petani 
tentang pertanian organik. Penerapan sistem pakar dalam bidang pertanian antara lain juga dilakukan 
untuk manajemen pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, pemilihan lahan yang sesuai [11]. 
 
 
Metodologi Penelitian  

Kegiatan penelitian diawali dengan akuisisi pengetahuan pakar melalui proses wawancara dan 
penelaahan dokumen ICS di Kelompok Tani Sarinah Organik terkait  berbagai faktor risiko yang 
dapat merusak kemurnian beras organik serta kemuningkinan penyebab dan penanganannya. Pakar 
yang dipilih adalah ketua Kelompok Tani Sarinah Organik serta dua orang petugas penyuluh 
pertanian dari Dinas Pertanian setempat. Pengetahuan yang didapatkan dituliskan dalam format tabel 
yang berisi modus kegagalan (faktor risiko), efek kegagalan, penyebab serta penangangan risiko atau 
mitigasi risiko. Sistem pakar yang dirancang menggunakan kaidah jika-maka (if then) yang memiliki 
hubungan implikasi dua bagian yaitu bagian premis (if) dan konklusi (then). 

Teknik yang digunakan dalam mekanisme inferensi untuk pengujian aturan sistem pakar 
menggunakan teknik forward chaining atau penalaran maju. Forward chaining merupakan suatu 
metode yang melakukan penalaran dari suatu masalah menuju konklusinya.Sesuai dengan 
analisa FMEA, penalaran sistem dimulai dari penentuan efek yang terjadi di dalam proses 
pertanian organik. Efek yang terjadi dapat berupa kontaminasi terkait lahan, kontaminasi terkait 
teknis budidaya, kontaminasi terkait panen dan pasca panen serta kontaminasi terkait 
transportansi sebagai hasil dari proses yang dilakukan. Setelah pemilihan efek selesai dilakukan, 
akan ditentukan jenis kegagalan yang terjadi. Kemudian penyebab dari kegagalan pada proses 
pertanian organik akan ditentukan sehingga mencapai konklusi akhir yaitu solusi atau mitigasi 
risiko yang dapat dilakukan. Aplikasi dirancang dengan bahasa  PHP dan MySQL sebagai database. 
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Hasil dan Pembahasan  
Hasil akuisisi pengetahuan tentang berbagai faktor risiko  kontaminasi sebagai modus 

kegagalan  pada kelompok tani Sarinah Organik berikut penyebab dan solusi atau rekomendasinya 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Modus kegagalan, penyebab dan rekomendasi terkait kontaminasi 
Modul 
Kegagalan  

Efek Penyebab Rekomendasi 

Pemakaian 
peralatan pada 
saat persiapan 
lahan yang 
terkontaminasi 
bahan kimia 
(F1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahan tanaman 
padi bisa 
tercemari 
melalui irigasi 
dari lahan non-
ortganik (F2) 
 
 

Terjadi 
kontaminasi 
terkait 
lahan(E1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petani anggota 
Gapoktan memiliki 
lahan organik dan 
non organik secara 
bersamaan (C1) 
 

 
 
Keberadaan lahan 
organik dan non 
organik secara 
berdekatan (C2) 

 
 
 
 

 
 
 
Tidak tersedianya 
bak penyaringan 
(C3) 

Petani diberi penyuluhan untuk melakukan 
pertanian organik bagi lahan tidak organik serta 
petani  diberi penyuluhan tidak menggunakan 
sarana budidaya, dan pasca panen yang digunakan 
untuk produk anorganik sebelum dibersihkan 
terlebih dahulu. Lahan yang sudah dikelola secara 
organik tidak boleh dibolak-balik antara organik 
dan non organik (S1) 
 
Memberikan penyuluhan kepada tetangga yang 
punya lahan an organik untuk melaksanakan 
pertanian organik serta mengajarkan penggunaan 
pestisida nabati. Lahan organik yang bersebelahan 
dengan lahan non organik harus ada pembatas 
yang mampu menghindari kontaminasi dari lahan 
non organik, kecuali lahan yang bersebelahan 
tersebut di dalam proses budidayanya tidak 
menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam 
proses pertanian organik (S2) 
 
Air yang masuk ke sawah kelompok tani organik 
melalui proses penyaringan (bak penyaringan). 
Bak penyaringan dibuat bertahap  dimulai dengan 
penggunaan enceng gondok yang banyak  sebagai 
penyerap ammonia dan fosfat, bak penampungan 
berisi batu krikil, batok kelapa dan gamping untuk 
menetralkan pH serta bak akhir yang berisi enceng 
gondok serta ikan sebagai indicator air telah bersih 
(S3) 
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Bibit dan media 
semai 
terkontaminasi 
bahan kimia 
(F3) 
 
 
 
 
 
 
Penggunaan 
pupuk dan 
pestisida kimia 
(F4) 
 

Terjadi 
kontaminasi 
terkait teknis 
budidaya 
(E2) 
 
 
 
 
 
 

bibit yang 
digunakan adalah 
bibit non-organik, 
rekayasa genetic 
(C4) 
 
Penggunaan media 
yang non organik 
(C5) 
 
 
 
Mudah untuk 
memperoleh pupuk 
kimia (C6) 
 
 
 
 
Penanggulangan 
hama dan penyakit 
untuk tanaman lain 
masih 
menggunakan 
bahan-bahan kimia 
(C7) 
 
 
Penanggulangan 
hama dan penyakit 
untuk tanaman padi 
tidak secara 
tradisional (C8) 
 
Penyiangan masih 
ada yang 
menggunakan 
penyiangan secara 
kimiawi 
(menggunakan 
herbisida) (C9) 
 

Benih atau bibit benih harus dari induk yang 
organik dan tidak transgenik, tidak boleh disiram 
dengan air yang bercampur bahan kimia dan tidak 
dialakukan fumigasi (S4) 
 
Pelatihan pembuatan persemaian yang 
menggunakan campuran tanah dan pupuk organik 
serta dilakukan penyemprotan menggunakan 
mikro organisme local (MOL) (S5) 
 
Sesama anggota saling mengingatkan dan 
mengawasi agar tidak menggunakan pupuk dan 
pestisida kimia sintetis. Apabila ada anggota yang 
melanggar segera dilaporkan kepada penyuluh 
dan mendapat sangsi dikeluarkan dari anggota 
atau kembali ke konversi pertama (S6) 
 

Pengembalian hama/penyakit dan gulma harus 
dilakukan secara alamiah, secara manual 
(menggunakan kearifan lokal). Tidak boleh 
menggunakan pestisida kimia sintetis. Apabila 
menggunakan pupuk atau pestisida jenis baru 
harus sesuai dengan lampiran SNI 01-6729-2010 
tentang Sistem Pangan Organik atau 
menanyakannya pada Penyuluh atau Pembina 
lapang. (S7) 
 
Penanggulangan hama penyakit di Kelompok 
Tani Sarinah dengan menggunakan bio pestisida 
dan untuk pengendalian hama tikus dikendalikan 
secara manual (gropyokan). (S8) 
 
 

Penyiangan disarankan dengan  menggunakan 
alat  landak atau gasrok (mekanik) yang bersifat 
ramah lingkungan (tidak ada bahan kimia), 
meningkatkan udara dalam tanah serta 
merangsang pertumbuhan akar lebih baik (S9) 
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Penggunaan 
wadah dari 
bekas pupuk 
anorganik (F5) 
 
 
Tercampurnya 
padi/beras 
organik dan non 
organik (F6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaminasi 
saat penjemuran 
(F7) 
 

Terjadi 
kontaminasi 
terkait panen 
dan pasca 
panen (E3) 
 
 

Wadah tidak 
disediakan oleh 
ICS (C10) 
 
 
 
 
Penempatan bahan 
dan produk tanpa 
label (C11) 

 
Panen dan 
penjemuran secara 
bersamaan (C12) 
 
 
 
 
 
Tercemar abu 
rokok atau kotoran 
hewan saat 
penjemuran (C13) 
 

Penyimpanan menggunakan wadah atau karung 
plastik baru yang disediakan ICS dan berlabel 
(diberi tanda). (S10) 
 
 
 
 
Penempatan penyimpanan pada tempat yang 
terpisah dan diberikan label (S11) 
 

Pengaturan waktu panen sehingga tidak menjemur 
pada saat yang bersamaan. Alat-alat yang 
digunakan harus dicuci dahulu sebelum digunakan 
untuk Beras Organik. Penjemuran menggunakan 
terpal yang berbeda antara Beras Organik dan non 
organik.Dibuat jadwal penggilingan padi untuk 
organik dan non organik. Penyimpanan tempat 
GKG yang akan digiling dan penyimpanan beras 
harus jelas terpisah.(S12) 
 
Ada larangan untuk tidak merokok diarea 
penjemuran. Penjagaan oleh petugas pada saat 
penjemuran dan penyimpanan malam hari 
sehingga tidak tercemar oleh kotoran hewan (itik 
dan ayam). Lantai jemur benar-benar terpisah 
(S13) 

Tercampur 
dengan produk 
non organik saat 
transportasi (F8) 

Terjadi 
kontaminasi 
terkait 
transportasi 
(E4) 

Pengunaan alat 
angkut yang sama 
(C14) 

Selama transportasi harus tetap ada jaminan tidak 
terjadi kontaminasi yang dapat menggagalkan 
nilai organiknya. 
Pengangkutan produk hanya ditangani oleh mitra 
yang ditunjuk oleh Sarinah Organik (S14) 
 

 

 

E1 F1

F2

C1

C2

C3

S1

S2

S3

Y Y

N

Y

YY

N

 
Gambar 3. Decision tree dari E1 (Kontaminasi terkait lahan) 

 
Proses inferensi dari sistem pakar digambarkan dalam Gambar 2 yang dimulai dari efek yang 

ingin ditelusuri penyebab serta solusinya. Sebagai contoh adalah efek pertama (E1) yaitu terjadinya 
kontaminasi terkait lahan. E1 dapat terjadi sebagai akibat dari modus kegagalan F1 atau F2 (Tabel 
1) serta masing-masing modus kegagalan tersebut dapat ditelusuri kembali penyebabnya (C1 sd C3) 
serta solusinya (S1 sd S3) sesuai diagram alir pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Skema database sistem pakar mitigasi risiko 

 
Gambar 2 menampilkan beberapa tabel yang terdapat dalam pemodelan data sistem 

pakar.Tabel terdiri atas  tabel flow, tabel pakar (efek), tabelquestion (modus kegagalan) dan tabel 
masalah (penyebab). Tabel pakar memiliki relasi dengan tabelquestion, tabel masalah dan tabel flow 
serta tabelflow memiliki relasi dengan tabel question. Tabel pakar digunakan untuk menyimpan efek 
apa saja yang akan dibuat pertanyaan-pertanyaannya (modus kegagalan dan penyebab). Di dalam 
tabel pakar terdapat atribut id_pakar, aktif, name, dan deskripsi.Tabelquestion digunakan untuk 
menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada user mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan efek yang  terdapat pada tabel pakar (Gambar 2).Sedangkan tabel flow dibuat menggunakan 
diagram alir (contoh khusus E1) dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 
 

 
Gambar 2. Screenshot sebagian isi tabel question 

 
Tampilan pertanyaan sistem pakar dapat dilihat pada Gambar 4. Pertanyaan yang ditampilkan 

sesuai alur pada Gambar 1.Sedangkan problem serta solusi dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 
Gambar 4.Tampilan pertanyaan dalam sistem pakar 

 

 
Gambar 5. Tampilan hasil identifikasi masalah serta solusi 

 
Kesimpulan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kontaminasi yang mengancam kemurnian beras 
organikdapat terkait pada aspek persiapan lahan, teknis budidaya, panen dan pasca panen serta 
transportasi. Pada setiap aspek tersebut dapat ditelusuri modus kegagalan, penyebab dan solusinya 
menggunakan sistem pakar yang dibangun.Pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem mampu 
melakukan identifikasi penyebab terjadinya kontaminasi berdasarkan gejala atau modus kegagalan 
yang diberikan dan berfungsi membantu kelompok tani sarinah organik dalam bentuk rekomendasi 
mitigasi risiko yang perlu dilakukan. 
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Abstrak  

Standar ISO 10791-7 adalah standard untuk mengevaluasi unjuk kerja mesin perkakas. Makalah ini 
membahas implementasi standard tersebut bagi  machining centre Doosan DNM 400 di PT. X, yang telah 
dioperasikan beberapa tahun. Untuk itu dibuat benda uji dari baja karbon medium S45C,dengan geometrik 
sebagaimana yang diminta dalam standard. Pemotongan dengan kondisi pemesinan pengakhiran (finishing). 
Selanjutnya dilakukan pengukuran pada entitas geometrik komponen yang meliputi, kelurusan, kebulatan, 
kesilindrisan, kesejajaran, ketegak lurusan, konsentrisitas dan posisi. Urutan proses pemotongan 
menggunakan program CNC, sedang pengukuran menggunakan Mesin Ukur Koordinat Zeiss (Coordinate 
Measuring Machine). Dari data pengukuran diketahui bahwa mesin yang diuji telah mengalami penurunan 
unjuk kerja dalam membuat produk yang memiliki toleransi orientasi ketegak lurusan dan toleransi posisi 
khususnya kekonsentrisan atau koaksialitas. 

Kata kunci: Doosan, mesin perkakas, Machining Centre, ISO 10791-7. 

 
Pendahuluan 

Makalah ini membahas penerapan standar ISO 10791-7 pada machining centre Doosan DNM 
400 di PT. X, yaitu standard untuk mengevaluasi machiningcentre ataupun mesin CNC frais[1]. 
Lazimnya, mesin perkakas akan mengalami penurunan unjuk kerja setelah sekian lama 
beroperasi.Dilakukan evaluasi karena ketelitian geometrik mesin perkakas akan langsung berdampak 
pada ketelitian benda kerja yang dihasilkan [2].Untuk itu diperlukan prosedur pengujian yang 
sistematis sebagaimana yang terdapat padaStandard ISO 10791-7. 

Machining center adalah mesin perkakas yang dikontrol dengan data numerik yang mampu 
melakukan berbagai operasi pemesinan termasuk pengefraisan, meluas (boring), menggurdi 
(drilling) dan membuat ulir (tapping), serta memiliki kemampuan penggantian pahat otomatis, 
sebagai mana yang diperintahkan dalam program pemesinan[1].  

Tujuan ISO 10791adalah memberikan informasi sebesar-besarnya dan sekomprehensif 
mungkin pada saat pengujian dan pemeriksaan untuk pembandingan, akseptansi, perawatan ataupun 
untuk tujuan lain. Standard ini juga dapat digunakan secara menyeluruh atau perbagian bagi mesin 
frais CNC jika konfigurasi, komponen dan gerakannya kompatibel dengan metode uji yang terdapat 
dalam standard ini[1]. 

 
Studi Pustaka  

ISO 10791 adalah standard uji kondisi machining centre  terdiri atas 10 bagian tipe 
pengujian[1]. Dalam makalah ini diimplementasikan ISO 10791 bagian yang ke 7 atau ISO 10791-7 
yaitu tentang ketelitian benda uji hasil pemotongan pengakhiran. ISO 10791-7 menspesifikasikan, 
merujukke standard ISO 230-1 untuk hal yang sesuai, meliputi standar uji pemotongan dalam kondisi 
finishing,  instalasi mesin sebelum pengujian, memanaskan mesin, penjelasan metode pengukuran 
dan evaluasi hasil pengujian.  

Mengingat suatu komponen mesin selalu mengandung kesalahan baik dimensi, bentuk, 
posisimaupunkekasaran permukaannya[3], ISO menspesifikasi elemen geometrik yang perlu 
dikontrol sebagaimana dalam Tabel 1. Demikian pula benda uji yang dipilih dalam pengujian ini 
mengandung toleransi bentuk, posisi dan orientasi yaitu: kelurusan, kebulatan, kesilindrisan, 
kesejajaran, ketegak lurusan, konsentrisitas dan posisi. 
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Tabel 1. Jenis Toleransi Bentuk dan posisi dengan simbolnya menurut ISO [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologi Penelitian  
 

Adapun tahapan pengujian mesin machining centreDoosan DNM 400 sebagaimana pada 
diagram alir Gambar 1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram Alir pengujian ketelitian mesin DoosanDNM 400 [4]. 
 
Rancangan benda uji sebagaimana yang tercantum pada ISO 10791-7 ditunjukan Gambar 2. Program 
CNC dibuat menggunakan perangkat lunak Powermill 10.0, terdiri atas 17 sub-program. Program 
CNC mengacu pada ukuran benda sebelum dipotong dan desain pada Gambar 2, yaitu desain 
sebagaimana yang distandardkan pada Test Piece ISO 10791-7, M1_80. Berikut ini salah satu 
subprogram tersebut, menggunakan pahat frais muka (face milling cutter) diameter 20 mm: 
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% 
( FILE Name: 4-20R08-ISO 17094-POS1.tap_ imc) 
( TOOL Dia: 20. CornerR: 0.8 THIC :  ) 
G91G28Z0. 
T1M6 
G90G00X0.Y0.G54 
G90G80G40G17 
G00X0.001Y-58.295 
G43Z200.H1 
M03S2800 
M08 
G0Z5.735M8 
G1Z-0.265F1900 
Y-57.795F3100 
G3X-3.431Y-50.931I-8.58J0.F3900 
G2X-3.103Y-47.296I1.287J1.716 
X0.001Y-49.215I0.959J-1.919 
G1Y-52.075 
Y-57.795 
G0Z5. 
X-58.295Y0.001 
Z2.368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Gambar 2. Rancangan benda uji menurut ISO 10791-7, M1_80 [1]. 
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Berikut ini adalah data pengujian, yang meliputi [4]: 

1. Benda kerja : Baja S45C 
2. Pahat   : Centerpick, face mill, end mill dan reamer 
3. Program NC : Software Powermill 10.0 
4. Gambar kerja : software Autocad.  
5. Alat Ukur  : Coordinate Measuring Machine (CMM) Zeiss. 
6. Kondisi mesin : telah diselaraskan (leveling) 
7. Suhu ruang  : 20 0C (saat pengukuran) 
8. Putaran spindel : 2800 s.d 3300 rpm 

Hasil dan Pembahasan 
 Gambar 3 dan 4 memperlihatkan hasilnya, dalam pengujian ini digunakanbaja S45C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Foto bagian atas benda uji hasil pemotongan[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Foto bagian bawah benda uji hasil pemotongan [4]. 
 

Selanjutnya adalah pengukuran entitas geometriknyamenggunakan Mesin Ukur Koordinat 
Zeiss. Untuk itu benda uji diletakan diatas V-block magnet seperti nampak pada Gambar 5. Rerata 
hasil pengukuran benda uji dapat dilihat pada Tabel 2. Terdiri atas kolom Obyek Pengukuran, 
Toleransi yang diijinkan dalam standar. Hasil Pengukuran dan kolom terakhir adalah selisih hasil 
pengukuran terhadap toleransi yang diijinkan.  
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Jika nilai pada kolom terakhir adalah negatif ini berarti penyimpangan obyek ukur masih dalam 
daerah toleransi, namun jika nilainya positif berarti telah melampaui nilai toleransi yang diijinkan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Peletakan benda uji di atas V blok magnet. Nampak stylus dar CMM [4]. 
 

Tabel 2. Hasil pengukuran geometrik benda uji untuk evaluasi unjuk kerja mesin [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyimpangan kesilindrikan (cylindricity) lubang C 
masih sangat bagus sebesar 0,000 mm. Akan tetapi ketegak lurusan lubang C terhadap bidang A 
sebesar 0,014 mm sudah melebihi toleransinya sebesar 0,004 mm, lihat baris nomor 2. Untuk 

No Objek Pengukuran 
Toleransi 

[mm] 

Rerata Hasil 
Pengukuran 

[mm] 

Rerata 
Penyimpangan 

[mm] 

1 Cylindricity C  0,010 0,000 -0,010 
2 Perpendicularity C-A 0,010 0,014 0,004 
3 Straightness B 0,005 0,000 -0,005 
4 Straightness F 0,005 0,000 -0,005 
5 Straightness G 0,005 0,000 -0,005 
6 Straightness H 0,005 0,000 -0,005 
7 Perpendicularity H-B 0,010 0,001 -0,009 
8 Perpendicularity F-B 0,010 0,000 -0,010 
9 Parallelism G-B 0,010 0,010 0,000 

10 Straightness K 0,005 0,000 -0,005 
11 Straightness L 0,005 0,000 -0,005 
12 Straightness M 0,005 0,000 -0,005 
13 Straightness N 0,005 0,000 -0,005 
14 Roundness P 0,015 0,000 -0,015 
15 Concentricity P-C 0,025 0,116 0,091 
16 Straightness I 0,005 0,000 -0,005 
17 Straightness J 0,005 0,000 -0,005 
18 True Position D1-C 0,050 0,018 -0,032 
19 True Position D2-C 0,050 0,012 -0,038 
20 True Position D3-C 0,050 0,018 -0,032 
21 True Position D4-C 0,050 0,013 -0,037 
22 Concentricity E1-D1 0,020 0,049 0,029 
23 Concentricity E2-D2 0,020 0,108 0,088 
24 Concentricity E3-D3 0,020 0,121 0,101 
25 Concentricity E4-D4 0,020 0,119 0,099 
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kelurusan bidang B, F, G dan H seluruhnya masuk dalam rentang yang diijinkan. Demikian pula 
ketegak lurusan antar garis H-B dan F-B masih diperbolehkan, masing-masing sebesar 0,001 dan 
0,000 mm. Pun demikian antara bidang G-B kesejajarannya masih bisa diterima sungguhpun tepat 
berada pada batas maksimal. Selanjutnya pada baris 10 sampai dengan 13 terkait dengan kelurusan 
bidang K, L, M, dan N masih sangat baik, bahkan reratanya belum menunjukan adanya 
penyimpangan menurut CMM Zeiss. 

Baris ke 14 adalah data profil kebulatan lingkaran P, sebesar 0,000 mm. Akan tetapi 
konsentrisitasnya terhadap lubang C sudah jauh menyimpang, sebesar 0,091 mm dari target 
maksimal. Kemudian, kembali ke toleransi bentuk kelurusan bidang I dan J masih sempurna.  
Unjuk kerja mesin dalam melakukan pemosisian satu abyek ukur terhadap lainnya cenderung  lebih 
besar dari pada toleransi bentuk. Hal ini terungkap dari data posisi keempat lubang di pojok benda 
yaitu D1, D2, D3 dan D4 terhadap posisi lubang tengah C. Sungguhpun keseluruhan toleransinya 
masih lebih kecil dari batas yang diperbolehkan namun kesemuanya menunjukkan adanya 
penyimpangan yaitu berturut-turut sebesar 0,018; 0,012; 0,018; dan 0,013 mm, sedangkan nilai  
toleransi yang diijinkan adalah 0,050 mm. Terkait dengan pembuatan lubang yang konsentris, atau 
koaksialitas [5], data pada baris 22, 23, 24 dan 25 unjuk kerja mesin ini perlu memperoleh perhatian 
yang sungguh-sungguh mengingat keempat lubang telah menyimpang dari nilai yang diijinkan 
sebesar 0,020 mm. Dalam hal ini lubang E1 tidak konsentris terhadap lubang D1, E2 terhadap D2, 
E3 terhadap lubang D3 dan E4 terhadap lubang D4 yang masing-masing besarnya   0,049; 0,108; 
0,121 dan 0,119 mm. 

Dari analisis di atas diketahui bahwa, unjuk kerja mesin masih sangat bagus dalam membuat 
produk terkait dengan bentuk suatu entitas geometrik namun sudah memerlukan perhatian jika 
digunakan untuk membuat obyek geometrik dengan toleransi orientasi khususnya ketegak lurusan 
dan toleransi posisi khususnya konsentrisitas atau koaksialitas. 
Ketidaktegaklurusan antara lubang C terhadap bidang A menunjukkan bahwa sumbu spindel 
(vertikal) terhadap kedua sumbu harizontal telah pula mengalami penyimpangan, diduga kuat salah 
satu elemen pembimbingnya telah mengalami keausan. Diperkirakan elemen pembimbing dalam 
arah sumbu spindel. Mengapa demikian, karena interpolasi sirkular dalam satu bidang horizontal 
masih menghasilkan kebulatan dengan penyimpangan dalam batas yang diijinkan. Perkiraan ini 
diperkuat pula saat membuat dua buah lubang konsentris. Sungguhpun panjang kedua lubang 
masing-masing hanya 6 mm, namun saat pemotongan pahat harus berpindah posisi dalam arah 
sumbu spindel yang menyebabkan penyimpangan tersebut.  
 
Kesimpulan 

Dari data pengukuran benda uji dan analisisnya,machining centre ini masih layak untuk 
digunakan, sejauh tidak untuk membuat benda kerja yang memiliki spesifikasi orientasi ketegak 
lurusan serta posisi khususnya koaksialitas (kesamaan sumbu) antar lubang. Diduga penyebabnya 
adalah elemen gerak mesin perkakas. Diperkirakan elemen pembimbing yang telah mengalami 
penyimpangan (keausan) adalah sumbu dalam arah spindel. 
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Abstrak  

Kekasaran permukaan merupakan salah satu indicator kualitas suatu produk. Kualitas 
kekasaranpermukaansuatuproduk yang baikakanmeningkatkanketahanan terhadapfatik dan korosi. 
Kekasaranpermukaan juga 
mempengaruhibeberapakarakterisktikfungsionaldarisuatukomponensepertikontak yang 
menyebabkangesekanpermukaan, keausan, refleksicahaya, transmisipanas, 
kemampuanuntukmendistribusikan dan menahanpelumas, kapasitaspembebananbantalan, dan pelapisan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari radius pojok pahat bubut dan gerak makan serta 
kekakuan sistem pemotongan terhadap kekasaran permukaan benda. Gerakmakan, radius pojokpahat, dan 
sistem kekakuan pemotongan memilikiperananpentingdalampencapaian surface roughness darisuatuproduk. 
Eksperimen dilakukan dengan dua tipe set-up benda kerja, yaitu ujung benda ditopang center-live dan tanpa 
center-live. Padasaat benda kerja tidak ditopang dengan center-live, dipilih panjangbendakerja 50, 75 dan 
100 mm. Baja S45C merupakan material benda uji yang digunakan pada eksperimenini. Pengukuran 
dilakukan menggunakan surface tester. Berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukkanbahwapenambahangerakmakan, besar radius pojok pahat dan 
panjangbendakerjamemberikanpengaruhterhadapkenaikankekasaranpermukaanbendakerja pada proses 
pembubutan. 
Kata kunci: center live, gerak makan, kekasaran permukaan,radius pojok pahat. 
 
Pendahuluan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dari gerak makan 
(feedingmovement), radius pojok pahat (toolcorner radius)dan kekakuan sistem 
pemotonganterhadap kekasaran permukaan (surfaceroughness) benda kerja S45C pada proses bubut. 
Kekasaran permukaan berpengaruh langsung terhadap karakterisktik fungsional dari suatu 
komponen seperti kontak yang menyebabkan gesekan permukaan, keausan, refleksi cahaya, 
transmisi panas, kemampuan untuk mendistribusikan dan menahan pelumas, kapasitas pembebanan 
bantalan, dan pelapisan. Ketahanan komponen mesin terhadap fatik (fatique), ketelitian dimensi dan 
kemudahan dalam perakitan juga dipengaruhi oleh tingkat kehalusan permukaan[1].  

Setiap mesin perkakas memiliki keterbatasan dalam mencapai kekasaran permukaan. Selain 
itu banyak faktor yang mempengaruhinya seperti, parameter proses, geometri dan material pahat, 
cairan pendingin dan kekakuan sistem  pemotongan.Oleh karena itu untuk mencapai kekasaran 
permukaan yang telah ditetapkan oleh perancang, sering kali tidak saja dilakukan dengan satu proses 
tertentu namun dilanjutkan dengan proses yang lain misalnya dengan proses gerinda.  

 
Studi Pustaka  

Radius pojok berfungsi untuk memperkuat ujung pertemuan antara mata potong utama S 
dengan mata potong minor S’ dan selain itu menentukan kehalusan permukaan hasil pemotongan. 
Semakin besar penampang geram maka pojok pahat harus dipilih lebih kuat. Namun demikian, radius 
pojok yang besar akan memperbesar gaya radial, sehingga untuk sistem pemotongan yang tidak kaku 
(poros panjang dengan diameter yang relatif kecil) mungkin akan terjadi lenturan ataupun getaran 
yang akan menurunkan kualitas geometrik produk [2]. Bagi radius pojok yang relatif besar maka 
bersama – sama dengan gerak makan yang dipilih, dan kekakuan sistem pemotongan nilai kehalusan 
permukaan hasil pemesinan ditentukan oleh rumus: 
 

	
	 
	 ; 	                                                                        (1) 
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di mana: 
 f    :gerak makan (mm/r) 
 Rt  :Parameter kekasaran (µm) 
 r   :Radius ujung pahat (mm) 
 Cr  :Konstanta dipengaruhi oleh kekakuan sistem pemotongan (benda           
kerja/ pahat) 2000 (kaku) , 2300 (sedang), 3000 untuk sistem lemah. 
 

Analisis untuk mengetahui pengaruh putaran dan kecepatan pemakanan terhadap kekasaran 
permukan benda kerja telah dilakukan [3]. Material yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
material jenis FCD 40, dan proses penelitian menggunakan mesin bubut CNC. Penelitian dibagi 
menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama dengan variasi feeding yaitu dari 0,05; 0,1; 0,15; 0,20 dan 0,25 
mm/put; dengan putaran spindel yang tetap 1000 rpm. Tahap yang kedua dengan variasi putaran 
spindel yaitu dari 700, 800, 900, 1000 dan 1100 rpm dan feeding yang tetap yaitu 0,15 mm/put. Dari 
2 tahap tersebut ditemukan perbedaan bentuk geram yang dihasilkan. Pada proses pengerjaan yang 
pertama dengan gerak makan 0,25 mm/put memiliki bentuk geram yang panjang dan lebar dibanding 
pada saat feeding 0,05 mm/put. Penyebabnya,feeding yang rendah membuat geram jadi lebih mudah 
patah. Sedangkan pada proses pengerjaan yang kedua, semakin tinggi putaran yang digunakan maka 
geram yang dihasilkan juga semakin kecil. Penelitian ini membuktikan  bahwa nilai feeding dan 
putaran spindel mempengaruhi kekasaran permukaan, semakin kecil nilai feeding dan semakin tinggi 
putaran benda uji maka benda kerja yang dihasilkan akan semakin halus. 

Penelitian berikutnya untuk mengetahui pengaruh parameter pemotongan terhadap kekasaran 
permukaan benda kerja pada proses bubut. Material yang digunakan adalah ST37 dan menggunakan 
mesin bubut Maximat. Parameter pemotongan yang difokuskan pada penelitian ini adalah faktor 
kedalaman potong (depth of cut), gerak makan, dan kecepatan potong (cutting velocity). Masing-
masing parameter dilakukan 2 kombinasi, sehingga total terdapat 8 variasi pengujian. Kedalaman 
potong yang digunakan  0,5 dan 1,5 mm; gerak makan  0,168 dan 0,315 mm/put; sedang kecepatan 
potongnya 150 dan 250 m/min. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedalaman potong tidak 
berpengaruh terhadap kekasaran permukaan, sedangkan parameter yang berpengaruh terhadap 
kekasaran benda kerja adalah gerak makan dan kecepatan potong, maka untuk mendapatkan 
kekasaran permukaan yang baik digunakan pengaturan gerak makan yang kecil dan kecepatan 
potong yang tinggi [4]. 

Selanjutnyadilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh radius pojok pahat terhadap 
panjang geram yang dihasilkan pada proses pemesinan bubut [5]. Pada proses pembubutan 
menggunakan pahat HSS jarang sekali menggunakan radius pada ujung pahat sehingga resiko benda 
kerja terlilit geram sangat tinggi. Hal ini menjadi kurang efisien dikarenakan banyak waktu 
digunakan untuk membersihkan geram yang melilit ke benda kerja. Pada penelitian ini menggunakan 
material S45C, mesin bubut konvesional Maximat, pahat bubut HSS yang digerinda untuk profil 
radiusnya. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kecepatan potong 27 m/min, feeding 
0,225 mm/put, kedalaman potong  2,5 mm, dan putaran spindel 260 rpm. Radius pojok pahat 
bervariasi, yaitu 0,25; 0,5; 0,75; 1,00; 1,25 dan 1,50 mm. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah 
nilai radius pahat mempengaruhi panjang geram yang dihasilkan pada proses pembubutan, dengan 
semakin panjang geram yang dihasilkan maka tingkat kekasaran juga semakin besar. 

 
Metodologi Penelitian  

Pengujian pemotongan dan pengambilan datamasing-masing dilakukan di Laboratorium 
Proses Produksi dan Laboratorium Metrologi Industri, Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi 
Industri, Universitas Trisakti. Digunakan mesin bubut tipe Unitech Ltd Troyan C 404 T, pahat sisipan 
dan pemotongan tanpa cairan pendingin. Ukuran radius pojok pahat serta gerak makan yang 
digunakan ditunjukkan pada diagram alir penelitian Gambar 1. Benda uji digunakan baja S45C yaitu 
material yang banyak penggunaannya untuk pembuatan komponen. Replikasi pemotongan sebanyak 
tiga kali. 
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Gambar 1. Diagram Alir penelitian. 
 
 

 
Pengambilan data kekasaran permukaan menggunakan surfacetester Mitutoyo SJ-301 dan 
Tesarugosurf 10 yang ditunjukkan pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Pengukuran kekasaran permukaan [6]. 
 

 
 

Mulai

Penyiapan:
Benda uji
Mesin Bubut
Pahat
Alat Ukur Kekasaran Permukaan

Pemotongan 1:
Dengan Center Live.
Panjang benda uji L1
Kedalam potong dan Putaran spindel tetap
Gerak makan 0,053; 0,11 dan 0,14 mm/put.
Radius pojok pahat: 0,4; 0,8 dan 1,2 mm

Pemotongan 2:
Tanpa Center Live. 
Panjang benda uji L1, L2 dan L3
Kedalam potong dan Putaran spindel tetap
Gerak makan 0,07; 0,08; 0,095 mm/put.
Radius pojok pahat: 0,4; 0,8 dan 1,2 mm

Pengukuran kekasaran 
permukaan

Analisis data

Selesai
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Hasil dan Pembahasan  
 
Pemotongan 1. Dari pengukuran diperoleh data sebagaimana ditunjukkan pada grafik Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3. Grafik perbandingan kekasaran permukaan, hasil pemotongan dengan radius 
pojok pahat bervariasi [6]. 

 
Pada Gambar 3 terlihat bahwa kombinasi parameter yang menggunakan radius pojok pahat 

1,2 mm dan gerak makan 0,053 mm/put menghasilkan nilai kekasaran permukaan (Ra) yang paling 
baik. Dari grafik ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar nilai radius pojok pahat, maka nilai 
kekasaran permukaan (Ra) juga semakin baik. Hal ini berbanding terbalik dengan gerak makan. 
Kecenderungan perubahan Ra ini selaras pula dengan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh [7]. 
Dilaporkan, apabila gerak makan (f) bertambah besar, akan diikuti pula membesarnya Ra, dan 
apabila ukuran radius pojok pahat bertambah besar, maka Ra akan menurun. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh [3], tentang analisis pengaruh putaran spindel dan 
kecepatan makan terhadap kekasaran permukaan dengan menggunakan mesin CNC diungkapkan 
bahwa nilai gerak makan berpengaruh terhadap kekasaran permukaan benda, semakin besar gerak 
makan yang digunakan maka hasil yang kakasaran permukaan (Ra) yang didapat juga semakin besar. 
Penelitian lain,tentang pengaruh parameter pemotongan terhadap kekasaran permukaan pada proses 
bubut juga menyampaikan bahwa besarnya nilai gerak makan (f) dan kecepatan potong dapat 
mempengaruhi hasil kekasaran permukaan benda kerja [4]. Kekasaran permukaan benda kerja akan 
semakin baik apabila menggunakan gerak makan yang kecil dan kecepatan potong yang tinggi. 
Selanjutnya, [5]menjelaskan tentang pengaruh radius pahat terhadap panjang geram yang dihasilkan 
oleh mesin bubut. Besarnya nilai radius pahat mempengaruhi panjang geram yang dihasilkan pada 
proses pembubutan, jika semakin panjang geram, karena menggunakan radius pojok pahat kecil, 
maka nilai kekasaran permukaan benda juga semakin besar. 

Dari hasil penghitungan menggunakan rumus Persamaan (1) dapat dibuat grafik antara gerak 
makan terhadap kekasaran permukaan sebagaimana pada Gambar 4 berikut. Dalam hal ini 
penghitungan Rt dengan asumsi sistem pemotongan cukup kaku karena L1 30 mm dan diameter 
30mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Grafik perbandingan [6] 
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Pemotongan 2. Hasil pemotongan tanpa center live,Gambar 5. membuktikan bahwa kekakuan 
sistem pemotongan sangat rendah jika dibandingkan dengan data pada Gambar 2. Nampak pula 
perbedaan kekasaran permukaan (Ra) yang nilainya semakin besar jika panjang benda uji bertambah. 
Kecenderungan semakin membesarnya Ra ini juga berlaku sungguhpun radius pojok pahat 
membesar, hasil ini berlawanan dengan data pada Gambar 2 yang nilai Ra semakin halus jika radius 
pojok bertambah. Dapat disimpulkan bahwa kekakuan sistem pemotongan lebih dominan 
pengaruhnya terhadap kekasaran dari pada besarnya radius pojok. Sistem yang tidak kaku (kokoh) 
dapat menimbulkan getaran, ketidak stabilan putaran maupun defleksi yang mungkin terjadi pada 
benda kerja ataupun pahat[8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Kekasaran permukaan VS Radius pojok pahat pada sistem pemotongan tidak kaku 
karena benda kerja relatif panjang tanpa menggunakan penopang center live [8]. 

 
Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini dengan benda uji S45C, pemotongan dengan proses bubut 
adalah: 
a. Gerak makan dan radius pojok pahat berpengaruh terhadap kekasaran benda kerja. Semakin 

tinggi nilai gerak makan, nilai kekasaran permukaan yang dihasilkan juga semakin tinggi 
(kasar). 

b. Radius pojok pahat berpengaruh terhadap kekasaran permukaan benda kerja. Pahat dengan 
radius pojok 1,2 mm menghasilkan kekasaran permukaan paling halus dari pada pahat dengan 
radius 0,8 mm dan 0,4 mm. Sedang radius pojok pahat dengan radius 0,8 mm menghasilkan 
permukaan lebih halus dari pada dengan radius 0,4mm. Artinya semakin besar radius pojok 
pahat nilai kekasaran permukaan yang dihasilkan akan semakin rendah (halus). 

c. Pada proses pengujian terhadap material S45C menghasilkan nilai kekasaran paling rendah 0,50 
μm  dan nilai kekasaran paling tinggi 2,57 μm. 

d. Kekakuan system pemotong tanpa center live lebih dominan berpengaruh terhadap kekasaran 
permukaan dari pada gerak makan maupun radius pojok pahat.  
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Abstrak 
Beberapa industri manufaktur yang berkantor pusat di luar negeri, terutama industri otomotif, melakukan 
penelitian dan pengembangan produknya di kantor pusatnya. Data desain, spesifikasi, dan struktur assembly 
produk (SPL – Structured Part List) kemudian diunduh oleh bagian desain dan spesifikasi di Indonesia, 
dimana data desain berupa file CAD 3D sedangan struktur assembly biasanya dalam format Excel. Hal ini 
terjadi karena sistem Product Data Management (PDM) di kantor pusat dan kantor lokal tidak terintegrasi. 
Menyusun assembly 3D di program CAD berdasarkan data SPL sungguh memakan waktu dan berpotensi 
terjadi kesalahan akibat human error, mengingat jumlah part di dalam assembly sangat banyak, yang bisa 
mencapai sekitar 6000 part untuk sepeda motor dan bahkan sampai 100.000 part untuk mobil. Untuk 
mengatasi masalah tersebut di atas, penulis mengembangkan sebuah program yang secara otomatis 
membaca struktur assembly pada file Excel dan kemudian menyusun file CAD 3D menjadi assembly di 
dalam sistem CAD, dalam hal ini CATIA V5, secara otomatis. Program ini telah diuji dan berhasil dengan 
baik menyusun assembly 3D berdasarkan data file part 3D yang tersedia maupun tidak tersedia. Jika file 3D 
nya tidak tersedia maka assembly 3D nya tetap dibuat sesuai dengan struktur assembly yang tercantum di 
file Excel namun representasi 3D nya tidak muncul. 
Kata kunci: 3D CAD, CATIA V5, Product Data Management, Structured Part List. 
 
Pendahuluan 

Product Data Management (PDM) adalah sebuah Software atau  sistem untuk mengontrol 
data yang berhubungan dengan produk (Drawing, Technical Specification, Structured Part List, dsb). 
Industri manufaktur terkemuka di dunia telah banyak yang mengimplementasikan PDM, terutama 
industri otomotif,  namun sistem PDM di kantor pusat dan di kantor lokal seperti di Indonesia 
sebagian besar belum terintegrasi, bahkan kadang menggunakan sistem PDM yang berbeda. 

Dengan adanya perbedaan sistem PDM antara kantor pusat dan kantor lokal, pengelolaan data 
dilakukan secara konvensional dengan cara transfer data dari server di kantor pusat ke kantor lokal, 
baik dikirim maupun diunduh dari server pusat. 

Sistem PDM menjadi centralized data repository untuk semua data yang berhubungan dengan 
semua part (Document Management, Structure Part List, CAD Data Management, dan Change 
Management).  

CAD data management dilakukan untuk mengelola file drawing 2D dan 3D, sedangkan 
pembuatan SPL (Structured Part List) dibuat di dalam file Excel. Kedua jenis dokumen tersebut 
diimport ke dalam PDM dengan dua cara: 

1. Import SPL dari file Excel kemudian file document (CAD dan spesifikasi) di-attach dan di-
synchronize ke SPL yang telah terbentuk di dalam PDM 

2. Import SPL dari file Excel bersama file 3D ke dalam CAD kemudian disave ke dalam PDM. 
Cara ini dilakukan agar file 3D CAD dapat dilihat di dalam PDM Viewer baik oleh pengguna 
CAD maupun pengghuna non CAD. Tanpa cara ini, maka object 3D View tidak akan terbentuk 
dalam PDM.  
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Gambar 1. Aliran proses manufaktur dengan PDM sebagai sentral. 
 

Terkait Dengan butir 2 tersebut di atas diperlukan sebuat program sebagai tool untuk membaca 
SPL dari file Excel serta mengimport file 3D ke dalam CAD sesuai dengan susunan stuktur 
produk/assembly yang tercantum dalam SPL tersebut. Pengembangan program yang diberi inilah 
yang diangkat oleh penulis sebagai topik dalam makalah ini. 
 
Batasan dan Asumsi 

Program yang dikembangkan menggunakan Visual Basic ini bertugas  untuk mengimport  SPL 
(Stuctured Part List) dari file Excel dan membuka file 3D CAD, dalam hal ini menggunakan software 
CATIA V5,  dan menyusunnya di dalam software CATIA V5 sesuai dengan struktur 
produk/assembly pada SPL. 

Asumsi yang digunakan dalam pengembangan program ini adalah: File 3D CAD dibuat 
dengan CATIA V5 dan SPL telah terbentuk berupa file Excel yang berisi informasi mengenai : level 
dalam assembly, nomor part, nama part, dan lokasi file 3D CATIA.  

 
Lingkup Applikasi CATIA 

Umumnya disebut sebagai perangkat lunak 3D PLM (Product Lifecycle Management), 
CATIA mendukung berbagai tahap pengembangan produk (CAx), termasuk konseptualisasi, desain 
(CAD), rekayasa (CAE) dan manufaktur (CAM). CATIA memfasilitasi kolaborasi teknik lintas 
disiplin, termasuk surface & shape design, electrical design, fluid & electronic system design, dan 
mechanical design. Secara garis besar aplikasi CATIA dikelompokan kedalam Design, Engineering, 
dan System Engineering.[4] 

Operasi CATIA dapat ditingkatkan efisiensi nya dengan menggunakan macro yang ditulis 
dalam CATIA Script (CatScript) maupun Visual Basic Scripting Edition (VB Script). CATIA object 
juga dapat diakses dari program luar melalui API (Appllication Programming Interface) dengan 
memanfaatkan deklarasi fungsi yang telah tersedia di dalam CATIA. Fitur terakhir inilah yang 
dimanfaatkan penulis dalam menulis program untuk mengakses CATIA dari program luar yang akan 
dibuat. 
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Gambar 2. CATIA product Design & Styling [4] 

 

Metodologi Pengembangan Program 

Metode pengembangan program penyusun assembly CAD ini menggunakan metode 
waterfalls, karena perangkat lunak yang dikembangkan fungsinya sederhana dan definisi 
kebutuhannya jelas serta tidak ada relasi yang rumit dengan sistem yang lain. 

 

 
 

Gambar 3.  Waterfall model [6] 
 

Proses Pengembangan Program 

Proses pengembangan program XL2CATIA dilakukan dengan model Waterfall dirangkum 
dalam tabel di bawah ini.  
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Fase Pengembangan 
Proses yang dilakukan 

Requirements engineering 

Analisis persyaratan dilakukan dengan observasi 
kebutuhan akan spesifikasi perangkat lunak, yaitu: 

Input: file Excel yang berisi SPL 

Output: file 3D CATIA V5R24 yang berisi 
Assembly sesuai dengan struktur pada SPL 

Architectural design 
Pembuatan diagram alir proses yang harus 
dilakukan oleh perangkat lunak secara garis besar 

Detailed design 
Pembuatan diagram alir masing-masing tahapan 
proses yang harus dilakukan oleh perangkat lunak 
secara lebih rinci 

Coding 
Melakukan pengkodean dngan Visual Basic yang 
meliputi pembuatan antar-muka dan fungsi-fungsi 
yang diperlukan 

Unit testing 
Melakukan pengujian atas fungsi masing-masing 
unit/procedure didalam program. 

System testing 
Melakukan pengujian atas keseluruhan program 
termasuk sinkronisasi antara file Excel sebagai 
Input dan file CATIA sebagai output. 

Acceptance 

Melakukan proses pengujian sistem bersama 
pelanggan (UAT) dan didokumentasikan hasilnya. 
Jika diperlukan penyesuaian maka akan dilakukan 
perbaikan seperlunya serta dilakukan pengujian 
ulang. 

 

a. Fase Requirement Engineering 

Di bawah ini adalah salah satu contoh file SPL dalam formatExcel: 

 
Gambar 4.Tampilan SPL pada Ms Excel 

Sedangkan persyaratan yang diinginkan adalah membaca SPL tersebut dan membuat file 3D 
di CATIA berdasarkan susunan SPL di atas, sebagaimana terlihat dalam contoh di bawah ini: 
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Gambar 5.  Tampilan struktur assembly pada CATIA 

b. Arsitektur Program 

Arsitektur program XL2CATIA dirancang sebagaimana Gambar 6 di bawah ini, dengan urutan 
langkah sebagai berikut 
‐ XL2CATIA membaca SPL di Excel yang memuat informasi mengenai Nomor Part, Nama 

Part, Level dalam assembly, dan lokasi file CATIA 
‐ XL2CATIA membuka aplikasi CATIA V5, jika sudah terbuka akan memuat file-file 3D 

CATIA sesuai dengan urutan yang ada pada SPL dan membentuk susunan assembly 3D sesuai 
SPL 

 

.  

Gambar 6. Arsitektur XL2CATIA dan kaitannya dengan PDM 
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c. Penngujian Unit dan Sistem 

Pengujian unit dan sistem meliputi pengujian terhadap keberhasilan pemasukan data dari form 
“Customize”, keberhasilan memuat data CATIA dan kesesuaiannya dengan SPL.  

1. Pengujian pertama pada unit “Customize” dimana data yang dimasukan di form Customize 

akan disimpan di dalam file Custom.xlsetting. Data di file Custom.xlsetting harus sama dengan 

data yang diinput diform Customize. Hasilnya adalah sama, berarti unit ini berfungsi dengan 

baik. 

2. Pengujian kedua adalah menguji apakah XL2CATIA berhasil memanggil aplikasi CATIA, 

jika CATIA belum terbuka maka ia akan membuka aplikasi CATIA. Jika Sudah terbuka maka 

proses pembentukan struktur assembly produk akan dilakukan. Pengujian ini berhasil 

memanggil dan membuka aplikasi CATIA. 

3. Pengujian ketiga adalah untuk memastikan bahwa data SPL telah berhasil membentuk struktur 

assembly produk dengan sempurna di dalam CATIA.  

 

 
 

 
Gambar 7.  Hasil pengujian keberhasilan membentuk assembly 3D dari SPL dalam file Excel 
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Pada gambar 7terlihat assembly CATIA 3D telah terbentuk, dan setelah dibandingkan dengan 
input filenya yaitu SPL pada Excel ternyata sama. Dengan demikian pengujian ini berhasil. 

Hasil Pengujian 

Keberhasilan XL2CATIA dalam menunaikan tugasnya terlihat file Report.log. Log file akan 
memberikan informasi berapa file CATIA yang telah berhasil dimuat ke CATIA dan berapa yang 
tidak berhasil, serta menunjukkan data Part mana dan di baris ke berapa yang tidak berhasil dimuat, 
untuk dilakukan pengecekan jika terjadi kesalahan penullisan. Dari data log di bawah terlihat bahwa 
semua produk telah berhasil di-upload. 

 

 

Gambar 8.  Hasil pengujian keberhasilan membentuk assembly 3D dari SPL. 
 

Dari hasil pengujian di atas sebagaimana diperlihatkan pada gambar 7 ditambah dengan 
catatan pada file Report.log terlihat bahwa XL2CATIA telah berhasil menunaikan tugasnya dengan 
baik. 

 

Kesimpulan 
 Program XL2CATIA dibangun untuk membentuk susunan assembly file 3D CATIA secara 

otomatis berdasarkan susunan assembly yang dibuat di dalam file Excel yang disebut SPL (Structred 
Part List). Perangkat lunak ini dibangun menggunakan Visual Basic 6 dengan pertimbangan agar 
kompatibilitasnya dengan aplikasi CATIA lebih baik karena scripting di CATIA menggunaan VB 
Script. 

Proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam membangun XL2CATIA 
adalah model Waterfall, yang terdiri dari Requirement Engineering, Architectural Design, Detailed 
Design, Coding, Testing, dan Acceptance.  

Hasil pengujian terhadap keberhasilan XL2CATIA dalam mengupload file-file 3D CATIA 
dan menyusunnya menjadi assembly telah dilakukan dan hasilnya menunjukan bahwa XL2CATIA 
dapat melakukan tugasnya denngan baik. 
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Saran 

Pada XL2CATIA versi sekarang, agar file 3D CATIA dapat terupload dengan baik maka 
lokasi file  tersebut harus disebutkan di dalam SPL. Untuk meningkatkan kinerjanya, XL2CATIA 
perlu dikembangkan lagi dengan kemampuan untuk mencari file CATIA berdasarkan kepada 
informasi Nomor Part dan Nama Part yang tercantum dalam SPL, dengan syarat nama file CATIA 
nya harus sama dengan Nomor Part atau Nama Partnya. 
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Abstrak 
Di bidang manufaktur dan industri, dregradasi perfoma logam baja akibat proses korosi merupakan 
gabungan reaksi oksidasi di anoda dan reaksi reduksi di katoda sehingga tercipta sel elektrokimia.. Dalam 
aplikasi luar, dibutuhkan material senyawa cerdik sebagai indikator terjadinya proses korosi sebelum terjadi 
kerusakan berlanjut pada logam baja. Material senyawa cerdik dengan variasi konsentrasi 0.01% 0,1 % dan 
1% phenolphthalein (PP), coumarin dan 8-hydroxyquinoline(8-qh) di dalam sistem lapisan akrilik.  
Pengujian menggunakan uji kabut garam berstandar ASTM B117-97 dengan waktu ekspos 336 jam. 
Observasi kerusakan menggunakan visual makro.  Hasil uji kabut garam tersebut menunjukkan kinerja PP 
konsentrasi 0.01% dan 1% menunjukan spot warna jingga di 24 jam sedangkan coumarin menunjukkan 
warna pendaran hijau di konsentrasi 1% dan warna hitam pada 8-qh di 24 jam.  Berdasarkan hasil uji, 
daerah antar muka polimer akrilik dan substrak baja diindikasikan sebagai daerah terjadinya reaksi 
elektrokimia yang ditandai dengan indikasi warna dan floresensi. 
Kata kunci: Korosi, cat, elektrokimia, logam baja 
 
Pendahuluan 

Korosi merupakan degradasi material logam yang disebabkan oleh reaksi logam dengan 
lingkungan sekitarnya. Korosi tersebut sangat berbahaya terjadi khususnya di industri seperti 
pembangkit tenaga listrik dan kimia. Penutupan pabrik terjadi sebagai hasil dari kerusakan korosi. 
Kerusakan akibat korosi juga berdampak terhadap aspek ekonomi. Kerusakan ini dapat diminimalisir 
dengan lima metode dasar dari pengendalian korosi antara lain (1). Seleksi material;(2) Pelapisan;(3) 
Inhibitor;(4) Proteksi katodik dan (5) Disain .   

Di sisi lain, material cerdik merupakan material yang berfungsi sebagai pendeteksi dengan 
kemampuan untuk merespon rangsangan secara fisik, kimia atau mekanik melalui pengembangan 
tanda-tanda unik dan terbaca secara dini.  Perubahan sifat dan struktur terjadi sebagai akibat dari 
lingkungan sekitar.  Lebih jauh lagi, pendeteksian dini pada aplikasi di lapangan mempunyai efek 
ekonomis dan keamanan dikarenakan pendeteksian korosi lokal pada area luas berstruktur komplek 
di lingkungan industri dan transportasi sangatlah sulit. Oleh karena itu, teknik pengembangan 
pendeteksian dini dan telah dikembangkan untuk mendeteksi korosi secara dini[1,2,3,4] walaupun 
hanya pada skala laboratorium.  Teknik pengembangan dan penelitian teknologi deteksi dini terhadap 
kegagalan akibat korosi masih jarang dilakukan di Indonesia khususnya di bidang lapis cat berbahan 
dasar organik sehingga tulisan ini merupakan dasar informasi pengembangan material tersebut. 
Lebih lanjut lagi, kegagalan material akibat reaksi korosi dihubungkan dengan kedua reaksi oksidasi 
di daerah anoda dan reaksi reduksi di daerah katoda sehingga tercipta sel elektrokimia.  Dua reaksi 
yang saling berkesinambungan itu di dalam sel elektrokimia dapat dihubungkan dengan fungsi dari 
material cerdik. Pada temperatur ruang, reaksi katodik (reduksi) di dalam proses korosi di lingkungan 
atmosfir dan larutan merupakan reaksi reduksi oksigen yang menghasilkan reaksi hidroksil (OH-)[5]. 

Jenis-jenis korosi sangat beragam, khususnya pada korosi lokal antara lain sumuran, celah dan 
exfoliation, reaksi katodik bertendensi terjadi pada lokasi yang mudah di terlihat oleh inspektor 
dibandingkan lokasi terjadinya reaksi anodik di karenakan sumber oksigen terjadi di atmosfir udara.  
Reaksi ini dapat menyebabkan peningkatan nilai pH secara lokal dimana reaksi ini terjadi[6], 
sehingga material cerdik di sistem pelapisan cat berkerja saat peningkatan nilai pH terjadi oleh reaksi 
katodik.  J.Zhang dan rekan-rekan memberikan penjelasan bahwa indikator perubahan warna pH 
telah digabung ke dalam pelapisan organik sebagai alat untuk menentukan rentang pH dimana dies 
florensecen digunakan di dalam uji mikroelektronik kendaraan untuk mendeteksi perubahan pH yang 
dihubungkan dengan korosi aluminium[7]. 

Lapisan pengikat (binder) menggunakan bahan dasar akrilik[7]. Cat akrilik merupakan cat 
bersifat kering cepat yang berisi subtansi polimer akrilik. Sifat cat akrilik ini adalah larut dalam media 
air, namun menjadi tahan air saat kering.  Material polimer akrilat merupakan sebuah grup polimer 
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pada bahan plastik.  Sifat fisik dari jenis polimer ini adalah berwarna transparan, tahan terhadap 
pecah dan elastis.  Polimer akrilat atau poliakrilat merupakan gabungan dari banyak monomer-
monomer akrilat. Monomer-monomer akrilat ini merupakan turunan dari asam akrilik seperti metil 
– methakrilat dimana satu vinil hidrogen dan hidrogen asam karbosilik yang keduanya diganti oleh 
grup metil dan akrilonitril pada grup asam karbosilik diganti oleh grup nitril.  

Investigasi menyelutuh mengenai sistem pelapisan berbahan dasar organik akrilik dengan 
penambahan tiga zat aditif material cerdik antara lain phenolphthalein (PP) dan 8-hydroxyquinoline 
(8-qh) sebagai indikator warna dan coumarin sebagai indikator flouresensi belum banyak dilakukan 
oleh para peneliti.  Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kinerja material 
PP, 8-qh dan coumarin sebagai sebagai indikator warna dan flouresensi yang diaplikasikan pada 
pelapisan cat berbahan dasar akrilik di lingkungan simulasi atmosfer klorida dan lapangan (2) 
menguraikan kemungkinan mekanisme tiga zat aditif bekerja di lapisan akrilik. 

 
Metodologi Penelitian  

Persiapan substrak yang akan di lapis. 
Sampel substrak yang akan dilapis adalah pelat baja karbon rendah.  Pelat tersebut dipotong 

dengan dimensi 7,5 cm x 15 cm x 0.2 cm. Kemudian permukaan logam tersebut dibersihkan secara 
mekanik dengan menggunakan pasir silika berukuran mesh -60 +80 melalui mesin sand blasting 
hingga permukaan bersih dan bebas karat. Setelah dilakukan proses tersebut, sampel harus 
dibersihkan dengan larutan aceton di dalam mesin ultrasonic cleaner. Sebelum dilakukan proses 
pelapisan, permukaan logam yang telah dibersihkan. 

Pelapisan cat akrilik 
Proses pencampuran dua bahan aditif dilakukan pada jenis cat akrilik dengan variasi 

konsentrasi senyawa indikator sebagai berikut  : (1). 0.01%, 0.1% & 1% PP; (2)0.01%, 0.1% & 1% 
coumarin ; (3). 0.01%,0.1% & 1% 8-hydroxyquinoline 

Proses pelapisan dari campuran aditif di atas dengan menggunakan kuas harus mempunyai 
kriteria ketebalan lapisan cat di atas nilai PA ,kemudian dibiarkan mengering di udara hingga 24 jam.  
Setelah kering sempurna, substrak baja yang telah dilapisi oleh cat akrilik yang telah diimbuhkan 
masing-masing aditif dimasukan ke dalam alat uji kabut garam berstandar ASTM B117-97 yang 
terlihat pada Gambar 3.  Standar ASTM B117-97 menyebutkan bahwa konsentrasi NaCl berkisar 
3,5% ; suhu 350C dan pH antara 6,5 – 7,2[8]. Waktu ekspos uji tersebut hingga 336 jam. Setelah 
ekspos, spesimen diangkat, dibersihkan dengan air distilasi dan dikeringkan. Pengamatan dalam 
penelitian ini dilakukan secara visual baik sebelum dan sesudah dengan menggunakan foto makro. 
Pengujian ini dilakukan pada sampel sebelum dan sesudah pengujian kabut garam. 
 
Hasil dan Pembahasan  

Permukaan spesimen sebelum ekspos 
Gambar 5a memperlihatkan morfologi permukaan baja setelah proses sand blast dengan 

ukuran pasir -60 +80.  Permukaan baja yang telah dipreparasi dilapisi  akrilik dengan waktu 
pengeringan di udara selama 24 jam terlihat pada Gambar 5b.  Lapisan akrilik ini tahan terhadap air. 
Pelapisan subtrak harus memperhatikan keadaan kekasaran permukaan subtrak. Kekasaran 
permukaan ini untuk meningkatkan daya adesif lapisan dan subtrak sehingga tidak mudah untuk 
terjadi pelepasan ( delaminasi) dan blistering akibat ruang antara subtrak dan lapisan.  

 

 

Gambar 5a. Morfologi permukaan baja setelah 
proses sand blasting 

Gambar 5b. Morfologi spesimen baja lapis akrilik 
tanpa pigmen putih
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Kinerja indikator pintar pada uji kabut garam  
Pada Tabel 1 memperlihatkan hasil pengujian kabut garam dengan variasi indikator PP, 

coumarin dan 8-qh hingga waktu ekspos 336 jam pada cat akrilik tanpa dan dengan pigmen putih.  
Pada cat akirilik tanpa pigmen, kinerja tiga indikator tersebut tidak terlihat di dua jam pertama. 
Selanjutnya, indikator coumarin bekerja pada konsentrasi 1% dimana lainnya belum terindikasi di 
waktu ekspos 4 jam.  Pada waktu ekpos 24 jam, indikator PP mulai bekerja di konsentrasi 0,1% dan 
1% disamping indikator 8-qh.  Pada rentang waktu ekspos 48 jam hingga 336 jam, dua indikator 
dengan tiga variasi konsentrasi (0,01%;0,1% dan 1%) memperlihat kinerja secara bersama.  Indikator 
8-qh tidak bekerja sama sekali hingga 336 jam walaupun penampakaan produk oksida karat Nampak 
tembus di permukaan lapisan cat akrilik pada konsentrasi 0,01% dan 0,1% kecuali 1% yang nampak 
hitam.  

 
Tabel 1. Data uji kabut garam dengan  waktu ekspos dengan variasi konsentrasi indikator 

PP,coumarin dan 8-qh (0.01%,0.1% dan 1%) pada cat akrilik. 

 
 

Pada cat akrilik berpigmen putih, Indikator PP, coumarin dan 8-qh tidak bekerja hingga 24 
jam namun indikator 8-qh bekerja menampakan warna hitam pada periode 24 jam. Indikator PP 
bekerja di rentang 48 jam hingga 336 jam pada konsentrasi 0.1% dan 1% kecuali indikator coumarin. 
Indikator 8-qh tetap konsisten bekerja hingga 336 jam pada konsentrasi minimal 1%. Pada Gambar 
7a terlihat bahwa pada semua konsentrasi PP tidak terlihat indikasi warna yang muncul di permukaan 
lapisan akrilik di 2 jam pertama sedangkan indikasi warna mulai muncul di konsentrasi 1% pada 
waktu ekspos 24 jam yang terlihat pada Gambar 7b.  Pada waktu ekspos 48 jam, warna jingga  
indikator PP muncul di permukaan di semua prosentase konsentrasi dimana sama pada waktu ekspos 
336 jam pada Gambar 7b. Seiring dengan bertambahnya waktu ekpos, prosentase area warna 
indikator bertambah dimana pada produk karat pada subtrak baja tembus ke permukaan lapisan 
akrilik.  Produk karat yang tembus ke luar berindikasi bahwa lapisan akrilik telah rusak sehingga 
lingkungan luar berupa kabut garam telah mempercepat terjadinya karat.  Berdasarkan hasil yang di 
atas, Penambahan 1% PP berindikasi memberikan sensitivitas atau kepekaan terhadap proses korosi 
yang terjadi dibawah lapisan akrilik. 
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Gambar 7a. Foto baja lapis akrilik berbagai variasi 
konsentrasi PP pada waktu ekspos 24 jam di ruang 
kabut garam 

Gambar 7b. Foto baja lapis akrilik berbagai variasi 
konsentrasi PP pada waktu ekspos 336 jam di ruang 
kabut garam

 

 

Gambar 8a. Foto baja lapis akrilik,  konsentrasi 1% 
coumarin, waktu ekspos 24 jam di ruang kabut 
garam 

Gambar 8b. Foto baja lapis akrilik,  konsentrasi 1% 
coumarin, waktu ekspos 336  jam di ruang kabut 
garam

 

 

Gambar 9a. Foto baja lapis akrilik berbagai variasi 
konsentrasi  8-qh pada waktu ekspos 48 jam di 
ruang kabut garam 

Gambar 9b. Foto baja lapis akrilik berbagai variasi 
konsentrasi PP pada waktu ekspos 336 jam di ruang 
kabut garam

 
Pada Gambar 8a terlihat bahwa indikator coumarin mulai bekerja pada paparan sinar ultra 

violet 320 nm di permukaan lapisan akirilik di 24 jam pertama sedangkan prosentase area pendaran 
semakin meningkatkan seiring meningkatnya waktu ekspos di 48 jam hingga 336 jam yang terlihat 
pada Gambar 8b.  Pada waktu ekspos 336 jam, produk karat mulai terbentuk dimana berindikasi 
bahwa lapisan akrilik telah rusak sehingga lingkungan luar berupa kabut garam telah mempercepat 
terjadinya karat, terlihat pada Gambar 8b.  Kondisi di atas sama dengan kondisi pada konsentrasi 
coumarin 0.01% dan 0.1% pada rentang waktu ekspos 48 jam hingga 336 jam.  Oleh karena itu, 
sensisitivitas senyawa coumarin bekerja pada waktu ekspos 24 jam di konsentrasi 1%. 

Pada Gambar 9a dan 9b memperlihatkan foto makro spesimen baja dilapis cat akrilik tanpa 
pigmen berbagai variasi konsentrasi 0,01%, 0,1% dan 1% 8-qh. Pada konsentrasi 1%, bercak-bercak 
hitam terlihat di permukaan lapis akrilik yang mengindikasikan indikator bekerja mendeteksi 
keberadaan potensi reaksi elektrokimia terjadi di bawah permukaan cat akrilik. Bercak-bercak 
tersebut akan melebar dan berganti dengan produk karat hitam seiiring dengan bertambahnya waktu 
ekpos hingga 336 jam.  



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

422 

 

Hubungan reaksi elektrokimia terhadap tiga indikator hasil uji 
Penampakan visual berupa warna jingga pada indikator PP, warna floresensi hijau pada 

indikator coumarin dan 8-hydroxyquinoline mengindikasikan adanya reaksi elektrokimia bekerja di 
bawah lapisan cat akrilik. Reaksi elektrokimia berupa reaksi sinergis anodik dan katodik di dalam 
elektrolit menghasilkan muatan (charge). Reaksi korosi di bawah lapisan terjadi ketika produk 
kelembaban (H2O) berpenetrasi ke dalam lapisan dikarenakan lapisan yang rusak dan preparasi yang 
tidak benar sehingga membentuk sel elektrokimia[9].  Keberadaan ion klorida (Cl-) akan 
mempercepat terjadinya reaksi elektrokimia dikarenakan ukuran ion yang kecil berpenetrasi kedalam 
lapisan yang rusak.  

 
Gambar 10. Skema sel elektrokimia di bawah lapisan cat. 

 
Pada Gambar 10 memperlihatkan bagan sel korosi di bawah lapisan cat pada substrak. Pada 

kondisi lingkungan netral, reaksi katodik mengalami reaksi reduksi dimana menghasilkan anion 
hidroksil (OH-) tepat di daerah retakan.  Adanya differensiasi oksigen dimana kadar oksigen tepat 
diretakan lebih besar dibandingkan di sekitar retakan serta adanya penetrasi kelembaban berupa uap 
air ke dalam antarmuka lapisan dan subtrak baja.  Lebih jauh lagi, anion klorida yang terkandung 
pada kabut garam juga mempercepat terjadinya reaksi korosi[10]. Daerah dimana reaksi reduksi 
terjadi menhasilkan anion hidroksil dengan meningkatnya nilai pH secara lokal[11].  Senyawa 
indikator PP bekerja di sekitar pH 10 dengan warna jingga[12]. Oleh karena itu, penambahan PP 
memberikan efek sensor warna terjadinya sel korosi.   Penambahan aditif PP antara 0.1% hingga 1 
% meningkatkan efek kepekaan indikator warna dibandingkan konsentrasi 0.01%. 

Pada Gambar 11 memperlihatkan reaksi hidroksilasi pada senyawa aromatik coumarin. Lebih 
jauh lagi, reaksi hidroksilasi merupakan reaksi kimia yang menghasilkan grup hidroksil (-OH) ke 
dalam senyawa organik[13]. Sumber terbentuknya grup hidroksil tersebut berasal dari reaksi sel 
korosi dimana reaksi reduksi terjadi.  Reaksi reduksi pada daerah katoda yang terlihat pada Gambar 
11 menghasilkan ion OH- bersifat basa. Sifat basa tersebut meningkatkan nilai pH.  Lebih jauh lagi, 
Gomes dan kawan kawan menjelaskan bahwa reaksi hidroksilasi tersebut mengubah gugus aromatik 
coumarin menjadi gugus aromatik hidrocoumarin dimana gugus aromatik yang berikatan dengan 
grup hidroksil menciptakan efek floresensi warna hijau saat dipapar dengan sinar ultraviolet[14]. 
Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian kabut garam kinerja gugus hidrocoumarin ini efektif 
mendeteksi dini reaksi korosi pada konsentrasi 1%  

 

 
Gambar 11. Reaksi hidroksilasi pada senyawa aromatik coumarin. 
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Gambar 12. Reaksi chelating logam pada senyawa komplek 8-qh. 

 
Chelating agent (chelant) adalah suatu senyawa yang terdiri dari dua atau lebih atom pendonor 

elektron yang dapat membentuk suatu ikatan koordinat dengan sebuah atom logam tunggal[15]. 
Senyawa 8-qh merupakan chelating agent yang bisa mengikat kation Fe dimana kation Fe berasal 
dari reaksi anodik (reaksi oksidasi) yang terlihat pada Gambar 12. Senyawa kompleks besi tersebut 
berwarna hitam sehingga sangat mudah dideteksi jika cat akrilik tanpa pigmen dibandingkan dengan 
pigmen. 

 
Kesimpulan  
1. Penambahan zat aditif  PP, coumarin dan 8-qh cukup efektif sebagai indikator korosi di lapisan 

akrilik. 
2. Reaksi reduksi pada daerah katoda memberikan kontribusi ion hidroksil (OH-) menginisiasi 

kerja senyawa indikator PP dan coumarin pada cat akrilik  
3. Reaksi oksidasi pada daerah anoda khususnya substrak baja karbon rendah memberikan 

kontribusi kation Fe berikatan dengan senyawa chelating (8-qh).  
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Abstrak 

Tekstur daging sapi dan kandungan zat-zat didalamnya, berpengaruh terhadap kualitas dan nilai jual dari 
suatu bahan makanan itu sendiri. Penentuan dan pemilihan cooling storage untuk proses pendistribusian 
merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kondisi dan tekstur daging sapi agar tidak mengalami 
peningkatan atau perkembangbiakan bakteri. Hal tersebut akan berpotensi merusak daging yang disebabkan 
oleh semakin meningkatnya mikroba atau bakteri yang ada. Temperatur didalam mobil boks pendingin 
seharusnya mencapai kondisi dan dalam waktu yang ditentukan yaitu -20°C agar mikroba atau bakteri 
tersebut tidak berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung beban pendingin, serta 
mensimulasikan kecepatan aliran udara dan distribusi temperatur menggunakan metode Computational 
Fluid Dynamic. Dari simulasi didapatkan hasil berupa distribusi laju aliran udara serta distribusi 
temperatur udara yang sesuai dengan yang diharapkan yaitu -20°C. Material Polystyrene dan Polyurethane 
digunakan sebagai material insulator serta dikombinasikan dengan posisi evaporator untuk mengetahui 
pengaruh distribusi temperatur yang terjadi.Hasil simulasi dibandingkan dengan hasil pengambilan data 
dilapangan, untuk memverifikasi desain pemodelan yang dibuat. Data hasil simulasi sesuai dengan data 
hasil pengukuran di lapangan, dan memberikan perbedaan maksimum 4,8%. 
 
Kata kunci: Computational Fluid Dynamic, distribusi temperatur udara, laju aliran udara, boks pendingin, 
Pendistribusian daging sapi. 

Pendahuluan  
Pada era globalisasi saat ini mobilisasi dalam bidang industri maupun bidang ritel pertanian 

sangat diperlukan bagi setiap pelaku usaha, untuk mendistribusikan produk jadi atau good product, 
dari produsen yang ditujukan ke pasar atau ritel, dalam hal ini produk hewani berupa daging segar. 
Oleh karena itu kendaraan boks pendingin atau cooling storage sangat dibutuhkan oleh beberapa 
pelaku usaha. Kemampuan kendaraan boks pendingin untuk menjaga dan mencapai temperatur yang 
dipersyaratkan sangatlah penting, karena setiap bahan makanan memiliki titik beku dan titik 
pertumbuhan bakteri yang berbeda-beda.  

Indonesia termasuk negara yang yang mempunyai iklim tropis dan curah hujan yang tingggi 
serta paparan atau raidasi panas matahari yang menyebabkan temperatur lingkungan menjadi tinggi. 
Temperatur tinggi tersebut berpotensi menumbuhkan atau berkembang biaknya bakteri secara cepat, 
dan mudah mengalami pembusukan dalam waktu yang singkat, sehingga sangat rentan terhadap 
produk hewani seperti daging sapi.Semakin majunya peralatan simulasi dewasa ini dapat membantu 
proses engineering yang dilakukan peneliti, sehingga simulasi dapat dilakukan tanpa membuat atau 
mesimulasikan peralatan pendingin dengan proses pabrikasi dalam perbandingan 1:1.  

 
Studi  Pustaka 

Secara umum sistem pendingin adalah sistem yang menjadikan temperatur suatu ruangan 
dibawah temperatur sekelilingnya. Sedangkan pengkondisian udara dapat diartikan sebagai salah 
satu proses perlakuan terhadap udara untuk menciptakan keadaan temperatur yang terkendali dalam 
suatu ruangan[1]. 

Computational Fluid Dynamics atau yang sering disebut dengan CFD, merupakan suatu 
sistem analisa yang melibatkan aliran fluida, perpindahan kalor dan fenomena-fenomena yang terkait 
di dalamnya seperti reaksi kimia yang dilakukan dengan simulasi berbasis komputer. Versteg, 2015 
menyatakan bahwa dengan menggunakan CFD, hasil penelitian atau output dari analisa fluida serta 
laju distribusi temperatur tidak memerlukan konfirmasi pengujian secara langsung atau aktual, 
melainkan dapat terlebih dahulu membuat model dan selanjutnya dapat dilakukan proses analisa 
simulasi dengan komputerisasi [2]. 
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Untuk dapat dilakukan analisa. Metode simulasi memiliki 3 elemen utama, yaitu Pre-
Prosesor, Solver dan Post processor. Perhitungan beban pendingin pada sistem pendingin boks 
pendingin, akan diperhitungkan berdasarkan sumber beban sebagai berikut: 

a. Berdasarkan laju perpindahan panas secara konduksi dari dinding boks pendingin (Wall gain 
load) 

b. Berdasarkan beban pendingin dari produk yaitu dari daging sapi. 

 
Beban Konduksi melalui dinding boks pendingin 

Perhitungan beban pendingin ini menggunakan refrensi buku yang talah ditulis oleh Roy J. 
Dossat, 1981[3]. Di dalam perhitungan beban pada dinding (Q), digunakan persamaan: 
 

Q = U .a . ∆T + safety factor (10%)        (1) 

Dimana, 
Q  : Kalor yang masuk kedalam kabin melalui dinding boks, Watt 
U  : Koefisien perpindahan panas keseluruhan, W/m²K. 
∆T  : Perbedaan Temperatur melalui dinding boks, K 
A : Luas penampang, m² 

Nilai U atau koefisien perpindahan panas pada persamaan dapat dicari menggunakan 
persamaan berikut[3]:  

 

	
	

         (2) 

 
Dimana, 
U : Koefisien perpindahan kalor menyeluruh W/m²K 
K1 : Konduktivitas bahan 1, W/m.K 
K2 : Konduktivitas bahan 2, W/m.K 
X : Tebal lapisan bahan, m 
f1 : Koefisien konveksi dinding dalam. Diasumsikan 9,37 W/m²K (Roy J Dossat 1981) 
f2 : Koefisien konveksi dinding luar. Diasumsikan 22,7 W/m²K (Roy J Dossat 1981) 

Beban Produk (Product Load) 
Untuk memperhitungkan beban produk, sehingga dapat menggunakan persamaan, [3]: 
 

. .∆

.
            (3) 

Dimana, 
Q  : Beban Pendingin (W) 
m  : Masa Produk (kg) 
Cp  : Kalor spesifik produk (kJ/kg.K) 
∆T  : perbedaan temperatur awal dan akhir (K) 
n  : Chilling time (s) 

 

Beban Total 
Untuk mengetahui beban total antara beban konduksi melalui dinding (wall gain 

load).Dengan menggunakan persamaan berikut (Roy J. Dossat, 1981): 
Qtotal = Qdinding + Qproduk + safety factor (10%)       (4) 
 
 

 



   ISSN: 2355-925X 

e-ISSN: 2622-7533 SNTI VI-2018 Universitas Trisakti    

427 

 

Metodelogi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian. 

Penelitian dilakukan dengan proses awal pengukuran langsung terhadap temperatur boks 
pendingin dan dilakukan proses simulasi untuk memverifikasi hasil pengukuran dan desain boks 
pendingin. Dalam proses simulasi dikombinasikan menggunakan dua material insulator yang 
berbeda yaitu material Polystyrene (PS) danPolyurethane (PU), dan posisi evaporator yang efektif 
untuk mendapatkan temperatur yang diinginkan didalam boks (-20˚C). Dalam penelitian ini juga 
dilakukan perbandingan dari hasil kalkulasi nilai koefisien panas menyeluruh (U) dan beban 
pendingin (Q) yang diterima oleh sistem pendingin. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Pengukuran langsung (eksperimen) dilakukan untuk pengambilan data temperatur pada sisi 
atau 5 titik ruang boks pendingin untuk mendapatkan nilai temperatur pada setiap titik atau sisi boks 
tersebut [5]. Koordinat pengambilan titik pengukuran pada boks dapat dilihat pada Tabel 1. Alat ukur 
yang digunakan yaitu thermocoupledan alat bantu pengambilan time table dengan meggunakan data 
logger. 

Tabel 1. Koordinat titik pengambilan data temperatur 
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Pengambilan data temperatur dilakukan mobil boks pada kondisi idle, dengan kecepatan aliran 
fluida pada blower yaitu 3,6 m/s. dengan kondisi aliran Transien selama 6457 S.   

Setelah dilakukan peroses perhitungan menggunakan persamaan yang telah ditentukan 
berdasarkan nilai konduktivitas termal (k)pada material Polystyrene (PS) 0,22 W/m.K, dan 
Polyurethane (PU) 0,19 W/m.K [4]. maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 1: 

 
Tabel 2. Hasil perhitungan beban pendingin 

 

Terlihat pada Tabel 2 nilai U(PU)<U(PS), Q(PU)<Q(PS), Qtot(PU)<Qtot(PS).Hasil 
perbandingan antara pengukuran temperatur boks pendingin daging aktual di lapangan dengan hasil 
simulasi CFD dengan mengkombinasikan posisi evaporator (Posisi 1 dan 2) dan jenis material 
(Polystyrene dan Polyurethane), dengan kondisi transien dan waktu pendinginan dalam boks 
pendingin selama 6457 S. 
 
Tabel 3. Hasil perbandingan posisi 1 dan  
      kondisi statis dengan material PS 

 
Gambar 2. Grafik pengukuran & simulasi. 

 
Pada titik pengukuran 1 s.d 5, Tabel 3 dan Gambar 2 merupakan pengukuran dan simulasi 

pada kondisi mobil boks statis, dan posisi evaporator pada posisi 1 dengan material dinding boks 
yaitu Polystyrene. Terdapat perbedaan nilai temperatur dari pengukuran langsung dan nilai 
temperatur hasil simulasi (∆) yaitu sekitar  4,8%. 

 
Tabel 4.Hasil perbandingan posisi 2 dan 
      kondisi statis dengan material PS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Grafik pengukuran & simulasi 

Variabel Polystyrene (PS) Polyurethane (PU)
Persamaan yang 
digunakan

U (W/m²K) 1,77 1,05 2

Q (W) 0,665 0,617 1

Qtot (kW) 27,93 27,88 4

No titik Posisi X Y Z Pengukuran Simulasi ∆ (%)

1 Evaporator Out 0.663385 1.355 -1.07 253 253 0

2 Blower Out 0.66385 1.56 -0.97 256 254,311 1,69

3 Cabin 1 0.29 1.56 -1.05 256,4 254,412 1,99

4 Cabin 2 1.298 0.8775 -0.57946 255,8 256,518 0,71

5 Ambient 119.639 175.251 -115.996 302,8 298 4,8

No 
titik

Posisi X Y Z Pengukuran Simulasi ∆ (%)

1
Evaporator 
Out 

0,825 0,8775 ‐0,955 253 253 0

2 Blower Out 1,05 0,8775 ‐0,935 256 254,317 1,7

3 Cabin 1 1,02 1,22 ‐1,01 256,4 254,322 2,1

4 Cabin 2 1,298 0,8775 ‐0,57946 255,8 256,352 0,5

5 Ambient 0,1196 0,1752 ‐1,1599 302,8 298 4,8
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Tabel 4 dan Gambar 3memperlihatkan temperatur pada posisi evaporator pada posisi 2, 
kondisi statis, dan menggunakan material PS.Hasil simulasi yang diperoleh memberikan kesesuaian 
nilai dengan data pengukuran langsung dengan perbedaan maksimum 4,8%. 

Tabel 5 dan 6 memperlihatkan perbandingan antara 2 data simulasi dan data pengukuran untuk 
posisi evaporator pada posisi 1 dan 2 menggunakan material PU dan PS.Pada penggunaan material 
PU kesesuaian antara data simulasi dengan data pengukuran langsung yang lebih signifikan, dengan 
perbedaan maksimal sebesar 1,55%. 

 
Tabel 5. Perbandingan hasil pengukuran dan simulasi CFD pada material PU dan PS pada 

posisiEvaporator 1 

 

 
Tabel 6. Perbandingan hasil pengukuran dan simulasi CFD pada material PU dan PS 

pada posisi evaporator 2 

 

 
Simulasi distribusi temperatur terhadap laju kecepatan fluida dengan CFD 

Gambar 4 memperlihatkan streamline pada kedua posisi evaporator dengan menggunakan 
kecepatan aliran fluida yang sama 3,6 m/s. Terlihat bahwa posisi 1 memiliki streamline fluida yang 
lebih teratur dan terdistribusi pada seluruh sisi boks pendingin. 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perbandingan streamline pada posisi evaporator 1 dan 2. 

No titik Posisi X Y Z Pengukuran Simulasi PS (Statis) Simulasi PU (Statis) ∆ %

1 Evaporator Out 0.663385 1.355 -1.07 253 253 253 0

2 Blower Out 0.66385 1.56 -0.97 256 254,311 253,762 0,55

3 Cabin 1 0.29 1.56 -1.05 256,4 254,412 253,825 0,59

4 Cabin 2 1.298 0.8775 -0.57946 255,8 256,518 254,964 1,55

5 Ambient 119.639 175.251 -115.996 302,8 298 298 0

No 
titik

Posisi X Y Z Pengukuran Simulasi1 (PS) Simulasi 2 (PU) ∆ %

1
Evaporator 
Out 

0,825 0,8775 ‐0,955 253 253 253 0

2 Blower Out 1,05 0,8775 ‐0,935 256 254,317 253,758 0,56

3 Cabin 1 1,02 1,22 ‐1,01 256,4 254,322 253,724 0,60

4 Cabin 2 1,298 0,8775 ‐0,57946 255,8 256,352 254,876 1,48

5 Ambient 0,1196 0,1752 ‐1,1599 302,8 298 298 0
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Pada simulasi ini menggunakan laju kecepatan fluida sebesar3,6 m/s sesuai dengan hasil 
pengukuan, terlihat pada Gambar 5, merupakan hasil simulasi CFD untuk mengetahui distribusi 
temperatur dengan 2 posisi evaporator yang berbeda: 

 

 

Gambar 5. Perbandingan distribusi temperatur pada posisi evaporator 1&2. 

Terlihat pada Gambar 5, memberikan nilai distribusi paling optimum adalah posisi 1 untuk 
evaporator. Hal ini dikarenakan distribusi temperatur pada ruangan boks pendingin lebih merata pada 
setiap sisi ruang boks pendingin tersebut. 

Setelah dilakukan simulasi CFD dengan menggunakan dua material insulator boks pendingin 
yang berbeda dan dengan memperhatikan nilai konduktivitas termal, density dan specific heat, dari 
masing-masing material, maka dapat diketahui dari Gambar 6, nilai distribusi temperatur optimum 
adalah pada penggunaan material polyurethane (PU). 

 

 

Gambar 6. Perbandingan distribusi temperatur dari jenis material insulator PU dan PS 

 

Posisi 1 Posisi 2 
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Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 
1. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai beban pendingin Q dan koefisien pepindahan 

kalor keseluruhan (U), sebagai berikutU(PU) < U(PS), Q(PU)<Q(PS), Qtot(PU) <Qtot(PS). 
2. Perbandingan antara data hasil pengukuran langsung (eksperimen) dengan hasil simulasi 

memiliki kesesuaian nilai yang signifikan. 
3. Dilihat dari hasil simulasi, distribusi temperatur, pada evaporator posisi 1 merupakan posisi 

yang paling optimum. 
4. Dilihat dari hasil simulasi, penggunaan material Polystyrene merupakan material paling 

efektif karena nilai laju perpindahan panas yang rendah. 
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Abstrak  

Pipa baja merupakan salah satu produk turunan dari baja yang dikategorikan sebagai industri hilir yang 
banyak digunakan baik untuk aplikasi struktural maupun media pengaliran. Permasalahan yang sering 
terjadi pada mesin perata (flattening) pelat tersebut adalah tidak ratanya (unflat) pelat baja saat proses 
pembuatan pipa baja. Kerataan pelat baja sangatlah penting karena berpengaruh terhadap pembentukan 
profile pipa. Mesin perata (flattening) pelat adalah mesin yang berfungsi untuk meratakan (flat) lembaran 
pelat baja. Rolling adalah suatu proses deformasi dengan ketebalan dari benda kerja direduksi (dikurangi) 
menggunakan gaya tekan dengan menggunakan dua buah rol atau lebih. Perancangan ini dilakukan 
menggunakan metoda VDI 2221 dengan tahapan: klasifikasi tugas, perancangan konsep, perancangan 
wujud, perancangan detail. Penyusunan Daftar Kehendak berisi persyaratan kemampuan (performa) dan 
sifat-sifat yang harus dimiliki oleh mesin rol yang dirancang. Dalam mempersiapkan daftar spesifikasi ini 
tindakan yang dilakukan adalah menerima semua hal yang termasuk dalam permintaan (demand) dan 
keinginan (wishes). Kemudian demand dan wishes tadi akan dikelompokan dan dipisah-pisahkan dalam 
klasifikasi perancangan. Berdasarkan syarat tadi dibuatlah matriks spesifikasi perancangan mesin rol 
perata pelat baja beserta tingkat kebutuhannya, dilanjutkan dengan membuat struktur fungsi secara 
kesuluruhan, dengan menterjemahkannya menjadi matriks prinsip solusi. Matriks ini terdiri dari beberapa 
komponen utama mesin rol yang dirancang, jumlah alternatif pada masing-masing kolom Langkah 
berikutnya adalah menilai varian tersebut, hal ini penting untuk mengetahui varian mana yang terbaik dan 
paling sesuai dengan spesifikasi. Tulisan ini menentukan varian solusi terbaik perancangan berdasarkan 
parameter matriks morfologi yang telah dibuat, varian solusi terbaik bernilai7,45. 
Kata kunci: pipa baja, perata pipa, VDI 2221, matriks morfologi, vatian solusi 
 
Pendahuluan 

Proses pengerolan merupakan salah satu proses manufaktur yang sangat berperan dalam 
pembuatan produk manufaktur diantaranya manufaktur pipa baja. Zaman sekarang, keberadaan pipa 
sangat dibutuhkan baik untuk saluran air, saluran gas, saluran minyak, tiang konstruksi dan sarana-
sarana lain yang dewasa ini banyak didirikan dan dibangun[2]. Pipa baja merupakan salah satu produk 
turunan dari baja yang dikategorikan sebagai industri hilir yang banyak digunakan baik untuk 
aplikasi struktural maupun sebagai media pengaliran.    

Dalam perancangan sebuah mesin rol diperlukan metode yang sistematis sehingga diharapkan 
akan diperoleh masin rol yang optimal dan efisien. Pada makalah ini akan dibahas proses pemilihan 
varian solusi terbaik setelah sebelumnya ditentukan matriks morfologi untuk perancangan mesin ini. 
Sesuai dengan metode perancangan VDI 2221yang di jabarkan oleh Pahl – Beitz[5].    

 
Studi Pustaka  
Metode VDI 2221  

VDI 2221 (Verein Deutscher Ingenieure 2221) adalah “Pendekatan sistematik terhadap design 
untuk sistem teknik dan produk teknik” (Systematic Approach To The Design Of Technical System 
And Product) yang dijabarkan oleh G. Pahl dan W. Beitz[5].  

Dalam tulisan ini menjelaskan, menjabarkan dan menerapkan metode VDI 2221 dalam 
perancangan mesin rol perata material pelat baja sebagai bahan baku pipa. Langkah umum yang 
digunakan dalam metode VDI 2221 dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Langkah umum VDI 2221 [5] 

  
Proses perancangan dengan metode VDI 2221 dibagi dalam tahapan yaitu:  

a) Klasifikasi Tugas (Clasification  of the task)  
b) Perancangan Konsep (Conseptual Design)  
c) Perancangan Wujud (Embodiment Design)  
d) Perancangan Detail (Detail Design)  

 
Klasifikasi Tugas   

Klasifikasi tugas meliputi pengumpulan informasi tentang permasalahan serta 
mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai solusi akhir. Informasi ini 
merupakan acuan penyusunan spesifikasi yang berisi persyaratan yang diharapkan dipenuhi oleh 
konsep yang sedang dibuat. Hal ini yang perlu diperhatikan untuk membedakan sebuah persyaratan 
merupakan sebagai suatu tuntutan (demand) atau keingninan (wishes). Kumpulan dari keduanya 
(demand dan wishes) merupakan daftar kehendak dari sebuah perancangan  

Demand adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap kondisi, dengan kata lain apabila 
syarat ini tidak dipenuhi, maka perancangan dianggap tidak benar. Wishes adalah persyaratan yang 
diinginkan apabila memungkinkan. Untuk mempermudah penyusunan spesifikasi, dapat dilakukan 
dengan meninjau aspek-aspek tertentu, seperti aspek geometri, kinematika, gaya, energi, dan aspek 
yang lainnya. Selanjutnya dari aspek tersebut dapat diuraikan syarat-syarat yang diperlukan untuk 
membuat daftar spesifikasinya.  
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Perancangan Konsep  
Perancangan konsep membahas gambaran perancangan, pembuatan struktur fungsi, pencarian 

dan kombinasi prinsip solusi, pemilihan kombinasi yang sesuai, pembuatan varian konsep, serta 
evaluasi. Perancangan konsep (conceptual design) meliputi.  

1. Gambaran Perancangan (Abstraksi), bertujuan untuk  mengetahui masalah utama yang 
dihadapi dalam perancangan. Prinsipnya adalah mengabaikan hal-hal yang bersifat khusus dan 
memberikan penekanan pada hal-hal yang bersifat umum dan esensial. Dengan demikian 
daftar spesifikasi yang sudah dibuat dianalisa dan dihubungkan dengan fungsi yang diinginkan 
serta kendala yang ada.  

2. Pembuatan Struktur Fungsi, secara keseluruhan dibuat untuk menggambarkan dengan baik 
diagram yang menghubungkan antara input dan output berupa aliran energi, material dan 
sinyal pada mesin yang dirancang. Biasanya struktur fungsi terdiri dari beberapa struktur sub-
fungsi. 
 
Daftar Kehendak (spesifikasi) adalah daftar persyaratan kemampuan (performa) dan sifat-sifat 

yang harus dimiliki oleh alat yang akan dirancang. Dalam mempersiapkan daftar spesifikasi ini 
tindakan yang dilakukan adalah menerima semua hal yang termasuk dalam permintaan (demand) 
dan keinginan (wishes). Kemudian demand dan wishes tadi akan dikelompokan dan dipisah-pisahkan 
dalam klasifikasi perancangan. Berikut ini daftar kehendak dalam pembuatan mesin rol perata 
material pelat baja sebagai bahan baku pipa: 
 

 Pengoperasian dapat dilakukan oleh satu orang saja.  
 Penggunaan material yang mudah di dapatkan di pasaran seperti (carbon steel SS 400).  
 Disain simpel  
 Aman dan mudah dalam pengoperasian.  
 Tidak perlu skill khusus dalam pengoperasiannya  
 Mudah dalam perawatan dan bisa dibongkar pasang.  
 Tidak menimbulkan polusi dan ramah lingkungan.  
 Tidak memerlukan tempat yang luas  
 Dimensi mesin P 1750[mm] x L 1790[mm] x T 1600[mm]  

 
Berdasarkan syarat diatas (tabel dibawah ini), maka dibuatlah matriks spesifikasi perancangan 

mesin rol perata pelat baja beserta tingkat kebutuhannya. Selain itu tabel dibawah dapat menjadi 
acuan utama untuk pembebanan nilai mutu pada setiap rancangan varian solusi. Dengan demikian 
nilai tertinggi adalah nilai yang sesuai dengan spesifikasi rancangan. 

 
Prinsip Solusi  

Berdasarkan tabel diatas, maka dibuatlah struktur fungsi secara kesuluruhan, dengan 
menterjemahkannya menjadi matriks prinsip solusi. Matriks ini terdiri dari beberapa komponen 
utama mesin rol yang dirancang, jumlah alternatif pada masing-masing kolom yang dibuat sebanyak 
mungkin. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita membuat sebanyak mungkin varian solusi. Pada 
gambar di bawah adalah matriks prinsip solusi mesin rol perata plat. Secara umum prinsip solusi 
penulis bagi menjadi beberapa bagian berdasarkan fungsinya menjadi (lihat Gambar 2): 

 
1. Rangka alas bed, merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat dudukan 

komponen-komponen lainnya.  
2. Rangka press atas, merupakan komponen yang berfungsi untuk menekan atau press pelat 

baja.  
3. Penggerak, merupakan komponen yang berfungsi untuk menggerakan mesin rol 
4. Mekanisme pressing, berfungsi untuk menekan press atas dan bawah   
5. Transmisi, merupakan komponen yang meneruskan tenaga  
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Tabel 1. Spesifikasi perancangan mesin rol perata pelat baja sebagai bahan baku pipa. 
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Gambar 2. Prinsip solusi mesin rol perata plat 

 
Berdasarkan gambar diatas maka penulis dapat melanjutkan rancangan mesin rol plat untuk 

disesuaikan dengan spesifikasi yang sudah dibuat diatas. Berdasarkan spesifikasi diatas didapat 5 
buah varian solusi dengan beberapa kombinasi. Dari sejumlah kombinasi ini akan dipilih kombinasi 
terbaik yang akan digunakan sebagai konsep perancangan mesin rol perata pelat baja. Kombinasi 
varian solusi dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Penilaian varian solusi  

Setelah didapat beberapa varian solusi, langkah berikutnya adalaha menilai varian tersebut. 
Hal ini penting untuk mengetahui varian mana yang terbaik dan paling sesuai dengan spesifikasi. 
Dengan menggunakan format penilaian seperti tabel dibawah ini, maka bobot tiap varian adalah:  

Varian 1= 7,45 
Varian 2= 6,99 
Varian 3= 6,66 
Varian 4= 6,17 
Varian 5= 6,24 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka varian 1 paling memenuhi syarat. 
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Tabel 1. Varian solusi konsep perancangan mesin rol perata pelat baja  

 
Keterangan: 

Varian 1: 1A-2B-3C-4D-5C  
Varian 2: 1B-2A-3B-4B-5A  
Varian 3: 1C-2C-3B-4B-5A  
Varian 4: 1A-2D-3C-4D-5D 
Varian 5: 1A-2D-3A-4E-5E   

 
Tabel 2. Bobot varian sesuai spesifikasi 
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Kesimpulan  
Dapat disimpulkan bahwa perancangan mesin rol pelat dengan menggunakan VDI 2221 

menghasilkan beberapa alternatif varian solusi dan yang terbaik varian solusi 1 dengan nilai 7,45. 
Dengan nilai ini dapat dipakai sebagai acuan untuk membuat tahapan selanjutnya pada perancangan.  
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