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ABSTRAK 

 

CV. Meubel Makmur Sejahtera memproduksi dan menjual mebel  keperluan rumah tangga, perkantoran 

dan industri. Meningkatnya kebutuhan pasar produk furniture dan keterbatasan gudang bahan baku 

membuat perusahaan harus bisa membuat perencanaan kebutuhan bahan baku yang optimal agar bahan 

baku habis sesuai rencana, sehingga sedikit bahan baku yang ada di gudang persediaan. Perusahaan 

dihadapkan pada pertimbangan antara kemampuan kapasitas produksi dengan permintaan dari konsumen, 

sehingga kestabilan produksi perusahaan dapat dijaga. Tujuan penelitian adalah merencanakan kebutuhan 

bahan baku untuk meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan dengan mengunakan beberapa metode 

yaitu metode Lot for Lot (LFL), metode Economic Order Quantity (EOQ), metode Periode Order Quantity 

(POQ) dan metode Fixed Order Quantity (FOQ). Dengan perencanaan kebutuhan kapasitas ini diharapkan 

dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukan metode yang 

paling optimal yang digunakan dengan biaya yang paling minimal adalah metode Period Order Quantity  

yaitu dengan total biaya yang digunakan sebesar Rp 203.380,00. 

 
Kata kunci, : EOQ, FOQ, LFL, POQ 

 

1. Pendahuluan  

CV. Meubel Makmur Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan 

penjualan mebel keperluan rumah tangga dan perkantoran dan  industri. Perusahaan memproduksi 

pesanan berdasarkan  pesanan dari pihak konsumen, dan menyediakan produk jadi tanpa 

pesanan.  Meningkatnya kebutuhan pasar akan produk furniture dan keterbatasan gudang bahan 

baku membuat perusahaan harus bisa membuat perencanaan kebutuhan bahan baku yang optimal 

agar bahan baku  habis sesuai rencana sehingga sedikit bahan baku yang ada di gudang 

persediaan. Perusahaan menghadapi masalah dalam mempertimbangan antara kemampuan 

kapasitas produksi harus disesuaikan dengan permintaan dari konsumen, sehingga kestabilan 

produksi dalam perusahaan dapat dijaga. Untuk itu perlu dibuat berdasarkan target penjualan yang 

dapat dilakukan. Permasalahan perusahaan adalah bagaimana perencanaan kebutuhan material di 

sejumlah pemasok bagi perusahaan yang mencakup bahan baku apa saja, berapa banyak, dan 

kapan tersedianya untuk membuat kursi bambu panjang. Dengan permasalahan seperti tersebut, 

maka penelitian mempunyai tujuan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku untuk pembuatan 

komponen produk kursi bambu panjang dan menentukan perbandingan besarnya biaya 

perencanaan kebutuhan bahan baku produk. Dengan perencanaan dapat menentukan kebutuhan 

material atau komponen pada saat yang tepat, kapan suatu jenis material atau komponen harus 

tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan untuk menjaga keterlambatan dalam proses dan 

memenuhi target sesuai permintaan. Ukuran lot yang tepat dalam perhitungan Material 

Requirement Planning mampu menghemat biaya persediaan perusahaan.(Khikmawati. et all., 

2017) 

 

2.   Metode 

Proses penentuan ukuran lot merupakan proses yang sangat penting karena pemilihan teknik 

ukuran lot akan mempengaruhi keefektifan sistem MRP secara keseluruhan. Oleh sebab itu teknik 

lot sizing dengan pendekatan level by level masih tetap digunakan dalam menentuka kuantitas 

pemesanan dalam MRP (Teguh Baroto, 2008: 155). Tahapan dalam penelitian dalam 
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menyelesaikan permasalahan adalah melakukan peramalan mencakup proses tahapan peramalan 

dan  pemilihan metode terbaik. Kemudian penentuan jadwal induk produksi yang hasilnya 

diperoleh dari hasil peramalan terpilih. Dilanjutkan dengan perhitungan perencanaan kebutuhan 

material, setelah itu baru dilakukan perhitungan Lot Sizing Yang Optimal dalam penelitian ini 

membandingkan 4 metode yaitu : Economic Order Quantity (EOQ), Lot For Lot (LFL), Period 

Order Quantity (POQ), dan Fixed Order Quantity (FOQ). (Kusuma, 2001)  

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Data permintaan kursi bambu panjang diperoleh dari laporan bulanan hasil penjualan dari 

bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2013, datanya dapat dilihat pada tabel 3.1 adalah 

sebagai berikut : 
Tabel 3.1.Data Permintaan Kursi Bambu Panjang Periode Januari 2012 – Desember 2013 

Bulan Tahun Data Penjualan 

Januari 2012 1200 

Februari 2012 1460 

Maret 2012 1850 

April 2012 900 

Mei 2012 1250 

Juni 2012 1530 

Juli 2012 1740 

Agustus 2012 1000 

September 2012 1430 

Oktober 2012 800 

November 2012 1300 

Desember 2012 1500 

Januari 2013 1110 

Februari 2013 1120 

Maret 2013 1580 

April 2013 1740 

Mei 2013 1230 

Juni 2013 1420 

Juli 2013 1540 

Agustus 2013 1940 

September 2013 2100 

Oktober 2013 1920 

November 2013 1830 

Desember 2013 1730 

Rata – rata Permintaan/bulan 1468 

(Sumber : CV. Makmur Sejahtera) 

 

Data struktur produk berisi mengenai komponen-komponen penyusun perakitan kursi bambu 

panjang. Komponen diidentifikasikan menurut kelompok dan urutannya. Identifikasi untuk 

masing-masing komponen penyusun kursi bambu dapat dilihat pada tabel 3.2 adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.2. Data Struktur Produk Kursi Bambu Panjang 

No Komponen Bahan 
Jumlah 

(unit) 
Keterangan 

1 

Kaki 

Depan 

Bambu 

2 Produksi 

2 

Kaki 

Belakang 

Bambu 

2 Produksi 

3 

Penyangga 

Dudukan 

Bambu 

2 Produksi 

4 

Daun 

Dudukan 

Bambu 

2 Produksi 

5 Dudukan Bambu 2 Produksi 

6 

Penyangga 

Sandaran 

Bambu 

2 Produksi 

7 

Daun 

Sandaran 

Bambu 

2 Produksi 

8 Sandaran Bambu 2 Produksi 

9 Galar Bambu 3 Produksi 

10 Isi Bambu 2 Produksi 

(Sumber : CV. Makmur Sejahtera) 

 

Adapun ukuran komponen-komponen kursi bambu panjang adalah sebagai berikut :  
Tabel 3.3.Volume Komponen Kursi Bambu  panjang. 

No Komponen Bahan Jumlah 

Panjang 

(Cm) 

Diameter 

(Cm) 

Luas 

(Cm²) 

Volume 

(Cm³) 

1 

Kaki 

Depan Bambu 2 70 10 78.5 5495 

2 

Kaki 

Belakang Bambu 2 70 10 78.5 5495 

3 

Penyangga 

Dudukan Bambu 2 45 10 78.5 3532.5 

4 

Daun 

Dudukan Bambu 2 55 10 78.5 4317.5 

5 Dudukan Bambu 2 175 10 78.5 13737.5 

6 

Penyangga 

Sandaran Bambu 2 50 10 78.5 3925 

7 

Daun 

Sandaran Bambu 2 50 10 78.5 3925 

8 Sandaran Bambu 2 175 10 78.5 13737.5 

9 Galar Bambu 3 175 10 78.5 13737.5 

10 Isi Bambu 2 50 10 78.5 3925 

(Sumber : CV. Makmur Sejahtera) 
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Lead time untuk masing-masing komponen dihitung dari awal pemesanan sampai bahan baku 

tiba  ditambah dengan lamanya proses pengerjaan sampai komponen siap pakai.  
Tabel 3.4. Data Lead Time Produk kursi bambu panjang 

No Komponen Lead Time (Minggu) 

1 Kaki Depan 1 

2 Kaki Belakang 1 

3 Penyangga Dudukan 1 

4 Daun Dudukan 1 

5 Dudukan 1 

6 Penyangga Sandaran 1 

7 Daun Sandaran 1 

8 Sandaran 1 

9 Galar 1 

10 Isi 1 

(Sumber : CV. Makmur Sejahtera) 

 

Permintaan produk akan dilakukan proses peramalan guna memprediksi untuk periode yang 

akan dating (Astana, N.Y, 2007). 

 Langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut : 

1. Menganalisis data dengan cara memplotkan data sehingga dapat diketahui pola data yang 

dihasilkan. 

2. menentukan metode peramalan yang digunakan sesuai dengan pola data yang terbentuk. 

3. Memproyeksikan data lalu dengan menggunakan metode yang sesuai. 

Plot data volume penjualan (permintaan) produk kursi bambu panjang dari bulan Januari 2012 

sampai Desember 2013 dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut : 

Gambar 3.1 Pola data Penjualan Januari 2012 – Desember 2013 

Dari perhitungan menggunakan program Excel OM diperoleh nilai MAD dan MSE sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5. Nilai MAD dan MSE Peramalan menggunakan Program Exel OM 

Jenis Peramalan MAD MSE 

Moving Average 161 38,778 

Weighted Moving Average 335 161,857 

Exponential Smooting 372 195,878 

Regression Linier 240 87,896 

Decomposition 240 87,896 
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Maka metode yang terpilih adalah metode Moving Average, karena metode peramalan 

tersebut yang hasilnya memiliki tingkat kesalahan (MAD) terkecil serta mendekati peramalan 

yang paling optimal. Untuk produk kursi bambu panjang adalah MAD yang terkecil adalah 161,  

maka untuk memilih yang paling optimal dengan melihat MSD yang terkecil yaitu 38.778. 

Hasil peramalan periode yang akan datang adalah konstan. Oleh karena itu, produksi tidak 

perlu berlebihan, kecuali adanya pemesanan, karena dikuatirkan akan kelebihan produksi. 
Tabel 3.6. Jadwal Induk Produksi Kursi Bambu Panjang Untuk 3 Bulan kedepan 

Periode 
Periode (mingguan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kursi Bambu panjang 

(unit) 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

 

Metode MRP merupakan metode perencanaan dan pengendalian pesanan dan persediaan 

untuk item-item dependent demand (item-item dependent demand yaitu bahan baku, part, 

subassemblies dan assemblies) yang semuanya disebut Manufacturing Inventory. (Vincent, 

2001). 

Perencanaan kebutuhan bahan baku ini dilakukan dengan perhitungan manual menggunakan 

metode Material Requirement Planning, Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 3.7. Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Komponen Kursi Bambu Panjang (Dalam Unit) 

Komponen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Kaki Depan 0 144 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2058 

Kaki 

Belakang 0 164 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2078 

Penyangga 

Dudukan 0 154 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2068 

Daun 

Dudukan 0 159 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2073 

Dudukan 0 159 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2073 

Penyangga 

Sandaran 0 154 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2068 

Daun 

Sandaran 0 159 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2073 

Sandaran 0 159 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2073 

Galar 0 246 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 3117 

Isi 0 144 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2058 

 

Perencanaan kapasitas adalah fungsi yang menentukan tingkat kapasitas yang dibutuhkan 

untuk mencapai produksi yang dijadwalkan, yaitu dengan membandingkannya dengan kapasitas 

yang diperoleh dan penyesuaian perencanaan serta tingkat kapasitas yang diperoleh dan 

penyesuaian perencanaan serta tingkat kapasitas yang diperoleh serta tingkat kapasitas yang 

tersedia (Astana, N.Y, 2007). 

Untuk komponen yang diproduksi sendiri, karena pembeliannya dalam bentuk bahan baku 

bambu olahan, maka dihitung rencana kebutuhan bambu. 

 
Tabel  3.8. Rekapitulasi Hasil Biaya Total 
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Metode Hasil biaya total 

Economic Order Quantity (EOQ) Rp 480.242,00 

Lot For Lot  (LFL) Rp  600,000.00 

Period Order Quantity (POQ) Rp 396.620,00 

Fixed Order Quantity (FOQ) Rp 946.940,00 

Dari metode yang digunakan maka metode yang paling optimal yang digunakan dan dengan 

biaya yang paling minimal adalah Metode Period Order Quantity  yaitu dengan total biaya 

yang digunakan sebesar Rp 396.620,00 

 

4. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kebutuhan biaya bahan baku tersebut diperoleh biaya 

pemesanan bahan baku yang menggunakan metode Period Order Quantity memberikan biaya 

yang lebih kecil yaitu Rp 396.620,00 dibandingkan dengan metode lot for lot yang digunakan 

perusahaan yaitu Rp 600.000,00, jadi selisih antara kedua metode itu adalah Rp 203.380,00. Yang 

membedakan selisih antara kedua metode tersebut adalah metode Period Order Quantity 

menggunakan biaya simpan sehingga meminimalkan biaya pesan, sedangkan metode Lot For Lot 

yang digunakan perusahaan pemesanan dilakukan tiap periode sehingga memperbesar biaya 

pesan. Maka menyarankan kepada perusahan untuk mengoreksi kembali metode lot sizing yang 

di gunakan guna menjaga kualitas bahan baku yang berimbas pada kualitas barang jadi dan biaya 

lot sizing. Kontribusi untuk perusahaan adalah metode Period Order Quality dapat diterapkan 

karena metode tersebut memberikan kontribusi penurunan biaya lot sizing. 
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ABSTRAK 
Rantai pasok dilakukan dengan meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dalam setiap 

kaitan rantai perusahaan, yang terlibat dalam penciptaan produk. ERP menciptakan kerangka kerja untuk 

mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang memberikan peningkatan 

secara signifikan bagi perusahaan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan implementasi 

enterprise resource planning pada perusahaan menggunakan metode net present value dan payback period. 

ERP yang diterapkan pada perusahaan adalah sebuah software finansial. Analisis kelayakan investasi 

implementasi enterprise resource planning  menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan mengahasilkan 

NPV sebesar Rp 444.385.872, hal ini berarti bahwa NPV bernilai positif, dan metode Payback Periode 

menunjukkan hasil dengan pengembalian modal selama 7 bulan, hal ini berarti keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan jauh lebih besar dari keuntungan yang diharapkan. sehingga proyek tersebut layak 

untuk dilakukan. Pendekatan analisis kelayakan yang telah dikembangkan dapat sebagai acuan untuk 

memutuskan investasi penerapan ERP pada periode waktu selama lima tahun.  

 

Kata kunci:Analisis Kelayakan Investasi, Enterprise Resource Planning. 

 

1. Pendahuluan 

Enterprise Resource Planning (ERP) menurut O’Brien, J. A., & Marakas G. M. (2010:272) 

merupakan sistem perusahaan yang meliputi semua fungsi yang terdapat di dalam perusahaan 

yang didorong oleh beberapa modul software yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis 

internal perusahaan. Tujuan utama dari penerapan sistem ERP ini menurut Yasin (2013) adalah 

untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas dari sumber daya yang ada dalam perusahaan, 

seperti; (1) Sumber daya manusia, di mana setiap anggota perusahaan memiliki tanggung jawab 

dan memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana produktif dalam perusahaan. (2) Sumber 

daya produksi, agar perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. (3) 

Penjualan, di mana perusahaan mampu meningkatkan penjualan dengan adanya pemasaran yang 

lebih efektif. (4) Laporan keuangan perusahaan dan akuntansi logistik perusahaan yang lebih 

efektif dan terintegrasi. (5) Mampu bersaing dengan perusahaan kompetitor. (6) Untuk 

menghindari permasalahan sumber daya yang rumit di masa yang akan datang. Sedangkan 

manfaat dari penerapan sistem ERP antara lain memberikan nilai bisnis yang signifikan bagi 

perusahaan. Nilai bisnis tersebut yaitu  kualitas dan efisiensi ERP menciptakan kerangka kerja 

untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang memberikan 

peningkatan secara signifikan bagi perusahaan. Contohnya, dalam segi kualitas dan efisiensi dari 

pelayanan pelanggan, produksi, dan distribusi, kemudian mengurangi biaya operasional 

perusahaan. Selain itu dengan menerapkan ERP maka perusahaan dapat secara langsung 

terintegrasi dengan customer dan supplier terkait, dimana supplier dapat melihat informasi stok 

bahan yang diperlukan perusahaan dan customer dapat melihat informasi barang-barang yang 

tersedia secara real-time. 

Woodson Chemical Company (WCC) adalah perusahaan kimia yang didirikan tahun 1899 

oleh Alexander Woodson. Perusahaan ini awalnya terletak di tenggara Texas, pada awal 1960 

markas besar perusahaan dipindahkan ke St. Louis untuk memanfaatkan lokasi geografis pusat 
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kota. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan kimia terbesar keenam di Amerika Utara yang 

menghasilkan beragam bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan, 

produk perawatan kesehatan, farmasi, pulp dan kertas, dan industri utilitas. Perusahaan 

memproduksi dan menjual lebih dari 1500 produk dalam berbagai formulasi, kemasan dan 

pelabelan. Produk diproduksi di satu atau lebih dari 22 lokasi manufaktur di Amerika Serikat, dan 

kemudian didistribusikan ke lima gudang WCC dan kemudian ke 325 titik stok. Perusahaan 

mengoperasikan 5 kelompok produk yang dibagi menjadi tiga divisi. Divisi 1 terdiri dari bahan 

kimia dan produk kinerja, yang terutama digunakan sebagai bahan baku pembuatan dan / atau 

pengolahan produk konsumen. Divisi 2 terdiri dari dua kelompok produk: produk plastik, dan 

hydrocarbons. Divisi 3 terdiri dari spesialisasi konsumen, yang melayani pasar perawatan 

makanan, perawatan di rumah, dan sebagainya. (Bowersox, dkk, 2002: 634) 

WCC (Woodson Chemical Company) memiliki beberapa permasalahan salah satunya voice 

of customer. Masalah tersebut berkaitan dengan pelayanan pelanggan yang semakin hari semakin 

buruk. Pelanggan menginginkan akses cepat tentang status pemesanan secara real time. Selain itu 

struktur manajemen WCC tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menerapkan 

manajemen rantai pasokan yang baik. Perusahaan telah menerapkan sistem logistik terpadu untuk 

mengkoordinasikan perencanaan, pembelian, pembuatan, pemasaran dan fungsi distribusi. 

(Bowersox, dkk, 2002). Perhatian lebih ditingkatkan kepada sistem informasi manufaktur yang 

diperlukan untuk menentukan tingkat produksi, sehingga disarankan menerapkan enterprise 

resource planning, sehingga costumer dapat mengakses tentang status pemesanan online dengan 

cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan implementasi enterprise resource 

planning pada perusahaan menggunakan metode net present value dan payback period. Dengan 

menenerapkan sistem ERP diharapkan perusahaan dapat memperbaiki permasalahan customer 

voice dan meningkatkan sistem menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga keuntungan 

perusahaan dapat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Rantai Pasok adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan secara terintegrasi untuk 

meningkatkan efesiensinya melalui mata rantai supplier yang terkait, mulai dari supplier awal 

(raw material supplier) hingga end customer. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan 

komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dalam setiap kaitan rantai perusahaan, yang terlibat 

dalam penciptaan produk (Sobarsa, 2009: p.110). Dalam studi kasus ini, perusahaan mengalami 

kesulitan untuk menyajikan transparansi rantai pasok sehingga kepuasan pelanggan menurun 

akibat mereka tidak tahu bagaimana perkembangan pesanan yang mereka pesan, apa alasan 

keterlambatan pengiriman, dan bagaimana kondisi real-time sistem produksi di perusahaan. 

Untuk dapat menyajikan semua informasi ini kepada pelanggan dan pemasok, tim logistik 

memerlukan akses terhadap semua data yang diperlukan. Upaya yang akan diusulkan dalam 

artikel ini adalah dengan melakukan restrukturasi perusahaan demi meningkatkan visibilitas 

rantai pasok. Tujuan utama visibilitas rantai pasok adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

(Wang & Wei 2007; Pidun & Felden 2012), juga dengan mendukung proses pengambilan 

keputusan (Kulp et al., 2004). Beberapa inisiatif dan program telah berhasil menggabungkan 

konsep peningkatan kinerja yang dimungkinkan oleh visibilitas, misalnya respon perusahaan 

yang semakin cepat, mekanisme respon konsumen yang efisien, informasi persediaan di supplier 

(Marques et al., 2010) dan replenishment terintegrasi (Yao & Dresner 2008).Robbins (2006:77) 

mengartikan restrukturisasi organisasi sebagai sebuah proses penataan ulang terhadap tatanan 

birokrasi ketika terjadi dinamika pada lingkungan baik internal maupun eksternal, maka birokrasi 

juga harus beradaptasi dengan dinamika tersebut agar dapat berkembang. Menurut Bramantyo 

(2004) restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja 

perusahaan. 
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Gambar 1. Konsep Dasar ERP (Wawan & Falahah, 2007 : 4) 

 

Dari diagram diatas, ERP dapat dideskripsikan sebagai sebuah konsep untuk merencanakan 

dan mengelola sumber daya organisasi atau perusahaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal 

untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan atas organisasi atau 

perusahaan tersebut. (Wawan dan Falahah, 2007 :5). Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik, 

jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur computer baik software maupun 

hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan 

terintegrasi. Peranan perangkat teknologi dalam konsep ERP selain sebagai fasilitator juga dapat 

memberikan nilai tambah berupa perampingan proses, penyederhanaan proses, integrase dan 

otomasi proses. Oleh karena itu, hamper tdak mungkin mewujudkan konsep ERP tanpa adanya 

dukungan sistem berbasis komputer. (Wawan dan Falahah, 2007:4) 

Menurut Umar (2005: 8) studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana 

bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada saat 

dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu 

yang tidak ditentukan. Untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

pilihan yang tepat maka harus dilakukan analisis kelayakan investasi. Indikator yang dicari yaitu 

Net Present Value (NPV) dan Pay Back Periode (PBP). Berikut adalah perhitungan masing-

masing indikator: 

1. Net Present Value (NPV) 

Metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang 

penerimaan-penerimaan kas bersih (operasional maupun terminal cash flow) di masa yang 

akan datang. Apabila nilai sekarang penerimaan-peneritnaan kas bersih di masa yang akan 

datang lebih besar daripada nilai sekarang investasi, maka proyek ini dikatakan 

menguntungkan. Namun apabila lebih kecil (disebut NPV negatif atau NPV<0) maka proyek 

ini ditolak karena dinilai tidak menguntungkan. Besarnya NPV dinyatakan dalam rumus 

sebagai berikut : 

 

NPV = - nilai proyek +  

 

 

2. Payback period  

Payback period adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali 

pengeluaran investasi. Untuk perhitungan Payback period apabila benefit tidak sarna tiap 
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tahun, maka perhitungannya dilakukan dengan jalan mengurangi nilai investasi out lay 

dengan keuntungan tiap tahun sampai investasi tertutup kembali. Sedang apabila keuntungan 

tiap tahunnya sama dengan jumlahnya, maka Payback period dari suatu usulan investasi 

dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan keuntungan tiap tahunnya. 

Lamanya payback period dinyatakan dalam rumus : 

Payback period =  (sisa investasi/ benefit tahun ke II) x 12 bulan       ……. (3) 

 

2. Metodologi Penelitian 

Kasus dalam penelitian ini didapatkan dari kumpulan studi kasus di buku Supply Chain 

Logistics Management (Fourth Edition) yang ditulis oleh Bowersox, dkk. Masalah yang terjadi 

dalam studi kasus ini adalah kepuasan pelanggan yang menurun karena perusahaan dinilai tidak 

bisa menyediakan visibilitas rantai pasok yang jelas untuk pelanggan yang ingin tahu penyebab 

turunnya peforma pelayanan perusahaan. Informasi yang didapatkan adalah struktur perusahaan, 

data penjualan, data biaya produksi, dan data jaringan distribusi perusahaan. Setelah mengetahui 

kompleksitas masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan selanjutnya dilakukan 

pengembangan alternatif yang bisa mengatasi akar masalah yang sedang terjadi. Buruknya 

komunikasi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan bisa diatasi dengan menerapkan ERP. 

ERP adalah sebuah platform terbukti bisa mengakomodasi kebutuhan informasi antara pelaku 

bisnis. Namun, menerapkan ERP bukan perkara mudah, maka analisis kelayakan investasi dan 

analisis resiko dilakukan untuk memastikan apakah ERP adalah jawaban dalam studi kasus ini. 

Analisis kelayakan investasi pada penerapan ERP di perusahaan memiliki beberapa tahapan 

yaitu mengumpulkan semua data pendapatan dan pengeluaran selama lima tahun, dan 

mengumpulkan data biaya yang dibutuhkan untuk penerapan ERP. Metode yang digunakan untuk 

penerapan ERP yaitu net present value dan pay back periode. Dimana asumsi MARR yang 

digunakan adalah sebesar 13%, hal ini berdasarkan suku bunga kredit investasi pada tahun 2017 

adalah 12,38% dan dibulatkan menjadi 13%.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini menjelaskan pengumpulan data struktur organisasi, data penjualan, data 

biaya operasi dan pengeluaran serta data jaringan distribusi. Data-data tersebut digunakan untuk 

pengolahan analisis kelayakan investasi dan analisis. Berikut adalah data struktur organisasi dari 

perusahaan : 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi perusahaan (Bowersox dkk, 2002:636) 
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Woodson Chemical Company adalah perusahaan kimia terbesar keenam di Amerika Utara, 

dan menghasilkan beragam bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

makanan, produk perawatan kesehatan, farmasi, pulp dan kertas, dan industri utilitas. Berikut 

adalah data pendapatan dan pengeluaran perusahaan pada tahun 1997-2001. 

 
Tabel 1. Data Pendapatan perusahaan  (Bowersox dkk, 2002:635) 

 
 

Tabel 2. Data Pengeluaran perusahaan (Bowersox dkk, 2002:637) 

 
 

Perusahaan ingin melakukan investasi yaitu sebuah software finansial yang digunakan untuk 

mempermudah kinerja dari perusahaan, sehingga data perusahaan akan mudah diakses dan 

diupdate. Berikut biaya investasi untuk pengadaan software finansial : 
Tabel 3. Biaya Investasi Pengadaan Software (Puspanendra, 2012) 

 
 

Tabel 4. Variabel Cost Pemasangan Software (Puspanendra, 2012) 

 
 

Dalam distribusi, perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari 1.500 produk dalam 

banyak formulasi, wadah kemasan, dan susunan label yang berbeda-beda. 22 lokasi perusahaan 

di USA didistribusikan melalui 5 pusat distribusi WCC ke gudang dan kemudian dikirim ke 325 

titik stok (retailer dan koperasi). Berikut adalah jaringan distribusi yang dilayani oleh perusahaan 

: 

  

Tahun Pendapatan

1997 877.524.945Rp                                  

1998 926.677.783Rp                                  

1999 1.040.263.745Rp                               

2000 988.401.102Rp                                  

2001 995.777.791Rp                                  

Tahun Pengeluaran

1997 664.880.583Rp              

1998 716.818.498Rp              

1999 890.170.698Rp              

2000 881.138.017Rp              

2001 901.913.183Rp              

Investasi Harga

Sistem dan Programing 40.000.000Rp         

Perangkat Keras Baru 40.000.000Rp         

Perangkat Jaringan 16.800.000Rp         

Training 24.100.000Rp         

Testing 8.000.000Rp           

Total 128.900.000Rp       

Variabel cost Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Pemeliharaan aplikasi 5.000.000Rp   5.000.000Rp   5.000.000Rp   3.000.000Rp   3.000.000Rp   

Pemeliharaan hardware 9.600.000Rp   9.600.000Rp   36.600.000Rp 9.600.000Rp   38.600.000Rp 

Total 14.600.000Rp 14.600.000Rp 41.600.000Rp 12.600.000Rp 41.600.000Rp 
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Gambar 3. Jaringan Distribusi perusahaan (Bowersox dkk,2002: 638) 

Untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah pilihan yang 

tepat maka harus dilakukan analisis kelayakan investasi. Indikator yang dicari yaitu Net Present 

Value (NPV) dan Pay Back Periode (PBP). Berikut adalah perhitungan masing-masing indikator: 

1. Net Present Value (NPV) 

 Pada Tabel 5 akan dijelaskan cash flow perusahaan dan nilai dari NPV : 

 
Tabel 5. Cash Flow perusahaan 

 
 

Dari perhitungan NPV dengan asumsi MRR = 13 % maka didapatkan nilai Rp 444.385.872 

diamana NPV > 0. Maka investasi dapat dikatakan layak. Berikut perhitungan NPV : 

  =  444.385.872 

 

2. Pay Back Periode (PBP) 

Berikut perhitungan Pay Back Periode investasi ERP : 

Payback period =  (sisa investasi/ benefit tahun ke II) x 12 bulan 

   = (128.900.000/212.644.362) x 12 

   = 7 bulan 

Jadi investasi akan kembali pada bulan ke- 7.  

 

3. Analisis 

A. Restrukturasi Perusahaan 

Struktur perusahaan saat ini termasuk struktur desentralisasi, dimana semua divisi berada dibawah 

managemen tingkat atas dan hanya bertanggungjawab untuk memberikan informasi kepada 

Tahun Cash Flow

0 (128.900.000)Rp             

1 212.644.362Rp              

2 209.859.285Rp              

3 150.093.047Rp              

4 107.263.085Rp              

5 93.864.609Rp                
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manajemen tingkat atas. Hal ini menyulitkan bagian logistik yang berada di masing-masing divisi, 

karena tidak bisa mengakses informasi dari divisi lainnya. 

 

Gambar 4. Struktur Organisasi Perusahaan (Bowersox, dkk 2002) 

Ada 2 cara untuk merubah struktur ini, yang pertama adalah dengan melakukan 

sentralisasi struktur perusahaan dan yang kedua adalah dengan mengkombinasikan sentralisasi 

dan desentralisasi. Cara pertama dinilai tidak efektif karena setiap divisi tetap membutuhkan grup 

logistik di dalam divisinya untuk mengatur pengadaan, produksi, dan distribusi di masing-masing 

divisi. 

 
Gambar 5. Sentralisasi Struktur Organisasi perusahaan 

Cara kedua yaitu mengkombinasikan sentralisasi dan desentralisasi akan membentuk 

struktur organisasi seperti pada Gambar 6. Pada struktur ini grup logistik memiliki posisi sejajar 

dengan manajemen level atas. Dengan susunan organisasi seperti ini, grup logistik dapat 

mengakses semua data yang mereka perlukan dari setiap divisi yang ada dan juga bisa memiliki 

pengaruh yang kuat dalam pengambilan kebijakan terkait masalah kepuasan pelanggan yang 

sedang dihadapi oleh perusahaan. Selain itu, grup logistik tetap berada pada masing-masing divisi 

untuk mengatur pengadaan dan distribusi di masing-masing divisi. 
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Gambar 6. Usulan Struktur Organisasi Perusahaan 

B. Analisis Kelayakan Investasi 

Analisis melalui beberapa metode tersebut diharapkan dapat menunjukkan apakah 

investasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Analisis kelayakan investasi software 

perusahaan pada  adalah sebagai berikut : 

1. Metode NPV 

Berdasarkan hasil perhitungan NPV menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan 

mengahasilkan NPV sebesar Rp 444.385.872. Hal ini berarti bahwa NPV bernilai 

positif, sehingga proyek tersebut layak untuk dilakukan. 

2. Metode Payback Period 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Payback Period 

menunjukkan bahwa waktu pengembalian investasi yaitu 7 bulan. Berdasarkan kriteria 

tersebut maka rencana investasi layak untuk dilakukan. 

3. Biaya yang dapat dicegah 

Dari perhitungan kelayakan investasi, maka jika keputusan perusahaan menerapkan 

software tersebut maka akan menghemat biaya. Berikut penghematan biaya yang bisa 

dihemat adalah, dengan asumsi : 

Biaya Pengurangan Karyawan : 

Biaya penggajian staff  sebelum diterapkannya aplikasi sistem informasi finansial 

ini adalah Rp. 144.000.000 per tahun. Analisis penghematan tangible  menghasilkan 

penghematan sebesar:  

3x (gaji karyawan x 12 bulan) = 3 x (Rp. 2.000.000 x 12) 

= 3 x Rp. 24.000.000 

= Rp. 72.000.000 

Jadi, dapat dihasilkan manfaat dari pengurangan karyawan adalah sebesar: 

Rp. 144.000.000 -Rp. 72.000.000 = Rp. 72.000.000 

Analisis biaya yang bisa dicegah dari penerapan ERP dengan jenis software finansial 

adalah biaya pengurangan karyawan yang bisa dicegah yaitu sebesar Rp 72.000.000 

untuk biaya pengurangan karyawan per tahun.  

4. Analisis Risiko 

Dalam penerapan ERP perlu adanya beberapa kondisi yang harus terpenuhi oleh 

perusahaan yaitu seperti kebutuhan komunikasi penggunaan ERP oleh semua pihak 

yang dapat mengakses ERP tersebut seperti karyawan, supplier, customers, dan 

partners. Sehingga kemudahan dalam mengakses ERP adalah hal yang sangat penting 

untuk memenuhi efektivitas penggunaan ERP.  
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Ada beberapa hal yang sangat penting yang menjadi kunci kesuksesan penerapan 

sistem ERP sebaiknya ditingkatkan baik oleh perusahaan maupun pengembang sistem 

ERP yaitu komitmen manajemen dan pelatihan penggunaan sistem ERP. Komitmen 

manajemen diperlukan agar sistem ERP yang telah dibangun dan diterapkan dalam 

perusahaan digunakan secara maksimal secara menyeluruh, sehingga fungsi sistem ERP 

dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian faktor pelatihan menjadi penting karena 

pengguna mendapatkan informasi bagaimana menggunakan semua fungsi dalam sistem 

ERP yang ada secara maksimal, sehingga tujuan penerapan sistem ERP yaitu 

meningkatkan dan memperkuat efektivitas dari sumber daya yang ada dalam perusahaan. 

 

4. Simpulan 

Analisis kelayakan investasi implementasi enterprise resource planning  menunjukkan 

bahwa investasi yang dilakukan mengahasilkan NPV sebesar Rp 444.385.872, hal ini berarti 

bahwa NPV bernilai positif, dan Payback Period menunjukkan bahwa waktu pengembalian 

investasi yaitu 7 bulan, implementasi ERP menghasilkan manfaat dari pengurangan karyawan 

adalah sebesar Rp. 72.000.000. Kunci kesuksesan penerapan sistem ERP sebaiknya ditingkatkan 

baik oleh perusahaan maupun pengembang sistem ERP yaitu komitmen manajemen dan pelatihan 

penggunaan sistem ERP, sehingga tujuan penerapan sistem ERP yaitu meningkatkan dan 

memperkuat efektivitas dari sumber daya yang ada dalam perusahaan. 
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ABSTRAK  

Peramalan (forecasting) merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada 

beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis (Gaspersz, 2005). Peramalan 

digunakan untuk memperkirakan suatu hal yang dapat berubah sehingga perencanaan yang dilakukan dapat 

terpenuhi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ARIMA, 

dikarenakan metode ARIMA merupakan salah satu metode peramalan yang ada selalu dibatasi dengan 

asumsi hanya untuk berbagai macam pola tertentu. Hasil peramalan jumlah permintaan vaksin imunisasi 

campak menunjukkan trend menurun jika dibandingkan dengan data aktual tahun sebelumnya. Hal ini bisa 

saja disebabkan karena data yang digunakan adalah data Puskesmas sehingga jumlah data kecil dan 

memungkinkan banyak data yang hilang. 

 

Kata kunci: Forecasting, Metode ARIMA, Vaksin 
 

1. Pendahuluan 

Peramalan (forecasting) merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang 

berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis 

(Gaspersz, 2004). Peramalan digunkan untuk memperkirakan suatu yang dapat beruba sehingga 

perencanaan yang dilakukan dapat terpenuhi di masa yang akan datang. Peramalan permintaan 

merupakan tingkat permintaan suatu produk atau jasa yang diharapkan terpenuhi di masa yang 

akan datang., Salah satu contoh adalah permintaan produk vaksin campak untuk keperluan 

vaksinasi di sejumlah puskesmas. Campak adalah salah satu penyakit yang paling menular namun 

dapat dicegah dengan vaksin yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini merupakan 

penyakit yang paling dikenal dan penyakit masa kecil yang jarang terjadi pada orang dewasa. 

Studi kasus ini dilakukan di Puskesmas XYZ. 

Metode time series merupakan salah satu metode peramalan objektif. Metode ini tepat 

digunakan untuk melakukan peramalan terhadap nilai historis yaitu nilai pada masa yang akan 

datang berdasarkan nilai pada masa lalu dan sekarang, tanpa memperdulikan mengapa terjadi 

peningkatan nilai tertentu. Metode ARIMA merupakan salah satu metode peramalan time series 

yang hanya menggunakan variabel dependen berupa nilai masa lalu dan masa sekarang, sementara 

variabel independen diabaikan secara penuh. Alasan metode ARIMA merupakan salah satu 

metode peramalan yang ada selalu dibatasi dengan asumsi hanya untuk berbagai macam pola 

tertentu, contohnya adalah metode exponential smoothing. Asumsi yang digunakan berupa adanya 

suatu pola data yang stasioner. Metode ARIMA tidak membutuhkan adanya asumsi tentang suatu 

pola yang tetap sehingga berbeda dengan metode lainnya. 

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai forecasting menggunakan metode 

ARIMA oleh Kasanah (2016), Sendy dkk (2016) dan Eko dkk (2016). Kasanah (2016) melakukan 

penelitian untuk menganalisis hasil peramalan kasus DBD di Puskesmas Mulyorejo. Dari hasil 

mailto:khofiyah.nidaan@gmail,com
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yang dilakukan terjadi trend yang menurun pada tahun 2016-2017. Sendy dkk (2016) melakukan 

penelitian untuk meramalkan jumlah produksi tanaman kelapa sawit dan hasil yang didapat adalah 

jumlah produksi tanaman kelapa sawit cenderung naik. Penelitian yang dilakukan oleh Eko dkk 

(2016) adalah melakukan peramalan produksi karet dengan hasil yang didapat memiliki trend 

yang fluktuatif. Selain tiga peneltian ini, hamper sebagian besar metode ARIMA membahas 

mengenai modelling dan forecasting. Pada artikel ini mencoba membahas peramalan vaksin 

imunisasi di Puskesmas XYZ. 

 

2. Metode 

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu mulai dari studi 

literatur mengenai metode ARIMA. Kemudian mengumpulkan data historis kebutuhan jumlah 

vaksin campak pada puskesmas XYZ dan dilakukan peramalan menggunakan metode ARIMA. 

Data historis yang digunakan adalah permintaan jumlah vaksin campak dari bulan Januari 2017 

hingga Desember 2017 pada Puskesmas XYZ. Setelah dilakukan peramalan, kemudian dilakukan 

penghitungan keakuratan peramalan menggunakan software Eviews 9.5. Penghitungan yang 

dilakukan antara lain Autoregressive (AR), Moving Average (MA), dan Autoregressive Integrated 

Moving Average (ARIMA). 

Untuk memastikan hasil yang didapat dari ARIMA telah akurat dan mengurangi tingkat 

kesalahan dapat digunakan dengan empat kriteria pemilihan model antara lain root mean square 

error (RMSE), mean absolute error (MAE), mean absolute percentage error (MAPE) dan Theil 

Inequality Coefficient. Pada artikel ini menggunakan MAPE karena ketersediaan data. Langkah 

selanjutnya dilakukan analisis. Analisis yang dilakukan yaitu, analisis Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), analisis ACF dan PACF, analisis hasil ARIMA, dan analisis correlogram residual. 

Setelah dilakukan analisis, dilakukan penarikan kesimpulan berupa hasil peramalan yang didapat 

dengan menggunakan metode ARIMA. Tahapan metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Metode Penelitian 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Data yang digunakan pada artikel ini adalah permintaan vaksin imunisasi campak di 

salah satu puskesmas di Solo. Gambaran time series dari data permintaan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Data Historis Demand Vaksin Imunisasi Campak 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa permintaan vaksin imunisasi campak fluktuatif. 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa data belum stasioner terhadap mean dan 

variasi. Secara khusus perlu dilakukan pegujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

sehingga diketahui data hasil permintaan vaksin imunisasi campak bersifat stasioner. 

Hasil dari pengujian tes ADF seperti pada Tabel 1. 
Tabel 1. Hasil Tes ADF 

 

Berdasarkan hasil dari test ADF, nilai yang dihasilkan dari t-statistics sebesar -

2,004014, masih lebih kecil dari nilai pada tabel t MacKinnon pada tingkat kepercayaan 

1%, 5%, atau 10%. Untuk nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,2809. Nilai ini 

masih lebih besar daripada nilai α = 0,05 (0,2809 > 0,05). Dari hasil yang didapatkan ini 

memperlihatkan bahwa data permintaan tersebut belum stasioner. Maka data ini 

memerlukan diferensiasi dan transformasi agar menjadi stasioner. Hasil dari tes ADF 

dengan first differentiation dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Tes ADF dengan First Differentiation 

 

Berdasarkan hasil dari test ADF dengan first differentiation, nilai yang dihasilkan 

dari t-statistics sebesar -5,013315. Nilai yang dihasilkan dari tes ADF dengan first 

differentiation sudah lebih besar dari nilai pada tabel t MacKinnon dengan tingkat 

kepercayaan 5% dan 10%. Untuk nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,0037. Nilai 

probabilitas tersebut sudah lebih kecil daripada nilai α = 0,05 (0,0037 < 0,05). Dari hasil 

yang didapatkan ini memperlihatkan bahwa data permintaan tersebut sudah stasioner 

pada diferensiasi tingkat pertama. Langkah selanjutnya adalah, melakukan analisis time 

series dengan menggunakan ARIMA. 

ACF dan PACF dilakukan untuk mengidentifikasi data yang sesuai untuk sarana 

data. Hasil korelogram dengan diferensiasi pertama akan menunjukkan grafik ACF dan 

PACF seperti pada Gambar 2. 

 
Gambar 3. ACF dan PACF 

 

Dari korelogram diatas dapat diprediksi bawah model ARIMA yang digunakan 

adalah ARIMA (1, 1, 0), ARIMA (0, 1, 1), ARIMA (1, 1, 1) dengan tidak konstan. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai C, probabilitas, dan AIC untuk 

setiap model ARIMA. 
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Tabel 3. ARIMA (1, 1, 0) 

 
 

 

 

Tabel 4. ARIMA (0, 1, 1) 

 
 

 

 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

 24 

Tabel 5. ARIMA (1, 1, 1) 

 

Untuk memilih model ARIMA yang terbaik untuk meramalkan jumlah permintaan 

vaksin imunisasi campak perlu melakukan perbandingan dengan nilai Akaike Info 

Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SIC). Berikut perbandingan nilai AIC dan SIC 

pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Perbandingan Nilai AI dan SIC Model ARIMA 

 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model ARIMA tersebut yang 

memiliki nilai AIC dan SIC yang paling kecil adalah model ARIMA (0, 1, 1). 

Untuk menguji apakah residual hasil estimasi sudah bersifat white noise, yang berarti 

modelnya sudah tepat maka model ARIMA yang dipilih diuji seperti pada Gambar 4. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

 25 

 
Gambar 4. Correlogram Residual 

 

Dari gambar di atas tampak bahwa residual sudah bersifat white noise atau 

random. Hal ini ditunjukkan dengan grafik batang yang semuanya berada di dalam 

garis Bartlett. 

Setelah menentukan model terbaik yaitu ARIMA (0, 1, 1) mala langkah 

selanjutnya adalah melakukan peramalan dengan program Eviews 9.5, maka akan 

langsung ditampilkan hasilnya, seperti pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hasil Peramalan 

 

Dari hasil peramalan yang didapat, untuk nilai MSE sebesar 74,89638, nilai MAE 

sebesar 56,51049, dan nilai MAPE sebesar 4,897679. Maka dari tiga keriteria ini, yang 

terpilih adalah MAPE karena memiliki nilai kriteria yang paling kecil, mengindikasikan 

hasil yang dihasilkan tidak bias tetapi peramalan kurang akurat. Dapat dilihat pada 

Gambar 5 bahwa estimasi peramalan pada periode ke depan cenderung mengalami 

penurunan. Hal ini dapat dikarenakan data yang digunakan adalah data puskesmas 

sehingga jumlah data kecil dan memungkinkan beberapa data ada yang miss. 
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Gambar 6. Nilai Estimasi Peramalan 

 

4. Simpulan 

Jumlah data vaksin imunisasi campak tidak stasioner dan mengindikasikan 

ketidakstabilan variasi residual, maka data fluktuasi membutuhkan uji ADF untuk 

mendapatkan stasioner. Untuk melakukan ramalan permintaan dilakukan data stasioner 

dengan diferensiasi pertama. Hasil peramalan jumlah permintaan vaksin imunisasi 

campak menunjukkan trend menurun jika dibandingkan dengan data actual tahun 

sebelumnya. Hal ini bisa saja disebabkan karena data yang digunakan adalah data 

puskesmas sehingga jumlah data kecil dan memungkinkan banyak data yang miss. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan knowledge management (KM) di perusahaan energi 

seperti PT. Pertamina EP, PT. Medco EnergiInternasionalTbk., Chevron, dan Petronas untuk mengetahui 

faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi KM, dampak implementasi KM untuk organisasi, dan 

untuk memberikan feedback kepada Manajemen Pengetahuan Pertamina EP. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melakukan studi literatur dari penerapan 

manajemen pengetahuan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan kecil yang ada antara 

keempat perusahaan. Disarankan untuk melakukan perbaikan pada sisi Knowledge mapping, yang dapat 

diambil inspirasi dari Petronas, nama kegiatan Knowledge sharing yang dapat diubah untuk meningkatkan 

antusiasme peserta, dan evaluasi sistem Pertamina untuk program knowledge sharing. 

 

Kata Kunci : Benchmarking, Deskriptif, Kualitatif, Knowledge Management, Oil and Gas 

1. Pendahuluan 

Pada era informasi ini, kompetisi antar perusahaan tidak lagi ditentukan dengan hanya 

kekuatan pasar atau kualitas produk. Sebuah perusahaan untuk bersaing pada zaman sekarang 

harus mempunyai pengetahuan (knowledge) terbesar. Maka dapat dianggap bahwa sebuah 

perusahaan yang mempunyai pengetahuan (knowledge) yang lebih besar maka, perusahaan 

tersebut mempunyai daya saing yang tinggi.  

Setiap perusahaan memiliki visi, tujuan, dan target-target bisnis yang harus dicapai untuk 

mampu bersaing. Dalam proses menuju keberhasilan bisnis tersebut, perusahaan dituntut untuk 

memiliki kompetensi yang sesuai. Jika terjadi gap antara target-target bisnis dengan adanya 

realisasi pencapaiannya salah satu faktornya, bisa disebabkan oleh adanya gap kompetensi. Gap 

ini terjadi karena adanya kesenjangan antara kompentensi yang seharusnya ada dengan 

kompetensi yang dimiliki perusahaan. 

Mengetahui pentingnya pengetahuan (knowledge) bagi perusahaan, tentunya dibutuhkan 

suatu fungsi khusus dalam struktur organisasi untuk mengelola pengetahuan perusahaan sehingga 

dapat digunakan secara efektif. Disini fungsi KM (Knowledge Management) dibutuhkan.  

Dalam proses kerjanya, fungsi KM (Knowledge Management) mempunyai kewajiban untuk 

mengecilkan atau bahkan menghilangkan knowledge gap yang sebelumnya telah dibicarakan. 

Dengan memperkecil atau menghilangkan knowledge gap, maka akan memberikan bussiness 

value kepada perusahaan. Selain itu, KM juga berperan menyimpan knowledge supaya nantinya 

dapat direplikasi oleh pekerja untuk menyelesaikan suatu masalah.  

Pentingnya KM (Knowledge Management) juga dirasakan oleh PT. Pertamina EP, PT. Medco 

Energi Internasional Tbk. dan Petronas. Objektif dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang 

migas adalah menemukan minyak cadangan untuk masa yang akan datang. Kondisi saat ini 

merupakan hasil dari kebijakan masa lalu. Oleh karena itu, transfer pengetahuan menjadi masalah 

yang cukup besar, karena fokus utama perusahaan migas bersifat jangka panjang, sehingga sering 

ditemui permasalahan mengenai kesenjangan pengetahuan antara pekerja senior dan junior. Di 

sinilah KM memainkan peranannya. 

Penelitian ini berfokus dalam menganalisis implementasi KM di PT. Pertamina EP, PT. 

Medco Energi Internasional Tbk. dan Petronas. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan 
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implementasi KM pada setiap perusahaan yang diteliti yang nantinya dapat ditemukan suatu 

pengembangan dari implementasi KM yang telah ada di PT. Pertamina EP.  

 

Tinjauan Pustaka  

Benchmarking 

Menurut David Kearns (CEO Xerox), Benchmarking adalah pendekatan yang secara terus 

menerus mengukur dan membandingkan produk barang dan jasa, dan proses-proses dan praktik-

praktiknya terhadap standar ketat yang ditetapkan oleh para pesaing atau mereka yang dianggap 

unggul dalam bidang tersebut. Dari hasil benchmarking tersebut akan muncul best practice yang 

dapat diadopsi dalam perusahaan mereka untuk meraih sasaran yang diinginkan.  

Knowledge 

Pengetahuan adalah informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk 

memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa 

diaplikasikan ke dalam masalah/proses bisnis tertentu . 

Menurut Turban (2004), pengetahuan adalah informasi yang telah dianalisis dan 

diorganisasikan sehingga dapat dimengerti dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

serta mengambil keputusan. Menurut Tobing (2007), ada dua jenis knowledge antara lain: Explicit 

Knowledge, merupakan segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan 

sehingga lebih mudah untuk di distribusikan dan di kelola dan Tacit Knowledge, pengetahuan 

yang terletak di dalam pikiran (otak) atau melekat di dalam diri seseorang yang diperolehnya 

melalui pengalaman dan pekerjaannya.  

Knowledge gap 

Knowledge gap didapat dari selisih antara rata-rata tingkat kepentingan (knowledge 

target) dan rata-rata tingkat penguasaan terhadap knowledge yang dibutuhkan karyawan. Berikut 

merupakan gambar hubungan antar knowledge dengan Bussiness performance yang menunjukkan 

kedudukan knowledge gap diantaranya. 
Gambar 1. Knowledge – Bussiness Performance  

Bussiness Target

What Company 

MUST DO

What Company 

MUST KNOW

What Company 

KNOWS

Knowledge Gap

What Company 

CAN DO

Bussiness Performance Gap

Bussiness Target

Bussiness Target Bussiness Target

 

 
Sumber: Pfeffer, J., Robbert I. (2000) 

 

Knowledge management 

Manajemen pengetahuan (knowledge management) ialah suatu kegiatan yang digunakan 

oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan 

mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam 

organisasi. Menurut Chaffey (2007), knowledge management adalah suatu pengelolaan kegiatan 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/07/pengertian-pengetahuan.html
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dan proses dalam memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan daya saing melalui 

penggunaan yang lebih baik serta penciptaan sumber daya pengetahuan individu dan kolektif 

sehingga berguna bagi perusahaan.  

Menurut Dalkir (2011), manajemen pengetahuan adalah sebuah koordinasi sistematis 

dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses dan struktur 

organisasi dalam rangka meningkatkan value melalui penggunaan ulang dan inovasi.  

Siklus Knowledge Management  

Siklus knowledge management dapat dibagi menjadi: Knowledge Mapping, merupakan 

identifikasi Critical Knowledge pada setiap proses untuk mengetahui knowledge apa saja yang 

penting pada proses terkait. Knowledge Creation, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pekerja untuk menghasilkan aset pengetahuan, baik pengetahuan tacit maupun pengetahuan 

eksplisit. Knowledge Sharing, merupakan kegiatan berbagi pengetahuan untuk mendistribusikan 

aset pengetahuan yang bermanfaat. Knowledge Utilization & Replication, merupakan upaya 

menggunakan aset pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk diimplementasikan pada ruang 

lingkup yang berbeda. Knowledge Storage, untuk memastikan aset pengetahuan tersimpan 

dengan baik didalam sistem yang terintegrasi secara korporat dan dikelola berbasis jaringan IT 

atau web based.  

 

Model Knowledge Management 

Pengetahuan spiral atau biasa dikenal dengan sebutan spiral SECI merupakan interaksi 

terus menerus antara pengetahuan tacit dan eksplisit. Penciptaan pengetahuan adalah suatu proses 

yang berkesinambungan dinamis antara pengetahuan tasit dan pengetahuan eksplisit. Empat 

modus konversi pengetahuan berinteraksi dalam spiral penciptaan pengetahuan.  

Spiral menjadi lebih besar dalam skala karena bergerak naik melalui tingkat organisasi, 

dan dapat memicu spiral baru dari penciptaan pengetahuan. Dua langkah sulit pada model ini 

adalah internalisasi dan eksternalisasi. Kelebihan dari model ini adalah sederhana. Sedangkan 

kekurangannya adalah model ini tidak cocok untuk pengetahuan yang sudah lama. 

 Konsep ini memiliki dua dimensi, yang disebut sebagai bentuk tacit dan explicit (Nonaka 

dan Takeuchi,1995). Kedua pengetahuan tersebut dapat dikonversikan menjadi empat model yang 

dilihat pada gambar 2. 

 
Gambar 2 Model Knowledge Management Nonaka 

Sumber: Nonaka (1995) 

 

a. Sosialisasi  

Sosialisasi merupakan konversi pengetahuan dari tacit ke tacit. Istilah ini digunakan untuk 

menekankan pada pentingnya kegiatan bersama antara sumber pengetahuan dan penerima 

pengetahuan dalam proses penciptaan pengetahuan. Model ini mencakup formasi dan komunikasi 

pengetahuan, pengalaman empiris maupun praktis antar peneliti, komunitas pengguna dan 
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pengembang kebijakan melalui diskusi tatap muka atau elektronik (face-to-face or electronic 

discussion).  

b. Eksternalisasi 

Eksternalisasi merupakan konversi pengetahuan dari tacit ke eksplisit. Model ini mencakup 

konseptualisasi dan artikulasi pengetahuan dari beberapa peneliti dan komunitas sehingga 

dihasilkan produk berupa buku, jurnal, prosiding, panduan praktis, sofware aplikasi yang 

merupakan perwujudan pengetahuan tasit yang bisa dilestarikan, dipelajari, diajarkan dan 

dimanfaatkan.  

c. Kombinasi  

Kombinasi merupakan konversi pengetahuan dari eksplisit ke eksplisit. Model ini mencakup 

transformasi pengetahuan yang sudah dalam bentuk eksplisit (dokumen, software) melalui 

pertemuan tatap muka maupun virtual, bisa menggunakan teknologi e-learning.  

d. Internalisasi  

Internalisasi merupakan konversi pengetahuan dari eksplisit ke tacit. Proses ini dapat 

dikatakan sama dengan kegiatan belajar sambil melakukan (learning by doing). Melalui 

pembelajaran yang terjadi, pengetahuan eksplisit akan terinternalisasi pada individu masing-

masing. Bila internalisasi terjadi pada banyak individu, maka pengetahuan eksplisit tersebut 

sudah terdistribusi dengan baik ke seluruh organisasi. Hal ini terjadi ketika pengetahuan eksplisit 

berubah menjadi tacit dan menjadi bagian dari informasi dasar individu.  

 

2. Metode  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari data 

sekunder terkait dengan penerapan knowledge management dalam perusahaan, dan publikasi hasil 

wawancara dan tulisan pada APQC. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Pertamina EP Jakarta 

Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode benchmarking. Penulis akan 

membandingkan tiap kegiatan Knowledge management sesuai dengan tahap siklus knowledge 

management yang terdiri dari Knowledge Creation, Knowledge Sharing, Knowledge Utilization 

& Replication, Knowledge Storage untuk tiap perusahaan yang dibahas. Dari hasil benchmarking 

tersebut akan muncul best practice yang dapat disarankan pada Pertamina EP.  

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1  Analisis KM Pertamina EP 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan PT. Pertamina EP, Diketahui sebelum 

melaksanakan rangkaian kegiatan KM secara efektif, terlebih dahulu perusahaan melakukan 

identifikasi Critical Knowledge pada setiap proses, baik backbone process, supporting process, 

maupun partnership process. Tahap ini merupakan tahap Knowledge Mapping. Namun, PT. 

Pertamina EP  Belum mempunyai knowledge map yang tetap. Hal ini disebabkan oleh karena 

Pertamina EP merupakan perusahaan anakan dari PT. Petamina Persero. Maka dari itu Pertamina 

EP hanya menerima kegiatan KOMET PEP dalam bentuk Program Kerja. Sehingga Pertamina 

EP belum mempunyai Knowledge mapping yang tetap. 

Pada tahap Knowledge Creation Pekerja mencari dan menghasilkan aset pengetahuan, baik 

pengetahuan tacit maupun pengetahuan eksplisit. Kegiatan Knowledge Creation di Pertamina EP 

dapat diperoleh pada saat pegawai melaksanakan penugasan yang diberikan, mengikuti training, 

membaca buku, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. 

Pertamina dilakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan 

semua pegawai yang bekerja dalam perusahaan yang disebut KOMET. Kegiatan KOMET ini 

merupakan kegiatan Knowledge Sharing. Aktivitas KOMET dapat dibedakan menjadi online 

dan offline. KOMET Online dapat dimaksud dengan proses aktivitas yang dilakukan tanpa 
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adanya tatap muka, sedangkan KOMET offline berarti aktivitas yang dilakukan dengan tatap 

muka dan melalui interaksi secara langsung, maupun proses praktik secara langsung.  

Aktivitas KOMET Online di PT. Pertamina EP dikelola melalui sebuah sistem informasi 

pengelolaan aset pengetahuan terintegrasi yang bernama PORTAL KOMET. Setiap pegawai 

dapat memanfaatkan aplikasi mysite sebagai website personal yang dilengkapi dengan informasi 

expertise. Selain itu adapun Knowledge center yang berisi aset pengetahuan, CoP (Community of 

Practice) yang memfasilitasi forum diskusi dengan expertise yang sama dan ask the expert, 

kegiatan berinteraksi dengan expert. Narasumber dapat berinteraksi secara virtual tanpa 

terkendala jarak dan waktu dengan menggunakan fasilitas Webinar. 

Pendekatan offline terimplementasi melalui forum KOMET dalam bentuk roundtable atau 

expert forum. Dalam forum, pekerja mempresentasikan pengalaman lesson learned, problem 

solving, success story dan troubleshooting. Presentasi ini disajikan dalam bentuk acara CIP 

(Continuous Improvement Program), Workshop, dan Internal meeting.. Direksi selaku role 

model berperan aktif sebagai narasumber dalam forum KOMET. 

Salah satu strategi kunci dari knowledge sharing yang dikembangkan KOMET adalah budaya 

“Paksa-Rela”. Masing-masing divisi dipaksa melakukan sharing sehingga nantinya menjadi 

suatu kebutuhan, dan akhirnya dengan sukarela melakukannya setelah merasakan manfaatnya.  

Knowledge Utilization & Replication Pertamina EP adalah upaya menggunakan aset 

pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk diimplementasikan pada ruang lingkup yang 

berbeda. Replikasi aset pengetahuan diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada bisnis. 

Yang dimaksud oleh pengetahuan yang ada adalah pengetahuan yang telah diperoleh dari proses 

sebelumnya yaitu proses knowledge creation dan knowledge sharing. 

Pengetahuan yang sifatnya masih sebatas teori atau beum diimplementasikan diusulkan oleh 

Subject Matter Expert (SME) untuk diujicobakan di fungsi terkait. Jika memberikan hasil yang 

baik maka pengetahuan tersebut dapat direplikasi.  

Untuk memastikan aset pengetahuan tersimpan dengan baik, maka dibangun sistem 

knowledge storage yang terintegrasi secara korporat dan dikelola berbasis jaringan IT atau web 

based. Knowledge storage dapat diakses oleh setiap pekerja kapanpun dan dimanapun selama ada 

koneksi internet. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan PT. Pertamina EP, Knowledge 

Storage yang digunakan oleh Pertamina EP saat ini adalah Portal KOMET dan Intranet Pertamina 

EP. 

Penghargaan pun diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan antusiasme dan 

konsistensi keterlibatan pekerja dalam implementasi KOMET PEP. Hal ini termasuk tahap 

Reward and Recognition. 

Adapun untuk kategori penerima penghargaan meliputi: 

• The Best KOMET Leader 

 Penghargaan diberikan kepada pimpinan fungsi dan pimpinan field yang berperan aktif terhadap 

implementasi KOMET PEP. 

• The Best KOMET Agent 

Penghargaan diberikan kepada Person In Charge (PIC) yang berperan aktif terhadap implementasi 

kegiatan KOMET PEP. 

• The Best KOMETer 

Penghargaan diberikan kepada pekerja yang berperan aktif terhadap implementasi kegiatan 

KOMET PEP. 

 

3.2  Analisis KM Medco 

Berdasarkan hasil studi literatur yang dilakukan untuk PT. Medcoenergi Internasional Tbk., 

Medco merupakan perusahaan yang melakukan Knowledge Mapping dengan APQC sebagai 

acuannya. 
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Pada tahap Knowledge Creation Pekerja mencari dan menghasilkan aset pengetahuan, 

baik pengetahuan tacit maupun pengetahuan eksplisit. Untuk MedcoEnergi, pegawai setiap 

pekerja yang mengikuti program training atau pelatihan diharuskan untuk membagikan 

pengetahuan yang telah didapat melalui forum Community of Practice (CoP). Hal ini mendorong 

tiap pegawai untuk mencari pengetahuan dan berkembang. Untuk mendorong lebih jauh, semua 

aktivitas KM yang dilakukan oleh pekerja, menjadi bagian dari Key Performance Indicator (KPI) 

baik di tingkat unit, maupun pekerja yang bersangkutan. 

Tahap Knowledge sharing, merupakan kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh 

pekerja maupun pihak eksternal untuk mendistribusikan aset pengetahuan yang bermanfaat dan 

memberikan nilai tambah bagi bisnis perusahaan. Pada PT. Medcoenergi Internasional Tbk., 

perusahaan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan 

dalam melakukan kegiatan knowledge sharing.  

Salah satu media yang digunakan Medco dalam aktivitas knowledge sharingnya adalah 

Microsoft Share Point, yang dipakai untuk berkomunikasi melalui aplikasi Office 

Communication System (OCS) atau video conference secara online dengan lingkungan internal 

perusahaan maupun pihak eksternal. Program Knowledge sharing lainnya adalah forum Face-

book yang merupakan diskusi dan review sebuah buku, TGIF (Thanks God I’m Fantastic) yang 

merupakan kegiatan sharing keberhasilan atau best practices dari para pekerja yang berprestasi, 

It’s Pop Corn Time yang merupakan aktivitas menonton film yang relevan dengan bisnis 

perusahaan, dan Trained Sharelebrities yang merupakan kegiatan sharing knowledge dari pekerja 

yang baru saja mengikuti pelatihan. 

Pada tahap knowledge Utilization & Replication, Medco mendorong pegawainya untuk 

melakukan problem solving menggunakan pengetahuan pengetahuan yang telah diperoleh. Salah 

satu contoh dari tahap replikasi ini adalah dalam bentuk program KM yaitu LDP. Leadership 

Development Program (LDP) adalah salah satu program yang dibuat untuk melatih calon 

pemimpin di MedcoEnergi. Program tersebut berisi sejumlah workshop dan praktik (action 

learning) yang berlangsung selama enam bulan, dan dibimbing oleh jajaran Board of Director 

(BoD). Selama proses pembelajaran, tiap peserta diberikan sebuah proyek bisnis strategis dengan 

bimbingan seorang direktur.   

Untuk memastikan aset pengetahuan tersimpan dengan baik, maka dibangun sistem 

knowledge storage yang terintegrasi secara korporat dan dikelola berbasis jaringan IT atau web 

based. Medco mempunyai beberapa media untuk menyimpan pengetahuan yang telah diperoleh 

seperti MedcoEnergi KM Portal yang didalamnya terdapat KM Discussion, KM Announcement, 

KM Blog, KM Agenda dan Medcopedia. Selain itu, Medco juga mempunyai Knowledge 

Repository, MySite! dan lainnya. 

Pada tahap Reward and Recognition, Medco mempunyai suatu acara yang bertujuan 

untuk mengapresiasi pegawai yang berkontribusi besar dalam hal improvement untuk 

perusahaan. Acara ini adalah MedcoEnergi Improvement Award yang berhadiahkan uang tunai 

yang disediakan pihak perusahaan yang cukup berarti bagi para pemenang  

 

3.3  Analisis KM Petronas 

Sebelum melaksanakan rangkaian kegiatan Knowledge management secara efektif, terlebih 

dahulu perusahaan melakukan proses Knowledge mapping. Proses tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui knowledge apa saja yang penting, sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil studi literatur untuk Petronas , diketahui bahwa 

Petronas memakai sistem knowledge mapping APQC sebagai acuan.  

Pada tahap Knowledge Creation dimana Pekerja mencari dan menghasilkan aset 

pengetahuan, baik pengetahuan tacit maupun pengetahuan eksplisit, Petronas melakukan 

Kegiatan Knowledge Creation dapat diperoleh dari pengalaman saat bekerja atau pada saat 
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pegawai melaksanakan penugasan yang diberikan, mengikuti training, membaca buku, dan 

pemecahan masalah. 

Tahap Knowledge sharing merupakan kegiatan berbagi pengetahuan yang dilakukan oleh 

pekerja maupun pihak eksternal untuk mendistribusikan aset pengetahuan yang bermanfaat, 

Petronas memberikan berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai 

dalam bekerja seperti Coffee talk, Dept. Meeting, Technical forum, lunch talk, LLR, KMF, dan 

Expert Interview workshop.  

Tahap knowledge Utilization & Replication adalah upaya menggunakan aset pengetahuan 

yang sudah ada sebelumnya untuk diimplementasikan pada ruang lingkup yang berbeda. 

Berdasarkan hasil studi literatur, Diketahui bahwa Petronas telah mengaplikasikan dan 

menggunakan aset pengetahuan sebagai pengembangan perusahaan. Salah satu cara replikasi 

Petronas adalah dengan melakukan Hands on training, dimana pegawai melakukan praktik yang 

mendorongnya untuk menggunakan aset pengetahuan yang telah terkumpul dan mengaplikasikan 

menjadi suatu hasil. Selain itu, dilakukan juga LLR dimana pegawai belajar dari pengalaman yang 

sudah dialami pegawai lain, baik maupun buruk. 

Untuk memastikan aset pengetahuan tersimpan dengan baik, maka dibangun sistem 

knowledge storage yang terintegrasi secara korporat dan dikelola berbasis jaringan IT atau web 

based. Berdasarkan hasil studi literatur, diketahui Petronas mempunyai suatu media repository 

yang bernama PMU Teamspace, Petronas visualisation center dan  PSCM. Seluruh pengetahuan 

yang telah diperoleh dapat diakses oleh seluruh pegawai Petronas melewati media tersebut. 

Untuk tahap  Reward and Recognition, Petronas mempunyai suatu program yang 

bertujuan untuk mengapresiasi pegawai yang berkontribusi dalam hal improvement untuk 

perusahaan. Program ini adalah Rewards & recognition programme, dimana pimpinan CoP akan 

menulis outline tentang value yang dihasilkan aktivitas CoP. Setelah itu sejumlah Juri memilih 

pemenang dan akan diberikan suatu reward. 

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan mengenai implementasi KM di 

berbagai industri oil & gas, maka didapatkan pembahasan sebagai berikut. 

Pada tahap Knowledge mapping Tiap perusahaan mempunyai cara untuk melakukan 

kegiatan tersebut. Seperti PT. Medco yang diketahui menggunakan metode SNA dalam mencatat 

keberadaan pemegang aset pengetahuan perusahaan. Selain itu, dapat dilihat bahwa knowledge 

mapping yang dilakukan petronas mengumpulkan pegawai dari suatu business group menjadi 

suatu dokumen aset pengetahuan sesuai dengan focus area atau key activity dari tiap entitas. 

Dalam proses knowledge mapping, pengetahuan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: explicit 

documents, skills, knowledge based on experience, natural talent, networking relationships, and 

methods of working. Namun Pertamina EP belum mempunyai knowledge mapping yang dapat 

digunakan. 

Pada tahap Knowledge Creation diketahui dari ketiga perusahaan secara umum mempunyai 

sistem yang sama. Hal ini dapat dimengerti karena pada tahap ini merupakan tahap yang pasti 

akan dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mempertahankan daya saingnya dalam suatu pasar 

entah dengan melaksanakan penugasan yang diberikan, mengikuti training, membaca buku, 

pemecahan masalah, dan lain sebagainya.  

Pada tahap Knowledge Sharing diketahui dari ketiga perusahaan mempunyai program yang 

berbeda. Pertamina EP mempunyai kegiatan Knowledge sharing yang dibedakan menjadi online 

dan offline. Knowledge sharing Online ada CoP, Knowledge Center, Ask The Expert, dan 

Webinar. Sedangkan offline ada CIP, RoundTable, Expert Forum, Workshop, Internal meeting, 

dan expert panel. Selain itu, Pertamina mempunyai strategi kunci dari knowledge sharing yaitu 

budaya “Paksa-Rela”. Masing-masing divisi dipaksa melakukan sharing sehingga nantinya 

menjadi suatu kebutuhan, dan akhirnya dengan sukarela melakukannya setelah merasakan 

manfaatnya. Untuk Medco, ada Microsoft Share Point, yang dipakai untuk video conference 
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dengan lingkungan internal perusahaan maupun pihak eksternal. Program lainnya adalah forum 

Face-book (diskusi dan review buku), It’s Pop Corn Time (nonton film yang relevan dengan bisnis 

mereka), TGIF-Thanks God I’m Fantastic (sharing keberhasilan atau best practices dari para 

pekerja yang berprestasi), atau Trained Sharelebrities (sharing knowledge dari pekerja yang baru 

saja mengikuti pelatihan). Terlihat bahwa ketiga perusahaan mempunyai nama program yang 

berbeda, namun mempunyai maksud dan secara teknis sama, walaupun ada beberapa program 

pada tiap perusahaan yang tidak ditemukan di perusahaan lain. Selain itu, terlihat bahwa Medco 

mempunyai nama yang lebih menarik daripada perusahaan lain. Hal ini mungkin berhubungan 

dengan cara medco dalam menyiasati tingkat ketertarikan pegawainya dalam mengikuti program 

KM yang disajikan.  

Pada tahap Knowledge Replication diketahui dari ketiga perusahaan secara umum 

mempunyai sistem yang sama. Pada Pertamina diketahui jika pengetahuan yang sifatnya masih 

sebatas teori atau beum diimplementasikan dapat diusulkan oleh Subject Matter Expert (SME) 

untuk diujicobakan di fungsi terkait. Jika memberikan hasil yang baik maka pengetahuan tersebut 

dapat direplikasi. Sedangkan, untuk Medco pegawainya didorong untuk melakukan problem 

solving menggunakan pengetahuan pengetahuan yang telah diperoleh. Salah satu contoh dari 

tahap replikasi ini adalah dalam bentuk program KM yaitu LDP. Leadership Development 

Program (LDP) adalah salah satu program yang dibuat untuk melatih calon pemimpin di 

MedcoEnergi. Program tersebut berisi sejumlah workshop dan praktik (action learning) yang 

berlangsung selama enam bulan, dan dibimbing oleh jajaran Board of Director (BoD). 

Pada tahap Knowledge Storage diketahui dari ketiga perusahaan mempunyai suatu bentuk 

storage untuk pengetahuan yang sudah diperoleh. Untuk pertamina, Knowledge storage yang 

digunakan saat ini adalah Portal KOMET dan Intranet Pertamina EP. Sedangkan untuk medco, 

mempunyai MedcoEnergi KM Portal (KM Discussion, KM Announcement, KM Blog, KM 

Agenda dan Medcopedia). Selain itu, ada Knowledge Repository, MySite! dan lainnya. 

Pada tahap Reward and Recognition diketahui dari ketiga perusahaan secara umum 

mempunyai sistem yang sama, yaitu memberikan apresiasi kepada pegawai yang memberikan 

kontribusi besar dalam pengembangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dilihat pada pertamina 

yang mempunyai bebrapa award yaitu, The Best KOMET Leader, The Best KOMET Agent, The 

Best KOMETer. Sedangkan untuk Medco mempunyai MedcoEnergi Improvement Award pihak 

perusahaan menyediakan hadiah tunai yang cukup berarti bagi para pemenang. 

 

4. Simpulan Dan Saran 

Berdasarkan hasil studi dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa tiap perusahaan telah diidentifikasi implementasi dari Knowledge 

Management dan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan kecil yang ada diantara 

keempat perusahaan.  

2. Penulis merekomendasi perbaikan di sisi Knowledge mapping yang dapat diambil 

inspirasi dari Petronas, Knowledge sharing yang sebaiknya diubah untuk meningkatkan 

antusiasme peserta, dan evaluasi sistem Paksa Rela yang dijalani pertamina untuk 

program knowledge sharing. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut.  

• Knowledge mapping  

Setelah dilakukan identifikasi sistem implementasi knowledge management, diketahui 

bahwa Petronas yang mempunyai sistem knowledge management yang tetap dan jelas. 

Dalam hal implementasinya, Pertamina dapat mengambil inspirasi dari sistem knowledge 

mapping yang digunakan Petronas. 
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• Program Knowledge Sharing dengan nama menarik 

Setelah dilakukan identifikasi sistem implementasi knowledge management, diketahui 

bahwa di Pertamina EP mempunyai nama program yang biasa digunakan dan dapat dianggap 

kurang menarik. Beda dengan medco, yang mempunyai program bernama lebih menarik 

dalam rangka menyiasati mempertahankan antusiasme dan ketertarikan peserta. Pertamina 

direkomendasikan untuk mengubah nama programnya menjadi lebih menarik. Bila suatu 

acara mempunyai nama yang cukup menarik, maka akan meningkatkan antusiasme peserta.  

• Efektivitas Sistem ”Paksa-Rela” 

Setelah dilakukan identifikasi sistem implementasi knowledge management, diketahui 

bahwa pertamina EP mempunyai sistem Paksa rela. Namun dapat dilihat bahwa karena 

paksaan yang diberikan, hal yang terkena imbas adalah kualitas dari materi dan topik yang 

dikerjakan, walaupun secara kuantitas sudah tercapai. Maka dari itu perlu dipertimbangkan 

lagi berbagai sisi, tingkat efektivitas sistem ”Paksa-Rela” yang digunakan Pertamina. 
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ABSTRAK  

Desain otomatisasi kotak obat dibutuhkan oleh tuna netra untuk membantu mereka dalam mengambil obat 

secara mandiri. Uji usability diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana produk yang didesain dapat 

digunakan oleh pengguna sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut dalam 

penelitian ini dilakukan uji usability terhadap desain otomatisasi kotak obat. Pengujian dilaksanakan 

menggunakan lima kriteria yaitu: learnability, efisiensi, memorability, kesalahan dan kepuasan. Kuesioner 

digunakan untuk mengidentifikasi tingkat learnability dan kepuasan sedangkan ketigafaktor lainnya 

diidentifikasi berdasarkan observasi. Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif non parametrik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima kriteria menunjukkan nilai positif, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa desain otomatisasi kotak obat usable bagi tuna netra. 

 

Kata kunci: kotak obat, tuna netra, usability  

 

1. Pendahuluan 

Tuna netra adalah individu yang memiliki hambatan dalam pengelihatan, yang 

diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu buta total (blind) dan low vision (Wentz & Hochheiser, 

2010). Keadaan ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam beraktifitas terutama untuk kegiatan 

yang memerlukan kemampuan visual (Subandi, 2009). Demikian halnya ketika mereka 

diharuskan untuk mengkonsumsi obat, keberadaan pendamping sangatlah diperlukan untuk 

memastikan obat dikonsumsi dengan benar. Kendala yang dihadapi ketika penyandang tuna netra 

melakukannya secara mandiri antara lain adalah kesulitan dalam mencari lokasi kotak obat dan  

mengidentifikasi jenis obat (Weeraranthe & Opatha, 2012). Saat ini kotak obat yang tersedia pada 

umumnya belum memberikan fasilitas pendukung bagi tuna netra. Untuk itu diperlukan desain 

otomatisasi kotak obat agar tuna netra dapat lebih mudah mengambil obat secara mandiri.  

Keberhasilan sebuah desain untuk memenuhi kebutuhan penggunanya dapat diuji 

berdasarkan aspek usability (Tonbuloglu, 2013). Menurut ISO 9241-11usabilityadalah tingkat 

sejauh mana produk dapat digunakan oleh pengguna dimana pengukurannya didasarkan atas 

kriteria keefektifan, efisiensi dan kepuasan (Federoff, 2002). Metode ini telah diterapkan dalam 

berbagai desain antara lain pengujian aplikasi braille smart (Kurnia & Utami, 2017),sistem 

informasi peternakan (Nahdhatuzzahra & Budiman, 2016), sistem snformasi keuangan 

(Handiwidjojo & Ernawati, 2016), aplikasi android (Rahadi, 2014), perekam video (Tonbuloglu, 

2013), serious games(Moreno & Torente, 2012) dan educational games(Warren & Jones, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut maka fokus utama dalam penelitian ini adalah menguji tingkat 

usabilitydesain sistem otomatisasi kotak obat untuk tuna netra 

 

2. Metode 

Penelitian ini terdiri dari dua tahapan yaitu : perancangan desain sistem otomatisasi kotak 

obat dan uji usability dengan penjelasan sebagai berikut:  

 

 

 

mailto:widyas2tix@gmail.com
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a. Perancangan Desain Sistem Otomatisasi Kotak Obat 

Perancangan difokuskan pada sistem otomatisasi pintu kotak obat. Konsep desain dibuat 

berdasarkan kebutuhan tuna netra yang diperoleh melalui studi literatur untuk kemudian 

diterjemahkan dalam spesifikasi produk  

 

b. Uji Usability 

Proses uji usability menggunakan instrumen kuesioner dimana responden, kriteria penilaian, 

desain eksperimen dan analisis hasil secara terperinci dipaparkan sebagai berikut: 

i. Responden 

Penelitian dilakukan terhadap 30 responden yang berasal dari SLB A Tamanwinangun, 

Kebumen dan Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) cabang Kebumen. 

ii. Kriteria Penilaian 

Pengukuran usability dilakukan menggunakan use questionnaire yang didalamnya 

mencakup lima kriteria yaitu(Rubin & Chisnell, 2008):  

a. Learnability  : mengukur semudah apa penggunadapat mempelajari cara penggunaan 

produk untuk pertama kali. 

b. Efficiency :  mengukur secepat apa pengguna dapat menggunakan produk 

c. Memorability : mengukur sejauh mana pengguna dapat mengingat langkah-langkah atau 

proses yang dilakukan dalam mencapai tujuannya 

d. Error : mengukur sebanyak apa pengguna melakukan kesalahan, dan sejauh mana 

akibat kesalahan tersebut, serta apakah bagi pengguna untuk mengatasi 

kesalahan tersebut 

e. Satisfaction : mengukur bagaimana perasaan pengguna ketika menggunakan produk atau 

tanggapan terhadap desain produk secara keseluruhan 

Penilaian masing-masing kriteria dilakukan menggunakan metode wawancara dan 

pengamatandengan skala dan penentuan penilaian sebagai berikut: 
Tabel 1. Kriteria penilaian usability 

Kriteria Skala penilaian Penentuan penilaian 

Learnability Sangat mudah dipelajari  

Pendapat subjektif 

responden 

Mudah dipelajari 

Cukup mudah dipelajari 

Tidak mudah dipelajari 

Sangat tidak mudah dipelajari 

Efficiency Dapat menggunakan setelah 1 kali belajar  

Pengamatan peneliti 

terhadap responden 

Dapat menggunakan setelah 2 kali belajar 

 Dapat menggunakan setelah lebih dari 2 kali 

belajar 

Satisfaction Sangat menyenangkan  

Pendapat subjektif 

responden 

Menyenangkan  

Cukup menyenangkan 

Tidak menyenangkan 

Sangat tidak menyenangkan 

Memorability Dapat mengingat setelah 1 kali belajar Pengamatan peneliti 

terhadap responden Dapat mengingat setelah 2 kali belajar 

Dapat mengingat setelah lebih dari 2 kali belajar 

Error Terjadi kesalahan pada penggunaan pertama Pengamatan peneliti 

terhadap responden Terjadi kesalahan pada penggunaan kedua 

Terjadi kesalahan pada penggunaan ketiga dst 
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iii. Desain eksperimen 

Tahap ini bertujuan untuk menguji tingkat usabilitydesain sistem otomatisasi kotak obat 

bagi tuna netra dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Penjelasan cara pengoperasian kotak obat 

b. Proses belajar tahap 1 oleh responden 

c. Pengujian kemampuan penggunaan kotak obat (proses pengamatan oleh peneliti) 

d. Proses belajar tahap 2 oleh responden yang masih melakukan pada tahap c 

e. Pengujian kemampuan penggunaan kotak obat (proses pengamatan oleh peneliti) 

f. Proses belajar tahap 3 oleh responden yang masih melakukan pada tahap e 

g. Pengujian kemampuan penggunaan kotak obat (proses pengamatan oleh peneliti) 

h. Wawancara kriteria learnabilitydan satisfactionterhadap tuna netra 

 

iv. Analisis Hasil 

Data hasil pengujian dianalisis menggunakan analisis deskriptif non parametric 

berdasarkan persentase frekuensi, dan dispersi data minimum-maksimum. Hasil tersebut 

digunakan sebagai acuan dalam penentuan tingkat kelayakan desain kotak obat untuk 

digunakan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Desain sistem otomatisasi 

Sistem otomatisasi pembuka pintu kotak obat terdiri atas sistem input, pengolah data dan 

aktivator. Masing - masing perangkat komponen dijelaskan dalam tabel 2 berikut: 
Tabel 2. Perangkat sistem otomatisasi 

Input sistem Sistem Pengolah data  

 

Sistem aktivator Output  

Perangkat 

sistem 

Catu 

daya 

Perangkat 

sistem 

Catu daya 

Suara ketukan pintu 

kotak obat 

• satu ketukan 

untuk obat luar 

(rak paling atas) 

• dua ketukan 

untuk obat 

tablet (rak 

tengah) 

• tiga ketukan 

untuk obat sirup 

(rak paling 

bawah) 

Sensor suara 

 

Power 

supply 3 

A, 12V 

 

 

Actuator 

switch 

solenoid 

 

Power 

supply 1 

A, 5 V 

 

Pintu 

membuka  

 

Microcontroller 

arduino 

Power 

supply 1 

A, 5 V 

 

Speaker Power 

supply 1 

A, 5 V 

 

Suara jenis 

obat 

Kotak obat berukuran total 50cm x 30 cm x 40 cm yang terdiri dari ruang perangkat sistem 

otomasi dan ruang obat seperti digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Prototype kotak obat 

Sistem otomatisasi kotak obat berupa otomatisasi pembuka pintu yang dijalankan dengan 

menggunakan tenaga listrik. Jika listrik mati kotak obat tetap dapat dibuka, pengguna 

membedakan jenis obat dengan cara manual berdasarkan petunjuk huruf braille yang tertera di 

luar pintu. Modul microcontroller diprogram menggunakan bahasa pemrograman untuk 

microcontroller arduino. Pintu  kotak obat otomatis membuka ketika ada input perintah, dengan 

diiringi suara untuk menunjukkan jenis obat yang dikeluarkan. Perintah membuka pintu dilakukan 

dengan mengetuk pintu. Satu ketukan untuk obat luar (rak paling atas), dua ketukan untuk obat 

tablet (rak tengah) dan tiga ketukan untuk obat sirup (rak paling bawah). Setelah obat diambil, 

pintu ditutup secara manual. Alur proses otomatisasi secara sistematis digambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2. Alur proses otomatisasi 

 

b.  Uji Usability 

Uji usability otomatisasi kotak obat diawali dengan proses eksperimen oleh responden (gambar 

3). Tahap selanjutnya adalah analisis deskriptif non parametric berdasarkan persentase frekuensi, 

dan dispersi data minimum-maksimumterhadap hasil use questionnaire. Perhitungan persentase 

dilakukan berdasarkan perbandingan jumlah responden yang memberikan penilaian untuk tiap 

skala terhadap keseluruhan responden, dengan hasil sebagai berikut : 
Tabel 3. Hasil uji usabilitas 

Kriteria Skala penilaian Persentase 

Learnability Sangat mudah dipelajari 80% 

Mudah dipelajari 20% 

Cukup mudah dipelajari - 

Tidak mudah dipelajari - 

Sangat tidak mudah dipelajari - 

Efficiency Dapat menggunakan setelah 1 kali belajar 96% 

Dapat menggunakan setelah 2 kali belajar 14% 

Dapat menggunakan setelah lebih dari 2 kali 

belajar 

- 

Satisfaction Sangat menyenangkan 88% 

Keterangan :  
Ukuran total 

Panjang  = 50 cm  

Lebar  = 30 cm  

Tinggi = 40 cm 

 

Ruang 

perangka
Ruang kotak 

obat 

Input 

(s

ua

Sensor 

su

Microcont

roler 

actuat

o

r 

s

speak

e

r 

Pintu 

m

e

Suara 

j

e
Power 

sup

ply 

Power 

sup

ply 
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Menyenangkan  12% 

Cukup menyenangkan - 

Tidak menyenangkan - 

Sangat tidak menyenangkan - 

Memorability Dapat mengingat setelah 1 kali belajar 96% 

Dapat mengingat setelah 2 kali belajar 14% 

Dapat mengingat setelah lebih dari 2 kali 

belajar 

- 

Error Terjadi kesalahan pada penggunaan pertama 14% 

Terjadi kesalahan pada penggunaan kedua 0% 

Terjadi kesalahan pada penggunaan ketiga 

dst 

0% 

 

 
Gambar 3. Proses uji usability 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan respon positif untuk kriteria 

Learnability, Efficiency, Satisfaction dan Memorability. Pada kriteria error, terdapat 14% 

pengguna yang melakukan kesalahan Hal ini dianggap normal karena kesalahan tersebut terjadi 

hanya pada saat responden pertama kali menggunakan.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa desain otomatisasi kotak 

obat untuk tuna netra telah usable untuk digunakan. 
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Simulasi Antrian Pengisian Bahan Bakar Di Spbu 

Pucangsawit 

 
Kusumaningtyas T S*1), M Ilham Fikri2), dan Eko Liquiddanu3) 

1,2,3)Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret , Jalan Ir. Sutami 36 A, 

Surakarta, 57126, Indonesia 

Email: kusumaningtyasts@gmail.com, ifikri18@gmail.com, liquiddanu@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Antrian dapat dihindari apabila pihak-pihak yang terlibat mengetahui sampai dimana antri tersebut 

menguntungkan atau malah merugikan, yang sebenarnya peristiwa antri ini tidak diinginkan oleh berbagai 

pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini dilakukan pengamatan pada pengisian bahan bakar di SPBU 

Pucangsawit, khususnya pada waktu pagi hari ketika jam berangkat kerja. Tujuannya adalah untuk melihat 

bagaimana sistem antrian pada pengisian bahan bakar yang dikhususkan pada kendaraan roda yang memilih 

premium, pertalite, dan pertamax pada jam sibuk di pagi hari serta memberikan alternatif simulasi untuk 

mengurangi waktu antrian. 

Data diperoleh menggunakan metode observasi dan kemudian dibuat simulasi mengenai antrian 

pengisian bahan bakar dengan software Arena. Penggunaan simulasi ini untuk melihat gambaran kondisi 

sesungguhnya dari antrian yang terjadi. Berdasarkan kondisi yang terjadi perlu adanya alternatif usulan 

untuk mengurangi waktu antrian, yaitu dengan penambahan sumberdaya pelayanan pada pengisian 

premium saja kArena tingkat pembelian premium sangat tinggi dibandingkan 2 bahan bakar yang lain, serta 

untuk waktu antri pada pengisian pertalite dan pertamax masih dianggap wajar dan tidak perlu adanya 

penambahan sumberdaya. 

Kata Kunci : Antrian, Biaya, Simulasi. 

 

1. Pendahuluan 

Antrian sering terjadi di fasilitas umum yang banyak dibutuhkan masyarakat umum, salah 

satunya adalah antrian pada SPBU. Antrian tersebut dapat dihindari apabila pihak-pihak terkait 

dapat mengidentifikasi sampai dimana antrian yang terjadi tersebut akan menguntungkan ataupun 

merugikan. Maka dari itu, analisis sistem antrian dapat digunakan utnuk mencegah ataupun 

mengurangi antrian yang terjadi. Dalam penelitian ini mengamati antrian pada SPBU 

Pucangsawit dengan menerapkan teori antrian maka untuk menanggulangi antrian yang tinggi 

dibuat simulasi antrian. Melalui simulasi yang dilakukan maka dapat dilihat ukuran kinerja dari 

sistem yang diamati yaitu sistem antrian di SPBU Pucangsawit sehingga akan diperoleh output 

berupa usulan perbaikan dalam halpelayanan agar pelayanan yang diberikanpada konsumen dapat 

dimaksimumkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model simulasi antrian pengisian bahan 

bakar  pada kendaraan roda dua pada waktu jam sibuk di pagi hari serta memberikan alternatif 

simulasi untuk mengurangi waktu antrian . Batasan masalah pada penelitian ini adalah untuk 

pelanggan sepeda motor dengan pengisian premium, pertalite, dan pertamax pada pagi hari saat 

jam berangkat kerja/sekolah. Simulasi dilakukan dengan softwareArena. 

 

2. Metodologi  

Penelitian simulasi antrian ini diawali dengan pengambilan data secara langsung melalui 

metode observasi di SPBU Pucangsawit. Pengambilan data dilakukan pada waktu tertentu, yaitu 

di pagi hari. Adapun data yang diambil yaitu waktu kedatangan pelanggan, lama antrian, waktu 

pelayanan pengisian BBM, lama pelayanan, dan waktu selesai pelanggan dilayani. Langkah 

mailto:kusumaningtyasts@gmail.com
mailto:ifikri18@gmail.com
mailto:liquiddanu@gmail.com


Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 44 

selanjutnya setelah data dikumpulkan, data dihimpun untuk kemudian mencari jenis distribusi 

data menggunakan software Arena Input Analyzer. 

Langkah selanjutnya adalah membuat perancangan model simulasi antrian pengisian bahan 

bakar menggunakan Arena. Simulasi antrian ini akan menggambarkan kondisi sesungguhnya 

antrian yang terjadi, jika terdapat waktu antrian yang cukup lama maka perlu diberikan alternatif 

usulan untuk mengurangi waktu antrian pengisian bahan bakar. Adanya alternatif usulan tersebut 

akan menimbulkan pertambahan biaya yang kemudian dihitung besaran biaya yang muncul. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Analisis Permasalahan 

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah masalah antrian pengisian bahan 

bakar di SPBU Pucangsawit. Untuk melihat aliran aktifitas pada sistem antrian dapat dilihat pada 

flowchart berikut. 

MULAI

PENGUNJUNG 
DATANG

PENGUNJUNG 
MENGANTAR

TERJADI 
ANTRIAN

PENGISIAN BAHAN 
BAKAR

PEMBAYARAN SELESAI

 
Gambar 1. Flowchart Antrian SPBU 

 

Untuk melihat analisis permasalahan secara lebih jelas dapat dilihat melalui rich picture 

berikut ini. 
PROBLEM

Terjadi Antrian dalam Pengisian 

Bahan Bakar di SPBU 

TUJUAN

Mencari Solusi agar tidak 

terjadi Antrian berlebih di 

SPBU pada saat pengisian 

bahan bakar

SOLUSI

Penambahan Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar 

untuk tiap jenis

HASIL

Antrian pada saat penisian 

Bahan Bakar tidak 

berlebih, sehingga dapat 

dikendalikan 

 
Gambar 2. Rich Picture Antrian SPBU 
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Untuk melihat aktifitas sistem antrian melalui diagram ACD dapat dilihat berikut ini. 

Kedatangan 
Pelanggan 
Pertamax

Pengisian 
Premium

Antri

Pengisian 
Premium 

Idle

Pengisian 
Selesai

 
Gambar 3. Activity Cycle Diagram Antrian SPBU 

 

 

b. Permodelan Antrian 

Data yang diambil dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 jenis bahan bakar, yaitu premium, 

pertalite, dan pertamax.Berikut merupakan data hasil pengamatan pengisian bahan bakar 

premium, pertalite, dan pertamax. 

 

Tabel 1. Data Awal Antrian Premium 

 

Data awal diatas diolah menggunakan Arena sehingga diperoleh distribusi yang tepat 

terhadap pola sebaran data tersebut. Berdasarkan perhitungan menggunakan Input Analyzer 

distribusi untuk lama waktu antri adalah triangular dan lama pelayanan adalah weibull. 

Waktu 

Kedatangan
Kedatangan

Lama 

Antri

Waktu 

Pelayanan

Lama 

Pelayanan
Waktu Pulang

1 06.55 0 2 06.57 1 06.58

2 06.55 0 3 06.58 1 06.59

3 06.55 0 4 06.59 1 07.00

4 06.56 1 4 07.00 1 07.01

5 06.56 0 5 07.01 1 07.02

6 06.56 0 6 07.02 1 07.03

7 06.57 1 6 07.03 1 07.04

8 06.57 0 7 07.04 1 07.05

9 06.57 0 8 07.05 1 07.06

10 06.57 0 9 07.06 1 07.07

11 06.58 1 9 07.07 1 07.08

12 06.59 1 9 07.08 1 07.09

13 06.59 0 10 07.09 1 07.10

14 06.59 0 11 07.10 1 07.11

15 06.59 0 12 07.11 1 07.12

16 07.00 1 12 07.12 1 07.13

17 07.00 0 13 07.13 1 07.14

18 07.00 0 14 07.14 1 07.15

19 07.01 1 14 07.15 1 07.16

20 07.01 0 15 07.16 1 07.17

21 07.02 1 15 07.17 1 07.18

22 07.02 0 16 07.18 1 07.19

23 07.03 1 16 07.19 1 07.20

24 07.05 2 15 07.20 2 07.22

25 07.05 0 17 07.22 1 07.23

26 07.08 3 16 07.23 1 07.24

27 07.09 1 15 07.24 1 07.26

28 07.11 2 15 07.26 1 07.27

29 07.14 3 13 07.27 1 07.28

30 07.15 1 13 07.28 1 07.29

31 07.15 0 14 07.29 1 07.30

32 07.15 0 15 07.30 2 07.32

33 07.15 0 17 07.32 1 07.33

34 07.16 1 17 07.33 1 07.34

35 07.16 0 18 07.34 1 07.35

PREMIUM

NO
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Distribution: Triangular 

Expression: TRIA(0, 0, 0) 

Square Error: 0.015795 

Gambar 4. Grafik Distribusi Lama Antri Premium 

 

 
Distribution: Weibull       

Expression: 0.5 + WEIB(0, 0) 

Square Error: 0.000004 

Gambar 5. Grafik Distribusi Lama Pelayanan Premium 

Tabel 2. Data Awal Antrian Pertalite 

 

Data awal diatas diolah menggunakan Arena sehingga diperoleh distribusi yang tepat 

terhadap pola sebaran data tersebut. Berdasarkan perhitungan menggunakan Input Analyzer 

distribusi untuk lama waktu antri adalah normal dan lama pelayanan adalah weibull. 

 

Waktu 

Kedatangan
Kedatangan

Lama 

Antri

Waktu 

Pelayanan

Lama 

Pelayanan

Waktu 

Pulang

1 06.55 0 3 06.58 1 06.59

2 06.55 0 4 06.59 1 07.00

3 06.56 1 4 07.00 1 07.01

4 06.56 0 5 07.01 1 07.02

5 06.56 0 6 07.02 2 07.04

6 06.57 1 7 07.04 1 07.05

7 06.57 0 8 07.05 1 07.06

8 06.58 1 8 07.06 1 07.07

9 06.58 0 9 07.07 1 07.08

10 06.58 0 10 07.08 1 07.09

11 07.00 2 9 07.09 1 07.10

12 07.01 1 9 07.10 1 07.11

13 07.03 2 8 07.11 1 07.12

14 07.03 0 9 07.12 1 07.13

15 07.05 2 8 07.13 1 07.14

16 07.06 1 8 07.14 1 07.15

17 07.07 1 8 07.15 1 07.16

18 07.07 0 9 07.16 1 07.17

19 07.08 1 9 07.17 1 07.18

20 07.09 1 9 07.18 2 07.20

21 07.09 0 11 07.20 1 07.21

22 07.12 3 9 07.21 2 07.23

23 07.12 0 9 07.23 1 07.24

24 07.13 1 11 07.24 1 07.25

25 07.13 0 12 07.25 1 07.26

26 07.13 0 13 07.26 1 07.27

27 07.19 6 8 07.27 1 07.28

28 07.19 0 9 07.28 1 07.29

29 07.20 1 11 07.29 1 07.30

30 07.21 1 9 07.30 1 07.31

31 07.22 1 9 07.31 1 07.32

32 07.25 3 7 07.32 1 07.33

33 07.25 0 8 07.33 2 07.35

34 07.27 2 8 07.35 2 07.37

35 07.27 0 10 07.37 2 07.39

PERTALITE

NO
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Distribution: Normal        

Expression: NORM(0, 0) 

Square Error: 0.055093 

Gambar 6. Grafik Distribusi Lama Antrian Pertalite 

 

 
Distribution: Weibull       

Expression: 0.5 + WEIB(0, 0) 

Square Error: 0.000325 

Gambar 7. Grafik Distribusi Lama Pelayanan Pertalite 

Tabel 3. Data Awal Antrian Pertamax 

 

Data awal diatas diolah menggunakan Arena sehingga diperoleh distribusi yang tepat 

terhadap pola sebaran data tersebut. Berdasarkan perhitungan menggunakan Input Analyzer 

distribusi untuk lama waktu antri adalah weibull dan lama pelayanan adalah weibull. 

 

Waktu 

Kedatangan
Kedatangan

Lama 

Antri

Waktu 

Pelayanan

Lama 

Pelayanan

Waktu 

Pulang

1 06.55 0 4 06.59 1 07.00

2 06.55 0 5 07.00 1 07.01

3 06.57 2 4 07.01 1 07.02

4 06.58 1 4 07.02 1 07.03

5 06.58 0 5 07.03 1 07.04

6 07.00 2 4 07.04 1 07.05

7 07.02 2 3 07.05 2 07.07

8 07.03 1 4 07.07 1 07.08

9 07.03 0 5 07.08 1 07.09

10 07.03 0 6 07.09 1 07.10

11 07.05 2 5 07.10 1 07.11

12 07.06 1 5 07.11 1 07.12

13 07.10 4 2 07.12 1 07.13

14 07.10 0 3 07.13 1 07.14

15 07.11 1 3 07.14 1 07.15

16 07.12 1 3 07.15 1 07.16

17 07.12 0 4 07.16 2 07.18

18 07.13 1 5 07.18 1 07.19

19 07.16 3 3 07.19 1 07.20

20 07.17 1 3 07.20 1 07.21

21 07.20 3 1 07.21 1 07.22

22 07.20 0 2 07.22 2 07.24

23 07.21 1 2 07.24 1 07.25

24 07.22 2 3 07.25 1 07.26

25 07.22 0 3 07.26 1 07.27

26 07.22 0 5 07.27 1 07.28

27 07.23 1 5 07.28 1 07.29

28 07.24 1 5 07.29 1 07.30

29 07.24 0 6 07.30 1 07.31

30 07.25 1 6 07.31 2 07.33

31 07.26 1 7 07.33 1 07.34

32 07.26 0 8 07.34 1 07.35

33 07.27 1 8 07.35 1 07.36

34 07.27 0 9 07.36 1 07.37

35 07.30 3 7 07.37 1 07.38

PERTAMAX

NO
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Distribution: Weibull 

Expression: 0.5 + WEIB(0, 0) 

Square Error: 0.012682 

Gambar 8. Grafik Distribusi Lama Antrian Pertamax 

 

 
Distribution: Weibull       

Expression: 0.5 + WEIB(0, 0) 

Square Error: 0.000122 

Gambar 9. Grafik Distribusi Lama Pelayanan Pertamax 

 

Berdasarkan data distribusi yang telah diketahui diatas, maka selanjutnya membuat model 

simulasi yang dibuat pada software Arena.  

Model simulasi dibuat urut dimulai dari titik kedatangan pelanggan, titik antrian pengisian 

bahan bakar, proses pelayanan pengisian bahan bakar, hingga terakhir titik keluar. Simulasi ini 

dibuat dengan maksimal 50 pelanggan untuk masing-masing jenis bahan bakar, sehingga total 

pelanggan maksimal adalah 150 pelanggan. Berdasarkan hasil simulasi terjadi penumpukan 

paling tinggi pada pelanggan premium. Maka dari itu perlu adanya alternatif usulan untuk 

mengurangi tingkat antrian pengisian bahan bakar di SPBU tersebut. 

Simulasi alternatif ini dibuat untuk mengurangi jumlah antrian pada pengisian bahan bakar 

di SPBU Pucangsawit. Alternatif yang dipakai adalah dengan menambah sumberdaya pelayanan 

dan stasiun pengisian premium. Pada alternatif kali ini hanya ditambahkan sumberdaya pelayanan 

pada pengisian premium saja kArena tingkat pembelian premium sangat tinggi dibandingkan 2 

bahan bakar yang lain, serta untuk waktu antri pada pengisian pertalite dan pertamax masih 

dianggap wajar dan tidak perlu adanya penambahan sumberdaya.  
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Berikut merupakan model simulasi antrian pada SPBU Pucangsawit. 

 
Gambar 10. Model Simulasi Antrian Pengisian Bahan Bakar 

 

 

Berikut merupakan model alternatif simulasi antrian pada SPBU Pucangsawit. 

 
Gambar 11. Model Simulasi Alternatif Antrian Pengisian Bahan Bakar 
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c. Perhitungan Biaya Alternatif Perbaikan 

Pada alternatif simulasi yang diberikan adalah penambahan sumberdaya pada pengisian 

bahan bakar premium. Sebelumnya, pada masing-masing pengisian bahan bakar sudah memiliki 

2 server pengisian. Namun, pada kenyataannya hanya dibuka 1 server pengisian untuk masing-

masing bahan bakar. Berdasarkan pengamatan dan simulasi yang telah dilakukan alternatif yang 

diberikan adalah penambahan server pengisian premium. Maka, perlu adanya tambahan biaya di 

SPBU Pucangsawit yaitu biaya tenaga kerja dan biaya operasional. Perhitungan biaya pada 

penambahan 1 server pengisian bahan bakar premium adalah sebagai berikut : 

• Biaya Tenaga Kerja 

Biaya UMR Surakarta/bulan : Rp 1.534.985,00 

Biaya Tenaga Kerja = 1 X Rp 1.534.985,00 

    = Rp 1.534.985,00  

 

• Biaya Operasional Server Tambahan 

Biaya operasional yang muncul adalah biaya listrik dengan jam operasional selama 24 jam. 

Asumsi biaya listrik Rp 1.398,00/jam. 

Biaya Operasional = 24 jam X Rp 1.398,00 X 30 hari 

    = Rp 1.006.560,00  

• Total Biaya 

Total Biaya = Biaya Tenaga Kerja + Biaya Operasional 

   = Rp 1.534.985,00 + Rp 1.006.560,00 

   = Rp 2.541.545,00 

Maka, besarnya total biaya yang dikeluarkan jika melakukan penambahan 1 server 

pengisian premium adalah sebesar Rp 2.541.545,00 dalam 1 bulan.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil simulasi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata pelanggan yang 

mengisi bahan bakar di SPBU Pucangsawit pada jam jam sibuk adalah 150 pelanggan untuk tiga 

jenis bahan bakar. Antrian pengisian SPBU terjadi penumpukan pelanggan yang cukup tinggi di 

pengisian premium. Maka dari itu, perlu adanya alternatif perbaikan pada sistem antrian. Simulasi 

alternatif ini dibuat untuk mengurangi jumlah antrian pada pengisian bahan bakar di SPBU 

Pucangsawit. Alternatif yang dipakai adalah dengan menambah sumberdaya pelayanan dan 

stasiun pengisian premium. Pada alternatif kali ini hanya ditambahkan sumberdaya pelayanan 

pada pengisian premium saja kArena tingkat pembelian premium sangat tinggi dibandingkan 2 

bahan bakar yang lain, serta untuk waktu antri pada pengisian pertalite dan pertamax masih 

dianggap wajar dan tidak perlu adanya penambahan sumberdaya. 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya pengamatan juga dilakukan pada waktu lain, tidak hanya pada waktu pagi hari 

saja agar data yang diperoleh bisa lebih akurat lagi. 

2. Sebaiknya pembuatan model animasi simulasi dibuat lebih baik lagi agar lebih 

menggambarkan kondisi sesungguhnya di SPBU. 

3. Simulasi antrian juga dibuat untuk kendaraan lain dan bahan bakar yang lainnya. 
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ABSTRAK 

Penggunaan orientasi yaitu gerakan roll dan pitch, dipandang sinkron dengan gerakan anggota tubuh yang 

multi direction. Pada umumnya gerakan anggota tubuh pada bidang tri-axial yaitu: bidang frontal, median, 

dan transverse melambangkan gerakan orientasi: roll, pitch, dan yaw. Gerakan roll dan pitch dalam derajat 

dapat dihasilkan dengan menggunakan 3 DOF tracking sensor. Kajian yang berkaitan dengan interaksi 

manusia dan komputer dengan menggunakan gerakan orientasi merupakan peluang dan tantangan untuk 

membantu penyandang disabilitas mengoperasikan komputer. Mouse merupakan temuan di bidang 

interaksi manusia dan komputer yang telah terbukti efisien dan efektif sebagai antarmuka saat 

mengoperasikan komputer. Dalam analisis kaji awal ini, digunakan analisis efisiensi dan efektifitas 

berdasarkan Fitts’ law yang tertuang dalam ISO 9241 tentang Ergonomics of human-system interaction 

dengan part 411 membahas metode evaluasi untuk desain piranti input. Parameter efektifitas dan efisiensi 

adalah throughput dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perangkat tes. Pada penelitian ini 

dihasilkan software evaluasi dan pre-eksperimen untuk digunakan menghitung throughput, error rate, 

maupun pewaktuan sebagai komponen evaluasi performansi piranti input. 

 

Kata kunci: Disabilitas mouse, ergonomi, Fitts’ law, orientasi, physical input device. 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia telah menandatangani Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 

tahun 2007. Resolusi dalam konvensi tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak penyandang 

disabilitas dalam hal kesehatan termasuk pelayanan, akses-akses kesehatan, dan rehabilitasi. 

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas utamanya didasarkan atas fakta bahwa kesejahteraan 

penyandang disabilitas masih tergolong rendah demikian juga pendidikannya (Prasetyo, 2014).  

Disabilitas sendiri dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, memiliki makna yang luas, 

yang merupakan penghalusan frase kecacatan. Di dalamnya mengandung makna internal 

(gangguan fungsional) dan eksternal (hambatan sosial). Salah satu kategori disabilitas adalah 

impairment (Dempsey, dkk. 2006) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kecacatan. 

Kecacatan memiliki konteks pemahaman ke kondisi biologis individual berkaitan dengan 

keterbatasan fungsi organ yang disebabkan kerusakan secara psikis, mental, dan sensorik. 

Kecacatan pada organ yang menyebabkan seseorang tidak dapat memposisikan dirinya, 

misalnya: tidak dapat duduk, tidak dapat menggenggam, tidak dapat menggerakkan jari-jari 

tangan akibat gangguan psikis dan sensorik; kesemuanya itu menyebabkan penyandang 

disabilitas tidak dapat menggunakan keyboard dan mouse untuk mengoperasikan komputer. 

Sedangkan teknologi lain seperti speech to text memiliki keterbatasan kosakata berbahasa 

Indonesia dan aplikasi yang digunakan. Sehingga sangatlah diperlukan suatu sistem pengganti 

mouse dan keyboard dengan menggunakan gerakan anggota tubuh yang masih berfungsi dari 

penyandang disabilitas tersebut. 

Penggunaan orientasi yaitu gerakan roll dan pitch, dipandang sinkron dengan gerakan 

pergelangan tangan maupun lengan yang multi direction. Gerakan lengan pada bidang tri-axial 

yaitu: bidang frontal, bidang median, dan bidang transverse melambangkan gerakan orientasi 

pada sensor roll, pitch, dan yaw (Groves, 2013). Gerakan roll dan pitch dalam derajat dapat 

dihasilkan dengan menggunakan teknik penggabungan sensor accelerometer, gyrometer, dan 

magnetometer. Teknik penggabungan data sensor menggunakan teknik filtering diantaranya 
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Kalman filtering (Sabatini dkk, 2006; Harada dkk, 2007; Widodo dkk, 2016) dan complementary 

filtering (Calusdian dkk, 2011; Yoo dkk, 2012, Widodo dkk, 2014). 

ISO 9241 merupakan standar yang digunakan untuk interaksi manusia dan sistem (ISO, 

2012). Terdiri atas sembilan seri, seri 400 membahas tentang piranti input fisik. Seri 400 part ke-

411 (ISO/TS 9241-411) mendiskusikan metode evaluasi untuk desain piranti input fisik, yang 

berisi evaluasi kuantitatif: efisiensi dan efektifitas; maupun evaluasi kualitatif berupa uji 

kenyamanan penggunaan piranti yang dirancang. ISO mengisyaratkan empat buah tes 

performansi yang dapat dipilih sesuai aplikasi piranti input yang akan diuji, yaitu 1) one-direction 

tapping test, 2) multi-directional tapping test, 3) dragging test, dan 4) tracing test. 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji awal penggunaan orientasi sebagai 

pengganti gerakan mouse dan pembuatan instrumen pengujiannya berdasarkan standar ISO.  

 

2. Metode 

Material/apparatus dan Ilustrasi Sistem secara Keseluruhan 

Eksperimen menggunakan 3 DOF tracking (roll, pitch, yaw) InertiaCube4 untuk merekam 

gerakan orientasi. Software pemrograman C# dibuat dalam penelitian ini untuk menerima data 

sudut dari InertiaCube4. Di dalam software tersebut disertakan instrumen pengujian multi-

directional tapping test sesuai arahan dalam Annex B. ISO/TS 9241-411. Fitur pengujian 

performansi sesuai arahan ISO diaplikasikan pada software dengan tersedianya: 1) mode 

pengaturan tingkat kesulitan (ID = index of difficulty) terdiri atas empat mode, mode 1: “sangat 

mudah”, mode 2: “mudah”, mode 3: “sedang”, dan mode 4: ”sulit”; 2) perekam waktu setiap 

menyelesaikan tes; 3) perekam koordinat (x,y) setiap kali klik sasaran; dan 4) indikator jumlah 

error yang menunjukkan jumlah error yang sudah dibuat dalam satu kali tes. Sedangkan 

pengujian kualitatif menggunakan kuesioner comfort rating scale yang terdapat dalam Annex C. 

ISO/TS 9241-411. Data pengujian performansi tiap tes disimpan dalam file spreadsheet untuk 

diolah offline menggunakan software pengolah statistik SPSS. Gambar 1 menunjukkan ilustrasi 

sistem dalam penelitian. 

Ilustrasi sistem saat pengujian pada Gambar 1 diuraikan sebagai berikut: 1) seorang 

partisipan duduk didepan layar komputer dengan jarak 90 cm, tangan tidak menyentuh meja kerja; 

2) sebuah sensor 3 DOF tracking, selanjutnya akan disebut sebagai “sensor” saja, dipasang pada 

punggung tangan kanan dengan menggunakan isolasi plastik, peletakan sensor pada tangan 

dominan dari partisipan yang tergolong right-handed person. Sensor akan ikut bergerak 

mengikuti gerakan pergelangan tangan dan gerakannya di konversi oleh software menjadi 

 
 

Gambar 1. Ilustrasi sistem secara keseluruhan  
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gerakan kursor mouse di layar komputer; 3) alat klik digenggam oleh partisipan di tangan kanan, 

alat klik dapat pula digenggam di tangan kiri sebab tidak mempengaruhi gerakan kursor di layar 

komputer. Alat klik digunakan untuk mengeksekusi pilihan pada layar seperti aksi klik kiri mouse 

pada umumnya. Pada percobaan ini tombol kiri mouse dipakai sebagai alat klik; 4) layar pengujian 

menampilkan multi-directional tapping test sesuai arahan ISO/TS 9241-411.   

 

Desain dan Prosedur Eksperimen 

Pada pre-eksperimen ini, tingkat kecacatan yang dimaksud adalah tidak berfungsinya jari-

jari tangan untuk menggenggam mouse dan tidak berfungsinya anggota tubuh lain sehingga 

subyek tidak dapat duduk (kondisi bedrest).  Pre-eksperimen ini menggunakan seorang partisipan 

yang mencoba standar mouse maupun sensor menggunakan software pengujian yang sama. 

Dalam pre-eksperimen ini digunakan tiga buah piranti, yaitu: 1) standar mouse digunakan sebagai 

tolok ukur (benchmarking) dalam penelitian; 2) sensor akan diperlakukan sebagai dua piranti, 

yaitu perlakuan gerakan sensor pitch-roll dan gerakan sensor pitch-yaw. Gerakan pitch adalah  

flexion-extension, gerakan roll adalah supination-pronation, dan gerakan yaw adalah radial-ulnar 

deviation pada pergelangan tangan. Gerakan pitch menggantikan gerakan kursor ke atas dan ke 

bawah, untuk perlakuan pitch-roll maupun pitch-yaw. Sedangkan gerakan roll menggantikan 

gerakan kursor ke kiri dan ke kanan pada perlakuan pitch-roll, gerakan yaw digunakan untuk 

menggantikan gerakan kursor ke kiri dan ke kanan di layar monitor komputer pada perlakuan 

pitch-yaw.   

Software pengujian memuat empat level kesulitan (ID). Kategori ID diatur dalam standar ISO 

sebagai berikut: a) sangat mudah: ID ≤ 3; b) mudah: 3 < ID ≤ 4; c) sedang: 4 < ID ≤ 6; d) sulit: 

ID>6. Nilai ID dihitung dengan persamaan (1) (ISO, 2012)  

w

wd
I D

+
= 2log  (bits) 

     (1) 

 

dimana d adalah jarak pergerakan kursor dari posisi sumber ke posisi sasaran, dan w adalah lebar 

sasaran. Tabel 1 menunjukkan desain empat level ID, dengan lebar d dan w seperti pada Tabel 1, 

level kesulitan seperti yang diarahkan oleh ISO dapat dipenuhi. 

 
Tabel 1. Desain empat mode tingkat kesulitan 

d 

(pixel) 

w 

(pixel) 

ID 

(bits) 
Index of Difficulty level 

350 50 3 Mode 1: Sangat mudah 

600 60 3.46 Mode 2: Mudah 

600 20 4.95 Mode 3: Sedang 

800 12 6.07 Mode 4: Sulit 

 

Partisipan mencoba keempat mode dengan urutan acak untuk mengurangi efek belajar 

(learning effect). Percobaan dilakukan tiga blok untuk masing-masing mode, dimana setiap blok 

terdiri atas tiga trial.  Sehingga untuk seorang partisipan, desain eksperimennya adalah 3 x 4 x 3 

x 3; jumlah trial setiap partisipan adalah 108. 
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Implementasi desain pada Tabel 1 diwujudkan seperti pada Gambar 2 yang mengilustrasikan 

tampilan keempat level ID. Resolusi layar yang dipakai adalah 1280 x 1024 pixel, dimana d 

merupakan diameter lingkaran besar dan w adalah diameter lingkaran kecil. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil rekam data eksperimen untuk ketiga piranti diolah dengan menghitung Throughput 

(TP). Throughput adalah kecepatan transfer informasi saat mengendalikan pointer pada layar oleh 

partisipan dengan piranti input yang diuji. Mula-mula dihitung ID efektif (IDe) yang 

mencerminkan tingkat kesulitan sebenarnya berdasarkan lokasi klik pada sasaran. Persamaan (2) 

dan (3) digunakan untuk menghitung TP. 

xe

e

e
e sw

w

wd
ID .133.4  ;(bit)  log2 =

+
=   

     (2) 

m

e

t

ID
TP =  (bit/s) 

     (3) 

 

Dimana tm adalah waktu yang diperlukan dari aksi klik pertama di sasaran ke sasaran berikutnya.  

Tabel 2 menunjukkan detail data hasil percobaan, satuan yang digunakan untuk  we adalah 

pixel. Tabel 2 terbagi menjadi tiga blok (dinotasikan dengan B) dan masing-masing blok 

menyajikan empat buah mode (dinotasikan dengan M). Data we dan IDe seperti pada persamaan 

(2) diperoleh dari rata-rata tiga kali trial pada sasaran 25 lingkaran kecil. Sedangkan data tm 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Gambar 2. Tampilan layar pengujian dengan (a) mode 1, (b) mode 2, (c) mode 3, dan (d) mode 4; sesuai desain 

pada Tabel 1.  
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diperoleh dari keseluruhan durasi dalam menyelesaikan satu tes dibagi dengan 24 langkah. 

Throughput diperoleh dengan membagi nilai IDe dengan tm. 

 
Tabel 2. Data Hasil Percobaan dan Perhitungan Throughput 

B M 

Mouse Pitch-Roll Pitch-Yaw 

we 
IDe 

(bit) 

tm 

(s) 

TP 

(bit/s) 
we 

IDe 

(bits) 

tm 

(s) 

TP 

(bit/s) 
we 

IDe 

(bits) 

tm 

(s) 

TP 

(bit/s) 

1 

1 24.48 4.06 1.20 3.37 32.62 3.62 2.57 1.41 30.47 3.77 2.17 1.74 

2 28.76 4.61 1.36 3.40 45.17 3.98 3.05 1.30 35.67 4.36 2.65 1.65 

3 11.48 5.86 1.66 3.53 18.44 5.17 5.70 0.91 17.31 5.25 4.22 1.25 

4 8.39 6.66 1.87 3.55 11.20 6.35 11.3 0.56 12.68 6.11 8.25 0.74 

2 

1 25.53 3.97 1.21 3.29 33.72 3.54 2.37 1.49 34.17 3.65 2.15 1.70 

2 27.18 4.73 1.31 3.60 37.76 4.16 2.70 1.54 38.71 4.15 2.48 1.67 

3 13.59 5.66 1.58 3.59 17.58 5.30 5.37 0.99 18.22 5.23 4.35 1.20 

4 9.04 6.56 1.92 3.42 10.75 6.43 11.1 0.58 11.80 6.23 9.08 0.69 

3 

1 23.04 4.15 1.12 3.72 26.49 4.01 2.41 1.66 28.09 3.91 2.04 1.91 

2 26.25 4.71 1.26 3.76 47.13 3.83 2.63 1.46 38.13 4.22 2.41 1.75 

3 12.64 5.66 1.48 3.83 18.79 5.15 4.52 1.14 18.36 5.15 3.88 1.33 

4 8.42 6.70 1.93 3.47 12.11 6.17 8.84 0.70 11.49 6.27 7.38 0.85 

  Mean 1.49 3.54  5.22 1.14  4.25 1.38 

 

Pada pre-eksperimen ini dihasilkan TP mouse yaitu 3.54 bit/s, hasil ini mengkonfirmasi hasil 

penelitian peneliti lain yaitu TP mouse 3-5 bit/s (MacKenzie, 2001), yang sekaligus menunjukkan 

bahwa peralatan eksperimen, prosedur eksperimen, pengumpulan data; menggunakan teknik yang 

sepadan dengan peneliti lain. Dengan demikian prosedur penelitian dan software pengujian dapat 

digunakan untuk penelitian sebenarnya.  

Penggunaan orientasi untuk menggerakkan kursor mouse pada pre-eksperimen ini 

menghasilkan TP = 1.14 dan 1.38 bit/s dan waktu eksekusi (tm) = 5.22 dan 4.25 s. Nilai throughput 

gerakan pitch-yaw lebih besar daripada gerakan pada pitch-roll; hal ini sejalan dengan pernyataan 

partisipan bahwa gerakan pitch-yaw lebih cepat dan nyaman. Namun pengujian statistik belum 

bisa dilaksanakan berkenaan dengan jumlah sampel yang terbatas. Demikian juga tm menunjukkan 

bahwa gerakan pitch-yaw sedikit lebih cepat daripada pitch-roll, yaitu 4.25 detik dibandingkan 

dengan 5.22 detik. 

 

4. Simpulan 

Dalam kajian awal penelitian ini dibuktikan bahwa gerakan orientasi dapat dimanipulasi 

menjadi gerakan kursor mouse. Jika pengguna piranti input dengan orientasi berhasil 

mengendalikan kursor mouse maka pengaplikasiannya dapat luas, salah satu yang menjadi 
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intens penulis adalah penyandang disabilitas, untuk meningkatkan kesempatan kerja dan 

kesejahteraannya. Pada penelitian ini telah dibuat instrumen pengujian berdasarkan standar 

ISO tentang pengujian ergonomi piranti input. Perangkat lunak ini menguji efektifitas dan 

efisiensi dari gerakan atau gestur yang telah dirancang pada penelitian awal ini. Penelitian 

lanjutan diperlukan untuk mencari gerakan yang lebih efisien dan efektif bagi pengguna 

piranti input, disertai dengan pengujiannya pada jumlah sampel yang cukup; menggunakan 

perangkat lunak yang sudah dihasilkan pada penelitian awal ini. 

 

 

Daftar Pustaka 

 

________ISO: Reference Number ISO/TS 9241-411:2012(E). (2012). Ergonomics of human 

system interaction-Part 411:Evaluation methods for the design of physical input devices. 

International Organization for Standardization. 

Calusdian, J. , Yun, X., dan Bachmann, E.R. (2011). Adaptive-gain complementary filter of  

inertial and magnetic data for orientation estimation. IEEE International Conference on 

Robotics and Automation, pp. 1916-1922  (Shanghai, 9-13 Mei 2011). 

Dempsey dan Nankerves, K. (2006). Community Disability Services: An Evidence-Based 
Approach to Practice. UNSW Press. Sydney. 

Groves, P.D. (2013). Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation 
Systems. 2nd Ed. Artech House (Horizon House). London, UK. 

Harada, T., Mori, T., dan Sato, T. (2007). Development of a tiny orientation estimation device to 

operate under motion and magnetic disturbance. The International Journal of Robotics 
Research, Vol. 26, No. 6, pp. 547–559. 

MacKenzie, I.S. dan Jusoh, S. (2001). An evaluation of two input devices for remote pointing. 

Proceeding of the Eighth IFIP Working Conference on Engineering for HCI(EHCI), 

pp.235-249 (11-13 Mei 2001). 

Prasetyo, F.A. (2014). Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, 

Kompleksitas Masalah, dan Tantangan” dalam Buletin Jendela Data dan Informasi 

Kesehatan: Situasi Penyandang Disabilitas, Kementrian Kesehatan R.I. 

Sabatini, A.M. (2006). Quaternion-based extended Kalman filter for determining orientation by 

inertial and magnetic sensing. IEEE Journal/Transaction on Biomedical Engineering, 

Vol. 53, No. 7, pp. 1346–1356. 

Widodo, R.B. dan Wada, C. (2016). Attitude Estimation Using Kalman Filtering: External 

Acceleration Compensation Considerations. Journal of Sensors, Vol. 2016, Article ID 

6943040, 24 pages. 

Widodo, R.B., Edayoshi, H. dan Wada, C. (2014). Complementary filter for orientation 

estimation: Adaptive gain based on dynamic acceleration and its change. 7th  International 

Conference on Soft Computing and Intelligent Systems, SCIS and 15th International 

Symposium on Advanced Intelligent Systems, ISIS, pp. 906–909. 

Yoo, T.S., Hong, S.K., Yoon, H.M., dan Park, S. (2012). Gain-scheduled complementary filter 

design for a MEMS based attitude and heading reference system. Sensors, Vol. 11, pp. 

3816-3830. 

https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84946530732&origin=inward
https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=84946530732&origin=inward


Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 58 

Rancangan Fasilitas Kerja Ergonomis Pada Stasiun 

Pemarutan Tepung Tapioka 

 

Anizar*1), Ikhsan Siregar2), dan Laurent Monica3) 
123)Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,  

Jalan Almamater Kampus USU, Medan, 20152, Indonesia 

Email: anizar_usu@usu.ac.id, ikhsan.siregar@usu.ac.id, momonica94@gmail.com 

 

ABSTRAK  

Fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja akan menjadikan situasi kerja kondusif dengan tingkat 

keluhan minimal. Pekerjaan yang berlangsung secara kontinu dan manual dengan fasilitas kerja seadanya 

akan mempercepat kelelahan dan menimbulkan keluhan sakit pada beberapa bagian tubuh 

(musculoskeletal) sehingga kinerja tidak optimal. Artikel ini akan melakukan perancangan ulang terhadap 

fasilitas kerja, stasiun kerja serta metode kerja berdasarkan prinsip ergonomi. Penilaian postur kerja saat 

ini dan setelah pemakaian rancangan dengan metode REBA (Rapid Entire Body Assessment).  Pengukuran 

7 dimensi tubuh dengan Human Body Martin untuk merancang kursi kerja, meja potong singkong dan pisau 

pemotong. Penggunaan fasilitas kerja yang menjadi satu kesatuan berdampak pada gerakan tangan operator 

menjadi simetris dan gerakan tubuh tidak memutar. Penggunaan fasilitas kerja ergonomis menunjukkan 

terdapat perbaikan pada 3 elemen kerja yaitu meletakkan, memotong dan membuang akar singkong berada 

pada level risiko dapat diabaikan dengan kategori tidak diperlukan tindakan.  

Kata kunci: Ergonomis, Fasilitas Kerja, Metode Kerja, Muskuloskeletal, Postur Kerja  

 

1. Pendahuluan 

Pesatnya perkembangan teknologi diikuti dengan tuntutan masyarakat yang tinggi 

menyebabkan produsen menggunakan data antropometri untuk merancang produk. Antropometri 

merupakan studi tentang pengukuran dimensi tubuh manusia dengan pemanfaatan pada varietas 

sangat luas dari yang sangat sederhana hingga sangat kompleks. Penerapan data antropometri 

telah digunakan pada semua aspek baik kehidupan pribadi, rumah tangga hingga industri. Pekerja 

akan merasa tidak nyaman jika menggunakan peralatan kerja yang tidak sesuai dengan dimensi 

tubuhnya. Ketidaksesuaian hasil rancangan dengan dimensi tubuh manusia akan berdampak pada 

ketidaknyamanan penggunaan rancangan sehingga menimbulkan kelelahan dini dan stress kerja 

(Setyowati, 2014). Suatu desain produk disebut ergonomis apabila secara antropometris, 

fisiologis, biomekanis, dan psikologis terlihat kompatibel dengan manusia pemakainya  

(Praptama, 2006). Rancangan produk yang berpusat pada manusia pemakainya atau human 

centered design sehingga secara fungsi, teknis-teknologis, ekonomis, estetis maupun ergonomis 

sesuai dengan kebutuhan pemakai (Santosa, 2016). Keberhasilan rancangan pada suatu stasiun 

kerja dapat diketahui dari penurunan nilai moment pada seluruh segmen tubuh pekerja 

(Kusumastuti, 2017). 

Data antropometri statis (struktural) maupun dinamis (fungsional) memiliki fungsi aplikasi 

di dalam desain fasilitas dan peralatan-peralatan kerja termasuk mesin-mesin yang digunakan 

oleh manusia (Anizar, 2017). Aplikasi data antropometri dalam perancangan menggunakan 3 

prinsip utama untuk mengatasi perbedaan-perbedaan situasi yang dihadapi. Ketiga prinsip 

tersebut adalah desain untuk individu ekstrim besar dan ekstrim kecil, desain untuk rata-rata 

populasi dan desain untuk kisaran ukuran yang dapat diatur (Wigjosoebroto, 2000). Penilaian 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) tepat digunakan untuk mengevaluasi seluruh tubuh dan 

dapat digunakan untuk kegiatan dinamis dan stastis. REBA memiliki 5 level atas kegiatan yang 

dilakukan untuk mengindikasi skor yang diperoleh. Penilaian Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) lebih kearah penilaian tubuh bagian atas. Penilaian postur kerja RULA dapat digunakan 

untuk kerja yang menetap dan duduk dan terdapat 4 level atas kegiatan untuk mengindikasi skor 

yang diperoleh (Madani, 2016). 
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Usaha pengolahan singkong menjadi tepung tapioka sudah menggunakan mesin namun pada 

stasiun pemarutan masih dilakukan secara manual. Proses kerja yang berlangsung kontinu dan 

dilakukan secara manual menimbulkan keluhan sakit yang diidentifikasi melalui wawancara 

dengan operator inspeksi. Keluhan sakit dirasakan pada batang tubuh bagian leher, bahu dan 

lengan kiri dan kanan, pergelangan tangan, pinggang dan punggung operator. Masalah ini akan 

menimbulkan resiko apabila tidak diatasi dengan baik. Pekerjaan yang resikonya seperti ini tidak 

dirasakan dalam jangka waktu yang dekat melainkan dirasakan ketika sudah bertahun-tahun. 

Pengurangan keluhan operator dapat diatasi dengan dibuatnya perancangan alat yang mampu 

membantu operator bekerja dan dapat mengurangi keluhan akibat postur kerja. 

 

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel jenuh yaitu 4 orang operator 

inspeksi di stasiun pemarutan. Elemen kegiatan operator inspeksi meliputi operator mengambil 

singkong, operator meletakkan singkong, operator memotong singkong, dan operator membuang 

akar singkong. 

Pengukuran dimensi tubuh diperoleh langsung dari operator dengan menggunakan Human 

Body Martin dengan prosedur yang sesuai dengan proses perancangan (Purnomo, 2013). Data 

antropometri operator inspeksi diambil  7 dimensi yaitu tinggi siku duduk (TSD), tinggi popliteal 

(TPO), panjang popliteal-pantat (PPP), lebar bahu (LB), lebar pinggul (LP), jangkauan horizontal 

duduk (JHD), dan diameter genggaman (DG). 

Perhitungan nilai rata-rata untuk data antropometri adalah menjumlahkan data untuk dibagi 

dengan jumlah yang ada.  

�̿� = 
X1+X2+X3+X4………+Xn

n
 = 

∑Xn

n
     (1) 

 

Pengujian keseragaman data dimana batas kontrol atas (BKA) adalah  �̿� + 2σ sedangkan batas 

kontrol bawah (BKB) adalah  �̿� - 2σ sehingga jikaXmin> BKB dan Xmaks< BKA maka data seragam 

sedangkan jika Xmin< BKB dan Xmaks> BKA maka data tidak seragam. Pengujian  kenormalan 

data dilakukan dengan bantuan Software SPSS Statistics 23. Prinsip ekstrim digunakan untuk 

dimensi lebar bahu dan lebar pinggul dengan persentil 90% sedangkan dimensi jangkauan 

horizontal duduk dan diameter genggaman dengan persentil 5%. Prinsip rata-rata digunakan 

untuk dimensi tinggi siku duduk, tinggi popliteal dan panjang popliteal-pantat dengan persentil 

50%. Penetapan nilai persentil pada data antropometri menggunakan persentil 90 dengan rumus 

�̅� + (1,28 × 𝜎), persentil 5 dengan rumus �̅� – (1,65 × 𝜎) dan persentil 5 dengan rumus �̅�. 

Dimensi yang digunakan untuk perancangan kursi adalah PPP  untuk mendapatkan panjang 

alas kursi, LP untuk mendapatkan lebar alas kursi dan TPO untuk mendapatkan tinggi kursi. 

Dimensi yang digunakan untuk mendapatkan tinggi meja adalah TSD dan TPO, panjang meja 

didapatkan dari JHD sedangkan lebar meja didapatkan dari LB. Dimensi yang digunakan untuk 

rancangan alat potong adalah DG untuk mendapatkan lebar genggaman alat sedangkan spesifikasi 

alat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Penilaian postur kerja dengan metode REBA (Rapid Entire Body Assessment) untuk menilai 

fakor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Metode ini membagi segmen tubuh ke dalam 

dua grup yaitu grup A dan grup B. Grup A adalah badan, leher dan kaki sedangkan grup B anggota 

tubuh bagian atas yaitu lengan, lengan atas, dan pergelangan tangan. Penilaian dilakukan terhadap 

tubuh pada sisi kiri dan sisi kanan dengan menggunakan lembar penilaian Rapid Entire Body 

Asseseement (REBA) Assessment Worksheet. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada 

kotak yang telah disediakan.  
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3. Hasil dan Pembahasan 

Operator inspeksi bertugas memotong akar singkong dari daging singkong utuh yang 

kemudian akan dipindahkan ke mesin root peeler dengan belt conveyor untuk dibuang kulit dan 

benda lainnya yang menempel. Selanjutnya singkong dicuci di mesin root washer dan 

dipindahkan ke mesin root rashper untuk diparut menjadi bubur. Gambar 1 menampilkan 

ilustrasi area tempat kerja operator inspeksi. 

Operator pada stasiun inspeksi akan mengambil posisi duduk, mengambil parang dan 

singkong dari conveyor, meletakkan singkong ke dinding conveyor sebagai meja pemotong dan 

memisahkan singkong. Singkong yang telah dipotong akan jatuh langsung ke conveyor sedangkan 

akar singkong dibuang ke ember tempat penampungan akar singkong. Walaupun kedua operator 

memiliki proses kerja yang sama namun metode kerja keduanya berbeda. 

 

   

Gambar 1. Area Aktual Tempat Kerja Operator Inspeksi 

 

Keluhan sakit dirasakan oleh operator yang menggunakan tangan kanan lebih sering 

dibandingkan dengan tangan kiri disebabkan letak wadah penampungan singkong berada di 

sebelah kanan. Tahapan cara kerja operator dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

       
Gambar 2. Metode kerja 

 

Gambar 2 menampilkan metode kerja dan posisi tubuh operator pada kegiatan memotong 

akar singkong. Operator mengeluhkan sakit dengan keluhan tertinggi pada bahu kiri dan kanan, 

pantat, pinggang, bokong, punggung, lengan kiri atas. Keluhan sakit disebabkan postur kerja 

operator ketika melakukan aktivitas memotong akar singkong dan mengambil singkong sambil 

membungkuk karena tinggi kursi tidak sesuai dengan antropometri operator. Level resiko adalah 

sedang dengan level tindakan 2 sehingga perlu tindakan perbaikan sebagaimana tertera pada 

Tabel 1. 

Operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit nya serta perubahan postur 

secara cepat pada bagian punggung, leher dan lengan atas mengakibatkan nilai resiko aktivitas 
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bertambah. Menurut Sue Hignett dan Mc Atamney (2000) kegiatan yang menimbulkan gerakan 

berulang lebih dari 4 kali per menit akan menambah risiko keluhan sakit pada otot. Fasilitas kerja 

yang digunakan saat ini adalah kursi kayu setinggi 35 cm yang di beri alas kain, meja potong 

singkong dengan memanfaatkan dinding belt conveyor setinggi 50 cm dan panjang 60 cm. Lebar 

alas dinding belt conveyor yang dijadikan media tempat pemotong akar singkong hanya 8 cm. 

 
 

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Postur Kerja Operator Inspeksi di Stasiun Pemarutan 

No. Kegiatan Skor 

REBA 

Kiri 

Skor 

REBA 

Kanan 

Level 

Resiko 

Level 

Tindakan 

Tindakan 

1. 
Mengambil 

Singkong 
4 7 Sedang 2 

Perlu 

Tindakan 

2. 
Meletakkan 

Singkong 
6 7 Sedang 2 

Perlu 

Tindakan 

3. 
Memotong 

akar singkong 
7 6 Sedang 2 

Perlu 

Tindakan 

4. 
Membuang 

akar singkong 
5 7 Sedang 2 

Perlu 

Tindakan 

 

Antropometri operator inspeksi pada stasiun pemarutan yang diukur dengan Human Body 

Martin ditampilkan pada Tabel 2 adalah: 

Tabel 2. Antropometri Operator Inspeksi Stasiun Pemarutan 

Operator (TSD) (TPO) (PPP) (LB) (LP) (JHD) (DG) 

1 26,4 39,3 41,1 36,1 32,0 66,2 6,6 

2 27,5 36,1 43,1 37,0 31,0 64,0 6,7 

3 25,8 37,8 42,8 35,0 33,9 65,0 6,8 

4 27,0 35,1 42,1 37,3 33,3 64,5 6,5 

 

Perancangan fasilitas kerja dilakukan dengan menghitung rata-rata, standar deviasi, dan nilai 

maksimum serta minimum terhadap dimensi tubuh. Pengujian keseragaman data digunakan untuk 

pengendalian proses bagian data yang ditolak atau tidak seragam karena tidak memenuhi 

spesifikasi. Apabila dalam satu pengukuran terdapat satu jenis atau lebih data tidak seragam maka 

data tersebut tidak dapat digunakan dan dilakukan revisi data tidak seragam dengan cara 

membuang data yang out of control dan melakukan perhitungan kembali. Hasil Perhitungan 

keseragaman data untuk seluruh dimensi tubuh sudah seragam sebagaimana terdapat di Tabel 3. 

 

Tabel 3. Uji Keseragaman Data untuk Dimensi Tubuh Operator 

Dimensi 

Tubuh 
Xmin Xmax BKA BKB Keterangan 

TSD 25,800 27,500 28,148 25,202 Seragam 

TPO 35,100 39,300 40,786 33,364 Seragam 

PPP 41,100 43,100 44,052 40,498 Seragam 

LB 35,000 37,300 38,419 34,281 Seragam 

LP 31,000 33,900 35,155 29,945 Seragam 

JHD 64,000 66,200 66,811 63,039 Seragam 

DG 6,500 6,800 6,908 6,392 Seragam 
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Pengujian terhadap  kecukupan data yang digunakan untuk menganalisa representasi jumlah 

pengukuran sehingga data sampel mewakili populasi. Begitu juga pengujian kenormalan data 

dengan bantuan dari Software SPSS Statistics 23 menunjukkan bahwa semua data dimensi tubuh 

sudah normal yang ditampilkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Tampilan Output Uji Kenormalan Data dengan SoftwareSPSS Statistics 23 

Fasilitas kerja yang dirancang bagi operator inspeksi pada stasiun pemarutan adalah kursi 

kerja, meja kerja serta alat potong berdasarkan data antropometri operator inspeksi yang tertera di 

Tabel 4. Dimensi lebar bahu dan lebar pinggul menggunakan persentil 90 sedangkan dimensi 

jangkauan horizontal duduk dan diameter genggaman menggunakan persentil 5. Dimensi tinggi 

siku duduk, tinggi popliteal dan panjang popliteal pantat mengunakan persentil 50 yang bermakna 

mayoritas pemakai produk mempunyai dimensi tubuh rata-rata. 
Tabel 4. Dimensi Tubuh yang Digunakan Dalam Perancangan 

DimensiTubuh Ukuran Dimensi (cm) 

TSD 26,68 

TPO 37,08 

PPP 42,28 

LB 37,65 

LP 34,22 

JHD 63,37 

DG  6,44 

 

Kursi kerja yang dirancang berdasarkan hasil pengolahan data antropometri memiliki 

ketinggian 37,08 cm, lebar alas kursi 34,22 cm, dan panjang alas kursi 42,28 cm. Kursi usulan 

dibuat dengan ketebalan 5 cm dengan alat pijakan yang mampu menolong operator inspeksi yang 

memiliki tubuh pendek. Kursi kerja usulan lebih  tinggi 2,08 cm dibanding kursi aktual namun 

panjang alas duduk lebih panjang 12,28 cm sebagaimana terdapat di Gambar 4. Kursi usulan tidak 

memiliki sandaran karena aktivitas operator melakukan kegiatan pemotongan akar singkong 

sehingga hanya diberi lekukan pada bagian pantat sekaligus sebagai penahan. 

 

      
Gambar 4. Kursi Kerja Aktual dan Usulan 
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Alat potong akar singkong dirancang dengan dimensi panjang 36 cm, lebar 20 cm dan 

diameter pegangan sebesar 6,44 cm memiliki sudut yang terbentuk pada alat pemotong usulan 

sebesar 200 dan ketebalan alas 4 cm. Rancangan meja potong singkong dengan ketinggian 63,37 

cm, panjang meja 63,37 cm dan lebar meja 37,65 cm merupakan meja yang proses pemakaiannya 

dapat dibuka dan ditutup. Rancangan tersebut sangat membantu aktivitas operator pada areal kerja 

yang sempit sehingga pada saat tidak dibutuhkan maka meja potong singkong tersebut dapat 

dilipat ke bawah. Rancangan fasilitas kerja tersebut ditampilkan pada Gambar 5. 

       
   Gambar 5. Rancangan Fasilitas Kerja  

  Rancangan fasilitas kerja secara keseluruhan pada stasiun pemarutan berdekatan serta 

diposisikan dalam satu kesatuan sehingga akan sangat membantu kerja operator inspeksi untuk 

memotong akar singkong sebagaimana terdapat pada Gambar 6. Penempatan fasilitas kerja untuk 

operator yang berada di sisi kiri dan kanan wadah penampungan diatur berbeda arah sehingga 

kedua operator memiliki metode kerja yang sama. Perbaikan metode kerja dimana operator 

mengambil singkong dari wadah penampungan dengan tangan kiri, meletakkan singkong di atas 

meja dengan tangan kiri, memotong akar singkong dengan alat potong yang digerakkan oleh 

tangan kanan, memasukkan kembali singkong ke wadah dengan tangan kiri.  

     

 
Gambar 6. Rancangan Fasiltas Kerja Usulan 

 

Rancangan fasilitas kerja menimbulkan perubahan pada postur kerja operator inspeksi 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Perbandingan Elemen Gerakan Aktual dengan Elemen Gerakan Usulan 

No Postur kerja aktual 

Usulan 

Rancangan            

metode kerja 
Postur kerja  

1. Mengambil Singkong 

 

Mengambil Singkong

 
 

2. Meletakkan Singkong 

 

Meletakkan Singkong 

 

 

3. Memotong Akar Singkong 

 

Memotong Akar Singkong 

 
 

4. Membuang Akar Singkong 

 

Membuang Akar Singkong 

 

 

 

 

Tabel 5 menunjukkan perubahan postur kerja akibat pemakaian fasilitas kerja yang diusulkan 

terutama pada penggunaan meja potong singkong serta pisau pemotong yang menjadi satu 

kesatuan sehingga gerakan tangan pekerja simetris. Elemen kerja meletakkan, memotong dan 

membuang akar singkong sudah berada pada level risiko dapat diabaikan dengan kategori tidak 

diperlukan tindakan. Penilaian postur kerja usulan dengan metode REBA menunjukkan bahwa 
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keempat operator dengan empat elemen kegiatan mengalami perubahan. Elemen kegiatan 

mengambil singkong dengan skor REBA kiri dan kanan adalah 4 dan 7, setelah adanya perbaikan 

menjadi 4 dan 5. Level resiko pada elemen mengambil singkong adalah sedang. Elemen kegiatan 

memotong hingga membuang akar singkong berada di level resiko rendah. Penilaian postur kerja 

pada elemen tersebut bernilai 2 di REBA kiri dan kanan serta berada pada level kategori mungkin 

diperlukan perbaikan.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 

penggunaan fasilitas kerja yang ergonomis dan terpadu dapat memperbaiki metode kerja sehingga 

keluhan rasa sakit yang dialami oleh operator dapat diminimalisir. Fasilitas kerja ergonomis yang 

dibuat adalah meja potong singkong, kursi kerja dan alat pemotong akar singkong yang 

penempatannya diletakkan di lokasi yang berdekatan. Hasil penilaian postur kerja aktual dengan 

metode REBA diketahui bahwa operator memiliki level resiko 2 dengan level tindakan sedang 

sehingga perlu tindakan perbaikan.  Pemakaian fasilitas kerja yang diusulkan sudah mereduksi 

keluhan operator dimana level resiko dapat diabaikan dengan katagori tidak diperlukan tindakan.  
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ABSTRAK 

Antrian merupakan masalah yang umum terjadi di masyarakat ataupun dalam proses produksi suatu barang 

dan jasa. Antrian tersebut dapat terjadi karena tingkat permintaan layanan yang lebih besar dibandingkan 

dengan tingkat kemampuan fasilitas untuk memberikan layanan. Di restoran cepat saji seperti McDonald’s, 

antrian biasa terjadi pada jam makan siang atau jam makan malam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui model antrian yang terjadi di kasir McDonald’s Slamet Riyadi, Surakarta dan mengetahui 

apakah model antrian yang diterapkan sudah efisien dengan membandingankan hasil pengamatan dengan 

hasil simulasi. Metode yang digunakan adalah metode simulasi sistem antrian dengan bantuan software 

Arena. Berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan, rata-rata waktu antrian sistem mencapai 7,5 menit. Oleh 

karena itu, penulis memberikan saran penambahan satu kasir pada jam-jam makan siang atau makan malam 

untuk menurukan rata-rata waktu antrian. Setelah dilakukan simulasi, penambahan satu kasir dapat 

menurunkan rata-rata waktu antrian menjadi 3 menit. 

 

Kata kunci: Server, Simulasi, Antrian, Restoran Cepat Saji 

 

1. Pendahuluan 

Restoran McDonald’s adalah restoran asal California, Amerika Serikat. Restoran ini adalah 

restoran cepat saji terbesar kedua di dunia apabila dilihat dari jumlah restorannya di seluruh dunia. 

Saat ini restoran McDonald’s sudah bisa ditemukan di 119 negara di dunia. Salah satu franchises 

Restoran McDonald’s di Indonesia adalah McDonalds Slamet Riyadi, Surakarta. Ada beberapa 

cara untuk memesan makanan di restoran ini yaitu dengan memesan langsung di restoran dan 

dengan memesan melalui sistem pesan antar dengan menghubungi McDonald’s melalui telepon. 

Sebagai waralaba yang sudah mendunia, McDonald’s terkenal sebagai perusahaan yang sangat 

memperhatikan sektor pelayanannya yaitu kebersihan, keramahan dan kecepatan pelayanan. 

Proses untuk memesan makanan di restoran McDonald’s adalah dengan mengantri sesuai 

urutan di antrian, kemudian apabila sudah tiba didepan kasir, pembeli akan memesan makanan 

yang diinginkan. Setelah selesai memesan, kasir akan mengulangi lagi pesanan pembeli dan 

apabila pemesan sudah dikonfirmasi, kasir akan memberitahu berapa harga makanan yang 

dipesan. Setelah proses pembayaran selesai dilakukan, pembeli harus menunggu makanan selesai 

disiapkan untuk kemudian bisa dibawa ke meja untuk dimakan. 

Masalah yang terjadi adalah terdapat antrian panjang di kasir McDonald’s. Antrian 

merupakan masalah yang umum terjadi di masyarakat ataupun dalam proses produksi suatu 

barang dan jasa. Antrian tersebut dapat terjadi karena tingkat permintaan layanan yang lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat kemampuan fasilitas untuk memberikan layanan. Di restoran cepat 

saji seperti McDonald’s, antrian biasa terjadi pada jam makan siang atau jam makan malam.  

Sistem antrian tersebut yang akan disimulasikan untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi 

waktu tunggu konsumen (Kaur, 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model antrian yang terjadi di kasir McDonald’s 

Slamet Riyadi, Surakarta dan mengetahui apakah model antrian yang diterapkan sudah efisien 

dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil simulasi. 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan di restoran cepat saji McDonald’s Slamet Riyadi, Surakarta. 

Penelitian dilakukan pada  hari jumat, 16  oktober 2015 pukul 12.00  –  14.00 WIB. Data yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data diambil langsung melalui  proses  

pengamatan  (observasi).  Data primer tersebut berupa data waktu kedatangan pelanggan dan data 

waktu pelayanan. Kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan bantuan software ARENA 

untuk melakukan simulasi (Hardiyatmo, 2009). Adapun diagram alir penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 
Gambar 1.  Diagram Alir Penelitian 

 

Batasan yang terdapat pada penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Data yang diambil adalah data antrian pelayanan di kasir (tidak termasuk drive-thru 

dan waiting list) 

2. Pengamatan antrian terjadi pada waktu sibuk yaitu pada waktu makan siang.  

Asumsi yang digunakan antara lain adalah : 

1. Tidak ada perubahan jumlah server dan tidak terjadi gangguan pada server 

2. Kedatangan pelanggan berkelompok dalam sistem antrian dihitung satu pelanggan 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bagian ini dilakukan distribusi data. Pertama dilakukan analisis statistika deskriptif 

untuk mendapatkan mean, modus, dan standar deviasi. Setelah itu, rentang dan jumlah kelas 

dihitung supaya data dapat dikelompokkan dengan jelas dan dilihat distribusi datanya. 
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1. Waktu Kedatangan 

Waktu kedatangan menunjukkan interval antar kedatangan pelanggan di restoran 

McDonald’s. 

Tabel 1. Analisis Statistika Deskriptif Waktu Kedatangan Server 1 

 
Tabel 2. Analisis Statistika Deskriptif Waktu Kedatangan Server 2 

 
Setelah melakukan distribusi data, didapatkan bahwa pada data waktu kedatangan 

terdapat 6 kelas dengan lebar kelas 115 untuk server I dan 71 untuk server II. Untuk 

mengetahui tipe distribusi data, penulis menggunakan tool Input Analyzer di software 

ARENA, dan diketahui bahwa data waktu kedatangan memiliki tipe distribusi eksponensial.  

 
Gambar 2. Distribusi Eksponensial pada Waktu Kedatangan 

2. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah lama waktu dari pembeli bisa mulai memesan makanan di 

kasir sampai mereka mendapatkan makanan yang dipesan (Ahsan, 2014). 
Tabel 3. Analisis Statistika Deskriptif Waktu Pelayanan Server 1 

 

 
 

Rentang Data 687

Jumlah kelas 5,92149359

Jumlah kelas 6

Lebar Kelas 115

average 127,0322581

standar deviasi 147,2902993

min 11

max 698

modus 14

Waktu Kedatangan Server I

Rentang Data 425

Jumlah kelas 5,554697098

Jumlah kelas 6

Lebar Kelas 71

average 131,1666667

standar deviasi 112,0060816

min 12

max 437

modus 12

Waktu Kedatangan Server II

Rentang Data 440

Jumlah Kelas 5,61

Jumlah Kelas 

(Pembulatan)
6

Lebar Kelas 73

Rata-Rata 267,56

Standar Deviasi 111,91

Min 85

Max 525

Modus 180

Waktu Pelayanan Server 1



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 69 

 

Tabel 4. Analisis Statistika Deskriptif Waktu Pelayanan Server 2 

 

Setelah melakukan distribusi data, didapatkan bahwa pada data waktu pelayanan terdapat 

6 kelas dengan lebar kelas 48 untuk server 1 dan 73 untuk server 2. Untuk mengetahui tipe 

distribusi data, penulis menggunakan tool Input Analyzer di software ARENA, dan diketahui 

bahwa data waktu pelayanan memiliki tipe distribusi data pada server 2 adalah tipe 

Triangular dan tipe distribusi pada server 2 adalah tipe Normal. 

 

 
Gambar 3. Distribusi Data pada Waktu Pelayanan Server 1 

  
Gambar 4. Distribusi Data pada Waktu Pelayanan Server 2 

3.2 Simulasi Model Awal 

Bagian ini menjelaskan mengenai sistem antrian restoran cepat saji McDonalds dengan 

menggambarkan Rich Picture Diagram dan Activity Cycle Diagram dari sistem antrian 

tersebut.  

Gambar 5 adalah rich picture yang menunjukkan bagaimana sistem antrian di restoran 

McDonald’s. Hal ini penting dalam pengembangan model simulasi antrian. Proses antrian 

dimulai dengan customer datang ke restoran dan kemudian ikut menganti di barisan antrian. 

Ketika gilirannya tiba, customer akan memesan dan membayar pesanan. Kemudian pembeli 

akan menunggu makanan siap dan keluar dari antrian untuk menikmati makanannya. 

Rentang Data 288

Jumlah Kelas 5,55

Jumlah Kelas 

(Pembulatan)
6

Lebar Kelas 48

Rata-Rata 180,6842105

Standar Deviasi 73,81

Min 62

Max 350

Modus 165

Waktu Pelayanan Server 2
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Gambar 5. Rich Picture Sistem Pelayanan di Restoran Cepat Saji McDonalds 

 
 

Gambar 6.  Activity Cycle Diagram Sistem Antrian McDonalds 

Setelah mengetahui distribusi waktu kedatangan dan waktu lamanya pelayanan, langkah 

selanjutnya adalah menjalankan model, dimana real sistem menggunakan 2 buah server atau 

kasir. Model awal dapat dilihat pada gambar 7.  

 
Gambar 7.  Model Awal Sistem Antrian McDonalds 
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Gambar 8.  Rute Model Awal Sistem Antrian McDonalds 

 

Tabel 4.  Hasil Simulasi Model Awal Sistem Antrian McDonalds 

 

Dan hasil running didapatkan rata – rata untuk parameter pada kasir 1 yaitu rata – rata lama 

mengantri 0,17 jam atau 10,2 menit dan rata – rata lama pelayanan  0,08 jam  atau 4,8 menit . Dan 

untuk kasir 2  yaitu  rata – rata lama mengantri 0.07 jam atau 4,2 menit dan rata – rata lama 

pelayanan 0.05 jam atau 3 menit. 

3.3 Simulasi Model Perbaikan 

Untuk menurunkan rata-rata waktu antrian, dilakukan penambahan 1 kasir. Pada model 

perbaikan server yang bekerja melayani konsumen adalah 3 server atau 3 kasir. Model perbaikan 

dapat dilihat pada gambar 9. 

 
Gambar 9.  Model Perbaikan Sistem Antrian McDonalds 
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Gambar 10.  Rute Model Perbaikan Sistem Antrian McDonalds 

 

Tabel 5.  Hasil Simulasi Model Perbaikan Sistem Antrian McDonalds 

 
Dan hasil running model perbaikan, didapatkan rata – rata untuk parameter pada kasir 1 yaitu 

rata – rata lama mengantri 0,02 jam atau 1,2 menit dan rata – rata lama pelayanan  0,08 jam  atau 

4,8 menit. Untuk kasir 2  yaitu  rata – rata lama mengantri 0,07 jam 4,2 menit atau dan rata – rata 

lama pelayanan 0,08 jam atau 4,8 menit . Dan untuk kasir 3  yaitu  rata – rata lama mengantri 0,04 

jam atau 2,4 menit dan rata – rata lama pelayanan 0,07 jam atau  4,2 menit 

Tabel 6.  Rekapitulasi Parameter Simulasi Model Perbaikan Sistem Antrian McDonalds 

 

Dari data terbut dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem perbaikan dapat menurunkan rata-

rata waktu antrian dari 0,12 jam atau 7,2 menit menjadi 0,043 jam atau 2,58 menit. Sehingga 

dapat dikatakan usulan perbaikan layak untuk diimplementasikan.  

4. Simpulan 

Kesimpulan   yang   diambil  dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Restoran     cepat     saji     McDonald’s Slamet Riyadi, Surakarta mengoperasikan 2 buah 

server (kasir) dengan model antrian FCFS (First Come First Served) dengan parameter 

rata  –  rata  lama konsumen mengantri selama 7,5 menit dan rata – rata waktu pelayanan 

adalah selama 3,9 menit 

2. Berdasarkan hasil simulasi, model perbaikan yaitu model dengan penambahan satu kasir 

dapat menurunkan parameter rata-rata lama mengantri menjadi 3 menit. Penambahan 

kasir menjadi 3 unit diperlukan pada jam-jam sibuk yaitu jam makan siang atau jam 

makan malam untuk meningkatkan kepuasan konsumen  
 

 

 

Model Awal Model Perbaikan Model Awal Model Perbaikan

Kasir 1 0.17 0.02 0.08 0.08

Kasir 2 0.07 0.07 0.05 0.08

Kasir 3 0.04 0.07

Rata-Rata Lama Waktu Antri 

(Jam)

Rata-Rata Lama Waktu 

Pelayanan (Jam)
Nama 

Server
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ABSTRAK 

 Permasalahan dalam sektor industri yang sering dijumpai adalah masalah antrian. Antrian terjadi 

ketika kemampuan layanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan akan layanan. Adanya antrian yang 

panjang akan menggangu sebuah proses produksi dalam sebuah perusahaan. Proses Produksi pada UMKM 

Kilat Makmur Furniture sering dijumpai adalah penumpukan produk (WIP) pada beberapa stasiun kerja. 

Analisis sistem produksi dapat dilakukan dengan simulasi untuk melihat kondisi proses dalam sebuah 

model. Simulasi arena dapat mempresentasikan sebuah sistem produksi dan membangun model untuk 

menyatakan proses atau logika dalam sistem. Setelah dilakukan simulasi maka akan terlihat dimana produk 

(WIP) paling sering menumpuk karena antrian, dari hasil simulasi terlihat number queue pada 

pengamplasan adalah terbesar yaitu sebesar 27 unit, kemudian usulan perbaikan untuk menambah stasiun 

pengamplasan sebanyak 2 stasiun kerja untuk mengurangi number queue,  setelah dilakukan perbaikan 

number queue pada stasiun pengamplasan menjadi berkurang rata-rata  sebesar 9 unit. Berdasarkan analisis 

biaya total pada stasiun kerja pengamplasan dengan 3 stasiun kerja total biayanya lebih kecil dibandingkan 

menggunakan 1 stasiun kerja. 

 
Kata Kunci:Antrian, Furniture, Queue Number, Simulasi Arena 
 

1. Pendahuluan 

Menurut Siagian (1987), antrian merupakan suatu garis tunggu dari orang atau barang yang 

memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan (fasilitas layanan). Kondisi mengantri 

merupakan kondisi dimana sekumpulan objek berupa orang, komponen, atau mesin yang 

menunggu dalam suatu urutan tertentu untuk mendapatkan layanan. Antrian terjadi ketika 

kemampuan layanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan akan layanan. Antrian yang 

tidak terkontrol akan mengakibatkan waktu tunggu panjang yang mengakibatkan penumpukan 

material pada stasiun tertentu (bottleneck). Kondisi tersebut akan mengurangi produktivitas dan 

merugikan perusahaan. Menurut Gunawan (2013) tujuan  utama perusahaan adalah mencapai 

keefektifan dan keefisienan proses produksi dengan harapan mampu meningkatkan produktivitas 

dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satu cara untuk mencapai 

tujuan tersebut adalah dengan mengatasi masalah antrian dan mengambarkan proses produksi 

dengan cara simulasi. 

Kilat Makmur Furniture adalah industri kecil yang bergerak dalam produksi furniture kayu. 

UMKM ini memproduksi rak, kursi dan meja dari kayu. Jumlah karyawan ada 3-4 orang yang 

bekerja pada bagian pemotongan, assembly dan finishing. Tahapan proses produksi yaitu 

kedatangan bahan baku, bahan baku kemudian dipotong sesuai desain dan ukuran, assembly, 

inspeksi, finishing (pendempulan dan pengecatan), dan inspeksi akhir. Proses di dalam sistem 

produksi dijalankan menggunkan mesin dan manusia. Masalah yang paling sering dijumpai pada 

UMKM ini adalah penumpukan produk pada beberapa stasiun kerja. Penumpukan yang terjadi 

mengakibatkan terganggu nya proses produksi yaitu barang jadi menjadi lebih lama karena proses 

antrian yang panjang sehingga memerlukan waktu yang lama untuk prosesnya. Selain itu antrian 

yang panjang pada salah satu stasiun menyebabkan stasiun lain menjadi terganggu baik menjadi 

menganggur atau bahkan berhenti karena menunggu barang dari stasiun yang mengalami antrian 

yang panjang (Mulyono,1991). Analisis sistem produksi dapat dilakukan dengan simulasi untuk 

melihat kondisi proses dalam sebuah model (Setiawan,1991). Simulasi dengan arena dapat 

mempresentasikan sebuah sistem produksi dan membangun model eksperimen dengan 

mailto:fidia1015@gmail.com
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menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika dalam system 

(Wahyani,2014).Dalam penelitian ini, Arena akan digunakan untuk menganalisis sistem antrian 

pada sebuah UMKM furniture, yaitu Kilat Makmur Furniture. 

 

2. Metodologi Penelitian 

1.1 State Of  The Art 

Penyusunan paper ini mengambil beberapa referensi penelitian sebelumnya termasuk jurnal-

jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian pertama, dilakukan oleh Widhy 

Wahyani (2014) yang menganalisis terjadinya bottle neck pada produk sarung tenun dengan 

pendekatan simulasi ARENA.  

1.2 Tahapan Penelitian 

Tahapan pertama adalah tahap identifikasi awa studi literatur dengan menggunakan beberapa 

jurnal untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya adalah 

penentuan latar belakang dan perumusan masalah serta penentuan tujuan dan batasan dan asumsi. 

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data, pada tahap ini pengumpulan 

data dilakukan melalui observasi pengamatan lansungbaik (direct  maupun indirect observation) 

pada proses pembuatan furniture yaitu data waktu proses pemotongan, proses assembly, proses 

pengamplasan, proses pengecatan dan proses rework. Data pengamatan didapat dengan 

melakukan pengambilan sample pada jam dan rentang waktu tertentu. Setelah data terkumpul 

selanjutnya melakukan pengolahan data dengan MS exceldan data analyst pada aplikasi ARENA 

untuk mengetahui jenis distribusi dari data pengamatan yang diambil.Tahapan ini dilakukan 

dengan melakukan uji keseragaman data dan uji disiribusi. 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan model simulasi dengan menggunakan ARENA. 

Penggambaran proses produksi dilakukan dengan memasukan data kedatangan entitas, data 

proses pengerjaan entitas, data keluarnya entitas dan jenis distribusi dari setiap tahapan 

pengerjaan entitas. 

 

Mulai

Studi Literatur

Latar Belakang Masalah dan
Perumusan Masalah

Penentuan Tujuan

Penentuan Batasan dan Asumsi

Pengumpulan Data:
1. Waktu Proses Pemotongan
2. Waktu Proses Assembly
3. Waktu Proses Amplas
4. Waktu Proses Pengecatan
5. Waktu Proses Rework

Pengolahan Data

Model Simulasi dan Analisis

Kesimpulan

Selesai

Tahap Identifikasi Awal

Tahap Pengumpulan dan
Pengolahan data

Tahap Model Simulasi, Analisis dan 
Kesimpulan

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa proses pembuatan furniture memiliki tahapan 

proses pengerjaan yang sama yaitu tahapan proses pemotongan kayu (bahan baku) dimana kayu 

akan dipotong sesuai ukuran dan bentuk yang furniture yang akan dibuat. Tahapan selanjutnya 

adalah proses assembly atau perakitan menjadi bentuk meja, kursi atau rak. Tahapan berikutnya 

adalah proses pemeriksaan (inspeksi) untuk mengetahui kelayakan kualitas dari produk, pada 

tahapan ini akan ditentukan mana produk yang dimasukan dalam produk siapfinishing atau masuk 

produk reject atau produk rework. Produk yang masuk dalam kategori siap finishing selanjutnya 

akan dilakukan proses pengamplasan dan pengecatan. Produk yang masuk kategori cacat akan 

dikerjakan ulang (rework) menjadi produk yang sama atau produk lain yang kualitasnya lebih 

rendah. Berikut merupakan contoh dari data proses yang diambil pada pembuatan rak buku. 
Tabel 1.Data waktu pemotongan, inspeksi dan assembly pada pembuatan rak buku 

  (Sumber :Pengolahan Data Excel 2017) 

 

 

Tabel 2.Pengolahan uji distribusi waktu pemotongan, inspeksi dan assembly pada pembuatan rak buku 
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Sumber :Pengolahan Data Excel dan Input Analyze(2017) 

Proses produksi dari pembuatan furniture  yang telah diidentifikasi dengan melihat laju aliran 

produksinya dan jenis dari distribusinya kemudian digambarkan dengan ARENA, seperti pada 

tampilan model ARENA di bawah ini. 

Gambar 3.1 Model Simulasi Arena 

 Model simulasi proses produksi kemudian dirunning dan menghasilkan beberapa keluaran 

yang dapat dilihat pada summary arena software sebagai berikut: 

A. Report Category Overview 

1. Banyak produk yang bisa dilayani mencapai 100% dilihat dari item Number In dan Number 

Out, dimana keduanya menampilkan angka 1350. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku 

masuk adalah 1350 unit dan yang keluar dari system juga 1350 unit. Dengan 

membandingkan banyaknya unit barang masukdan unit barang yang selesai dilayani bisa 

disimpulkan bahwa tidak barang yang belum selesai diproses.  

Distribution: Beta         Beta         Beta         

Expression: 4.5 + 6 * BETA(1.03, 0.898) 4.5 + 11 * BETA(1.48, 1.17) 0.5 + 3 * BETA(1.39, 1.22)

Square Error: 0.013937 0.038376 0.000588

Chi Square Test

  Number of intervals 3 3 3

  Degrees of freedom 0 0 0

  Test Statistic     = 0.102 = 0.887 = 0.0333

  Corresponding p-value < 0.005 < 0.005 < 0.005

Data Summary Data Summary Data Summary

Number of Data Points 20 20 20

Min Data Value       5 5 1

Max Data Value       10 15 3

Sample Mean          = 7.7 = 10.7 = 2.1

Sample Std Dev       = 1.75 = 2.96 = 0.788

Histogram Summary Histogram Summary Histogram Summary

Histogram Range    = 4.5 to 10.5 = 4.5 to 15.5 = 0.5 to 3.5

Number of Intervals 6 11 3

Pemotongan Assembly InspeksiDistribution Summary Rak
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2. Dari item wait time terlihat bahwa waktu tunggu produk sebelum dilayani minimal adalah 

0,00 menit dan maksimum 4,1453 jam dengan rata-rata  0,5612 jam. Ini menunjukkan 

bahwa, raw material akan menunggu dikerjakan dengan rata-rata waktu 0,5612 jam dan 

waktu antrinya tidak akan melibihi 4,1453 jam. Total pengerjaan berhenti adalah 2130,01 

jam untuk 1350 unit produk.  

3. Dari item WIP terlihat bahwa waktu yang diperlukan oleh unit part kayu pada pengerjaan 

di setiap stasiun minimal adalah 0,00 menit dan maksimum adalah 45 jam dengan rata-rata 

1,25 jam. 

4. Pada report 2 waktu tunggu (waiting time) dilihat dari rata-ratanya, waktu tunggu paling 

kecil adalah pada stasiun assembly 2 dengan rata-rata 0,00051487 jam, sedangkan waiting 

time  terbesar adalah stasiun pengamplasan dengan rata-rata menunggu 0,6282 jam. 

5. Pada report 3 number waiting jika dilihat dari nilai rata-rata dan  nilai maksimum, stasiun 

pengamplasan menjadi memiliki nilai number waiting yang paling besar dengan rata-rata 

0,2042 dan nilai maksimumnya 27.  

6. Pada pengunaan resource(pekerja) pada report dapat dilihat operator pengamplasan dan 

pendempulan memiliki rata-rata tingkat utilitas,  kesibukandan penjadwalan yang paling 

besar yaitu 0,0699.  

Berdasarkan hasil dari model awal yang telah dilakukan, terjadi penumpukan antrian  pada 

stasiun pengamplasan dan pendempulan. Oleh karena itu, dibuat skenario model simulasi antrian 

pada stasiun operasi pengamplasan dan pendempulan di UMKM Kilat Makmur dengan 

menambah dua stasiun kerja menjadi stasiun pengamplasan dan pendempulan 2 dan 3. Berikut 

adalah model usulan simulasi antriannya menggunakan software Arena for Student. 

 

Gambar 3.2 Model Flowchart Usulan Arena 

Berikut merupakan gambaran animasi simulasi perbaikan dengan penambahan stasiun 

Pengamplasan dan Pendempulan 2 dan 3. 

 

 
Gambar 3.3 Model Simulasi Usulan Arena 
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Berdasarkan Analisa dari reportCategory Overview beberapa informasi yang 

diperolehadalah : 

1. Pada report 2 waktu tunggu (waiting time) dilihat dari rata-ratanya, waktu tunggu 

paling kecil adalah pada stasiun assembly 2 dengan rata-rata 0,00063351 jam, 

sedangkan waiting time  terbesar adalah stasiun pengamplasan rework dengan rata-

rata menunggu 0,5896 jam. 

2. Pada hasil perbaikan ini dapat dilihat waktu tunggu untuk proses pengamplasan 

menjadi lebih kecil dengan penambahan stasiun kerja menjadi total 3 stasiun kerja. 

Nilai waiting time  pada stasiun kerja pengamplasan dan pendempulan 1, 2 dan 3 

berturut-turut adalah 0,48, 0,47 dan 0,43 (jam) lebih kecil disbanding waiting time  

sebelum usulan yaitu 0,628 jam.  

3. Pada report 2 number waiting jika dilihat dari nilai rata-rata dan  nilai maksimum, 

stasiun pengamplasan nilai number waiting  turun dari 0,246 menjadi 0,056 pada 

stasiun dempul 1, 0,059 pada stasiun 2 dan 0,066 pada stasiun dempul 3. Banyak 

antrian pada 1 stasiun maksimal adalah 27, sedangkan dengan menggunkan 3 

stasiun rata-rata produk mengantri menjadi 9 unit produk.  

4. Pada report 3 dan 4 pengunaan resource  (pekerja) pada report dapat dilihat operator 

pengamplasan dan pendempulan dengan 3 stasiun kerja memiliki rata-rata tingkat 

utilitas,  kesibukan dan penjadwalan yang  lebih rendah yaitu 0,0614 dibandingkan 

dengan penggunaan 1 stasiun kerja pengamplasan yaitu 0,0699.  

5. Hasil output dan input sebesar 1350 sama dengan sebelum dilakukan perbaikan. 

Dari hasil perbandingan antara skenario awal dan perbaikan didapat bahwa rata-rata waktu 

proses menjadi lebih singkat  dan tingkat kesibukan menjadi lebih kecil jika digunakan tiga 

stasiun pengamplasan dan pendempulan. 

Perhitungan biaya antrian menggunakan beberapa parameter. Parameter perhitungan sistem 

antrian yang digunakan yaitu waktu mengantri, waktu dalam sistem, panjang antrian, panjang 

dalam sistem dan utilisasi server. Berikut adalah tabel parameter perhitungan sistem antriannya: 

Tabel 3. Parameter Sistem Menggunakan 1 stasiun dan 3 stasiun kerja 

Parameter Sistem 1 Stasiun 3 Stasiun 

Tingkat kegunaan pelayan (P) 0,0699 0,0614 

Probabilitas tidak ada produk dalam sistem (Po) 0,00% 0,00% 

Jumlah rata-rata produk dalam antrian (nt) 27 produk 9 produk 

Jumlah rata-rata produk dalam sistem (nt) 1 produk 1 produk 

Waktu rata-rata dalam antrian (tq) 0,246 jam 0,060 jam 

Waktu rata-rata dalam sistem total (tt) 19815 jam 19436 jam 
Sumber: Pengolahan Data 2017 

Tabel 4.Perbandingan Biaya 1 stasiun dan 3 stasiun kerja 

Perhitungan biaya 1 stasiun Perhitungan biaya 3 stasiun 

Biaya pelayanan E (Cs) = Rp 23.176,13 Biaya pelayanan E (Cs) = Rp 69.528,41 

Biaya menunggu E (Cw) = Rp 10.631.250 Biaya menunggu E (Cw) = Rp 3.543.750 

Biaya Total E (Ct) = Rp 10.654.426,13 Biaya Total E (Ct) = Rp 3.613.278,41 

  Sumber: Pengolahan Data 2017 

 

Hasil perhitunga menggunakan beberapa asumsi, yaitu: 

• Gaji karyawan (UMK Surakarta 2018) = Rp 1.668.682  

• Rata-rata Pendapatan dengan 1350 unit barang  asumsi harga barang  

Rp 350.000 untuk semua barang (rak, kursi dan meja) 
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Harga jual produk x utilitas kerja stasiun = (Rp 350.000 x 1350) 0,06 

= Rp 472.500.000 

= Rp 28.350.000 

• Jumlah jam kerja = 12 jam 

• Jumlah hari kerja = 6 hari 

 

 

1. Perhitungan Biaya Pelayanan 

𝐶𝑠 =
𝐺𝑎𝑗𝑖 𝐾𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

12 𝑥 6
 

𝐶𝑠 =
𝑅𝑝 1.668.682

12 𝑥 6
 

Cs = Rp 23.176,13 

a. Perhitungan biaya pelayanan untuk 1 stasiun kerja 

E (Cs) = S x Cs 

E (Cs) = 1 x Rp 23.176,13 

E (Cs) = Rp 23.176,13 

b. Perhitungan biaya pelayanan untuk 3 stasiun kerja 

E (Cs) = S x Cs 

E (Cs) = 1 x Rp 23.176,13 

E (Cs) = Rp 69.528,41 

2. Perhitungan Biaya Produk Menunggu 

𝐶𝑤 =
𝐾𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑗𝑢𝑎𝑙𝑛𝑦𝑎 1350 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘

𝑗𝑚𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 𝑗𝑚𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

𝐶𝑤 =
Rp 28.350.000

12 𝑥 6
 

Cw = Rp 393.750 

a. Perhitungan biaya menunggu untuk 1 stasiun 

 E (Cw) = nt x Cw 

 E (Cw) = 27 x Rp 393.750 

 E (Cw) = Rp 10.631.250 

b. Perhitungan biaya menunggu untuk 3 stasiun 

 E (Cw) = nt x Cw 

 E (Cw)  = 9 x Rp 393.750 

 E (Cw) = Rp 3.543.750 

3. Perhitungan biaya total untuk stasiun 1 dan 3 stasiun 

a. Perhitungan biaya total untuk 1 stasiun 

E (Ct) = E (Cs) + E (Cw) 

E (Ct) = Rp 23.176,13+ Rp 10.631.250 

E (Ct) = Rp 10.654.426,13 

b. Perhitungan biaya total untuk 3 stasiun 

E (Ct) = E (Cs) + E (Cw) 

E (Ct) = Rp 69.528,41+ Rp 3.543.750 

E (Ct) = Rp 3.613.278,41 

 

Biaya menunggu dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan pada proses stasiun 

pengerjaan pengamplasan dan pendempulan. Dengan menggunakan 1 stasiun, biaya pelayanan 

per unit sebesar Rp 23.176,13 dan biaya menunggu per unit sebesar Rp 10.631.250. Menggunakan 

3 stasiun, biaya pelayanan per unit Rp 69.528,41 dan biaya menunggu per unit sebesar Rp 
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3.543.750. Biaya total per unit menggunakan 1 stasiun adalah Rp 10.654.426,13 dan jika 

menggunakan 3 stasiun sebesar Rp 3.613.278,41. Dilihat dari biaya total, menggunakan 3 stasiun 

lebih baik dibandingkan menggunakan 1 stasiun.  

Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa biaya total per unit menggunakan 3 stasiun 

kerja lebih kecil dibandingkan dengan 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

usulan perbaikan yaitu menambah stasiun kerja pengamplasan dan pendempulan menjadi 3 

stasiun maka akan mengurangi biaya total yang akan dikeluarkan oleh UMKM Kilat Makmur 

Furniture untuk mengatasi masalah antrain. 

 

4. Simpulan 

Kesimpulan dari simulasi antrian yang telah dilakukan pada UMKM Kilat Makmur 

Furniture, antara lain: 

1. Berdasarkan item Number In dan Number Out terlihat banyak bahan baku yang bisa 

diproses/ dilayani mencapai 100%. 

2. Dari item number waiting terlihat bahwa number waiting terbesar terdapat pada proses 

pengamplasan yaitu sebesar 27. 

3. Setelah dilakukan perbaikan yaitu penambahan stasiun pengamplasan  menjadi total 3 buah 

maka pada item number waiting terlihat bahwa number waiting turun dari 27 menjadi rata-

rata 9.  

4. Berdasarkan analisis biaya yang dikeluarkan pada stasiun pengamplasan dan pendempulan 

ketika membuat 1350 unit produk didapat bahwa pengguaan 1 stasiun, biaya pelayanan per 

unit sebesar Rp 23.176,13 dan biaya menunggu per unit sebesar Rp 10.631.250. 

Menggunakan 3 stasiun, biaya pelayanan per unit Rp 69.528,41 dan biaya menunggu per 

unit sebesar Rp 3.543.750. Biaya total per unit menggunakan 1 stasiun adalah Rp 

10.654.426,13 dan jika menggunakan 3 stasiun sebesar Rp 3.613.278,41. Dilihat dari biaya 

total, menggunakan 3 stasiun lebih kecil dibandingkan menggunakan 1 stasiun. 
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Konsumen Gerai MCD Solo Grand Mall dengan Arena 
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ABSTRAK 

Antrian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika jumlah sumber daya pelayanan lebih kecil 

dibandingkan dengan jumlah konsumen. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan 

yang akan didapat perusahaan. Salah satu tempat yang tidak luput dari antrian adalah gerai MCD Solo 

Grand Mall. Tingginya permintaan akan ice cream dan kurangnya tenaga yang melayani konsumen 

menyebabkan munculnya antrian yang dapat mempengaruhi konsumen lain untuk tidak membeli produk 

tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode analisis yang dapat digunakan untuk mengurangi waktu 

tunggu dalam antrian. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mensimulasikan model antrian pada 

MCD Solo Grand Mall dengan menggunakan software Arena. Metode simulasi dilakukan untuk 

menggambarkan kegiatan antrian pelayanan sesuai sistem nyata dengan periode waktu tertentu. Hasil 

diperoleh bahwa untuk mengurangi dan mempercepat waktu tunggu perlu dilakukan penambahan satu kasir 

pelayanan. Dengan penambahan tersebut didapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melayani konsumen 

dengan 2 kasir jauh lebih murah dibandingan menggunakan 1 kasir. 

 

Kata kunci: Antrian, MCD Solo Grand Mall, Simulasi, Software Arena  

 

1. Pendahuluan 

Pertumbuhan industri yang semakin pesat mengakibatkan semakin ketat pula persaingan 

yang terjadi. Salah satunya di Indonesia yang terkenal sebagai surga kuliner, membuat pemilik 

restoran bersaing untuk menjadi yang terbaik di mata para konsumen. Loyalitas konsumen 

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Para pemilik restoran akan berusaha untuk 

memanjakan konsumennya agar konsumen tersebut menjadi loyal dan tidak berpindah ke merek 

yang lain. Untuk mempertahankan konsumen, perusahaan pasti memberikan pelayanan terbaik 

bagi konsumennya yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mengurangi waktu 

tunggu konsumen (Silaban dan Zulfin, 2014). Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik 

usaha adalah antrian. Antrian merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika jumlah sumber daya 

pelayanan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah konsumen atau dengan kata lain antrian 

merupakan kejadian karena tidak seimbangnya pola kedatangan dengan kapasitas pelayanan yang 

tersedia. Sistem antrian meliputi jumlah konsumen yang mengantri dan fasilitas yang tersedia (Aji 

dan Bodroastuti, 2012) dan (Antono, 2010). Antrian yang terjadi harus diminimalisir dan dapat 

diminimalisir dengan dilakukan penambahan jumlah server atau jumlah pelayan (Dewi dan Fitri, 

2010), (Anisah, dkk, 2015) dan (Nursanti dkk, 2015) sebab jika tidak diminimalisir antrian dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan keuntungan yang akan didapat perusahaan.   

MCD di Solo Grand Mall, Surakarta merupakan salah satu restoran cepat saji yang khusus 

untuk menjual produk ice cream. Proses bisnis yang ditawarkan dari antrian pelayanan restoran 

cepat saji ini dimulai dari konsumen datang dan berdiri menunggu untuk dilayani berdasarkan 

urutan waktu kedatangan konsumen dan waktu lamanya pelayanan konsumen sebelumnya. 

Permasalahan yang terjadi pada MCD yaitu banyaknya antrian pada kasir yang terkadang tidak 

sebanding dengan jumlah kasir yang tersedia. Seiring dengan berjalannya waktu dan 

bertambahnya konsumen, masalah demi masalah mulai timbul. Mulai dari permasalahan lamanya 

konsumen dilayani yang mengakibatkan waktu tunggu konsumen lain untuk mendapatkan 

pelayanan semakin lama, permasalahan lain seperti kapan harus membuka counter dengan jumlah 

yang sedikit ketika kondisi restoran tidak begitu ramai, hingga sampai permasalahan kapan waktu 
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yang tepat membuka counter baru untuk kondisi restoran yang ramai yang mengakibatkan 

panjangnya antrian. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan simulasi antrian pada Gerai MCD Solo 

Grand Mall dengan tujuan untuk meminimasi waktu mengantri dan memaksimalkan jumlah 

pelanggan yang dapat di layani. Salah satu software yang digunakan untuk membantu pengerjaan 

penelitian ini adalah software Arena. Model yang dibuat terdiri dari 2 jenis yaitu model eksisting 

(saat ini) dan model usulan. 

 

2. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, terdapat beberapa tahap yang digunakan yaitu tahap 

pengumpulan data, identifikasi awal masalah, penetapan tujuan, pengolahan data, kemudian 

membuat simulasi model usulan serta analasisnya.  

Pengumpulan Data 

Pada tahap ini data didapatkan dari observasi langsung ke lapangan, pada hari selasa, 5 

Desember 2017 selama 2 jam yaitu mulai pukul 16.00-18.00 WIB. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu waktu kedatangan konsumen ke dalam sistem, waktu mulai dilayani, dan 

waktu selesai dilayani. Berikut ini merupakan data yang telah diambil pada saat observasi. 
Tabel 1. Rekapitulasi data hasil observasi 

No 
Waktu 

Kedatangan 

Selisih 

Kedatangan 

(menit) 

Waktu Awal 

Pelayanan 

Selisih 

Pelayanan 

Kasir 

(menit) 

Waktu 

Selesai 

Selisih 

Keluar dari 

Antrian 

1 4:31:00 PM 0 4:31:20 PM 1 4:32:50 PM 0 

2 4:32:00 PM 1 4:32:55 PM 2 4:34:00 PM 1 

3 4:35:10 PM 3 4:35:12 PM 2 4:37:10 PM 3 

4 4:39:25 PM 4 4:40:10 PM 1 4:41:10 PM 4 

5 4:42:00 PM 3 4:42:40 PM 1 4:43:50 PM 2 

6 4:42:00 PM 0 4:43:55 PM 1 4:44:30 PM 1 

7 4:42:00 PM 0 4:44:33 PM 1 4:45:10 PM 1 

8 4:44:10 PM 2 4:45:15 PM 1 4:46:00 PM 1 

9 4:44:10 PM 0 4:46:10 PM 1 4:47:00 PM 1 

10 4:45:15 PM 1 4:47:00 PM 0 4:47:50 PM 0 

11 4:45:15 PM 0 4:47:50 PM 1 4:48:40 PM 1 

12 4:47:00 PM 2 4:48:40 PM 1 4:49:30 PM 1 

13 4:51:00 PM 4 4:51:30 PM 1 4:52:23 PM 3 

14 4:53:00 PM 2 4:53:46 PM 2 4:55:23 PM 3 

15 4:53:27 PM 0 4:55:23 PM 0 4:55:57 PM 0 

16 4:53:50 PM 0 4:56:10 PM 2 4:58:10 PM 3 

17 4:54:10 PM 1 4:58:12 PM 0 4:58:45 PM 0 

18 4:55:17 PM 1 4:58:45 PM 1 4:59:45 PM 1 

19 4:56:20 PM 1 5:00:10 PM 1 5:01:50 PM 2 

20 4:58:00 PM 2 5:01:50 PM 1 5:02:50 PM 1 

21 4:59:10 PM 1 5:02:50 PM 1 5:03:50 PM 1 

22 5:00:10 PM 1 5:03:50 PM 1 5:04:40 PM 1 

23 5:00:30 PM 0 5:04:40 PM 1 5:05:30 PM 1 

24 5:02:10 PM 2 5:05:30 PM 1 5:06:20 PM 1 
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25 5:10:15 PM 8 5:11:18 PM 0 5:11:56 PM 5 

26 5:12:57 PM 2 5:13:38 PM 1 5:14:31 PM 3 

27 5:14:55 PM 2 5:15:25 PM 0 5:15:50 PM 1 

28 5:18:34 PM 4 5:18:41 PM 1 5:19:40 PM 4 

29 5:18:41 PM 0 5:19:40 PM 1 5:20:33 PM 1 

30 5:19:40 PM 1 5:21:19 PM 1 5:22:22 PM 2 

31 5:19:54 PM 0 5:22:43 PM 1 5:23:03 PM 1 

32 5:30:37 PM 11 5:31:47 PM 1 5:32:33 PM 9 

33 5:33:45 PM 3 5:34:08 PM 0 5:34:38 PM 1 

34 5:35:32 PM 2 5:35:58 PM 1 5:36:36 PM 2 

35 5:39:10 PM 4 5:39:25 PM 0 5:39:53 PM 3 

36 5:40:10 PM 1 5:40:20 PM 0 5:40:46 PM 1 

37 5:43:44 PM 3 5:46:00 PM 1 5:47:11 PM 7 

38 5:46:08 PM 3 5:47:15 PM 1 5:48:03 PM 1 

39 5:48:31 PM 2 5:49:05 PM 0 5:49:30 PM 1 

40 5:54:40 PM 6 5:55:55 PM 1 5:56:27 PM 7 

41 5:57:40 PM 3 5:58:06 PM 0 5:58:40 PM 1 

42 6:00:00 PM 3 6:02:00 PM 1 6:03:19 PM 5 

43 6:08:07 PM 8 6:09:04 PM 0 6:09:45 PM 6 

44 6:11:28 PM 3 6:12:00 PM 3 6:15:08 PM 6 

45 6:11:57 PM 0 6:15:10 PM 0 6:15:40 PM 0 

46 6:14:10 PM 3 6:15:42 PM 1 6:16:50 PM 1 

47 6:14:30 PM 0 6:16:55 PM 1 6:17:40 PM 1 

48 6:15:00 PM 1 6:17:45 PM 1 6:18:30 PM 1 

49 6:15:20 PM 0 6:18:40 PM 1 6:19:25 PM 1 

50 6:16:00 PM 1 6:19:30 PM 1 6:20:50 PM 1 

 

Kemudian dilakukan identifikasi distribusi yang ada pada probabilitas waktu kedatangan 

dan waktu pelayanan dengan menggunakan Ms.Excel dan Input Analyzer pada Arena. Dari 

distribusi tersebut kemudian akan digunakan untuk pembuatan model simulasi pada Arena. 

a. Distribusi Selisih Waktu Kedatangan 

 
Gambar 1. Distribusi Selisih Waktu Kedatangan menggunakan Input Analyzer 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 85 

b. Distribusi Selisih Waktu Pelayanan 

 
Gambar 2. Distribusi Selisih Waktu Kedatangan menggunakan Input Analyzer 

Identifikasi Awal 

Dalam identifikasi awal terdapat tahap studi lapangan dan studi pustaka  dari permasalahan 

antrian pada gerai MCD Solo Grand Mall. Identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan 

Activity Cycle Diagram (ACD). Activity Cycle Diagram digunakan untuk melihat keterkaitan 

antar proses. Berikut ini merupakan aktivitas yang terjadi pada gerai MCD Solo Grand Mall.  

 
Gambar 3. Activity Cycle Diagram pada gerai MCD di Solo Grand Mall 

Sistem di dalam objek amatan terdiri dari empat proses, yakni kedatangan konsumen, 

antrian, pelayanan dan yang terakhir konsumen keluar. Sistem antrian yang ada pada MCD Solo 

Grand Mall saat ini memiliki beberapa permasalahan yaitu terdapat penumpukan antrian pada 

pelayanan dikasir. Dimana konsumen MCD menunggu untuk dilayani sehingga ada waktu yang 

terbuang dikarenakan antrian yang tidak tentu berapa lama konsumen tersebut harus menunggu. 

Waktu pelayanan untuk tiap konsumen berbeda-beda tergantung dari keperluan masing-masing 

konsumen. Variasi waktu terjadi dikarenakan waktu yang dibutuhkan konsumen untuk memilih 

menu terlalu lama, dikarenakan banyaknya pilihan toping yang ada, sehingga proses antrian pada 

kasir menjadi cukup lama, dan juga karena hanya terdapat 1 kasir dan operator sehingga waktu 

pelayanan yang dibutuhkan juga cukup lama.  Maka dari itu diperlukan adanya suatu sistem yang 

dapat mengurai antrian di dalam sistem antrian MCD Solo Grand Mall   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Model Awal Arena 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan simulasi dalam bentuk modul dengan menggunakan 

software Arena. Berikut ini merupakan modul dalam simulasi aktivitas di MCD Solo Grand Mall: 

  

Generate

Pelanggan 

Datang

Pelanggan 

Menunggu

Pelanggan 

Dilayani

Pelanggan 

Keluar

Siklus 

Generate

Pegawai

Siklus 

Pegawai
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Gambar 4. Modul simulasi awal antrian  MCD di Solo Grand Mall dengan Arena 

Sistem yang digunakan dalam hal ini adalah sistem pelayanan pemesanan  ice cream pada 

MCD Solo Grand Mall yang memiliki resource kasir sebanyak 1 orang untuk melakukan transaksi 

pemesanan dan pembayaran oleh konsumen. Model yang telah dibuat dijalankan untuk 

mengetahui secara visual apakah model telah mampu mempresentasikan kasus yang diamati. 

Berikut adalah output yang dihasilkan dari simulasi antrian menggunakan software Arena for 

student yang telah dilakukan pada Gambar 6. 

 
Gambar 5. Output Model Simulasi Awal pada Queue Category 

Berdasarkan output di atas, beberapa informasi yang diperoleh adalah : 

1. Pada entitas antrian yaitu entitas Waktu tunggu (waiting time) pada kasir MCD Solo Grand 

Mall memiliki waktu tunggu minimal sebesar 0,00 menit dan waktu tunggu maksimal 

sebesar 3,2489 menit dengan rata-rata waktu tunggu sebesar 0,7193 menit 
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2. Pada entitas antrian yaitu entitas Banyak antrian (number waiting) pada kasir MCD Solo 

Grand Mall memiliki jumlah antrian minimal sebanyak 0 konsumen dan jumlah antrian 

maksimal sebanyak 3 konsumen dengan rata-rata jumlah antrian sebanyak 0,4 konsumen dan 

jika dibulatkan menjadi 1 konsumen. 

3. Pada entitas Resources yaitu entitas tingkat utilasi, kesibukan dan penjadwalan memiliki 

nilai diatas 57,57%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya layanan yang tersedia telah 

digunakan secara maksimal 

Modul Usulan Arena 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan simulasi usulan dalam bentuk modul dengan 

menggunakan software Arena. Alternatif solusi sistem antrian yang diusulkan untuk mengurangi 

waktu antri konsumen pada MCD Solo Grand Mall yaitu menambahkan 1 operator pada kasir 

dengan kinerja yang sama dengan operator yang saat ini telah bekerja. Berikut adalah modul 

alternatif solusi yang ditawarkan: 

 
Gambar 6. Modul simulasi usulan antrian  MCD di Solo Grand Mall dengan Arena 

Pada model usulan perbaikan, ditambahkan modul decide menuju ke 2 proses. Modul 

decide ini digunakan untuk mensimulasikan konsumen dalam memilih kasir  yang akan dipilih. 

Pada modul decide ini menggunakan tipe decision yang digunakan yaitu 2-way by condition 

dimana kondisi tersebut mempunyai value NR(Pegawai Kasir 1 )==0. Tipe decision tersebut 

memastikan konsumen akan memilih operator kasir yang memiliki antrian yang lebih sedikit. 

Berikut adalah output yang dihasilkan dari simulasi antrian menggunakan software Arena for 

student yang telah dilakukan pada Gambar 11 dan Gambar 12. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 88 

 
Gambar 7. Output Usulan Model Simulasi pada Queue Category 

Berdasarkan output di atas, beberapa informasi yang diperoleh adalah : 

1. Pada entitas antrian yaitu entitas Waktu tunggu (waiting time) pada kasir 1 MCD Solo 

Grand Mall memiliki waktu tunggu minimal sebesar 0,00 menit dan waktu tunggu 

maksimal sebesar 0,052 menit dengan rata-rata waktu tunggu sebesar 0,0044 menit. 

Sedangkan, Waktu tunggu (waiting time) pada kasir 2 MCD Solo Grand Mall memiliki 

waktu tunggu minimal sebesar 0,00 menit dan waktu tunggu maksimal sebesar 0,0170 

menit dengan rata-rata waktu tunggu sebesar 0,024 menit. Waktu tunggu yang dibutuhkan 

setelah dilakukan usulan proses lebih cepat daripada waktu tunggu yang dibutuhkan dalam 

kondisi awal dengan menggunakan 1 kasir MCD Solo Grand Mall memiliki waktu tunggu 

minimal sebesar 0,00 menit dan waktu tunggu maksimal sebesar 3,2489 menit dengan rata-

rata waktu tunggu sebesar 0,7193 menit 

2. Pada entitas antrian yaitu entitas Banyak antrian (number waiting) pada kasir 1 MCD Solo 

Grand Mall memiliki jumlah antrian minimal sebanyak 0 konsumen dan jumlah antrian 

maksimal sebanyak 3 konsumen dengan rata-rata jumlah antrian sebanyak 0,086 konsumen 

dan jika dibulatkan menjadi 1 konsumen. Sedangkan, Banyak antrian (number waiting) 

pada kasir 2 MCD Solo Grand Mall memiliki jumlah antrian minimal sebanyak 0 

konsumen dan jumlah antrian maksimal sebanyak 1 konsumen dengan rata-rata jumlah 

antrian sebanyak 0,007 konsumen dan jika dibulatkan menjadi 1 konsumen. Jumlah 

konsumen yang mengantri berkurang setelah dilakukan usulan proses dibandingkan dengan 

kondisi awal dengan 1 kasir. Jumlah antrian pada kasir MCD Solo Grand Mall kondisi awal 

memiliki jumlah antrian minimal sebanyak 0 konsumen dan jumlah antrian maksimal 

sebanyak 3 konsumen dengan rata-rata jumlah antrian sebanyak 0,4 konsumen dan jika 

dibulatkan menjadi 1 konsumen. 

Analisis Biaya 

Perhitungan biaya pada gerai MCD Solo Grand Mall menggunakan 3 jenis data waktu yaitu 

waktu kedatangan, waktu pelayanan dan waktu konsumen keluar dari sistem. Tabel 2. Menyajikan 

hasil perhitungan parameter sistem berdasarkan report software Arena. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 89 

Tabel 2. Parameter Sistem Menggunakan 1 dan 2 Loket 

 
Tabel 3. Perbandingan Biaya jika Membuka 1 atau 2 Loket Pemesanan 

 
Biaya total per konsumen menggunakan 1 kasir adalah Rp 87.213,1 dan jika menggunakan 

2 kasir sebesar Rp 69.820,06. Dilihat dari biaya total, menggunakan 2 kasir lebih baik 

dibandingkan menggunakan 1 kasir. Berdasarkan hasil perhitungan secara ekonomis diketahui 

bahwa dengan dioperasikan 1 kasir maka keuntungan MCD Solo Grand Mall sebesar Rp 

75.000.000 sedangkan dengan dioperasikan 2 loket maka keuntungan menjadi Rp 70.000.000. 

Dengan demikian pengoperasian 1 kasir memberikan keuntungan lebih daripada pengoperasian 

2 kasir, dengan selisih biaya sebesar Rp 5.000.000 atau sebesar biaya penambahan kasir. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan simulasi yang dibuat maka dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah kasir 

dapat mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk mengantri dan memaksimalkan jumlah 

konsumen yang dapat dilayani.  
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ABSTRAK 

Dalam kehidupan sehari-hari antrian sering ditemukan, seperti menunggu loket bioskop, antrian pada loket 

bank dan antrian kasir swalayan. Fasilitas layanan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau kapasitas 

dapat menyebabkan antrian, sehingga pengguna fasilitas harus menunggu. Seperti pada contoh kasus 

Bioskop Z pada Kota Solo memiliki waktu antrian maksimal 592 detik dengan jumlah antrian maksimal 9 

orang hingga dilayani. Hal ini dapat menyebabkan pelanggan menunggu cukup lama untuk mendapatkan 

tiket bioskop. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya pengelolaan operator loket sehingga dapat 

mengatur kapan harus membuka loket baru sehingga tidak terjadi antrian. Makalah ini membahas masalah 

mengenai model antrian pada Bioskop Z yang berada di Solo Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil analisis 

yang telah didapat diketahui nilai-nilai performansi sistem antrian seperti waiting time, number in, number 

out, dan number waiting. 

 

Kata kunci: Arena, Model Antrian, Model Simulasi 

 

1. Pendahuluan 

Pada kehidupan seperti sekarang ini, semua masyarakat ingin serba cepat dalam segala 

kegiatan. Kecepatan dan penghematan waktu sangat menunjang untuk menjalani segala kegiatan 

kehidupan. Salah satu kegiatan yang memerlukan kecepatan dan penghematan waktu adalah 

antrian. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering mengalami hal untuk menunggu antrian 

dengan waktu yang lama dan ini merupakan suatu hal yang sangat membosankan. Dan sangat 

menyenangkan jika mendapatkan pelajaran yang tanpa harus menunggu. Menunggu antrian yang 

panjang ini dapat disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk melayani masyarakat atau jumlah 

loket pelayanan yang ada belum memadai untuk melayani masyarakat, serta kurang sigapnya para 

pelayanan untuk melayani masyarakat atau konsumen. Suatu proses antrian adalah suatu proses 

yang berhubungan dengan kedatangan seorang pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, 

kemudian menunggu dalam suatu baris (antrian) jika semua pelayannya sibuk, dan akhirnya 

meninggalkan fasilitas tersebut (Taha, H.A. 1997). Sebuah sistem antrian adalah suatu himpunan 

pelanggan, pelayan dan suatu aturan yang mengatur kedatangan pada pelanggan dan pemrosesan 

masalahnya (Bronson, Richard, and Hans J. Wospakrik 1982). Menurut Suad Husna (1982), 

dalam bukunya yang  berjudul “Teori Antrian”, dikatakan bahwa salah satu cara yang tepat untuk 

mengatasi masalah antian adalah dengan menggunakan metode simulasi keseluruhan masalah 

untuk merancang suatu percobaan yang akan menirukan semirip mungkin keadaan yang 

sebenarnya dan kemudian mengamati apa yang akan terjadi. Metode simulasi ini merupakan salah 

satu metode yang efektif untuk memecahkan masalah antrian. Simulasi ialah suatu metodologi 

untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan  model  dari  satu  sistem  nyata (Siagian,   

1987). Menurut   Hasan   (2002), simulasi merupakan suatu model pengambilan keputusan dengan 

mencontoh atau  mempergunakan gambaran sebenarnya dari suatu system kehidupan dunia nyata 

tanpa harus   mengalaminya   pada   keadaan yang sesungguhnya. Pada penelitian yang dilakukan 

di bioskop Z menggunakan software arena 15.0 untuk membuat model simulasi dari sistem 

antrian pelanggan di bioskop sehingga dapat mengurangi terjadinya antrian. Pengelola bioskop 

mailto:isharyantipp@gmail.com
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diharapkan dapat menerapkan kebijakan kapan harus membuka loket baru sehingga tidak ada 

loket yang menganggur (idle) atau terlalu sibuk (busy) sehingga pelayanan untuk pelanggan 

bioskop maksimal. 

 

2. Metode 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dirumusakan masalah mengenai 

pengoptimalan layanan di bioskop Z. Selanjutnya menentukan tujuan, batasan dan 

mengumpulkan data. Pada tahapan pengumpulan data dilakukan pengamatan secara langsung di 

loket bioskop Z. Pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi sistem nyata pada fasilitas 

layanan. Adapun data yang dikumpulkan adalah data waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan 

waktu selesai dilayani pada bioskop Z. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data 

menggunakan software Arena 15.0. Menurut Rossetti (2016), metode simulasi seperti dalam 

flowchart berikut. 

 

 
Gambar  1.  Flowchart Penelitian 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian dilakukan pada antrian pembelian tiket bioskop 
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2. Penelitian dilakukan pada pembelian tiket secara langsung 

3. Pengamatan dilakukan dalam durasi 1 jam (13.00-14.00) 

Penelitian ini menggunakan beberapa asumsi yaitu: 

1. Diasumsikan tidak ada pelanggan yang membatalkan transaksi 

2. Kedatangan pelanggan berkelompok dihitung satu yang masuk ke dalam sistem 

antrian 

3. Diasumsikan 75% pelanggan setelah membeli memasuki teater dan 25% lainnya 

keluar bioskop untuk menunggu pemutaran film. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada tahap ini akan dianalisa kinerja antrian pada bioskop Z menggunakan software arena. 

Berikut ini merupakan data observasi yang diambil langsung dari lokasi penelitian Bioskop Z 

adalah : 
Tabel 1. Data Hasil Pengamatan 

Pelanggan 

ke- 

Waktu 

Kedatangan 

Pelanggan 

(detik) 

Waktu 

Selesai 

Dilayani 

(detik) 

Waktu 

Pelayanan 

(detik) 

Waktu 

antar 

kedatangan 

1 20 80 40 20 

2 45 105 35 25 

3 50 101 46 5 

4 120 230 40 70 

5 172 280 56 52 

6 242 356 44 70 

7 327 472 60 85 

8 379 478 47 52 

9 418 501 44 39 

10 467 574 58 49 

11 535 640 37 68 

12 656 830 53 121 

13 706 835 79 50 

14 739 807 35 33 

15 829 946 27 90 

16 898 1082 115 69 

17 953 1073 65 55 

18 1018 1123 40 65 

19 1073 1215 87 55 

20 1143 1262 49 70 

21 1173 1267 64 30 

22 1253 1371 38 80 

23 1273 1340 47 20 

24 1335 1448 51 62 

25 1371 1463 56 36 

26 1403 1483 48 32 

27 1418 1468 35 15 

28 1436 1499 45 18 

29 1467 1570 72 31 

30 1496 1578 53 29 

31 1536 1611 35 40 

32 1556 1643 67 20 

33 1596 1729 93 40 

34 1716 1873 37 120 

35 1837 2060 102 121 

36 1924 2060 49 87 
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37 1956 2023 35 32 

38 1978 2065 65 22 

39 2016 2104 50 38 

40 2096 2216 40 80 

41 2231 2416 50 135 

42 2256 2399 118 25 

43 2337 2453 35 81 

44 2397 2533 76 60 

45 2407 2457 40 10 

46 2407 2475 68 0 

47 2452 2552 55 45 

48 2462 2522 50 10 

49 2512 2604 42 50 

50 2537 2602 40 25 

Jumlah 2713 2537 

Rata-rata 54.26 50.74 

Standar Deviasi 20.49 31.85 

 

Berikut ini adalah aktivitas yang terjadi didalam sistem antrian pada bioskop Z dijelaskan 

melalui, dan Activity Cycle Diagram. 

 
Gambar  2. Activity Cycle Diagram 

Pengolahan data yang dilakukan merupakan identifikasi distribusi probabilitas yang digunakan 

sebagai atribut dari model simulasi yang akan dibuat. 

a. Identifikasi Distribusi Probabilitas Waktu Antar Kedatangan Pelanggan 

Pendekatan distribusi selisih waktu antar kedatangan menggunakan distribusi Triangular 

karena menunjukkan variabel acak dengan peluang berubah liner dengan rentan antara a 

hingga c dengan pemusatan modus pada b. Berdasarkan data yang didapatkan, pengujian 

distribusi probabilitas dilakukan dengan menggunakan software Arena 15.0. Untuk melakukan 

distribusi probabilitas waktu pelayanan, dilakukan uji chi square dan uji Kolmogorov-

smirnov. 
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Gambar  3.  Uji Distribusi Probabilitas Waktu Antar Kedatangan Pelanggan Biozkop Z 

b. Distribusi Probabilitas Waktu Pelayanan Pelanggan 

Pendekatan distribusi waktu pelayanan pelanggan menggunakan distribusi gamma karena 

distribusi fungsinya padat dan luas. Data waktu pelayanan merupakan yang dibutuhkan 

seorang pegawai loket tiket untuk melayani seorang pelanggan. Untuk melakukan distribusi 

probabilitas waktu pelayanan, dilakukan uji chi square dengan hasil sebagai berikut. 

 
Gambar  4.  Distribusi Probabilitas Waktu Pelayanan Pelanggan 

3.1. Model Simulasi Arena Kondisi Sekarang 

Berikut adalah simulasi antrian pada Loket Pembelian Tiket Bioskop Z dengan 

menggunakan software Arena 15.0 

 
Gambar  5.  Model Simulasi Arena 

Berikut adalah tahapan pembuatan simulasi kondisi sistem loket bioskop dengan 

menggunakan software Arena15.0: 

a. Modul Kedatangan 
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Modul kedatangan pelanggan dibuat dengan create. Pelanggan yang akan membeli tiket 

bioskop merupakan entitas. Tipe data kedatangan pelanggan didapatkan dari pengolahan 

distribusi data pelanggan pada bab sebelumnya didapatkan jenis distribusi datanya yaitu 

Triangular, diisikan pada Type Expression. Jumlah entitas per kedatangan diasumsikan 1 

dengan maksimal kedatangan pelanggan adalah 100 orang 

b. Modul Loket Tiket 

Pada modul Process merupakan pelayanan Tiket Bioskop oleh pegawai tiket. Tenaga kerja 

diisi 1 orang dan Type Pelayanan diisikan Expression dengan jenis data distribusi yang 

didapatkan dari analisis distribusi data yaitu Gamma.  

c. Modul Selesai 

Dispose merupakan titik akhir entitas dalam rancangan model simulasi. Entitas yang telah 

selesai melalui model simulasi dapat dihitung dengan data record. 

d. Modul Stasiun dan Rute 

Modul Stasiun dan Rute digunakan untuk membuat animasi dalam simulasi Arena. Rute 

menggambarkan titik awal dan titik akhir dari stasiun. 

Verifikasi model dilakukan dengan cara melihat animasi pada hasil Arena. Pelanggan datang 

untuk membeli tiket bioskop, apabila petugas loket sedang melayani pelanggan (busy) maka 

terjadi antrian pembelian tiket. Setelah dilayani, pelanggan yang membeli tiket memiliki 2 pilihan 

yaitu akan masuk ke dalam teater untuk menonton film atau keluar dari bioskop sebelum film 

dimulai. Berikut adalah animasi pada pembelian tiket bioskop: 

 
Gambar  6. Output Model Simulasi Antrian 

Setelah dibuat model antrian, kemudian simulasi di Run dan didapatkan report yang 

merupakan output dari sistem antrian tersebut. Banyak pelanggan yang bisa dilayani mencapat 

100% yaitu 100 orang. Hal ini terlihat dari Number In dan Number Out entitas pada simulasi ini 

yaitu 100. Dari nilai wait time dapat diketahui pelanggan loket bioskop menunggu sebelum 

dilayani maksimum 509 detik atau 8.4 menit dengan waktu rata-rata 146 detik. Dari item total 

time dapat diketahui lama waktu pegawai melayani pelanggan di loket tiket minimal adalah 61 

detik dan maksimum adalah 591 detik dengan rata-rata 374 detik. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelayanan pelanggan belum efisien karena lama pelayanan loket bisa mencapai waktu 10 menit.  

Dari nilai waktu menunggu (waiting time) dapat diketahui lama menunggu di loket tiket 

maksimal 509 detik dengan rata-rata 292 detik atau 5 menit. Jumlah pelanggan yang menunggu 

(number waiting) di loket tiket minimal 0 dan maksimal 9 orang dengan rata-rata 5,5 orang Dilihat 
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dari tingkat utilisasi, kesibukan dan penjadwalan mencapai nilai 98%. Sehingga dapat 

disimpulkan resource yang tersedia sangat sibuk dalam melayani pelanggan. 

4.2. Alternatif Usulan Model Simulasi Antrian Bioskop 

Berdasarkan hasil analisis dari model simulasi antrian bioskop pada kondisi eksisting, 

dilakukan usulan perbaikan untuk memperbaiki antrian tiket bioskop. Usulan yang diberikan 

adalah penambahan 1 server loket tiket. Berikut adalah model simulasi antrian. 

Berikut adalah usulan simulasi antrian pada Loket Pembelian Tiket Bioskop: 

 

 

Gambar  7.  Usulan Model Simulasi Arena 

Pembuatan simulasi dengan menggunakan software Arena15.0 secara garis besar sama 

dengan pembuatan untuk kondisi eksisting dengan beberapa perbedaan di modul process dan 

decide. 

a. Modul Process 

Pada tahap ini sama seperti pembuatan model arena awal, hanya saja ditambahkan 1 modul 

process. Hal ini dikarenakan usulan berupa penambahan 1 server dan menambah tenaga kerja 

loket tiket untuk dapat melayani pembelian.Pada modul Process merupakan pelayanan Tiket 

Bioskop oleh pegawai tiket. Tenaga kerja diisi 1 orang dan Type Pelayanan diisikan 

Expression dengan jenis data distribusi yang didapatkan dari analisis distribusi data yaitu 

Gamma.  

b. Modul Decide 

Pada modul ini, simulasi pelanggan yang akan datang memilih antara 2 server yang tersedia 

untuk melakukan pembelian tiket. Dalam hal ini dipilih type 2-way by condition dengan 

Expression Value Loket tiket.WIP <= Loket Tiket 2.WIP, pelanggan yang datang akan 

otomatis ke loket 2 apabila mendapati loket 1 terdapat antrian/WIP. 

Setelah membuat modul, dilakukan verifikasi model untuk mengetahui model simulasi 

yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Verifikasi model dilakukan 

dengan cara melihat animasi pada hasil Arena. Pelanggan datang untuk membeli tiket 
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bioskop, apabila petugas loket 1 sedang melayani pelanggan (busy) maka pelanggan akan 

masuk ke loket 2, apabila keduanya sedang melayani pelanggan maka terjadi antrian 

pembelian tiket. Setelah dilayani, pelanggan yang membeli tiket memiliki 2 pilihan yaitu 

akan masuk ke dalam teater untuk menonton film atau keluar dari bioskop sebelum film 

dimulai. Berikut adalah animasi pada pembelian tiket bioskop: 

 
Gambar  8.  Output Model Usulan Simulasi Antrian 

Setelah dibuat model antrian, kemudian simulasi di Run dan didapatkan report yang 

merupakan output dari sistem antrian. Banyak pelanggan yang bisa dilayani mencapat 100% yaitu 

100 orang. Hal ini terlihat dari Number In dan Number Out entitas pada simulasi ini yaitu 100. 

Pada nilai wait time dapat diketahui lama waktu pelanggan menunggu sebelum dapat dilayani di 

loket tiket maksimum 90,46 detik atau 8,4 menit dengan waktu rata-rata 4 detik. Pada nilai item 

total time dapat diketahui pegawai tiket melayani pelanggan dengan waktu minimum 54 detik dan 

maksimum adalah 204 detik dengan rata-rata 88 detik. Sehingga dapat disimpulkan pelayanan 

pelanggan pada loket tiket bioskop sudah efisien karena lama pelayanan loket hanya dalam waktu 

3,4 menit. Berikut adalah report model simulasi menggunakan Arena. 

Dapat diketahui bahwa waktu tunggu pelanggan (waiting time) di loket tiket 1 minimal 

adalah 0,00 detik dan maksimal 65 detik dengan rata-rata 9 detik. Kemudian jumlah antrian 

(number waiting) di loket tiket 1 maksimal 1 orang dengan rata-rata 0.1 orang. Dilihat dari tingkat 

utilisasi, kesibukan dan penjadwalan mencapai nilai 66%. Sehingga dapat disimpulkan sumber 

daya layanan loket tiket yang tersedia telah digunakan secara maksimal. Kemudian pada loket 

tiket 2 diketahui bahwa waktu tunggu pelanggan (waiting time) maksimal 90 detik dengan rata-

rata 6 detik. Kemudian jumlah antrian (number waiting) di loket tiket 2 maksimal 1 orang dengan 

rata-rata 0.03 orang. Dilihat dari tingkat utilisasi, kesibukan dan penjadwalan mendapatkan nilai 

34%. Sehingga dapat disimpulkan sumber daya layanan loket tiket yang tersedia belum digunakan 

secara maksimal.   

 

4. Simpulan 

Hasil penelitian dari simulasi antrian yang telah dilakukan pada antrian loket tiket bioskop Z 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai item Number In dan Number Out menunjukan jumlah pelanggan yang bisa dilayani 

oleh sistem mencapai 100% yaitu 100 orang. 
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b. Nilai dari item wait time dapat diketahui bahwa pelanggan menunggu di antrian sebelum 

layanan di loket maksimum 509 detik dan pada usulan model 90,46 detik. 

c. Berdasarkan hasil item total time pegawai loket melayani pelanggan dengan lama waktu 

minimal adalah 61 detik dan maksimum adalah 591 detik. Sedangkan pada usulan model, 

minimum pelayanan adalah 54 detik dan maksimum 204 detik. 

d. Waktu tunggu pelanggan (waiting time) di loket maksimal 592 detik, sedangkan pada model 

simulasi usulan maksimal waktu tunggu 65 detik. 

e. Banyak antrian (number waiting) di loket tiket maksimal 9 orang dengan rata-rata 5,5 orang. 

Sedangkan pada usulan maksimal antrian 1 orang pada masing-masing loket. 

Tingkat kesibukan dan penjadwalan sumber daya mencapai nilai diatas 98%. Dapat 

disimpulkan bahwa sumber daya layanan loket tiket yang tersedia telah digunakan secara 

maksimal namun berada dalam keadaan sangat sibuk. Sementara pada model simulasi 

usulan, pekerja loket 1 memiliki persentase 66% dan pekerja loket 2 sebesar 34%. 

 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1) Pengambilan data juga dilakukan untuk seluruh hari bukan hanya 1  jam, agar simulasi yang 

dibuat dapat mewakili sistem nyata. 

2) Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan evaluasi terhadap usulan perbaikan, apakah 2 

server sudah efektif. 

3) Penerapan usulan perbaikan dapat dikaji lebih lanjut untuk jam dan hari tertentu dimana 

banyak pelanggan yang dating untuk membeli tiket. 
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ABSTRAK 

Kompleksitas masalah di industry, terutama masalah rantai pasokan semakin meningkat. Salah satunya 

adalah pengembangan electronic supply chain management (e-SCM). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kontribusi pemikiran dan keilmuan teknik industri pada pengembangan penelitian di bidang e-

SCM. Penelitian tentang e-SCM selalu menyesuaikan dengan perkembangan pengetahuan teknik industri 

dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, artikel ini membahas penelitian e-SCM secara kuantitatif untuk 

mengetahui kemajuannya. Penelusuran perkembangan penelitian e-SCM dilakukan dengan metode 

kuantitatif statistik deskriptif melalui web Scopus sampai dengan periode 10 Januari 2018. Sebanyak 3.461 

artikel tentang e-SCM dibagi menjadi tiga dekade yaitu 1980an, 2000an, dan 2010an untuk mendapatkan 

tren perkembangan penelitian e-SCM di dunia. Analisis komparatif perkembangan penelitian e-SCM 

menurut wilayah, subjek, dan kata kunci yang digunakan dibahas dalam artikel ini. Analisis juga dilakukan 

secara mendalam di beberapa negara dengan jumlah penelitian e-SCM terbanyak yaitu Amerika Serikat, 

Cina, dan Malaysia yang kemudian dibandingkan dengan Indonesia. 

 

Kata kunci: electronic supply chain management, keilmuan teknik industri, rantai pasok, scopus  

 

1. Pendahuluan 

Filsafat adalah landasan dari semua ilmu. Pemikiran tentang filsafat dimulai dengan adanya 

rasa ingin tahu dan rasa ragu akan sebuah pengetahuan. Pemikiran filsafat didorong untuk 

mengetahui apa yang sudah maupun apa yang belum diketahui. Menurut Mitcham (1998) Filsafat 

penting untuk teknik/rekayasa setidaknya dalam tiga alasan. Pertama, filsafat dibutuhkan agar 

para insinyur bisa mengerti dan membela diri terhadap kritik filosofis. Kedua, filsafat khususnya 

etika, diperlukan untuk membantu para insinyur dalam menangani masalah etika profesional. 

Ketiga, karena karakter filsafat yang melekat dalam rekayasa, filsafat sebenarnya berfungsi 

sebagai alat untuk memahami diri secara lebih teknis. 

Disiplin teknik industri merupakan disiplin kerekayasaan (engineering), sebab disiplin 

teknik industry secara eksplisit terkait dengan perancangan (design) sebagai tuga dan kompetensi 

utama. Definisi keilmuan teknik industri versi Institute of Industrial Engineers (IIE) (1984), yaitu 

teknik industri berfokus pada merancang, memperbaiki, dan menginstalasi sistem terintegrasi 

yang terdiri dari material, manusia, mesin, serta energi untuk menentukan, memprediksi, dan 

mengevaluasi hasil sistem terintegrasi tersebut. Oleh karena itu dalam perkembangannya teknik 

industri perlu untuk selalu memutakhirkan bidang keilmuan pendukungnya sesuai dengan 

perubahan lingkungan. 

Pemikiran teknik industri lahir bertepatan dengan munculnya berbagai masalah produksi 

sejak manusia diciptakan dan dituntut untuk menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Taroepratjeka, 1999). Akibat dari proses berpikir teknik industri dituntut untuk dapat 

memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, teknik industri harus dapat menghadirkan solusi 

permasalahan yang lebih efektif dan efisien pada beragam proses produksi, termasuk penggunaan 

sumber daya manusia, waktu, mesin, bahan, informasi, dan sebagainya. 

Perkembangan industri menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan 

pemikiran dan keilmuan teknik industri di masa lalu maupun masa depan. Terdapat lima tren pada 

industri yang patut dipertimbangkan dalam perkembangan pemikiran dan keilmuan teknik 
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industry di masa depan. Kelima tren tersebut memperhatikan nilai yang diinginkan oleh market 

atau konsumen, kemampuan untuk mengkonfigurasi ulang sistem dalam meghadapi perubahan 

market, mencapai efisiensi dan produktivitas jaringan produksi dan jaringan pasokan dengan 

memanfaatkan pengetahuan dan teknologi informasi guna mennaikkan efisiensi dan produktivitas 

serta mempertimbangankan penggunaan resource dan dampak ke lingkungan secara eksplisit 

(Samadhi, 2012). Selain itu, pesatnya perkembangan sistem sains dan teknologi informasi 

memiliki dampak signifikan pada beberapa konsep manajemen yang diketahui selama ini. 

Sebagai contoh yaitu teknologi internet yang menghadirkan banyak penawaran baru pada 

penerapan konsep Supply Chain Management (SCM). 

SCM merupakan sebuah konsep untuk menaikkan total produktivitas suatu perusahaan 

pada rantai pasokan dengan cara optimisasi waktu dan jumlah arus bahan. SCM merupakan suatu 

operasi terintegrasi antar elemen supply chain dengan memberikan fasilitas sistem informasi pada 

manajemen perusahaan untuk pengadaan barang atau jasa serta menjalin hubungan dengan baik 

kepada mitra kerja demi menjaga ketersediaan produk atau layanan perusahaan secara optimal. 

SCM mengintegrasikan pesanan dan prosesnya, pengadaan bahan baku, perencanaan kolaboratif, 

pelacakan pesanan, pengukuran kinerja, penyebaran informasi, pengembangan produk baru, dan 

layanan purna jual.  

SCM dipertimbangkan untuk daya saing perusahaan industri dan jasa (Baldi dan Borgman, 

2001; Chandra dan Kumar, 2001; Cooper, Lambert, Pagh, 1997; Murillo, 2001). Terutama dalam 

kasus perusahaan yang menerapkan strategi e-bisnis yang terlibat dalam manajemen rantai 

pasokan elektronik (e-SCM), di mana para pelaku terhubung oleh teknologi internet dalam 

jaringan untuk membeli, menjual dan mendistribusikan produk atau jasa dan untuk mentransfer 

arus kas (William, Esper, dan Ozment, 2002; Lightfoot dan Harris, 2003; Fliedner, 2003). Di era 

ini dimana stakeholder yang terlibat dalam rantai pasokan mempunyai akses yang cukup terhadap 

jaringan internet, maka implementasi e-SCM menjadi mungkin untuk mengelola informasi yang 

ada (Gunasekaran dan Ngai, 2004). 

Dengan demikian, perkembangan teknologi terkini dalam sistem informasi dan teknologi 

berpotensi untuk memfasilitasi koordinasi di antara berbagai fungsi, yang memungkinkan 

integrasi virtual seluruh rantai pasokan. Fokus dari integrasi ini dalam konteks aktivitas yang 

menggunakan internet umumnya disebut sebagai electronic supply chain management (e-SCM), 

yang menggabungkan dua bidang yaitu manajemen rantai pasokan (SCM) dan internet (Akyuz 

dan Erkan, 2010). e-SCM akan mengacu pada dampak yang dimiliki internet terhadap integrasi 

proses bisnis utama dari end user ke original supplier yang menyuplai produk atau jasa dan 

informasi yang memberi nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya 

(Gimenez dan Lourenco, 2004). Area rantai pasokan berbasis e-commerce (atau rantai pasokan 

elektronik) telah mendapat perhatian signifikan dalam dua dekade terakhir (Siddiqui dan Raza, 

2015). 

Sebagai disiplin kajian baru, penelitian tentang e-SCM mulai banyak mengalami 

perkembangan. Perkembangan ini bisa dalam hal jumlah penelitian yang banyak maupun 

munculnya keragaman subyek penelitian yang dilakukan. Artikel ini akan membahas pemikiran 

teknik industri dalam perkembangan e-SCM di dunia. Dengan penelitian ini maka dapat diketahui 

beberapa negara yang banyak meneliti e-SCM. Maka bisa dilihat perbandingan antar negara 

terhadap perkembangan penelitian e-SCM yang dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data dalam bentuk dokumen penelitian kemudian dianalisis. Analisis ini 

diharapkan bisa menghasilkan kesimpulan bagaimana perkembangan dan kecenderungan 

penelitian tentang e-SCM di dunia.        
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2. Metode 

Sejau ini ada tiga artikel yang membahas studi literatur tentang e-SCM, yaitu Johnson dan 

Whang (2002), Gunasekaran dan Ngai (2004) dan Gimenez dan Lourenco (2004). Johnson dan 

Whang (2002) mengklasifikasikan artikel tersebut ke dalam tiga kategori: e-collaboration, e-

procurement, dan e-commerce. Gunasekaran dan Ngai (2004) mengklasifikasikan artikel sesuai 

dengan apa yang mereka sebut komponen utama SCM yang mendukung IT: perencanaan strategis 

untuk IT di SCM, Knowledge and IT management di SCM, e-commerce dan SCM, perusahaan 

virtual dan SCM, infrastruktur untuk IT di SCM, dan implementasi IT di SCM. Gimenez dan 

Lourenco (2004) mengklasifikasikan artikel berdasarkan bidang topik dan metodologi penelitian. 

Sedangkan dalam penelitian ini, artikel diklasifikasikan berdasarkan waktu publikasi, sumber, 

afiliasi, negara, subjek dan kata kunci yang digunakan. Penelusuran artikel dilakukan melalui web 

Scopus (www.scopus.com), salah satu database judul, abstrak, dan kata kunci terbesar untuk 

memeriksa dan melihat kecenderungan penelitian terkait dari waktu ke waktu. 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan memasukkan kata kunci "electronic supply 

chain management" atau "e-scm" ke dalam kategori abstrak, judul dan kata kunci untuk mencari 

data perkembangan penelitian e-SCM di dunia. Horison waktu yang digunakan dalam penelitian 

yaitu dari tahun pertama publikasi tentang e-SCM dilakukan sampai 10 Januari 2018. Waktu 

dibagi kedalam 3 periode yaitu tahun 1980-1999, tahun 2000-2010, dan tahun 2010-2018. 

 
Gambar 1. Metodologi Penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Perkembangan Pemikiran dan Keilmuan Teknik Industri 

Ilmu teknik industri telah mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 1800an. 

Menurut Bahagia (2007) lahirnya revolusi industri di Inggris pada akhir abad ke-18 merupakan 

awal sejarah teknik industri dimuali. Perubahan mendasar terjadi pada periode ini ketika 

ditemukan mesin uap oleh James Watt, sistem produksi rumahan ke dalam sistem pabrik. 

Perubahan ini menyebabkan substitusi tenaga kerja secara signifikan oleh mesin yang dengan 

cepat meningkatkan kapasitas pabrik. Selain James Watt, ada karakter di bidang ekonomi Adam 

Smith yang berkontribusi sangat signifikan terhadap lahirnya disiplin Teknik Industri pada tahun 

1776 melalui bukunya yang berjudul "The Wealth of Nation". Selain James Watt dan Adam 

Smith, tokoh perintis lainnya yang telah menyumbangkan pemikiran besar mengenai lahirnya 

disiplin Teknik Industri antara lain Frank dan Lilian Gilberth, Charles Bebbage, Henry Towne, 

Henry Fayol, Harrington Emerson dan Henry Gantt. 

Perkembangan pemikiran teknik industri terbagi dalam lima tahap yaitu manajemen ilmiah, 

administrasi dan perilaku manajemen, sains manajemen, pendekatan terintegrasi, serta 

IDENTIFIKASI KEYWORDS 
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SUBJECT 
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pendekatan informasi dan global. Adapun tahapan perkembangan pemikiran teknik industry dapat 

dilihat pada gambar 2.  

 

Gambar 2. Tahap Perkembangan Pemikiran Teknik Industri 

Hingga saat ini, perkembangan pemikiran teknik industri sudah sampai pada era informasi 

dan pendekatan global dimana pemecahan masalah tidak lagi terbatas pada skala kecil (mikro) 

namun berkembang sampai skala besar (makro). Sehingga cakupan pasarnya tidak hanya bersaing 

di tingkat lokal namun juga mengarah pada tingkat pasar global. Hal ini kemudian menjadi 

tantangan bagi pelaku industri untuk bisa berpikir secara global. Oleh karena itu pengetahuan 

tentang e-SCM perlu dikembangkan agar sesuai dengan perkembangan global. Perkembangan 

Teknik Industri dari waktu ke waktu ditunjukkan oleh Tabel 1. 
Tabel 1. Perkembangan Keilmuan Teknik Industri 

Fokus 

Kajian 

Manajemen 

Ilmiah 

Administrasi 

dan Perilaku 

Manajemen 

Sains 

Manajemen 

Pendekatan 

Terintegrasi 

Pendekatan 

Informasi dan 

Global 

Fokus 

Perbaikan 

Perbaikan 

Metode 

Perbaikan 

Manajemen 

Solusi 

Optimal 

Keputusan 

Efektif 

Desisi Otonom & 

Ekuilibrium 

Aspek 

Utama 

dalam 

Sistem 

Integral 

Interaksi 

Man-

Machine-

Material 

Interaksi 

Manusia 

Aspek 

Kuantitatif 

Aspek 

Holistik 
Informasi 

Kompone

n Sistem 

Integral 

Man, 

Machine, 

Material 

Man, 

Machine, 

Material 

Man, 

Machine, 

Material 

+ 

Lingkungan 
+ Jaringan 

Prinsip 

Dasar 

Prinsip 

Manajemen 

Ilmiah 

Prinsip 

Manajemen 

Pengoptimal

an 

Pemikiran 

Sistem & 

Pemodelan 

Teknologi Informasi 

Alat 

Utama 
OPC POEC OR SPK Multi Agent 

Solusi Lebih baik Lebih baik 
Optimal 

Local 

Best-Global 

Optimal 
Terbaik 

Level 

Manajeme

n 

Tingkat 

Manajemen 

Manajerial 

operasional 

Operasional 

& Taktis 

Top & 

Strategis 
Global & Strategis 

 

3.2 Perkembangan e-SCM di Dunia 

Lambert, Cooper dan Pagh (1998) mendefinisikan rantai pasokan sebagai integrasi proses 

bisnis utama dari end user melalui original suppliers yang menyuplai produk, jasa maupun 

informasi yang memberi nilai tambah bagi customers dan pemangku kepentingan lainnya. 

Kemudian, Gimenez dan Lourenco (2004) mendefinisikan e-SCM sebagai dampak penggunaan 

internet dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis utama dari end user melalui original suppliers 

yang menyuplai produk, jasa, maupun informasi yang memberikan nilai tambah untuk customers 

dan pemangku kepentingan lainnya. Pertumbuhan internet telah menghadirkan rantai pasokan 
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dengan banyak peluang signifikan untuk pengurangan biaya dan peningkatan layanan (Lancioni, 

Smith., dan Oiva, 2000). Karena itu, kini mulai banyak aplikasi teknologi internet dalam 

implementasi supply chain. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan e-SCM maka 

penelitian ini dilakukan. 

Penelitian e-SCM di dunia ditelusuri dengan kata kunci "electronic supply chain 

management" atau "e-SCM" untuk kategori abstrak, judul dan kata kunci. Hasil yang diperoleh 

berjumlah 3.461 dokumen penelitian. Hasil tersebut kemudian dibagi menjadi tiga periode 

berdasarkan tahun publikasi, yaitu tahun 1980an, tahun 2000an dan tahun 2010an. Dari hasil 

penelitian, ditemukan bahwa penelitian pertama tentang e-SCM di dunia terbit tahun 1988. 

Namun, hingga tahun 1999 penelitian tentang e-SCM masih minim yaitu 1 sampai 53 penelitian. 

Kemudian setelah tahun 2000 penelitian tentang e-SCM mulai banyak dipublikasikan. 

Hingga saat ini jurnal yang paling banyak mempublikasikan tentang e-SCM adalah 

International Journal of Production Economics. Apabila dilihat dari afiliasi yang digunakan, 

maka dapat diketahui bahwa universitas di Amerika dan Cina merupakan universitas dengan 

tingkat publikasi paling banyak dalam bidang e-SCM. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa 

Universitas Politeknik Hong Kong menguasai publikasi artikel tentang e-SCM. Tabel 2 

memberikan informasi bahwa negara dengan artikel yang paling banyak dipublikasikan di Scopus 

adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Cina sebagai negara dengan jumlah artikel terbanyak di Asia. 

Sementara di Asia Tenggara negara dengan publikasi artikel e-SCM terbanyak adalah Malaysia 

pada peringkat 16 dunia. Sedangkan Indonesia sendiri berada di peringkat 51 dunia dari total 81 

negara yang tercatat. 
Tabel 2. Perkembangan e-SCM di Dunia berdasarkan source, affiliation country, dan affiliation 

Most 

No. 

Category 

Source Affiliation Country Affiliation 

1 International Journal of 

Production Economics 

(53) 

United States (808) Hong Kong Polytechnic 

University (41) 

2 Supply Chain 

Management (53) 

China (769) University of Maryland 

(28) 

3 Lecture Notes in 

Computer Science 

Including Subseries 

Lecture Notes in Artificial 

Intelligence and Lecture 

Notes in Bioinformatics 

(47) 

United Kingdom (235) The University of Hong 

Kong 

(25) 

4 Manufacturing Systems 

(46) 

Taiwan (162) South China University of 

Technology (24) 

5 ACM International 

Conference Proceeding 

Series (42) 

Australia (128) Wuhan University (24) 

:  :  

:  :  

16  Malaysia (45)  

:  :  

:  :  

51  Indonesia (3)  

 n = 1421 n = 3382 n = 1559 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 104 

Kemudian untuk mengetahui tren penelitian tentang e-SCM di dunia dilakukan dengan 

pencarian terhadap subjek penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa tren e-SCM dalam penelitian 

ini rata-rata sama dari tiap dekade, seperti pada tabel 3 yang menunjukkan bahwa sebagian besar 

subjek yang dibahas selama tahun 1980 - 2009 adalah sama yaitu engineering. Kemudian dari 

tahun 2010 sampai sekarang tren subjek penelitian adalah business, management and accounting. 
Tabel 3. Subject tentang e-SCM yang digunakan di Dunia 

No. 

Urut 

Dekade 

80 - 99 00 – 09 10 – sekarang 

1 Engineering (69) Engineering (942) 
Business, Management 

and Accounting (583) 

2 
Business, Management 

and Accounting (67) 
Computer Science (878) Computer Science (566) 

3 Computer Science (31) 
Business, Management 

and Accounting (759) 
Engineering (442) 

4 Decision Sciences (14) Decision Sciences (347) Decision Sciences (238) 

5 Social Science (12) Social Sciences (151) Social Sciences (189) 

 n = 233 n = 3624 n = 2472 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 

Sedangkan dari kata kunci, perkembangan penelitian e-SCM di dunia banyak membahas 

topik yang berhubungan dengan teknik industri. Tabel 4 menunjukkan bahwa kata kunci yang 

digunakan dipelajari dalam teknik industri seperti supply chain management, industrial 

management, strategic planning, inventory control, dan lain-lain. Dari tabel tersebut juga dapat 

diketahui bahwa industrial management atau industry menjadi kata kunci yang banyak digunakan 

dalam setiap dekade. Ini menunjukkan bahwa keilmuan teknik industri turut berperan dalam 

pengembangan e-SCM di dunia. 
Tabel 4. Keywords tentang e-SCM yang digunakan di Dunia 

No. 

Urut 

Dekade 

80 - 99 00 – 09 10 - sekarang 

1 
Supply chain management 

(42)  

Electronic commerce 

(1,161)  

Supply chain management 

(785)  

2 
Electronic data intercharge 

(40)  

Supply chain management 

(1,059)  
Supply chains (598)  

3 Inventory control (35)  Supply chains (576)  
Electronic commerce 

(553)  

4 
Industrial management 

(31)  

Industrial management 

(333)  

Government data 

processing (174)  

5 Electronic commerce (30)  Internet (305)  Supply chain (169 ) 

6 
Information technology 

(27)  

Information technology 

(291)  
Industry (138)  

7 Internet (27)  
Electronic data 

interchange (231)  
Sales (131)  

8 Marketing (27)  
Customer satisfaction 

(214)  
Competition (116)  

9 Strategic planning (26)  Supply chain (199)  
Information management 

(116)  

10 Computer software (20)  Marketing (197)  Manufacture (115) 

 n = 963 n = 12149 n = 6929 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 
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3.3 Perkembangan e-SCM di Amerika Serikat 

Amerika Serikat merupakan negara yang melakukan penelitian e-SCM terbanyak di dunia, 

apabila dilihat dari subjek dan kata kunci yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa 

hasilnya mendekati subjek dan kata kunci yang digunakan di dunia. Oleh karena itu 

perkembangan penelitian e-SCM di Amerika dapat merepresentasikan penelitian e-SCM di dunia. 
Tabel 5. The development of e-SCM in the United States 

 Dekade 

 80-99 00-09 10-sekarang 

S
u

b
je

c
t 

Business, Management 

and Accounting (24) 
Computer science (257) 

Business, Management 

and Accounting (81) 

Engineering (19) 
Business, Management 

and Accounting (249) 
Engineering (73) 

Computer Science (13) Engineering (243) Computer Sciences (65) 

Decision Sciences (7) Decision Science (153) Decision Science (64) 

Social Sciences (7) Mathematics (52) Social Sciences (29) 

 n = 86 n = 1108 n = 391 

K
e
y
w

o
r
d

s 

Inventory control (13) 
Supply chain management 

(313)  

Supply chain management 

(92)  

Electronic commerce (10) 
Electronic commerce 

(309)  
Supply chains (75)  

Supply chain management 

(10) 
Supply chains (118)  Electronic commerce (44)  

Industrial management (9) 
Industrial management 

(112)  
Sales (25)  

Purchasing (9) Internet (110)  Costs (19)  

 n = 328 n = 3543 n = 969 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 

 

3.4 Perkembangan e-SCM di Cina 

Publikasi penelitian e-SCM di China dimulai pada tahun 2000. Jumlah publikasi yang ada di 

Scopus untuk Cina pada periode 2000-an adalah 282 artikel, kemudian pada periode tahun 2010 

berjumlah 487 artikel. Perkembangan pesat sejak tahun 2000 ini menempatkan Cina pada posisi 

nomor dua di dunia tentang e-SCM yang diterbitkan di Scopus. 
Tabel 6. The development of e-SCM in the China 

 Dekade 

 80-99 00-09 10-sekarang 

S
u

b
je

c
t 

- Computer Science (179) 
Business, Management and 

Accounting (289) 

- Engineering (116) Computer Science (235) 

- 
Business, Management and 

Accounting (109) 
Engineering (120) 

- Decision Sciences (56) Social Sciences (97) 

- Social Sciences (31) Decision Sciences (71) 

 n = 0 n = 534 n = 929 

K
e
y

w
o
r

d
s - Electronic commerce (220) 

Supply chain management 

(405) 
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- 
Supply chain management 

(216) 
Electronic commerce (379) 

- Supply chains (191) Supply chains (319) 

- Supply chain (71) 
Government data 

processing (171) 

- Logistics (50) Supply chain (105) 

 n = 0 n = 2012 n = 3555 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 

 

3.5 Perkembangan e-SCM di Malaysia 

Malaysia adalah negara dengan publikasi e-SCM paling banyak di Asia Tenggara dengan 45 

artikel. Pada tahun 1980an, penerbitan artikel tentang e-SCM di Malaysia adalah satu artikel. 

Kemudian pada dekade 2000an publikasi e-SCM meningkat 14 artikel dan di artikel 2010 yang 

bisa dipublikasikan yaitu 30 artikel. 
Tabel 7. The development of e-SCM in the Malaysia 

 Dekade 

 80-99 00-09 10-sekarang 

S
u

b
je

c
t 

Business, Management and 

Accounting (1) 

Business, Management and 

Accounting (7) 

Business, Management and 

Accounting (14) 

Social Sciences (1) Computer Science (5) Engineering (13) 

- Decision Sciences (4) Computer Science (8) 

- Engineering (3) Decision Science (7) 

- Social Sciences (3) 
Economics, Econometrics 

and Finance (6) 

 n = 2 n = 25 n = 62 

K
e
y
w

o
r
d

s 

Alignment (1) 
Supply chain management 

(9) 

Supply chain management 

(18) 

Channel relationships (1) Supply chains (6) Supply chains (8) 

Electronic data interchange 

(1) 

Knowledge management 

(5) 
Electronic commerce (7) 

Implementation (1) Electronic commerce (4) Logistics (6) 

Logistics (1) 
Societies and institutions 

(4) 
E-Procurement (5) 

 n = 6 n = 192 n = 274 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 

 

3.6 Perkembangan e-SCM di Indonesia 

Penelitian tentang e-SCM di Indonesia dimulai dipublikasikan pada periode 2010an tepatnya pada 

tahun 2014. Jumlah publikasinya yaitu 3 publikasi. Ada perbedaan dalam keyword yang 

digunakan dalam publikasi e-SCM di Indonesia dengan dunia seperti disajikan pada tabel 8. 
Tabel 8. The development of e-SCM in the Indonesia 

 Dekade 

 90-99 00-09 10-sekarang 

S
u

b
je

c
t 

- - Computer  Science (3) 

- - 
Business, Management and 

Accounting (1) 

- - Decision Science (1) 

- - Engineering (1) 
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- - Medicine (1) 

 n = 0 n = 0 n = 7 
K

e
y
w

o
r
d

s 

- 

 7C’s Strategy (1) 

 Benchmarking (1) 

- Bottles (1) 

 Competition (1) 

 Contracts (1) 

 n = 0 n = 0 n = 35 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 

 

3.7 Perbandingan Tren Penelitian e-SCM di Dunia, USA (Amerika Serikat), Cina, 

Malaysia, dan Indonesia  

Perbandingan tren penelitian e-SCM di dunia, USA, Cina, Malaysia dan Indonesia disajikan pada 

Tabel 9. Pada table tersebut ditunjukkan perbedaan masing-masing negara berdasarkan subjek 

dan kata kunci yang digunakan dalam penelitian e-SCM. 
Tabel 9. Comparison of e-SCM science trends in the world, USA, China, Malaysia, and Indonesia 

 Affiliation Country 

 

Dunia Amerika 

Serikat 

Cina Malaysia Indonesia 

S
u

b
je

c
t 

Computer 

Science 

Business, 

Management 

and Accounting 

Computer 

Science 

Business, 

Management 

and Accounting 

Computer  

Science 

Engineering Engineering 

Business, 

Management 

and Accounting 

Engineering 

Business, 

Management 

and Accounting 

Business, 

Management 

and Accounting 

Computer 

Science 
Engineering 

Computer 

Science 

Decision 

Science 

Decision 

Sciences 

Decision 

Sciences 
Social Sciences 

Decision 

Sciences 
Engineering 

Social Science Mathematics 
Decision 

Sciences 

Economics, 

Econometrics 

and Finance 

Medicine 

K
e
y
w

o
r
d

s 

Supply chain 

management 

Supply chain 

management 
Supply chain 

Supply chain 

management 
7C’s Strategy 

Electronic 

commerce 

Electronic 

commerce 

Supply chain 

management 
Supply chain Benchmarking 

Supply chain Supply chain 
Electronic 

commerce 

Electronic 

commerce 
Bottles 

Industrial 

management 

Industrial 

management 

Government 

data processing 
Logistics Competition 

Internet Internet Logistics 
Knowledge 

management 
Contracts 

(Sumber: Analisis Scopus, Januari 2018) 

 

4. Simpulan 

Prinsip dasar tahap informasi dan pendekatan global pada keilmuan teknik industri yaitu 

teknologi informasi, begitu pula pada pelaksanaan e-SCM. Adapun aspek utama dalam sistem 

integral yaitu tersedianya infomasi dalam komponen sistem integral material, manuasia, mesin 
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yang didukung oleh adanya jaringan. Keilmuan teknik industri berperan dalam pengembangan e-

SCM melalui perubahan yang selalu menyesuaikan kebutuhan pengembangan SCM dan 

manfaatnya di bidang yang lebih luas. Adanya perkembangan keilmuan teknik industri yaitu era 

informasi dan pendekatan global dimana teknologi informasi telah banyak digunakan, dapat 

mendorong pengembangan e-SCM yang mana untuk menjalankan sistem e-SCM membutuhkan 

internet. Di sinilah ilmu teknik industri sangat berpengaruh dalam pengembangan e-SCM. 

Berdasarkan hasil analisis dari web Scopus dapat diketahui bahwa penelitian tentang e-SCM telah 

banyak dilakukan. Adapun keilmuan teknik industri yang digunakan dalam penelitian e-SCM 

tersebut meliputi inventory control, customer satisfaction, strategic planning, manufacture, 

competition, e-commerce, dan industrial management. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

keilmuat teknik industri erat kaitannya dengan penelitian tentang e-SCM. 
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ABSTRAK 

Alfamart merupakan jasa retail yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Karena bergerak di 

bidang jasa, maka sebuah minimarket harus mampu melayani pelanggannya dengan cepat dan pelanggan 

tidak menunggu terlalu lama atau bahkan tidak menunggu sehingga tidak menimbulkan antrian yang 

panjang. Pada jam-jam tertentu seperti pada saat pulang kantor dan malam hari terjadi antrian yang cukup 

panjang karena kasir yang beroperasi melayani pelanggan hanya satu. Pada penelitian ini akan digunakan 

simulasi untuk menyelesaikan masalah antrian yang ada. Model antrian yang dibuat terdiri atas model 

eksisting (saat ini) dan model usulan. Berdasarkan hasil simulasi untuk kedua model, waktu menunggu 

(waiting time) pada model exsisting adalah sebesar 0,109 jam dan pada model usulan menjadi sebesar 0,001 

jam. Model usulan dilakukan dengan menambahkan kasir sehingga banyaknya antrian berkurang, pada 

model exsisting adalah 5 orang dan banyaknya antrian pada model usulan menjadi 2 orang. 

 

Kata kunci: Antrian, Software Arena 
 

1. Pendahuluan 

Di kehidupan sehari-hari banyak dijumpai kegiatan menunggu, salah satunya dalam suatu 

antrian. Menurut Siagan (1987), mengantri merupakan kondisi dimana sekumpulan orang, 

komponen atau mesin yang membutuhkan layanan harus menunggu dalam suatu urutan tertentu 

sebelum akhirnya memperoleh layanan dari resource yang tersedia. Mengantri dapat terjadi 

karena kemampuan menyelenggarakan layanan lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan 

layanan.  

Dalam kasus ini dapat diambil contoh pada antrian kasir Alfamart di Pucangsawit, Jebres, 

Surakarta. Alfamart merupakan jasa retail yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. 

Karena bergerak di bidang jasa, maka sebuah minimarket harus mampu melayani pelanggannya 

dengan cepat dan pelanggan tidak menunggu terlalu lama atau bahkan tidak menunggu sehingga 

tidak menimbulkan antrian yang panjang. Pada jam-jam tertentu seperti pada saat pulang kantor 

dan malam hari terjadi antrian yang cukup panjang karena kasir yang beroperasi melayani 

pelanggan hanya 1. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui model antrian kasir Alfamart 

Pucangsawit menggunakan simulasi software Arena dan untuk membuat simulasi program dari 

sistem antrian pada kasir Alfamart Pucangsawit. Pada penelitian ini akan menggunakan simulasi 

untuk menyelesaikannya. Menurut Prihati (2012), simulasi merupakan salah satu teknik untuk 

memecahkan masalah salah satunya masalah antrian. Perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk memprepresentasikan sebuah sistem antrian serta menganalisanya adalah software Arena. 

Model yang dibuat terdiri dari 2 jenis yaitu model eksisting (saat ini) dan model usulan. Dengan 

2 model yang dibuat diharapkan pihak manajemen mampu mengevaluasi kinerja antrian 

menggunakan model eksisting atau model usulan. Berdasarkan hasil simulasi untuk kedua model, 

waktu menunggu (waiting time) pada model exsisting adalah sebesar 0,109 jam dan pada model 

usulan menjadi sebesar 0,001 jam. Model usulan dilakukan dengan menambahkan kasir sehingga 

banyaknya antrian berkurang, pada model exsisting adalah 5 orang dan banyaknya antrian pada 

model usulan menjadi 2 orang. 

 

 

mailto:kbatenniam@gmail.com
mailto:Ldsulistya@gmail.com
mailto:liquiddanu@gmail.com
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2. Metode 

Adapun metodologi penelitian ini diawali dengan melakukan studi lapangan dilakukan 

dengan mendatangi Alfamart Pucangsawit dimana lokasi tersebut merupakan objek penelitian 

yang dibahas. Studi lapangan dilakukan pada hari Selasa, 5 desember 2017 selama kurang lebih 

satu jam yaitu saat jam pulang kantor. Berikut ini merupakan penjelasan metodologi penelitian 

yang dilakukan: 

a. Melakukan identifikasi masalah mengambil permasalahan antrian di kasir Alfamart 

Pucangsawit pada saat jam sibuk. Permasalahan ini dipilih karena ketika jam pulang 

kantor banyak orang berbelanja sehingga terjadi antrian di kasir ketika pembayaran. 

b. Menentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah 

agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian jelas sehingga mempermudah dalam 

pemecahan masalah. Setelah itu dijelaskan apa tujuan dan manfaat penelitian serta 

batasan masalah penelitian. 

c. Mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi. Data 

diambil secara langsung pada sistem antrian yang terjadi di Alfamart Pucangsawit. Studi 

kasus dilakukan dengan mengambil data waktu kedatangan, waktu pelayanan, serta waktu 

keluar pelanggan dari antrian. Kemudian dilakukan pengolahan data yang dilakukan 

menggunakan Ms. Excel untuk mengetahui jenis data yang diambil berdistribusi apa. 

Hasil pengolahan dari Ms. Excel tersebut kemudian dijadikan input utuk membuat Arena. 

d. Merancangn model simulasi antrian yang terjadi di kasir Alfamart menggunakan Software 

Arena. Pada langkah ini model yang dibuat terdiri dari 2 macam yaitu model existing 

(saat ini) dan model usulan. 

e. Menyusun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan pemberian saran untuk model 

antrian yang sudah ada. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Activity Cycle Diagram (ACD) 

Berikut ini merupakan gambaran keseluruhan sistem pada objek pengamatan. 

Kedatangan 

pengunjung 

Pelanggan 

berbelanja

Apakah 

Kasir 

Mengantri?

Pelanggan Dilayani 

di Kasir
Selesai

Kasir Idle

 
Gambar 1. Activity Cycle Diagram (ACD) Pelayanan Kasir Alfamart Pucangsawit 

Sistem dalam objek pengamatan terdiri dari 2 proses besar yaitu belanja dan membayar di 

kasir. Setelah melakukan belanja, pelanggan membayar barang belanjaan di kasir. Dalam proses 

ini apabila kasir idle (menganggur) maka tidak terjadi antrian sedangkan apabila kasir sedang 

sibuk maka akan terjadi antrian. 

 

a. Rich Picture Diagram (RPD) 

Rich Picture Diagram (RPD) adalah alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

mengenai situasi yang rumit dan bermasalah, dimana di dalamnya terangkum mengenai segala 

sesuatu yang diketahui pengamat mengenai sesuatu yang telah diteliti sebelumnya. RPD juga 

menunjukan situasi secara keseluruhan yang lengkap dalam pandangan mata, gambar-gambar 

yang tersaji di dalamnya memudahkan pembaca untuk memahami mengenai permasalahan yang 

ada pada situasi tersebut. keterkaitan elemen satu dan lainnya baik langsung maupun tidak 

langsung dapat dilihat dengan jelas dan tidak membingungkan. Berikut ini adalah Rich Picture 

Diagram (RPD) dari Pelayanan Kasir Alfamart Pucangsawit. 
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Terjadi Antrian dalam Pembayaran 

Barang Belanjaan di Kasir Alfamart 

Pucangsawit

Mencari solusi  dari permasalahan 

antrian Kasir Alfamart dengan 

menambahkan kasir

PROBLEM

Mencari solusi agar tidak terjadi 

antrian di kasir sehingga pelanggan 

tidak menunggu terlalu lama

TUJUAN

SOLUSI

Antrian masih ada namun jumlahnya 

berkurang

HASIL

 
Gambar 2. Rich Picture Diagra (RPD) Pelayanan Kasir Alfamart Pucangsawit 

 

3.3 Data Pengamatan 

Pada penelitian ini data yang diperlukan dari studi lapangan yang dilakukan antara lain data 

waktu kedatangan pelanggan ke sistem, data waktu mulai dilayani, dan data waktu selesai 

dilayani. Berikut merupakan tabel data pengamatan studi lapangan yang dilakukan. 

Tabel 1. Data Studi Lapangan 

 
 

3.4 Analisis Statistik 

Analisis statistik dilakukan terkait dengan uji distribusi yang bertujuan untuk mengetahui 

jenis distribusi. Analisis statistik tersebut menggunakan software Input Analyzer dan Ms. Excel.  

 
Gambar 3. Grafik Distribusi Data Waktu Kedatangan Pelanggan menggunakan Ms. Excel 

No
Waktu 

Kedatangan

Waktu 

Pelayanan

Waktu 

Selesai

Selisih Kedatangan 

(menit)

Waktu antri 

(menit)

Waktu Pelayanan 

(menit)

1 15.47 15.49 15.51 0 2 2

2 15.51 15.52 15.54 4 1 2

3 15.53 15.54 15.56 2 1 2

4 15.56 15.56 15.57 3 0 1

5 15.56 15.57 15.58 0 1 1

6 15.58 15.59 16.01 2 1 2

7 16.03 16.03 16.05 5 0 2

8 16.06 16.06 16.07 3 0 1

9 16.06 16.07 16.08 0 1 1

10 16.09 16.09 16.10 3 0 1

11 16.09 16.10 16.12 0 1 2

12 16.09 16.12 16.13 0 3 1

13 16.10 16.13 16.14 1 3 1

14 16.14 16.15 16.17 4 1 2

15 16.14 16.17 16.18 0 3 1

16 16.17 16.17 16.19 3 0 2

17 16.22 16.22 16.23 5 0 1

18 16.22 16.23 16.25 0 1 2

19 16.23 16.25 16.27 1 2 2

20 16.23 16.27 16.28 0 4 1

21 16.23 16.28 16.30 0 5 3

22 16.25 16.30 16.32 0 5 1

23 16.28 16.32 16.33 3 4 1

24 16.33 16.33 16.36 5 0 3

25 16.36 16.36 16.38 3 0 2

26 16.42 16.42 16.45 6 0 3

27 16.42 16.45 16.47 1 3 2

28 16.45 16.47 16.48 2 2 1

29 16.48 16.48 16.51 3 0 3

30 16.49 16.52 16.53 1 1 1
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Gambar 4. Grafik Distribusi Data Waktu Kedatangan Pelanggan menggunakan Input Analyzer 

 

Dengan Input Analyzer akan diketahui jenis distribusi dari data dan akan diketahui pula 

Expression yang kemudian akan digunakan untuk input di Software Arena. Berikut ini merupakan 

pengolahan data dengan Input Analyzer untuk waktu kedatangan. 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: -0.5 + 6 * BETA(0.715, 1.1) 

Square Error: 0.020100 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 4 

  Degrees of freedom  = 1 

  Test Statistic      = 1.06 

  Corresponding p-value = 0.325 

 Data Summary 

Number of Data Points = 29 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 5 

Sample Mean           = 1.86 

Sample Std Dev        = 1.75 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = -0.5 to 5.5 

Number of Intervals = 6 

 

 
Gambar 5. Grafik Distribusi Data Waktu Mengantri Pelanggan Menggunakan Ms. Excel 

 
Gambar 6. Grafik Distribusi Data Waktu Antri Pelanggan menggunakan Input Analyzer 
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Dengan Input Analyzer akan diketahui jenis distribusi dari data dan akan diketahui pula 

Expression yang kemudian akan digunakan untuk input di Software Arena. Berikut ini merupakan 

pengolahan data dengan Input Analyzer untuk waktu mengantri.  

Distribution Summary 

Distribution: Lognormal     

Expression: -0.5 + LOGN(1.75, 1.6) 

Square Error: 0.005343 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 3 

  Degrees of freedom  = 0 

  Test Statistic      = 0.488 

  Corresponding p-value < 0.005 

 Data Summary 

Number of Data Points = 28 

Min Data Value        = 0 

Max Data Value        = 4 

Sample Mean           = 1.21 

Sample Std Dev        = 1.26 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = -0.5 to 4.5 

Number of Intervals = 5 

 
Gambar 7. Grafik Distribusi Data Waktu Pelayanan Pelanggan Menggunakan Ms. Excel 

 
Gambar 8. Grafik Distribusi Data Waktu Pelayanan Pelanggan menggunakan Input Analyzer 

 

Dengan Input Analyzer akan diketahui jenis distribusi dari data dan akan diketahui pula 

Expression yang kemudian akan digunakan untuk input di Software Arena. Berikut ini merupakan 

pengolahan data dengan Input Analyzer untuk waktu pelayanan. 

Distribution Summary 

Distribution: Beta          

Expression: 0.5 + 3 * BETA(1.86, 2.85) 

Square Error: 0.000283 

Chi Square Test 

  Number of intervals = 2 

  Degrees of freedom  = -1 

  Test Statistic      = 0.0236 

  Corresponding p-value < 0.005 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 115 

 Data Summary 

Number of Data Points = 30 

Min Data Value        = 1 

Max Data Value        = 3 

Sample Mean           = 1.67 

Sample Std Dev        = 0.661 

 Histogram Summary 

Histogram Range     = 0.5 to 3.5 

Number of Intervals = 3 

 

3.5 Model Simulasi 

pembuatan simulasi model exsisting dan usulan dari antrian kasir Alfamart Pucangsawit 

dengan menggunakan Software Arena Simulation. Software Arena Simulation digunakan untuk 

membantu menggambarkan proses bisnis yang terjadi didalam sistem. 

 
Gambar 9. Model Simulasi Existing Pelayanan Alfamart Pucangsawit  

 
Gambar 10. Sistem Model Simulasi Existing Pelayanan Alfamart Pucangsawit 

 
Gambar 11. Report Output  Simulasi Model Exsisting Antrian Kasir Alfamart Pucangsawit 
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Gambar 12. Report Output  Simulasi Model Exsisting Antrian Kasir Alfamart Pucangsawit (lanjutan) 

 
Gambar 13. Report Output  Simulasi Model Exsisting Antrian Kasir Alfamart Pucangsawit (lanjutan) 

 

 
Gambar 14. Model Simulasi Usulan Pelayanan Alfamart Pucangsawit 

 
Gambar 15. Sistem Model Simulasi Usulan Pelayanan Alfamart Pucangsawit 

 
Gambar 16. Report Output Simulasi Model Usulan Antrian Kasir Alfamart Pucangsawit 
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Gambar 17. Report Output Simulasi Model Usulan Antrian Kasir Alfamart Pucangsawit (lanjutan) 

 
Gambar 18. Report Output Simulasi Model Usulan Antrian Kasir Alfamart Pucangsawit (lanjutan) 

 

3.6 Analisis Perbandingan Model Simulasi Exsisting Dan Usulan 

Berikut ini merupakan tabel perbandingan dari hasil simulasi model saat ini dan usulan 

yang telah dilakukan pada kasus antrian kasir di Alfamart Pucangsawit. 
Tabel 2. Perbandingan Hasil Simulasi Model Exsisting dan Model Usulan 

Perbandingan Model Exsisting Model Usulan 

Number In 50 50 

Number Out 50 50 

Waiting Time 
Kasir 1 6,57 menit 4,38 menit 

Kasir 2   2,04 menit 

Number Busy 
Kasir 1 70% 46% 

Kasir 2   25% 

Number Waiting 5 2 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari model exsisting dan model usulan 

presentase pelannggan yang dapat dilayani oleh kasir adalah sama yaitu 100%. Hal tersebut dapat 

dilihat dari jumlah pelanggan yang masuk dan keluar yaitu 50 orang. Selain itu dari model 

exsisting dapat dilihat besarnya waktu tunggu (waiting time) pelanggan untuk dilayani adalah 6,57 

menit sedangkan untuk model usulan besarnya waktu tunggu (waiting time) pelanggan untuk 

dilayani adalah 4,38 menit untuk kasir 1 dan 2,04 menit untuk kasir 2. Dapat dilihat bahwa 

besarnya waktu tunggu pelanggan untuk dilayani berkurang dari waktu tunggu sebelumnya. 

Untuk number busy (tingkat kesibukan) dari pegawai kasir untuk model exsisting adalah 69,8% 

sedangkan untuk model usulan presentase kesibukan kasir 1 sebesar 45% dan presentase 

kesibukan kasir 2 sebesar 25%. Untuk banyaknya antrian maksimal di pada model exsisting 
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adalah 5 orang dan untuk model usulan adalah 2 orang. Banyaknya antrian berkurang sebanyak 3 

orang. 

 

3.7 Analisis Biaya 

Perhitungan biaya model antrian ini berdasarkan beberapa parameter diantaranya waktu 

antri, waktu sistem panjang antrian, panjang sistem, dan utilisasi server. 
Tabel 3. Rekapan Output Model Exsisting dan Model Usulan 

Keterangan Model Exsisting Model Usulan 

Tingkat pelayanan (P) 0,6988 0,45 

Jumlah rata-rata pengunjung dalam sistem (nt) 5,8 6,2 

Waktu rata-rata dalam antrian  (tq) 0,109 0,001 

Total time (average) (tt) 5 2 

Berikut ini merupakan perhitungan biaya untuk model exsisting dan model usulan. 

Asumsi : Honor Kasir   = Rp 900.000 

  : Biaya produktivitas org Ind = Rp 1.000.000 

  : Jumlah hari kerja  = 30 hari 

Biaya Pelayanan (Cs) 

 

 

 
a. Biaya Pelayanan untuk Model Exsisting (1 kasir) 

E (Cs)  = Rp 30.000 x 1 orang 

  = Rp 30.000 

b. Biaya Pelayanan untuk Model Usulan (2 kasir) 

E (Cs)  = Rp 30.000 x 2 orang 

  = Rp 60.000 

Biaya Menunggu (Cw) 

a. Biaya menunggu untuk Model Exsisting (1 kasir) 

E(Cw) = Is.Cw 

  = Rp 1.500.000 x 0,109 

  = Rp 109.000 

 

b. Biaya menunggu untuk Model Usulan (2 kasir) 

E(Cw) = Is.Cw 

  = Rp 1.000.000 x 0,001 

  = Rp 1.000 

Biaya Total (CT) 

a. Biaya total untuk Model Exsisting (1 kasir) 

E(CT)  = E(Cw) + E(CS) 

  = Rp 30.000 + Rp 109.000 

  = Rp 139.000 

b. Biaya total untuk Model Usulan (2 kasir) 

E(CT)  = E(Cw) + E(CS) 

  = Rp 60.000 + Rp 1000 

   = Rp 61.000 
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Tabel 4. Rekapan Output Model Exsisting dan Model Usulan 

Perbandingan Model Exsisting Model Usulan 

Biaya Pelayanan (Cs) Rp 30.000 Rp 60.000 

Biaya Menunggu (Cw) Rp 109.000 Rp 1.000 

Biaya Total (CT) Rp 139.000 Rp 61.000 

Berdasarkan hasil perhitungan biaya diatas dapat dilihat bahwa untuk biaya pelayanan pada 

model exsisting adalah sebesar Rp 30.000 dan untuk model usulan sebesar Rp 60.000. Biaya 

pelayanan didapatkan dari mengalikan honor pegawai kasir dengan jumlah pegawai kasir yang 

ada. Untuk biaya menunggu pada model exsisting adalah sebesar Rp 109.000 dan untuk model 

usulan sebesar Rp 1.000. Biaya menunggu didapatkan dari mengalikan biaya produktivitas orang 

indonesia dengan waktu menunggu pelanggan untuk dilayani. Sedangkan biaya total untuk model 

exsisting adalah sebesar Rp 139.000 dan untuk biaya total model usulan adalah Rp 61.000. 

 

4. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah untuk mengurangi lama waktu 

mengantri di Alfamart Pucangsawit dan untuk memaksimalkan jumlah konsumen yang dilayani, 

maka dapat dilakukan perbaikan dengan cara menambah jumlah kasir, sehingga waktu menunggu 

dapat diiminimasi. Berdasarkan hasil simulasi untuk kedua model, tingkat pelayanan yang dapat 

diberikan oleh kasir adalah sebesar 100 %, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Number In dan 

Number Out. Waktu menunggu (waiting time) pada model exsisting adalah sebesar 0,109 jam dan 

pada model usulan menjadi sebesar 0,001 jam. Model usulan dilakukan dengan menambahkan 

kasir sehingga banyaknya antrian berkurang, pada model exsisting adalah 5 orang dan banyaknya 

antrian pada model usulan menjadi 2 orang. 
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ABSTRAK 

Mengantri merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Antrian yang terjadi 

dalam sebuah sistem akan memberikan dampak kerugian pada pihak pelanggan/ pengguna fasilitas maupun 

pihak penyedia fasilitas. Software arena merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat 

model simulasi animasi yang secara akurat merepresentasikan secara virtual banyak sistem. Pengamatan 

yang dilakukan di SPBU Jl. Monginsidi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem antrian pengisian 

bahan bakar pertalite pada kendaraan roda dua. Melalui simulasi yang dilakukan menggunakan software 

arena akan dapat dilihat ukuran kinerja dari sistem yang diamati yaitu sistem antrian di SPBU Jl. 

Monginsidi sehingga akan diperoleh output berupa usulan perbaikan dalam hal pelayanan agar dapat 

maksimum. Tujuan dari penelitian ini adalah cara mengatasi antrian pertalite di SPBU Jl. Monginsidi 

berdasar simulasi software arena. Pendekatan simulasi yang telah dikembangkan dapat sebagai acuan untuk 

memutuskan investasi yang direncanakan perusahaan. 

 

Kata Kunci  : Antrian, Arena, Simulasi 

 

 

1.  Pendahuluan  

Mengantri merupakan peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Terjadinya antrian akan membuat konsumen menunggu untuk dilayani. Kejadian mengantri 

disebabkan oleh kapasitas sistem pelayanan yang lebih kecil dibandingkan permintaan pelayanan. 

Antrian yang terjadi dalam sebuah sistem akan memberikan dampak kerugian pada pihak 

pelanggan/ pengguna fasilitas maupun pihak penyedia fasilitas. Kerugian yang mungkin terjadi 

pada pihak penyedia jasa adalah kehilangan pelanggan akibat waktu antrian yang panjang. 

Kerugian yang mungkin terjadi pada pihak konsumen adkaah kerugian dalam hal waktu 

mengantri yang dapat dinyatakan sebagai opportunity cost.  

Pengamatan yang dilakukan di SPBU Jl. Monginsidi ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana sistem antrian pengisian bahan bakar pertalite pada kendaraan roda dua. Terjadinya 

antrian dipengaruhi oleh waktu waktu antar kedatangan, waktu pelayanan, dan jumlah server. 

Permasalahan yang terjadi di SPBU Jl. Monginsidi adalah terjadinya antrian yang panjang pada 

bahan bakar pertalite, yaitu sekitar 6 menit. Adanya antrian akan membuat konsumen 

mengurungkan niatnya untuk melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Jl. Monginsidi dan 

mencoba mencari SPBU di lokasi lain. Kondisi ini akan mengurangi potensi pemasukan bagi 

SPBU jl. Monginsidi. Salah satu antrian yang terjadi dikarenakan jumlah server pada bagian 

pertalite hanya satu sedangkan permintaan pertalite banyak.  

Melalui simulasi yang dilakukan menggunakan software arena akan dapat dilihat ukuran 

kinerja dari sistem yang diamati yaitu sistem antrian di SPBU Jl. Monginsidi sehingga akan 

diperoleh output berupa usulan perbaikan dalam hal pelayanan agar dapat maksimum. Software 

arena merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi animasi yang 

secara akurat merepresentasikan secara virtual banyak sistem.  
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2.  Metodologi Penelitian  

 
Gambar 1. Diagram alir (flowchart) penelitian 

 

3.  Hasil dan Pembahasan  

3.1  Rich Picture  

Tahap perumusan masalah dapat digambarkan dengan berbagai metode, salah satu metode 

penggambaran identifikasi masalah adalah menggunakan rich picture. Berikut rich picture 

identifikasi masalah antrean pada SPBU Jl. Monginsidi Solo:  

 
Gambar 2. Rich Picture Penelitian   
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3.2  Activity Cycle Diagram (ACD)  

Untuk memperlihatkan keterkaitan antar kegiatan yang terjadi pada proses pengisian 

bahan bakar, maka perlu digambarkan dengan diagram. Berikut adalah aktivitas yang terjadi 

didalam sistem pelayanan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Jl. Monginsidi Solo :  

 
Gambar 3. Activity Cycle Diagram (ACD) 

Analisis Distribusi  

 
Tabel 1. Data Waktu Antar Kedatangan dan Waktu Proses 
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Perhitungan jenis distribusi dilakukan menggunakan microsoft excel. Waktu antar 

kedatangan berdistribusi normal dengan rata-rata 33,2 dan standar deviasi12,35. Sedangkan 

waktu proses berdistribusi beta dengan beta 1,22 dan alfa 1,76.  

Berikut adalah grafik waktu antar kedatangan dan waktu proses :  

 
Gambar 4. Grafik WAK (detik) 

 
Gambar 5. Grafik WP (detik) 

 

4.  Model Simulasi dan Analisis  

4.1  Model Simulasi Realcase  

Setelah memilih distribusi yang tepat kemudian dilakukan pembuatan model simulasi 

dengan menggunakan software Arena. Pada real case hanya terdapat satu server, model simulasi 

arena dapat dilihat pada gambar 6. Berikut DFD sistem pelayanan pertalite di SPBU Jl. 

Monginsidi :  

 
Gambar 6. DFD Sistem Pelayanan Pertalite di SPBU Jl. Monginsidi 
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Gambar 7. Dialog Box Create 1 

 

 
Gambar 8. Dialog Box Assign 

 

 
Gambar 9. Dialog Box Proses Pelayanan Pertalite 

 

 
Gambar 10. Dialog Box Dispose 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada 11 Desember 2017 pukul 16.00-17.00 

diperoleh:  
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Diketahui:  

N : 100 orang, Rata-rata antar kedatangan (𝜆): 28,54 detik, Rata-rata tingkat pelayanan (μ): 33,04 

detik. Dari nilai tersebut dapat diketahui nilai untuk karakteristik model antrian jalur tunggal 

dengan satu tahap pelayanan yang meliputi, rata-rata yang antri dalam sistem, rata-rata antrian, 

peluang terjadinya jumlah pelanggan dalam antrian, rata-rata waktu menunggu dalam antrian, 

rata-rata waktu menunggu dalam sistam, rata-rata waktu menunggu dalam antrian, tingkat 

kesibukan server, dan tingkat pengangguran server.  

Analisis biaya dihitung dan didapatkan total biaya menunggu sebesar Rp. 71.925.000/ bulan serta 

total biaya pelayanan sebesar 152.500.000 /bulan. Sehingga didapatkan total biaya keseluruhan 

sebesar Rp. 224.425.000. Dengan total biaya tersebut antrian yang terjadi masih belum bisa 

diatasi. Untuk itu apabila pihak perusahaan melakukan penambahan satu unit server kerugian 

yang diperoleh akan semakin berkurang.  

 

4.3  Model Simulasi Perbaikan dengan Penambahan Satu Server  

Salah satu perbaikan yang digunakan untuk mengatasi antrian bahan bakar pertalite di 

SPBU Jl. Monginsidi, Surakarta adalah menambah satu server sehingga terdapat dua server pada 

pertalie. Customer akan memilih server sesuai dengan kondisi. Umumnya pemilihan didasarkan 

pada server memiliki antrian paling pendek, sehingga mengurangi waktu customer untuk 

mengantri. Simulasi pada perbaikan ini sama seperti pada realcase namun terdapat box decide 

yang bertujuan untuk memilih server.  

 
Gambar 12. DFD Sistem Pelayanan Pertalite dengan Menambah Satu Server 

di SPBU Jl. Monginsidi 

  
Gambar 13. Dialog Box Decide 

 

Dialog box yang ditujakan untuk memilih server sesuai kondisi. Maksud dari type 2-way by 

condition adalah, jika server 1 dalam keadaan sibuk, maka customer akan memilih server 2, 

begitupun sebaliknya.  
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Gambar 14. Animasi Sistem Pelayanan Pertalite di SPBU Jl. Monginsidi Setelah Perbaikan 

 

4.4  Analisis Penambahan Server  

Penambahan satu server pengisian bahan bakar pertalite akan mengurangi panjangnya 

antrian yang ada. Adanya penambahan server membuat model antrian yang terjadi akan 

berubahan menjadi model antrian jalur ganda, satu tahap pelayanan. Untuk membagi konsumen 

menjadi 2 server adalah dengan membandingkan waktu kedatangan konsumen dengan waktu 

selesai konsumen sebelumnya. Jika waktu kedatangan konsumen saat ini kurang dari waktu 

selesai konsumen sebelumnya, maka konsumen akan dilayani di server 2. Jika waktu kedatangan 

konsumen saat ini lebih dari waktu selesai konsumen sebelumnya, konsumen akan dilayani di 

server 1. Jika server 1 dan server 2 masih terisi konsumen, maka konsumen selanjutnya bebas 

memilih untuk masuk pada server 1 atau server 2.  

 

5.  Kesimpulan dan Saran 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

Total biaya operasional pihak SPBU Jl. Monginsidi, Surakarta adalah sebesar 

Rp.224.425.000. Dengan total biaya seperti antrian yang terjadi masih belum bisa diatasi.  

 Dari jumlah 1 server pelayanan pengisian bahan bakar jenis pertalite pada SPBU Jl. 

Monginsidi Solo masih mengalami antrean sehingga saat menjadi 2 server pelayanan maka 

antrean berkurang.  

 

5.2  Saran  

Saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian ini belum 

memperhitungkan analisis kelayakan investasi, sehingga pada penelitian selanjutnya, biaya-biaya 

yang menjadi tambahan ketika menambahkan server perlu diperhitungkan.  
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ABSTRAK 

Antrian ialah fenomena yang akan terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena terbatasnya sumber 

pelayanan. Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan antrian yang terjadi di SPBU Sekarpace, Jebres, 

Surakarta. Tujuan pengamatan ini ialah untuk mengamati sistem antrian yang terjadi pada pengisian 

bahan bakar roda dua untuk jenis pertamax dan pertalite. Ukuran performa yang akan diamati adalah 

rata-rata antrian dan waktu tunggu yang terjadi. Berdasarkan hasil simulasi keadaan sistem antrian yang 

diamati, terjadi antrian terhadap entity yang diproses. Sehingga perlu dilakukan perbaikan layanan yaitu 

dengan penambahan server untuk masing-masing jenis bahna bakar (pertamax dan pertalite). 

Berdasarkan hasil simulasi usulan, diperoleh hasil rata-rata antrian dan waktu tunggu menurun sehingga 

usulan perbaikan dapat direkomendasikan.  

 

Kata kunci :   Simulasi, Sistem Antrian, Software Arena

1. Pendahuluan 

Pelayanan yang baik perlu diterapkan pada suatu perusahaan agar menciptakan kepuasan 

pada pelanggan baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, pelayanan yang baik harus dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Terjadinya antrian pada suatu sistem 

pelayanan merupakan contoh bentuk hasil pelayanan yang kurang baik, karena antrian 

membuat pelanggan menunggu untuk dilayani (Wahyudi,dkk. 2012). Antrian terjadi jika 

jumlah server yang disediakan terbatas dan jumlah pelanggan yang datang melebihi jumlah 

server, sehingga akan menyebabkan terjadinya antrian yang terlalu lama dan membuat 

pelanggan dapat memutuskan untuk meninggalkan antrian tersebut. Hal ini merupakan suatu 

kerugian bagi pihak perusahaan, karena kehilangan pelanggan. 

Pada penelitian ini, dilakukan pengamatan dan analisis antrian pembelian bahan bakar 

jenis pertamax dan pertalite di SPBU Sekarpace, Jebres, Surakarta.  Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat kondisi sistem antrian pengisian bahan bakar yang dibatasi pada kendaraan roda 

empat. Jika tidak dilakukan pencarian solusi, terjadinya antrian di SPBU Sekarpace akan 

mengurangi pemasukkan bagi SPBU Sekarpace. Dalam penelitian ini, faktor yang 

mempengaruhi terjadinya antrian ialah waktu antar kedatangan, waktu pelayanan dan jumlah 

server.  

Analisis dilakukan menggunakan simulasi software ARENA untuk melihat ukuran 

kinerja dari sistem yang diamati yaitu sistem antrian di SPBU Sekarpace Jebres. Software 

arena ialah alat yang fleksibel dalam analisis pembuatan model simulasi animasi dan dapat 

merepresentasikan secara virtual banyak sistem. Penelitian ini diharapkan menghasilkan 

output berupa usulan perbaikan pelayanan agar pelayanan yang diberikan pada pelanggan 

dapat lebih dimaksimumkan. 

 

2. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini berdasar pada buku Simulation Modeling 

and Arena oleh Rosetti. 2016. Metodologi penelitian dimulai dengan melakukan observasi 

lapangan dan studi pustaka mengenai penyelesaian sistem antrian menggunakan Software 
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ARENA. Langkah selanjutnya ialah menentukan latar belakang dan identifikasi masalah 

dengan menganalisa rangkaian aktivitas yang terjadi pada sistem pelayanan di SPBU 

Sekarpace. Setelah itu, melakukan penentuan tujuan dari penelitian ini.  

Langkah selanjutnya ialah melakukan pengumpulan data yang diperlukan, antara lain 

yaitu data waktu kedatangan pelanggan yang masuk ke dalam sistem, waktu mulai proses 

operasi pengisian bahan bakar, dan waktu selesai melaksanakan operasi pengisian bahan 

bakar. Kemudian data yang telah dikumpulkan direkap menggunakan software microsoft 

excel. Kemudian dilakukan penentuan jenis distribusi untuk waktu antar kedatangan dan waktu 

pelayanan dengan menggunakan bantuan Ms. Excel XTAT. Langkah berikutnya, dilakukan 

pembuatan analisis permodelan sesuai dengan sistem nyata. Perancangan model dilakukan 

menggunakan software ARENA dengan parameter input data distribusi yang telah diolah 

sebelumnya. Model yang telah dibentuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah 

terverifikasi dan tervalidasi, dilakukan anlisa dari hasil model tersebut. Langkah selanjutnya 

ialah menyusun rencana perbaikan terhadap sistem yang telah dimodelkan kemudian 

menganalisanya kembali melalui report result. Langkah terakhr, ialah mengimplementasikan 

hasil perbaikan tersebut pada sistem nyata.  

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian  

3.1 Diagram ACD Sistem Antrian di SPBU Sekarpace, jebres 

Activity Cycle Diagram merupakan grafik/gambar yang menunjukkan hubungan interaksi 

antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Berikut merupakan hasil ACD 

pada Sistem Antrian SPBU Sekarpace. 

 
Gambar  1. Activity Cycle Diagram Antrian di SPBU Sekarpace 

 

3.2 Rekap Data Antrian di SPBU Sekarpace, Jebres 

Berikut merupakan penjelasan mengenai data yang telah dikumpulkan pada saat 

observasi antrian pembelian bahan bakar di SPBU Sekarpace. 
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Tabel 3.1. Tabel Data Hasil Observasi Antrian Konsumen (Pertalite) 

 
Tabel 3.2. Tabel Data Hasil Observasi Antrian Konsumen (Pertamax) 

 
 

3.3 Uji Distribusi Data Antrian di SPBU Sekarpace, Jebres 

Setelah dilakukan rekap dan pengolahan data, selanjutnya adalah melakukan penentuan 

jenis distribusi data menggunakan Ms.Excel XTAT. Berdasarkan pengolahan data 

menggunakan Ms.Excel , dapat disimpulkan bahwa distribusi terpilih untuk masing-masing 

data adalah sebagai berikut : 

Kendaraan ke-
Waktu

Kedatangan

Waktu Awal

Pelayanan

Waktu

Selesai

Waktu antar

kedatangan

Waktu antar

kedatangan

(detik)

Waktu

Proses

Waktu

Proses

(detik)

Waktu

Antrian

1 18:02:00 18:02:10 18:04:02 0:00:00 0 0:01:52 112 0:00:00

2 18:03:08 18:04:02 18:05:51 0:01:08 68 0:01:49 109 0:00:54

3 18:03:10 18:05:51 18:07:15 0:00:02 2 0:01:24 84 0:02:41

4 18:04:10 18:07:15 18:08:39 0:01:00 60 0:01:24 84 0:03:05

5 18:04:13 18:08:39 18:10:24 0:00:03 3 0:01:45 105 0:04:26

6 18:05:11 18:10:24 18:11:49 0:00:58 58 0:01:25 85 0:05:13

7 18:05:14 18:11:49 18:13:33 0:00:03 3 0:01:44 104 0:06:35

8 18:06:05 18:13:33 18:14:57 0:00:51 51 0:01:24 86 0:07:28

9 18:06:09 18:14:57 18:16:40 0:00:04 4 0:01:43 103 0:08:48

10 18:06:59 18:16:40 18:18:07 0:00:50 50 0:01:27 87 0:09:41

11 18:07:04 18:18:07 18:19:49 0:00:05 5 0:01:42 102 0:11:03

12 18:07:51 18:19:49 18:21:30 0:00:47 47 0:01:41 101 0:11:58

13 18:07:59 18:21:30 18:22:59 0:00:08 8 0:01:29 89 0:13:31

14 18:08:09 18:22:59 18:24:28 0:00:10 10 0:01:29 89 0:14:50

15 18:08:19 18:24:28 18:25:57 0:00:10 10 0:01:29 89 0:16:09

16 18:09:01 18:25:57 18:27:37 0:00:42 42 0:01:40 100 0:16:56

17 18:09:41 18:27:37 18:29:07 0:00:40 40 0:01:30 90 0:17:56

18 18:09:54 18:29:07 18:30:37 0:00:13 13 0:01:30 90 0:19:13

19 18:10:27 18:30:37 18:32:16 0:00:33 33 0:01:39 99 0:20:10

20 18:10:59 18:32:16 18:33:53 0:00:32 32 0:01:37 97 0:02:43

21 18:11:12 18:33:53 18:35:31 0:00:13 13 0:01:38 98 0:22:41

22 18:11:26 18:35:31 18:37:08 0:00:14 14 0:01:37 97 0:24:05

23 18:11:57 18:37:08 18:38:44 0:00:31 31 0:01:36 96 0:25:11

24 18:12:15 18:38:44 18:40:19 0:00:18 18 0:01:35 95 0:26:29

25 18:12:45 18:40:19 18:41:51 0:00:30 30 0:01:32 92 0:27:34

26 18:13:05 18:41:51 18:43:25 0:00:20 20 0:01:34 94 0:28:46

27 18:13:31 18:43:25 18:44:58 0:00:26 26 0:01:33 93 0:29:54

28 18:13:57 18:44:58 18:46:30 0:00:26 26 0:01:32 92 0:31:01

29 18:14:22 18:46:30 18:48:00 0:00:25 25 0:01:30 90 0:32:08

30 18:14:46 18:48:00 18:50:31 0:00:24 24 0:02:31 91 0:33:14

Nomor

Costumer

Waktu

Kedatangan

Waktu Awal

Pelayanan

Waktu

Selesai

Waktu antar

kedatangan

Waktu antar

kedatangan

(detik)

Waktu

Proses

Waktu

Proses

(detik)

Waktu

Antrian

1 17:00:00 17:02:00 17:03:10 0:00:00 0 0:01:10 70 0:00:00

2 17:00:09 17:03:15 17:04:28 0:00:09 9 0:01:13 73 0:03:06

3 17:00:22 17:04:33 17:06:27 0:00:13 13 0:01:54 114 0:04:11

4 17:00:32 17:06:32 17:08:23 0:00:10 10 0:01:51 111 0:06:00

5 17:02:52 17:08:28 17:09:52 0:02:20 180 0:01:24 84 0:05:36

6 17:03:13 17:09:57 17:11:42 0:00:21 21 0:01:45 105 0:06:44

7 17:03:41 17:11:47 17:13:12 0:00:28 28 0:01:25 85 0:08:06

8 17:04:13 17:13:17 17:14:43 0:00:32 32 0:01:26 86 0:09:04

9 17:07:12 17:14:48 17:16:32 0:02:59 179 0:01:44 104 0:07:36

10 17:07:47 17:16:37 17:18:21 0:00:35 35 0:01:44 104 0:08:50

11 17:08:37 17:18:26 17:19:54 0:00:50 50 0:01:28 88 0:09:49

12 17:09:30 17:19:59 17:21:29 0:00:53 53 0:01:30 90 0:10:29

13 17:10:20 17:21:34 17:23:03 0:00:50 50 0:01:29 89 0:11:14

14 17:11:21 17:23:08 17:24:53 0:01:01 61 0:01:45 105 0:11:47

15 17:14:13 17:24:58 17:26:50 0:02:52 172 0:01:52 112 0:10:45

16 17:16:45 17:26:55 17:28:46 0:02:32 154 0:01:51 111 0:10:10

17 17:17:54 17:28:51 17:30:03 0:01:09 69 0:01:12 72 0:10:57

18 17:19:11 17:30:08 17:31:38 0:01:17 77 0:01:30 90 0:10:57

19 17:21:28 17:31:43 17:33:23 0:02:17 137 0:01:40 100 0:10:15

20 17:23:49 17:33:28 17:35:05 0:02:21 141 0:01:37 97 0:02:43

21 17:25:28 17:35:10 17:36:41 0:01:39 99 0:01:31 91 0:09:42

22 17:26:52 17:36:46 17:38:16 0:01:24 84 0:01:30 90 0:09:54

23 17:28:28 17:38:21 17:39:38 0:01:36 96 0:01:17 77 0:09:53

24 17:30:42 17:39:43 17:41:20 0:02:14 134 0:01:37 97 0:09:01

25 17:32:24 17:41:25 17:42:59 0:01:42 102 0:01:34 94 0:09:01

26 17:34:21 17:43:04 17:44:37 0:01:57 117 0:01:33 93 0:08:43

27 17:36:17 17:44:42 17:46:20 0:01:56 116 0:01:38 98 0:08:25

28 17:38:22 17:46:25 17:48:01 0:02:05 125 0:01:36 96 0:08:03

29 17:40:20 17:48:06 17:49:41 0:01:58 118 0:01:35 95 0:07:46

30 17:42:14 17:49:46 17:51:29 0:01:54 114 0:01:43 103 0:07:32
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Gambar 2. Diagram Histogram Data Waktu Kedatangan Konsumen (Pertalite) 

Dari pengolahan data diatas menggunakan Ms.Excel XLSTAT, diperoleh hasil bahwa jenis 

distribusi data antar waktu kedatangan konsumen pertalite adalah yang memiliki p-value 

terbesar yaitu Weibull (1.353, 28.738) dengan nilai p-value 0,934 dengan gambaran histogram 

seperti gambar diatas. 

 
Gambar 3. Diagram Histogram Data Waktu Proses Konsumen (Pertalite) 

Dari pengolahan data diatas menggunakan Ms.Excel XLSTAT, diperoleh hasil bahwa jenis 

distribusi data antar waktu proses pelayanan konsumen pertalite adalah yang memiliki p-value 

terbesar yaitu Normal (87.034 , 17.391) dengan nilai p-value 0,996 dan gambaran 

histogramnya seperti gambar diatas. 

 
Gambar 4. Diagram Histogram Data Waktu Antar Kedatangan Konsumen (Pertamax) 

Dari pengolahan data diatas menggunakan Ms.Excel XLSTAT, diperoleh hasil bahwa jenis 

distribusi data antar waktu kedatangan konsumen pertamax adalah yang memiliki p-value 

terbesar yaitu Normal (88.828 , 51.775) dengan p-value sebesar 0,904 dengan gambaran 

histogram seperti gambar diatas. 
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Gambar 5. Diagram Histogram Data Waktu Proses Pelayanan Konsumen (Pertamax) 

Dari pengolahan data diatas menggunakan Ms.Excel XLSTAT, diperoleh hasil bahwa jenis 

distribusi data antar waktu proses pelayanan konsumen (pertamax) adalah yang memiliki p-

value terbesar yaitu Normal (94.552 , 11.032) dengan p-value sebesar 0,962 dengan gambaran 

histogram seperti gambar diatas. 

 

4. Pengembangan Model Simulasi 

4.1 Perancangan Model  

Setelah menganalisa jenis distirbusi data, selanjutnya dilakukan pembuatan model 

simulasi menggunakan software ARENA. Terdapat beberapa event yang terjadi dalam model 

simulasi ini, yaitu : proses kedatangan kendaraan, proses pengisian bahan bakar, dan proses 

meninggalkan server. Adapun model logika sistem adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 6. Model Logika Arena 

Pengisian data padan modul-modul Arena dapat dilihat pada gambar 6 dan 7 

 
Gambar 7. Modul Kedatangan 
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Gambar 8. Modul Proses pada Server 1 

Proses verifikasi dilakukan untuk membuktikan apakah model yang telah dibuat sudah 

benar. Teknik yang digunakan dalam melakukan verifikasi adalah dengan Animation. Dimana 

nantinya dapat simulasi jalannya operasi dapat dijalankan dan dilihat secara langsung. 

 
Gambar 9. Verifikasi Model dengan Arena 

Proses validasi dilakukan untuk melihat output dari model yang dibuat apakah telah 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan pada sistem nyata.  

Setelah model simulasi antrian dilakukan selanjutnya didapatkan report dari sistem 

antrian tersebut, rata-rata waktu tunggu untuk stasiun pertalite adalah 0.3694 dengan nilai 

maximum yaitu 0.7276. Sedangkan untuk stasiun pertamax, rata-rata waktu tunggu adalah 

0.01654 dengan nilai maximum adlah 0.0596. 

 
Gambar 10. Hasil Report Simulasi Arena 

 

4.2 Analisis Skenario Perbaikan 

Faktor yang diduga mempengaruhi lamanya antrian atau waktu tunggu pengisian pada 

SPBU Sekarpace adalah jumlah server pengisian. Dalam hal ini diberikan alternatif perbaikan 

terhadap sistem, yaitu dengan penambahan server. Penambahan server nantinya akan 
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membuat model antrian menjadi model jalur ganda. Sehingga akan terdapat 2 server pelayanan 

pertalite dan 2 server pelayanan pertamax. 

Dari usulan perbaikan tersebut, dibuat model logikanya, untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh penambahan server terhadap antrian kendaraan di lokasi pengisian. Model 

logika sistem usulan yang diberikan dapat dilihat pada Lampiran 1. Perbaikan dilakukan 

dengan menambahkan modul Assisgn, Route, Station dan Decide. 

Pengisian data pada modul Decide dapat dilihat pada gambar berikut 

 
Gambar 11. Atribut Modul Decide 

Kemudian didapatkan hasil verifikasi model dengan menciptakan animasi sebagai 

berikut. 

 
Gambar 12. Animasi Model Simulasi Arena 

Setelah model simulasi antrian dilakukan selanjutnya didapatkan report dari sistem 

antrian tersebut, rata-rata waktu tunggu untuk stasiun pertalite untuk server pertama adalah 

0.3482 dengan nilai maximum yaitu 0.6943. Sedangkan untuk stasiun pertamax, rata-rata 

waktu tunggu untuk server pertama adalah 0.00635 dengan nilai maximum adlah 0.0387 dan 

server kedua dengan rata-rata 0,00285 dengan nilai maximum 0,01968. 

 
Gambar 13. Hasil Report Simulasi Solusi Arena 

Usulan ini menghasilkan output jumlah antrian yang menjadi lebih rendah dari kondisi 

sistem sebelumnya dan waktu tunggu yang lebih singkat. Hal ini berarti menunjukkan bahwa 

usulan yang diberikan akan menurunkan antrian yang terjadi di SPBU Sekarpace. 

 

5. Simpulan 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 
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1. Setelah melakukan simulasi antrian yang terjadi di SPBU Sekarpace, Jebres, diperoleh 

bahwa rata-rata waktu tunggu untuk stasiun pertalite adalah 0.3694 dengan nilai 

maximum yaitu 0.7276. Sedangkan untuk stasiun pertamax, rata-rata waktu tunggu 

adalah 0.01654 dengan nilai maximum adlah 0.0596. 

2. Solusi yang kami usulkan adalah dengan melakukan penambahan server. Setelah 

melakukan simulasi solusi, didapatkan hasil rata-rata waktu tunggu untuk stasiun 

pertalite untuk server pertama adalah menjadi 0.3482 dengan nilai maximum yaitu 

0.6943 dan 0 untuk server ke-2 yang menunjukkan tidak terjadi antrian untuk server 

kedua. Sedangkan untuk stasiun pertamax, rata-rata waktu tunggu untuk server pertama 

adalah menjadi 0.00635 dengan nilai maximum adalah 0.0387 dan server kedua dengan 

rata-rata 0,00285 dengan nilai maximum 0,01968. 

5.2 Saran 

Saran dan masukan yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

perlunya melakukan perhitungan untuk analisis kelayakan investasi. 
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Lampiran 1.  Model Solusi Simulasi Arena 
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ABSTRAK  

Penelitian ini membahas perbandingan teknik Branch and Bound dengan Cheapest Insertion dalam 

pemecahan Traveling Salesmen Problem (TSP) berdasarkan penghematan jarak dan waktu tempuh 

kendaraan. Salah satu kasus nyata dari permasalahan ini adalah penentuan rute kendaraan untuk 

pengiriman produk nestle pada PT. Paris Jaya Mandiri di kota Ambon. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa teknik Branch and Bound memberikan hasil terbaik dibandingkan dengan Cheapest Insertion, 

dengan persentase penghematan jarak sebesar 17.96% dan penghematan waktu sebesar 18.92%  dari 

rute regular perusahaan. 

 

Kata kunci:, branch and bound, cheapest insertion, rute kendaraan, traveling salesman problem 

 

1. Pendahuluan 

Pendistribusian produk perusahaan ke konsumen sering menimbulkan  permasalahan 

yang perlu diperhatikan terkhususnya perusahaan yang bergerak di bidang distributor sehingga 

perusahaan dapat melakukan penghematan dari segi jarak dan waktu tempuh yang lebih 

minimum, selain itu  pendistribusian yang baik akan meningkatkan kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan tersebut. PT. Paris Jaya Mandiri merupakan salah satu perusahaan 

distributor produk Nestle di Ambon. Untuk daerah Ambon distribusi produk ini meliputi 

kecamatan Sirimau dan kecamatan Nusaniwe. Saat ini jumlah outlet yang akan dikunjungi 

oleh perusahaan tersebar pada 39 titik lokasi berbeda. Kondisi ini menyebabkan banyak 

pilihan rute yang dapat digunakan, oleh karena itu perusahaan harus berhati-hati dalam 

menentukan pilihan rute yang dituju sehingga dapat dicapai jarak tempuh yang optimal. Selain 

itu, kondisi perusahaan saat ini belum memiliki rute pasti pengiriman produk. Hal ini 

menyebabkan rute pengiriman tidak terstruktur, dan menyebabkan terjadinya pertambahan 

jarak dan waktu tempuh yang berakibat terhadap adanya keterlambatan pengiriman produk. 

Untuk itu, perlu dilakukan penentuan rute optimal sehingga perusahaan dapat melakukan 

aktivitas distribusi secara efektif dan efisien. 

Permasalahan diatas lebih dikenal dengan nama Travelling Salesman Problem (TSP). 

TSP  adalah perjalanan seorang salesman menuju ke semua tempat yang akan dituju dan 

akhirnya kembali ke tempat awal dengan menggunakan jalur terpendek, akan tetapi semua 

tempat hanya boleh dilalui satu kali. Terdapat beberapa algoritma yang digunakan untuk 

menemukan jalur terpendek dari TSP tersebut, seperti algoritma branch and bound digunakan 

untuk menyelesaikan TSP untuk pengangkutan barang kantor pos di Palembang (Putra dkk, 

2015.  Konsep utama dari metode Branch and Bound adalah  membagi masalah aslinya yang 

berukuran besar menjadi sub masalah yang lebih kecil kemudian menjadi anak gugus yang 

lebih kecil lagi sampai semua submasalah dapat diselesaikan (Hillier andLieberman, 2001). 

Gea Aristi (2014) menggunakan algoritma Greedy, Algoritma Cheapest Insertion dan dynamic 

programming untuk mecari rute terpendek dari TSP degan cara membandingkan performansi 

solusi dari ketiga metode tersebut. Banyak metode dan algoritma yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah TSP. Masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan 

kekurangannya.  Suatu algoritma memiliki hasil yang berbeda-beda, karena belum tentu suatu 
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algoritma yang memiliki optimasi yang tinggi untuk suatu kasus memiliki optimasi yang tinggi 

pula untuk kasus yang lain. 

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas penentuan rute 

distribusi produk yang optimal yang harus dilalui, sehingga penyaluran produk dapat menjadi 

lebih efisien. 

 

2. Metode 

Traveling Salesman Problem 

Hoffman dan Wolfe (1985), mendefinisikan TSP  sebagai berikut: TSP is one which has 

commanded much attention of mathematicians and computer scientists specifically because it 

is so easy to describe and so difficult to solve. The problem can simply be stated as: if a 

Traveling salesman wishes to visit exactly once each of a list of m cities (where the cost of 

Traveling from city i to city j is Cij) and then return to the home city, what is the least costly 

route the Traveling salesman can take?” Berdasarkan definisi di atas, Traveling salesman 

problem merupakan suatu masalah yang mudah dideskripsikan namun sulit untuk 

diselesaikan, yaitu masalah bagaimana menentukan jarak terpendek dalam perjalanan melwati 

titik-titik tertentu di mana satu titik harus dilalui satu kali dan hanya boleh dilalui satu kali saja 

dan perjanalan harus berakhir dengan kembali ke titik pertama. Dalam hal ini titik-titik tersebut 

merupakan kota-kota dalam  suatu wilayah tertentu 

Dalam kasus penentuan rute formulasi model TSP dapat ditulis sebagai berikut: Jarak 

perjalanan dari titik i ke titik j direpresentasikan oleh Cij. Selanjutnya didefinisikan variabel 

keputusan Xij yang merepresentasikan ada tidaknya perjalanan dari titik i ke j dalam suatu rute 

sebagai berikut : 





=
j ke i darikendaraan  perjalanan ada tidak Jika 0,

j ke i darikendaraan  perjalanan terdapat Jika,1
ijX     (1) 

Jika Z merupakan fungsi tujuan TSP, maka fungsi tujuan Z dirumuskan dengan 

meminimumkan  
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Batasan yang pertama dan kedua memastikan bahwa rute yang terpilih mendatangi setiap 

kota 1 kali dan meninggalkan kota tersebut 1 kali. 

 

Algoritma Branch And Bound  

Branch and bound merupakan merupakan metode algoritma yang umum  digunakan 

untuk menentukan penyelesaian optimal dari masalah optimisasi, khususnya pada diskrit dan 

optimisasi kombinatorial. Pada intinya algoritma ini menggunakan pendekatan enumerasi 

dengan cara mematikan search space yang tidak mengarah pada penyelesaian. Pada tahun 

1960, algoritma branch and bound diperkenalkan oleh A.H. Land dan A.G. Doig. 

Sesuai dengan namanya branch and bound memiliki dua alat yaitu branching dan 

bounding. Branching dilakukan dengan cara meng-cover daerah penyelesaian yang layak 

dengan beberapa sub daerah layak yang lebih kecil. Bounding dilakukan dengan cara 
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menentukan nilai batas atas dan batas bawah untuk penyelesaian optimal di dalam sub daerah 

yang layak. 

Proses branching menggunakan skema Breadth First Search (BFS). Simpul atau titik 

yang dibangkitkan terlebih dahulu merupakan simpul yang bertetangga dengan simpul akar. 

Namun proses pemilihan simpul yang akan diperluas (simpul expand) tidak seperti pada BFS 

murni. Tidak seperti BFS murni yang memilih simpul expand berdasarkan urutan 

pembangkitan, pada algoritma branch and bound pemilihan simpul expand didasarkan pada 

nilai fungsi objektif. 

Masalah optimisasi biasanya memiliki fungsi untuk menghasilkan nilai batas yang unik. 

Sedangkan pada algoritma branch and bound pemilihan formula fungsi menggunakan metode 

heuristic, berdasarkan pada pengalaman dan instinc pembuat program dan tidak ada bukti 

matematisnya. Hasil optimisasi yang diperoleh melalui algoritma ini bergantung pada 

keakuratan pemilihan fungsi batas tersebut. Tidak ada cara baku untuk menentukan fungsi 

batas karena masalah yang sama bisa saja memiliki rumus perhitungan nilai batas yang 

berbeda.   

Langkah-langkah algoritma branch and bound untuk menyelesaikan TSP adalah sebagai 

berikut. 

Langkah 1:   

Tetapkan penyelesaian awal masalah. Penyelesaian yang ditetapkan merupakan rute 

perjalanan lengkap. Tentukan batas tertinggi pada nilai minimum fungsi objektif dengan 

mencari berbagai kemungkinan rute perjalanan. Batas atas ini dinotasikan dengan fu. 

Langkah 2: 

Buat cabang awal dengan mengatur  x1= 1 untuk masing-masing kota j= 2, 3,...,n. Untuk i = 

j, nilai Cij = M untuk menyatakan rute yang tidak mungkin. Hitung batas terendah yang 

dinotasikan dengan fL  pada nilai minimum fungsi objektif di setiap titik. Dari data awal, hapus 

baris pertama dan kolom ke j, serta ganti Cij = M. Tentukan penyelesaian masalah dan 

tambahkan harga f  ke Cij untuk memperoleh fL sehingga fL = Cij + f. Jika fL ≤ fU  aktifkan 

simpul, dan jika sebaliknya hapus simpul. 

Langkah 3: 

Jika tidak ada simpul aktif  pada langkah ini maka penyelesaian terbaik saat ini adalah optimal. 

Jika tidak, pilih simpul dengan nilai fL terkecil dan buat cabang baru dengan mengatur xjk = 1 

untuk setiap kota yang belum dikunjungi sebelumnya.  

Langkah 4: 

Buat batasan  f  pada setiap simpul dengan menghapus baris j dan kolom k dari data pada 

simpul aktif diatasnya. Tambahkan nilai f ke Cjk dengan seluruh nilai sebelumnya.  

 

Algoritma Cheapest Insertion Heuristics  

Algoritma Cheapest Insertion Heuristics adalah algoritma yang membangun suatu 

tour dari sikel-sikel kecil dengan bobot minimal dan secara berturut-turut ditambah dengan  

titik baru sampai semua titik berhasil dilalui.  Berikut ini adalah tata cara urutan algoritma CIH 

berdasarkan paper Winston, Wayne L. dan Goldberg, Jeffrey B pada tahun 2004 yang berjudul  

Operations Research Application And Algorithms 4th Edition  

1. Penelusuran dimulai dari sebuah kota  pertama yang dihubungkan dengan sebuah kota 

terakhir.   

2. Dibuat sebuah hubungan subtour antara 2 kota tersebut. Yang dimaksud subtour adalah 

perjalanan dari kota pertama dan berakhir di kota pertama. Seperti  (1,3)  →  (3,2)  →   

(2,1) pada gambar 1.  
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1

3

2

 

Gambar 1. Subtour 

 

3. Ganti salah satu arah hubungan (arc) dari dua kota dengan kombinasi dua arc, yaitu arc 

(i,j) dengan arc (i,k) dan arc (k,j), dengan k diambil dari kota yang belum masuk subtour 

dan dengan tambahan jarak terkecil. Jarak diperoleh dari:  Cik  + Ckj – Cij  

• Cik adalah jarak dari kota i ke kota k  

• Ckj adalah jarak dari kota k ke kota j  

• Cij  adalah jarak dari kota i ke kota j  

4.  Ulangi langkah 3 sampai seluruh kota masuk dalam subtour. 

 

Berikut ini adalah tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 2.  berikut 

ini 

Observasi Awal

Studi Literatur

Identifikasi Masalah dan Tujuan

Pengumpulan Data

1. Lokasi dan data permintaan customer/outlet

 2. Data Jarak Tempuh 

3. Data Waktu Tempuh

Pengolahan Rute Awal/Reguler Perusahaan

Analisa Perbandingan Hasil 

Kesimpulan dan Saran

Perancangan Rute 

Baru  sesuai 

kelompok wilayah 

distribusi

Pengolahan Rute Baru Perusahaan dengan 

metode TSP Branch & Bound dan 

Algoritma Cheapest Insertion

Jarak Rute Baru < 

Jarak Rute Awal
Tidak

Ya

Start

Finish

 

Gambar 2. Flowchart Penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Deskripsi Sistem Distribusi Produk Nestle di Daerah Ambon 

Kegiatan distribusi produk Nestle yang dilakukan oleh PT. Paris Jaya Mandiri mencakup 

2 wilayah yang ada di Kepulauan Ambon yaitu wilayah kecamatan Sirimau dan kecamatan 

Nusaniwe. Cakupan wilayah kecamatan Sirimau dimulai dari Galala – Air Mata Cina dan 
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21

outlet

46

outlet

cakupan wilayah kecamatan Nusaniwe dimulai dari Waihaong – Seri. Berikut merupakan 

gambaran wilayah distribusi produk Nestle di pulau Ambon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Umum Sebaran Outlet di Pulau Ambon 

Data Lokasi dan Permintaan Outlet 

Berikut merupakan daftar lokasi dari kode customer (KC) dan demand (D) dari outlet  yang 

akan dikunjungi.KC (PJM) PT. Paris Jaya Mandiri 
Tabel 1. Lokasi dan Jumlah Permintaan Outlet PT. Paris Jaya Mandiri Ambon 

 

C1 Cahaya Fatan Pertokoan Batu Merah 16 C35 Anda Jl. Ahmad Yani 13

C2 Al – Bagir Pertokoan Batu Merah 18 C36 Surya Indah Toko Batu Gajah 9

C3 Mas Sri Pertokoan Batu Merah 30 C37 Prison Batu Meja 22

C4 Nuryanti Pertokoan Batu Merah 14 C38 Biasa Toko Jl. Setia Budi 8

C5 Blitar Pertokoan Batu Merah 31 C39 Berkat Trikora 9

C6 Manna Toko Galala 26 C40 Maluku Jaya Abadi Toko Diponegoro (Kel. Ahusen) 15

C7 Kios Julais Galala 9 C41 Anugerah Toko Dekat Hotel Pasifik 5

C8 Herley Tantui 18 C42 The Indah Toko A. Y. Patty 50

C9 Fandi Mardika 10 C43 Ci Nona Yos Soedarso 50

C10 Melissa 2 Mardika 36 C44 Sovia Toko Pala 15

C11 Ko Han Mardika 50 C45 Andi Kios Air Mata Cina 8

C12 Adin Mardika 18 C46 Lily Toko A.Y.Patty 22

C13 Akbar Mardika 12 C47 Kios Anes Depan Pasar Tagalaya 13

C14 Om Mon Belakang Soya 42 C48 Cempaka Toko Dr. Kayadoe 10

C15 Liana Tanah Tinggi 15 C49 Safari Toko Dr. Kayadoe 17

C16 Meter Toko D. I. Panjaitan 7 C50 Empi Toko Dr. Kayadoe 20

C17
Toko Mitra 

Jaya
Jl. Pantai Mardika 16 C51 Darren Dr. Kayadoe 39

C18
 Apotek 

Mannasuka
Jl. Pantai Mardika 10 C52 Kios Ema Dr. Kayadoe 13

C19 Fata Rahmat Jl. Pantai Mardika 13 C53 Damai Saparua Toko Dr. Kayadoe 14

C20 Toko Ivan Jl. Pantai Mardika 25 C54 Spout Toko Dr. Kayadoe 21

C21
Empat Jaya 

Toko
Jl. Pantai Mardika 19 C55 Mikael Toko Gudang Arang 11

C22 Teki Toko Karpan 15 C56 Annyong Toko Kusu – Kusu 11

C23 Harmoni Wara 6 C57 Sinar Mulia Toko Benteng 19

C24 Kios 2 Putri Kebun Cengkeh 4 C58 Benteng Indah Toko Benteng 11

C25 Balvis Kios BTN Kanawa 11 C59 Jaya Abadi Toko Bentas 18

C26 Haikal Kebun Cengkeh 11 C60 Natsepa Kios Amahusu 6

C27 Mas No Skip 12 C61 Linda Toko OSM 7

C28
Mustika 

Toko
JL. Rijali No. 40 10 C62 Beringin Baru Jl. Nn Saar Sopacua 12

C29 Aping Toko Batu Meja 8 C63 Kace Toko Wainitu 8

C30 Sakura Toko Bere – Bere 14 C64 Baru Toko Talake 7

C31 Jhon Coa Bere – Bere 12 C65 Aliang Toko Talake 26

C32 Rejeki Toko Bere – Bere 12 C66 Olive Waihaong 14

C33 Alan Kayu Putih 18 C67 Umar Toko Jl. Sultan Babulah 20

C34 Jerry Cell Jl. Ahmad Yani 8

D(krt) 

/minggu

D(krt) 

/minggu
KC Nama Outlet Alamat KC Nama Outlet Alamat

 
 

Data Jarak Tempuh 

Data jarak tempuh adalah data jarak dari depot PT. Paris Jaya Mandiri menuju sejumlah 

oulet yang dituju dan juga jarak antaroutlet. Perhitungan jarak diperoleh dengan rumus 

Euclidean  22

)( )()( yjyixjxid ij −+−=  dengan titik x dan y merupakan titik latitude dan 

longitude outlet yang diperoleh melalui google maps. 
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Dari/ke PJM C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C17 C18 C19 C20 C21 C41 C42 C43 C44 C45 C46

PJM

C1 2.80

C2 2.80 0

C3 2.83 0.03 0.03

C4 2.90 0.09 0.09 0.09

C5 2.81 0.03 0.03 0.04 0.07

C6 1.50 2.98 2.98 2.99 3.07 3

C7 1.40 3.06 3.06 3.07 3.15 3.08 0.14

C8 1.15 2.36 2.36 2.37 2.45 2.39 0.62 0.72

C9 2.60 0.13 0.13 0.15 0.12 0.12 3.02 3.10 2.40

C10 3.10 0.27 0.27 0.27 0.18 0.24 3.21 3.30 2.59 0.19

C11 3.10 0.27 0.27 0.27 0.18 0.24 3.21 3.30 2.59 0.19 0

C12 3.12 0.18 0.18 0.17 0.09 0.15 3.15 3.24 2.54 0.17 0.12 0.12

C13 3.12 0.18 0.18 0.17 0.09 0.15 3.15 3.24 2.54 0.17 0.12 0.12 0

C17 4.27 0.49 0.49 0.48 0.40 0.46 3.46 3.55 2.85 0.45 0.27 0.27 0.31 0.31

C18 3.50 0.49 0.49 0.46 0.40 0.46 3.46 3.54 2.85 0.48 0.31 0.31 0.32 0.32 0.10

C19 3.30 0.50 0.50 0.49 0.41 0.47 3.48 3.55 2.86 0.48 0.31 0.31 0.32 0.32 0.08 0.03

C20 3.41 0.51 0.51 0.49 0.42 0.48 3.48 3.56 2.86 0.51 0.34 0.34 0.34 0.34 0.14 0.04 0.06

C21 3.34 0.36 0.36 0.34 0.28 0.34 3.32 3.40 2.71 0.38 0.25 0.25 0.21 0.21 0.21 0.15 0.17 0.16

C41 3.30 0.52 0.52 0.54 0.46 0.50 3.32 3.42 2.70 0.40 0.30 0.30 0.42 0.42 0.40 0.50 0.48 0.54 0.52

C42 4.78 1.23 1.23 1.22 1.14 1.21 4.21 4.29 3.59 1.19 1.00 1.00 1.05 1.05 0.74 0.76 0.74 0.75 0.91 0.96

C43 4.60 1.15 1.15 1.13 1.06 1.12 4.12 4.20 3.51 1.12 0.93 0.93 0.97 0.97 0.67 0.66 0.65 0.64 0.80 0.96 0.20

C44 4.56 0.93 0.93 0.91 0.83 0.90 3.90 3.98 3.29 0.90 0.70 0.70 0.75 0.75 0.44 0.44 0.43 0.43 0.59 0.74 0.32 0.23

C45 4.85 1.81 1.81 1.81 1.72 1.79 4.74 4.84 4.12 1.74 1.55 1.55 1.64 1.64 1.34 1.38 1.36 1.38 1.52 1.42 0.66 0.84 0.97

C46 4.70 1.22 1.22 1.21 1.13 1.20 4.20 4.28 3.58 1.18 0.98 0.98 1.04 1.04 0.73 0.75 0.73 0.75 0.90 0.94 0.03 0.21 0.32 0.65

Data Jarak Tempuh (KM)

Dari/ke PJM C14 C15 C16 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40

PJM

C14 2.70

C15 3.40 0.59

C16 4.00 0.45 0.51

C22 4.50 0.19 0.77 0.57

C23 3.60 3.35 3.75 3.80 3.24

C24 1.60 1.76 2.24 2.20 1.63 1.65

C25 3 2.79 3.22 3.23 2.67 0.60 1.05

C26 2.30 2.44 2.87 2.88 2.32 0.93 0.72 0.35

C27 3.70 0.69 0.15 0.66 0.87 3.73 2.26 3.21 2.87

C28 3.50 0.69 0.12 0.62 0.88 3.78 2.3 3.26 2.92 0.07

C29 4.10 0.81 0.23 0.65 1 3.96 2.47 3.43 3.09 0.23 0.18

C30 3.89 0.9 0.32 0.79 1.09 3.96 2.5 3.44 3.1 0.24 0.22 0.14

C31 3.98 1 0.44 0.94 1.19 3.93 2.51 3.43 3.09 0.32 0.33 0.31 0.17

C32 4.02 1 0.44 0.94 1.19 3.93 2.51 3.43 3.09 0.32 0.33 0.31 0.17 0.00

C33 4.40 0.99 0.41 0.86 1.18 4.02 2.57 3.51 3.17 0.32 0.30 0.21 0.08 0.14 0.14

C34 3.71 0.99 0.40 0.82 1.18 4.07 2.61 3.56 3.22 0.35 0.32 0.18 0.12 0.23 0.23 0.09

C35 3.71 0.99 0.40 0.82 1.18 4.07 2.61 3.56 3.22 0.35 0.32 0.18 0.12 0.23 0.23 0.09 0

C36 4.10 1.42 0.84 1.19 1.6 4.47 3.04 3.97 3.63 0.78 0.75 0.60 0.54 0.54 0.54 0.47 0.44 0.44

C37 4.20 1.06 0.48 0.88 1.25 4.14 2.68 3.63 3.29 0.43 0.39 0.25 0.19 0.26 0.26 0.13 0.08 0.08 0.36

C38 4.53 1.15 0.69 0.8 1.32 4.44 2.9 3.9 3.55 0.74 0.68 0.51 0.59 0.72 0.72 0.58 0.50 0.50 0.54 0.48

C39 4.67 1.29 0.79 0.94 1.46 4.54 3.02 4.01 3.66 0.82 0.76 0.59 0.63 0.75 0.75 0.61 0.53 0.53 0.45 0.49 0.15

C40 4.40 1.35 0.60 1.07 1.53 4.50 3.03 3.99 3.64 0.78 0.73 0.56 0.55 0.61 0.61 0.49 0.43 0.43 0.20 0.36 0.35 0.25

Data Jarak Tempuh (KM)

Tabel 2. Matriks Jarak Antaroutlet Wilayah Sirimau 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Matriks Jarak Antaroutlet Wilayah Sirimau 2 
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Dari/Ke PJM C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67

PJM

C47 5.20

C48 6 0.73

C49 5.60 0.28 0.46

C50 5.80 0.50 0.26 0.23

C51 5.82 0.52 0.25 0.24 0.02

C52 5.82 0.52 0.25 0.24 0.02 0

C53 6.33 1.02 0.32 0.75 0.58 0.57 0.57

C54 6.60 1.23 0.55 0.97 0.81 0.80 0.80 0.23

C55 7.03 1.62 1.16 1.44 1.37 1.36 1.36 0.89 0.73

C56 6 0.71 0.36 0.51 0.47 0.46 0.46 0.42 0.56 0.93

C57 6.90 1.55 1.01 1.34 1.24 1.23 1.23 0.71 0.52 0.23 0.84

C58 6.91 1.70 1.15 1.49 1.38 1.37 1.37 0.85 0.64 0.23 0.99 0.15

C59 7.70 1.95 1.30 1.71 1.56 1.54 1.54 0.98 0.75 0.66 1.25 0.51 0.43

C60 10 4.05 3.32 3.78 3.57 3.55 3.55 3.04 2.86 2.92 3.43 2.79 2.70 2.28

C61 6.40 1.15 0.66 0.95 0.86 0.85 0.85 0.44 0.37 0.50 0.44 0.40 0.55 0.85 3.10

C62 6.50 1.24 0.73 1.04 0.95 0.94 0.94 0.48 0.36 0.43 0.54 0.31 0.45 0.76 3.02 0.09

C63 5.80 0.51 0.31 0.28 0.28 0.28 0.28 0.53 0.72 1.16 0.23 1.06 1.21 1.45 3.57 0.67 0.76

C64 5.70 0.38 0.74 0.43 0.62 0.63 0.63 0.93 1.10 1.33 0.53 1.31 1.45 1.76 3.96 0.92 1.01 0.43

C65 5.73 0.40 0.76 0.45 0.64 0.65 0.65 0.94 1.10 1.33 0.54 1.31 1.44 1.76 3.97 0.92 1.01 0.45 0.02

C66 5.30 0.77 1.25 0.93 1.14 1.14 1.14 1.40 1.53 1.57 0.99 1.62 1.74 2.11 4.37 1.27 1.36 0.94 0.52 0.50

C67 5 0.65 1.25 0.87 1.09 1.10 1.10 1.46 1.61 1.75 1.05 1.77 1.90 2.25 4.47 1.40 1.49 0.95 0.52 0.51 0.25

Data Jarak Tempuh (KM)

Tabel 4. Matriks Jarak Antaroutlet Wilayah Nusaniwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu Tempuh 

Waktu tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan dalam proses 

pendistribusian barang. Kecepatan kendaraan yang digunakan adalah 40km/jam. Rumus 

perhitungan waktu tempuh sebagai berikut: 

Waktu tempuh menit 60
)(
=

v

d ij    

Keterangan: dij    : Jarak tempuh (km) 

  v : Kecepatan kendaraan (km/jam) 

Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan bongkar muat barang tersebut dibutuhkan waktu 

0.15 menit tiap kartonnya sehingga perhitungan waktu total dapat diperoleh dengan 

menjumlahkan waktu tempuh dengan waktu bongkar muat tiap karton pada masing – masing 

outlet (Waktu tempuh total) 

Algoritma dalam TSP 

Pemecahan kasus ini digunakan salah satu algoritma dalam TSP yaitu branch and bound. 

Algoritma ini menggunakan pohon pencarian (search tree), setiap simpul di pohon merupakan 

representasi dari sejumlah kemungkinan solusi dari TSP, serta algoritam cheapest insertion 

heuroistic. Untuk penyelesaian dengan ketentuan jumlah n > 10 maka algoritma tidak dapat 

dikerjakan secara manual sehingga dilakukan dengan bantuan software WINQSB (Windows 

Quantitative System for Business). 
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Rute Reguler/ Rute Awal PT. Paris Jaya Mandiri 

Rute regular merupakan rute yang biasanya dilalui petugas distribusi. 
 

Tabel 5. Hasil Data Reguler 

Rute Destinasi Outlet 

Jumlah 

Jarak 

(Km) Waktu 

Total 

Waktu 

1 PJM - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 – PJM 8  12.02’ 39.02’ 

2 PJM – C9 – C10 – C11 – C12- C13 – C16 – C17 – C18 – C19 – C20 – C21 – PJM 7.28 10.91’ 46.16’ 

3 PJM – C22 – C23 – C24 – C25 – C26 – PJM 12.19 18.28’ 28.33’ 

4 

PJM – C14 – C27 – C28 – C15 – C29 – C30 – C31 – C32 – C33 – C34 – C35 – C36 

– C37 – C38 – C39 – C40 – C41 – PJM  10.55 20.31’ 50.59’ 

5 PJM – C42 – C46 – C43 – C44 – PJM 9.81 16.6’ 33.31’ 

6 
PJM – C45 – C56 –C47 – C48 – C49 – C50 – C51 – C52 – C53 – C54 – C55- C57 – 

C58 – C59 – C60 – C61 – C62 – C63 –C64- C65 – C66 – C67 – PJM 22.93 34.39’ 87.1’ 

Total 70.76 107.32’ 284.51’ 

 

Penentuan Rute Menggunakan Algoritma Branch and Bound 

Berdasarkan 3 kelompok wilayah distribusi dilakukan penyusunan rute baru berdasarkan 

letak outlet yang berdekatan. Kelompok wilayah 1 sebanyak 24 outlet dapat diperoleh 2 rute 

distribusi, kelompok wilayah sebanyak 22 outlet diperoleh 2 rute distribusi dan kelompok 

wilayah 3 sebanyak 21 outlet dapat diperoleh 1 rute distribusi.   Dari hasil pengolahan data 

diperoleh 5 rute optimal dari 3 wilayah distribusi (WD) berdasarkan Branch and Bound 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Hasil Pengolahan Data Branch and Bound 
 

WD Rute Destinasi Outlet 
Jumlah 

Jarak 

(Km) Waktu 

Total 

Waktu 

 

1 
1 PJM – C7 – C6 – C8 – C2 – C1 – C5 – C4 – C13 – C12 – C21 – C3 - PJM 8.09 12.13’ 46.03’ 

2 
PJM – C9 – C10 – C11 – C17- C19 – C18 – C20 – C44 – C43 – C42 – C46 – C45 

– C41 – PJM 9.47 14.2’ 59.2’ 

 

2 
3 PJM – C14 – C15 – C16 – C22 – C24 – C25 – C23 – C26 – PJM 10.88 16.3’ 35.35’ 

4 

PJM – C28 – C29 – C35 – C34 – C37 – C38 – C39 – C40 – C36 – C33 – C32 – 

C31 – C30 – C27 – PJM 9.74 14.58’ 43.08’ 

3 
5 

PJM – C47 – C49 – C50 – C52 – C51 – C48 – C53 – C54 – C60 – C59 - C58 – 

C55 -  C57 – C62 – C61 – C56 – C63 – C65 – C64 – C66 - C67 – PJM 19.87 29.8’ 83.05’ 

Total 
58.05 87.01’ 266.71’ 

 

Penentuan Rute Menggunakan Algoritma Cheapest Insertion Heuristic 

Pada hasil olah data dengan metode ini ditemukan kesamaan hasil berupa total jarak dan 

urutan destinasi outlet dengan pengolahan data menggunakan metode Branch and Bound. 

Hasil olah data yang serupa tersebut terjadi pada rute 1, 3, 4,dan 5.  

Selain itu dapat dilihat juga bahwa sesuai dengan lokasi hasil output rute ini juga 

mengalami kesamaan dengan lokasi pada rute 2 Branch and Bound, tetapi pembeda pada hasil 

ini dengan metode Branch and Bound adalah pada urutan outlet yang dituju, dimana outlet 

tersebut berada pada suatu alamat yang sama tetapi terletak pada titik lokasi yang berbeda. 

Berikut merupakan tabel ringkasan pengolahan data rute terpendek dengan metode Cheapest 

Insertion Heuristic. 
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Tabel 7.  Hasil Pengolahan Data Cheapest Inserction Heuristic 

Rute Destinasi Outlet 
Jumlah 

Jarak 

(Km) Waktu 

Total 

Waktu  

1 

PJM – C7 – C6 – C8 – C2 – C1 – C5 – C4 – C13 – C12 – C21 – C3 - 

PJM  8.09 12.13’ 46.03’ 

2 

PJM - C9 - C11 - C10 - C20 - C18 - C19 - C17 - C44 - C43 - C42 - 

C46 - C45 - C41 – PJM 9.55 14.33’ 62.78’ 

3 PJM – C14 – C15 – C16 – C22 – C24 – C25 – C23 – C26 – PJM 10.88 16.3’ 35.35’ 

4 

PJM – C28 – C29 – C35 – C34 – C37 – C38 – C39 – C40 – C36 – 

C33 – C32 – C31 – C30 – C27 – PJM   9.74 14.58’ 43.08’ 

5 

PJM – C47 – C49 – C50 – C52 – C51 – C48 – C53 – C54 – C60 – 

C59 - C58 – C55 -  C57 – C62 – C61 – C56 – C63 – C65 – C64 – C66 

- C67 – PJM  19.87 29.8’ 83.05’ 

Total 58.13 87.14’ 270.29’ 

 

Analisa Perbandingan dengan Rute Reguler 

Hasil perbandingan pada tabel diatas menunjukan perubahan dari segi jarak akan 

mempengaruhi waktu tempuh and total waktu setiap outlet. Antara rute regular dan rute hasil 

branch and bound dapat diperoleh selisih jarak tempuh sebesar 12.71 km, selisih waktu 

tempuh sebesar 20.31 menit dan selisih total waktu  adalah sebesar 22 menit. Sedangkan rute 

regular dengan rute hasil cheapest insertion dapt diperoleh selisih jarak tempuh sebesar 12.63 

km, selisih waktu tempuh sebesar 20.18 menit dan selisih total waktu  adalah sebesar 14.22 

menit. Table 8 berikut menunjukan persentase penghematan hasil olahan dengan rute regular 

perusahaan 

Tabel.8 Persentase Penghematan Hasil Olahan Data Dengan Rute Reguler Perusahaan 

Metode 
Penghematan  

Jarak 

Penghematan 

Waktu 

Penghematan 

Total Waktu 

Branch and Bound 17.96% 18.92% 6.27% 

Cheapest Insertion Heuristic 17.85% 18.80% 4.89% 

Dari hasil pengolahan data diatas menunjukan algoritma branch and bound memberikan 

hasil rute yang paling optimal dibandingkan denga algorita cheapest insterion heuristic. Hasil 

persentase penghematan tersebut dapat memberikan  keuntungan positif bagi perusahaan 

dimana terjadinya pengurangan jarak tempuh sebesar 17.96% yang bukan hanya 

mempengaruhi waktu tetapi juga berpengaruh pada penghematan biaya transportasi. 

4. Simpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Rute optimal yang dapat ditempuh oleh perusahaan terdiri dari 5 rute yang telah diolah 

dengan Branch and Bound yaitu; rute 1 PJM – C7 – C6 – C8 – C2 – C1 – C5 – C4 – C13 – 

C12 – C21 – C3 – PJM ( 8.09 Km), rute 2 PJM – C9 – C10 – C11 – C17- C19 – C18 – C20 – 

C44 – C43 – C42 – C46 – C45 – C41 – PJM (9.47 Km), rute 3 PJM – C14 – C15 – C16 – C22 

– C24 – C25 – C23 – C26 – PJM (10.88 Km), rute 4 PJM – C28 – C29 – C35 – C34 – C37 – 

C38 – C39 – C40 – C36 – C33 – C32 – C31 – C30 – C27 – PJM  (9.74 Km), rute 5 PJM – 

C47 – C49 – C50 – C52 – C51 – C48 – C53 – C54 – C60 – C59 - C58 – C55 -  C57 – C62 – 

C61 – C56 – C63 – C65 – C64 – C66 - C67 – PJM (19.87). 
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Total jarak tempuh minimu adalah 58.05 Km. Hasil persentase penghematan Branch 

and Bound menunjukan penghematan jarak sebesar 17.96%, waktu tempuh sebesar 18.92% 

dan total waktu tempuh sebesar 6.27%. 
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ABSTRAK 

Masalah yang muncul pada suatu sistem produksi dapat diselesaikan dengan metode analitik, numerik 

atau pendekatan simulasi. Jika masalah yang dihadapi dalam sistem cukup kompleks, sangat dinamis 

atau sulit untuk ditentukan fungsi matematisnya maka pendekatan simulasi menjadi metode 

penyelesaian yang disarankan. Studi pada makalah ini berusaha memecahkan masalah jumlah operator 

pembersih yang optimal pada stasiun kerja pengecatan di unit Sheet Metal Fabrication milik PT. ATMI 

Solo. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode pemodelan simulasi melalui perangkat lunak 

Arena. Jumlah operator yang banyak dapat mengurangi biaya waktu tunggu. Di sisi lain, jumlah 

operator yang berlebihan juga dapat mengakibatkan kenaikan biaya waktu idle operator. Kondisi yang 

optimal adalah ketika jumlah operator menghasilkan biaya waktu tunggu dan biaya waktu idle paling 

kecil. Model yang disimulasikan memiliki empat alternatif solusi yaitu dengan lima operator, tiga 

operator, dua operator atau hanya satu operator. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem dengan dua 

orang operator pembersih menjadi solusi yang paling optimal. 

 

Kata kunci: ARENA, Optimasi Jumlah Operator, Simulasi Sistem Produksi 

 

1. Pendahuluan 

PT. ATMI Solo adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Salah satu unit 

produksi yang dimiliki adalah Sheet Metal Fabrication yang menghasilkan produk furnitur 

kantor, sekolah dan rumah sakit seperti kursi, meja, lemari dan produk lainnya yang berbahan 

mentah sheet metal (PT. ATMI Solo, 2017). Bahan sheet metal yang berupa lembaran 

melewati proses cutting, bending, punching, dan welding sehingga menjadi produk setengah 

jadi dengan bentuk dan fungsi tertentu. Produk tersebut kemudian dicuci melalui melalui 

sistem konveyor. Produk yang telah selesai dicuci kemudian dikeringkan dan siap untuk proses 

pengecatan. Metode pengecatan yang digunakan adalah proses powder coating. Menurut 

Bailey (1998), powder coating merupakan proses pemberian warna pada permukaan produk 

logam dengan cara menyemprotkan bubuk warna yang bersifat elektrostatis. Bubuk warna 

tersebut akan tertarik karena gaya listrik dan menempel pada permukaan logam yang 

terhubung ke tanah (kutub listrik ground). Metode pengecatan ini diklaim dapat memberikan 

hasil yang berkualitas tinggi dan memiliki durabilitas yang baik. Namun, hasil kualitas 

pengecatan dengan metode ini juga sangat dipengaruhi oleh proses pre-treatment. Proses pre-

treatment meliputi pencucian dengan air hangat, pengeringan dan pembersihan dari debu atau 

kotoran. Adanya kotoran yang menempel pada produk saat dilakukan proses powder coating 

dapat mengakibatkan bubuk warna yang disemprotkan tidak dapat menempel dengan 

sempurna sehingga menghasilkan warna yang tidak merata dan kasar.  

Unit Sheet Metal Fabrication memiliki stasiun kerja pengecatan yang terdiri dari lima 

kabin pengecatan dan dua oven. Gambaran tata letak stasiun kerja pengecatan dapat dilihat 

pada gambar 1. Tiap kabin dioperasikan oleh dua operator, dapat disebut sebagai operator A 

dan B. Operator A bertugas melaksanakan proses pembersihan, yaitu mengambil produk dari 
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rail gantung, kemudian membersihkan debu dan memastikan bahwa permukaan produk siap 

untuk proses pengecatan. 

Kabin 3 Kabin 2Kabin 4Kabin 5

Kabin 1

Troli

Produk 

P
en

am
p

u
n
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an

 
m

en
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Gambar 1. Tata letak stasiun kerja pengecatan 

Operator B bertugas melakukan proses penyemprotan/spraying bubuk warna ke seluruh 

permukaan produk seperti ditunjukkan pada gambar 2. Setelah selesai, produk yang telah 

disemprot kemudian digantungkan ke troli. Troli yang penuh kemudian dibawa ke fasilitas 

oven untuk proses pemanasan sehingga warna produk menjadi permanen. Selanjutnya produk-

produk tersebut dibawa ke stasiun kerja perakitan untuk dirakit menjadi produk jadi sesuai 

pesanan. Produk jadi kemudian dikemas dan dikirim kepada para pelanggan.  

 

 
Gambar 2. Proses pengecatan dengan metode powder coating 

 

Berdasarkan hasil pengamatan awal, ada potensi perbaikan terhadap proses pegecatan 

pada rangkaian produksi di atas. Rata-rata waktu siklus kerja operator A lebih pendek 

dibandingkan dengan operator B, sehingga ada waktu idle yang sering dialami oleh operator 

A pada tiap kabin. Jika ada kebijakan yang menyatakan operator A dapat melayani lebih dari 

satu kabin maka ada potensi penghematan jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada stasiun 

kerja tersebut sehingga berpotensi menurunkan biaya. Namun, jika jumlah operator A 

dikurangi, ada resiko meningkatnya antrian proses pengecatan produk pada kabin tertentu. 

Kondisi ini dapat terjadi karena operator A masih sibuk melayani kabin yang lainnya sehingga 

berpotensi meningkatkan waktu tunggu/lead times. Menurut Karmakar (1993), waktu tunggu 

merupakan sebuah ukuran yang penting dari performa suatu proses manufaktur. Waktu tunggu 

yang terlalu lama dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Waktu idle operator maupun 

waktu tunggu dapat dikuantifikasi menjadi biaya. Jika biaya yang disebabkan oleh kedua 

waktu tersebut besar, maka berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah operator A yang optimal pada stasiun 

kerja pengecatan di unit produksi Sheet Metal Fabrication milik PT. ATMI Solo sehingga 

dapat meminimalkan biaya waktu idle operator dan biaya waktu tunggu. Seperti yang 
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disampaikan oleh Subramaniam dkk (2008), faktor yang penting dalam efisiensi jalur produksi 

adalah pemanfaatan tenaga kerja dan efisiensi mesin produksi. Penentuan jumlah operator 

pada penelitian ini juga merupakan usaha optimasi pemanfaatan tenaga kerja dan efisiensi 

mesin produksi. 

 

2. Metode 

Masalah yang muncul pada suatu sistem produksi dapat diselesaikan dengan metode 

analitik, numerik atau pendekatan simulasi. Metode analitik atau numerik mengutamakan 

penyelesaian secara matematis dimana keseluruhan karakteristik entitas maupun variabel yang 

ada di dalam sistem dapat dideskripsikan secara jelas fungsinya sehingga didapatkan hasil 

solusi yang pasti. Namun jika masalah yang dihadapi dalam sistem produksi cukup kompleks, 

sangat dinamis atau sulit untuk ditentukan fungsi matematisnya maka pendekatan simulasi 

menjadi metode penyelesaian yang disarankan. Metode penyelesaian masalah pada penelitian 

ini menggunakan pendekatan simulasi karena hubungan antara jumlah operator dengan waktu 

tunggu proses dan waktu idle operator belum diketahui secara pasti dan fungsi matematisnya 

sulit untuk ditentukan. Langkah-langkahnya dapat dilihat pada gambar 3. 
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Pengambilan Data

Data

Analisis Distribusi Data

Penyusunan Model

Simulasi Model untuk Optimasi 

Rekomendasi

Selesai
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Modifikasi ModelLayak?

Ya

Tidak

 

Gambar 3. Alur metode penelitian 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 149 

Langkah pertama adalah observasi terhadap sistem produksi pada stasiun kerja pengecatan 

untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang ada. Selanjutnya masalah yang ada 

didefinisikan melalui causal loop diagram. Penggunaan diagram ini direkomendasikan oleh 

Daellenbach dkk (2012). Diagram ini dapat membantu menjelaskan masalah yang terjadi dan 

memberi petunjuk solusinya. Langkah berikutnya adalah pengambilan data. Data yang diambil 

digunakan untuk penentuan parameter pada model simulasi sehingga model yang dibangun 

dapat mendekati kondisi nyatanya. Data yang perlu diambil adalah sebagai berikut: 

a. Waktu antar kedatangan (ta) produk dari stasiun kerja sebelumnya (pencucian), 

b. Waktu proses pembersihan (tb) oleh operator A, 

c. Waktu proses penyemprotan (ts) oleh operator B, 

d. Biaya waktu tunggu (ct) pada proses powder coating, 

e. Biaya waktu idle (ci) operator. 

Langkah berikutnya adalah analisis distribusi data terhadap data waktu proses 

pembersihan dan penyemprotan sehingga dapat diketahui tipe distribusi dan parameternya. 

Analisis dilakukan melalui uji goodness of fit dengan metode Chi Square. Informasi tipe 

distribusi dan parameter diperlukan sebagai parameter masukan model. Langkah berikutnya 

adalah membangun model simulasi dengan dukungan perangkat lunak Arena. Arena adalah 

perangkat lunak untuk pemrograman model simulasi dengan tampilan antar muka berbasis 

gambar (Guneri dan Seker, 2008). Arena dibangun menggunakan bahasa pemodelan Siman. 

Arena mampu memodelkan sistem produksi dengan baik dan memiliki banyak fitur sehingga 

banyak digunakan di dunia industri. Model simulasi yang dibangun perlu diverifikasi dan 

divalidasi sehingga kredibilitasnya baik dan layak digunakan oleh pengambil keputusan. 

Tahap verifikasi dan validasi model pada penelitian ini menggunakan metode dari Carson 

(2002). Modifikasi model dilakukan jika dalam proses verifikasi dan validasi masih ditemukan 

kesalahan atau kekurangan. Model yang telah valid selanjutnya digunakan untuk proses 

simulasi sehingga dapat diketahui solusi jumlah operator A yang optimal. Solusi yang optimal 

direkomendasikan untuk diterapkan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Masalah yang ada dapat didefinisikan melalui diagram causal loop pada gambar 4 

berikut. 
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Gambar 4. Diagram causal loop 

 

Jumlah operator A yang banyak akan mengurangi jumlah antrian produk yang akan diproses 

sehingga biaya waktu tunggu menjadi berkurang (aliran sebelah kanan). Di sisi lain, jumlah 

operator A yang terlalu banyak mengakibatkan kenaikan biaya operator dan biaya idle time 
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(aliran sebelah kiri). Kondisi ini berpengaruh pada kenaikan biaya operasional proses powder 

coating. Kondisi yang optimal adalah ketika biaya waktu tunggu dan biaya operasional rendah. 

Hal tersebut dapat dicapai jika jumlah operator A tepat. Berdasar definisi masalah di atas, 

maka jumlah operator A dalam sistem perlu diatur. Pengurangan jumlah operator A menjadi 

dasar penyusunan alternatif solusi, sehingga alternatif solusi yang ditawarkan adalah jumlah 

operator A sebanyak lima (kondisi awal), tiga, dua atau hanya satu. 

Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan waktu terhadap dua 

kabin powder coating pada 29 November 2017 pukul 16.30 – 22.00 WIB (satu shift kerja). 

Berdasarkan informasi dari kepala regu stasiun kerja, konveyor yang membawa produk 

setengah jadi dari stasiun pencucian memiliki kecepatan maksimal 1,4 meter / menit. Jarak 

antar hanger untuk menggantungkan produk adalah 1 meter sehingga waktu antar kedatangan 

produk dari stasiun sebelumnya paling cepat adalah sebesar 0,75 menit. Waktu tersebut pada 

kondisi nyatanya tidak diterapkan karena sangat sulit untuk bisa diimbangi oleh proses 

berikutnya. Berdasar diskusi dengan kepala regu, ditentukan faktor pengali 2 sehingga waktu 

antar kedatangan  (ta) menjadi 1,5 menit (termasuk aktivitas unloading dari hanger).  

Data waktu proses pembersihan berjumlah 68 sampel dan setelah dilakukan pengujian 

didapatkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar 5(a). Menurut hasil uji, nilai Chi 

Square hitung lebih kecil dari nilai Chi Square tabel (selang kepercayaan 95%) sehingga data 

waktu proses pembersihan (tb) dapat disimpulkan berdistribusi Poisson dengan nilai mean 1 

(menit).  

  
(a) (b) 

Gambar 5. Hasil uji data: (a) waktu proses pembersihan, (b) waktu proses penyemprotan 

 

Data waktu proses penyemprotan berjumlah 74 sampel dan hasil uji ditunjukkan pada 

gambar 5(b). Menurut hasil uji, nilai Chi Square hitung lebih besar dari nilai Chi Square tabel 

sehingga secara statistik waktu proses penyemprotan tidak berdistribusi Poisson. Namun, 

karena pertimbangan selisih yang tidak terlalu jauh dan prediksi bahwa jika jumlah sampel 

diperbanyak akan memperbaiki nilai Chi Square hitung, maka pada kasus ini waktu proses 

penyemprotan (ts) diasumsikan berdistribusi Poisson dengan mean 2,6 (menit). 

Biaya waktu tunggu pada proses powder coating dihitung berdasarkan biaya proses 

produksi (tidak termasuk biaya operator) per jam pada unit produksi Sheet Metal Fabrication. 

Biaya ini telah ditentukan oleh bagian marketing PT. ATMI Solo sebesar Rp 19.000 /jam. 

Namun, nilai biaya proses khusus untuk proses powder coating belum ditentukan. Berdasar 

saran dari kepala regu stasiun kerja disepakati bahwa proses powder coating mengambil porsi 

biaya antara 30% - 40% dari keseluruhan biaya proses produksi di Sheet Metal Fabrication 

yaitu sebesar Rp 7.000 /jam. Biaya waktu idle operator dihitung berdasarkan nilai upah per 

jam operator yang masih berada pada kisaran Upah Minimum Kota Surakarta Tahun 2018 

yaitu sebesar Rp 10.429 /jam dengan jumlah jam kerja selama 40 jam per minggu. Selain data 

di atas, juga ditemukan bahwa tiap shift kerja menghasilkan rata-rata tujuh persen produk yang 
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harus dirework karena kualitas pengecatan yang tidak lolos pemeriksaan. Daftar data yang 

digunakan untuk parameter model simulasi dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Daftar parameter model 

 
 

Metode verifikasi dan validasi menurut Carson (2002) terdiri dari tiga pengujian, yaitu 

Face validity (pemeriksaan awal terhadap logika dan hasil pengukuran variabel pada model 

simulasi), Wide range input parameter test (pengujian perilaku model dengan pengubahan 

parameter tertentu) dan Compare model to real system (membandingkan antara nilai parameter 

model dengan sistem nyata). Kriteria pengujian dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil uji verifikasi dan validasi 

 
 

Berdasar hasil uji verifikasi dan validasi pada tabel 2, dapat dinyatakan bahwa model 

simulasi yang dibangun valid sehingga layak untuk digunakan oleh pengambil keputusan. 

Contoh tampilan model simulasi ditunjukkan pada gambar 6. Satu siklus simulasi dijalankan 

dengan batasan waktu selama satu shift kerja yaitu 8 jam. Variabel yang disimulasikan adalah 

sebagai berikut, 

a. Produktivitas tiap kabin (p), yaitu jumlah produk yang selesai diproses powder coating 

pada tiap kabin. 

b. Produktivitas total (P), yaitu total jumlah produk yang selesai diproses oleh stasiun kerja 

pengecatan. 

c. Jumlah produk yang harus dirework (R), yaitu total jumlah produk yang harus diperbaiki 

karena tidak lolos pemeriksaan kualitas. 

d. Biaya total waktu tunggu (CT), yaitu total biaya yang muncul karena produk harus 

menunggu untuk diproses dalam sistem produksi sehingga pemanfaatan sumber daya 

menjadi tidak efisien. Dihitung dengan rumus: 

𝐶𝑇 = 𝑐𝑡 (∑ 𝑡𝑙𝑖

𝑗

𝑖=1

+ ∑ 𝑡𝑙𝑛

𝑚

𝑛=1

)      (1) 

Parameter Notasi Karakteristik Nilai

Waktu antar kedatangan ta distribusi normal mean=1,5 menit

Waktu proses pembersihan tb distribusi poisson mean=1 menit

Waktu proses penyemprotan ts distribusi poisson mean=2,6 menit

Biaya waktu tunggu ct konstanta Rp 7.000/jam

Biaya waktu idle ci konstanta Rp 10.429/jam

Pengujian Kriteria Hasil

Pengamatan animasi simulasi terhadap:

a. Aliran work in process dari stasiun pencucian sampai oven. normal

b. Produk rework diutamakan untuk dikerjakan. sesuai

c. Keseimbangan beban kerja tiap kabin. normal

d. Fungsi pencatatan dan penampilan data dari tiap variabel. sesuai

Wide range input parameter test
Pengubahan parameter ta menjadi minimal 0,75 menit dan 

maksimal 3 menit terhadap kriteria Face Validty poin a-c.
normal

a. Mean tb model terhadap mean tb sistem nyata. selisih 8%

b. Mean ts model terhadap mean ts sistem nyata. selisih 4%

Face validity test

Compare model to real system
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e. Biaya total waktu idle operator (CI), yaitu total biaya yang muncul karena operator dalam 

sistem produksi menganggur sehingga pemanfaatan tenaga kerja menjadi tidak efisien. 

Dihitung dengan rumus: 

𝐶𝐼 = 𝑐𝑖 (∑ 𝑡𝑑𝑖

𝑗

𝑖=1

+ ∑ 𝑡𝑑𝑛

𝑚

𝑛=1

)      (2) 

 

f. Biaya total sistem (CS), yaitu total biaya yang muncul dari penjumlahan biaya total waktu 

tunggu dan biaya total waktu idle. Dihitung dengan rumus: 

𝐶𝑆 = 𝐶𝑇 + 𝐶𝐼      (3) 

 

 
Gambar 6. Contoh tampilan model simulasi kondisi awal dengan lima operator A 

Kondisi yang disimulasikan ada empat, yaitu sistem I dimana sesuai dengan kondisi awal 

dengan lima operator A, solusi sistem II dengan tiga operator A, solusi sistem III dengan dua 

operator A dan solusi sistem IV dengan hanya satu operator A. Hasil simulasi direkapitulasi 

pada tabel 3. 
Tabel 3. Rekapitulasi hasil simulasi 

 

Berdasar hasil simulasi sistem I, dapat diketahui bahwa biaya waktu idle operator cukup 

tinggi (Rp 583.368) jika dibandingkan dengan biaya waktu tunggu proses (Rp 2.367). Hasil 

simulasi sistem II menunjukkan biaya waktu idle operator berkurang menjadi Rp 427.915 

Kondisi j m P R CI CT CS

Sistem I -Existing 5 5 350 28 583.368Rp     2.367Rp       585.735Rp        

Solusi sistem II 3 5 334 31 427.915Rp     2.575Rp       430.490Rp        

Solusi sistem III 2 5 362 28 324.682Rp     17.062Rp     341.744Rp        

Solusi sistem IV 1 5 337 34 256.437Rp     794.473Rp   1.050.910Rp     

Keterangan: 

CS = biaya total sistem (Rp) 

CI = biaya total waktu idle (Rp) 

CT = biaya total waktu tunggu (Rp) 

tli = waktu tunggu proses pembersihan tiap shift kerja 

(jam) 

tln = waktu tunggu proses penyemprotan tiap shift kerja 

(jam) 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ci = biaya waktu idle (Rp/jam) 

ct = biaya waktu tunggu (Rp/jam) 

tdi = waktu idle operator A tiap shift kerja 

(jam) 

tdn = waktu idle operator B tiap shift kerja 

(jam) 

j = jumlah operator A 

m = jumlah operator B 
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dengan biaya waktu tunggu proses Rp 2.575. Simulasi sistem III menghasilkan biaya waktu 

idle operator Rp 324.682 dengan biaya waktu tunggu proses Rp 17.062. Simulasi sistem IV 

menghasilkan biaya waktu idle operator Rp 256.497 dengan biaya waktu tunggu proses 

meningkat tajam sebesar Rp 794.473. Solusi sistem III memiliki produktivitas total yang 

paling tinggi dan jumlah produk rework yang rendah.  

 
Gambar 7. Grafik perbandingan antara jumlah operator pembersih dengan biaya 

Perbandingan biaya yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 7. Gambar di atas 

menyatakan bahwa operator A (pembersih) yang berjumlah dua orang menghasilkan total 

biaya yang paling rendah sehingga secara keseluruhan solusi sistem III menjadi yang paling 

optimal. 

 

4. Simpulan 

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah jumlah operator pembersih yang optimal 

pada stasiun kerja pengecatan di unit produksi Sheet Metal Fabrication milik PT. ATMI Solo. 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode pemodelan simulasi melalui perangkat 

lunak Arena. Berdasar hasil model yang disimulasikan, solusi sistem III dengan jumlah 

operator pembersih sebanyak dua orang menjadi solusi yang paling optimal. Penelitian ini 

merekomendasikan pengurangan jumlah operator pembersih pada stasiun kerja pengecatan. 

Operator dapat dialihfungsikan untuk pekerjaan lain yang memerlukan lebih banyak bantuan 

tenaga kerja sehingga pemanfaatan sumber daya bisa menjadi lebih efisien. 
 

Daftar Pustaka 

Bailey, A. G. (1998). The science and technology of electrostatic powder spraying, transport 

and coating. Journal of electrostatics, Vol. 45. No. 2, pp. 85-120. 

Carson, J. S. (2002). Model verification and validation. In Simulation Conference, 2002. 

Proceedings of the Winter, Vol. 1, pp. 52-58. 

Daellenbach, H., McNickle, D., & Dye, S. (2012). Management science: decision-making 

through systems thinking. Palgrave macmillan. 

Guneri, A. F., & Seker, S. (2008). The use of Arena simulation programming for decision 

making in a workshop study. Computer Applications in Engineering Education, Vol. 

16. No. 1, pp. 1-11. 

Karmarkar, U. S. (1993). Manufacturing lead times, order release and capacity loading. 

Handbooks in operations research and management science, 4, pp. 287-329. 

PT. ATMI Solo. (2017). Company Profile.  http://atmi.co.id/profile/about-us, diakses pada 15 

Desember 2017. 

Subramaniam, S. K. A. L., Husin, S. H. B., Yusop, Y. B., & Hamidon, A. H. B. (2008). 

Machine efficiency and man power utilization on production lines. In WSEAS 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 154 

International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and 
Engineering (No. 7). World Scientific and Engineering Academy and Society. 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 155 

Simulasi Multi Produk Jalur Perakitan  

Untuk Meminimumkan Waktu Siklus Produksi 
 

Yustina Tritularsih1,2), Dr. Eko Liquiddanu, ST, MT 3) 

1)Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Industri, Universitas Sebelas Maret Surakarta,  

Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta,  57126 
2)Staf pengajar Program Studi Teknik Mekatronika, Politeknik ATMI Surakarta,  

Jl. Adisucipto/ Jl. Mojo No.1, Laweyan Surakarta, 57145 
3) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta,  

Jl. Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta, 57126, Indonesia 

Email: yustina_tritularsih@atmi.ac.id, liquiddanu@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Salah satu aspek terpenting dalam merancang multi-produk jalur perakitan adalah keseimbangan. 

Menurunnya keseimbangan menyebabkan peningkatan waktu siklus produksi serta waktu idle, yang 

mengarah pada biaya yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih rendah dan dengan demikian 

produktivitas dari organisasi menjadi lebih rendah. Dalam paper ini, jalur perakitan yang dipelajari 

disimulasikan menggunakan perangkat lunak Arena untuk menyelidiki fungsionalitas sistem dan 

kelemahannya. Untuk mengatasi kelemahan ini dan memperbaiki situasi yang sedang berlangsung, 

maka diperlukan usulan perbaikan sistem dengan mempertimbangkan keterbatasan, untuk menemukan 

pilihan terbaik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk perbaikan sistem, maka tingkat 

kesibukan untuk skenario 1 masih terjadi ketidaksiembangan antara stasiun kerja yang satu dengan 

lainnya. Sedangkan untuk skenario 2 lebih baik karena antara stasiun satu dengan lainnya lebih 

seimbang.     

 

Kata Kunci : arena, alur perakitan multi-produk, optimasi untuk simulasi 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu rintangan yang menghambat banyak perusahaan adalah efisiensi jalur 

produksi dan perakitan. Sehingga untuk meningkatkan proses berbagai teknik yang digunakan, 

termasuk rekayasa ulang dari proses kerja, benchmarking, pengoptimalan penanganan 

material dan proses mendesain ulang, dan tata letak. Tujuan utama penerapan teknik ini adalah 

untuk mengurangi biaya dan total waktu dari proses, meningkatkan efisiensi produksi, 

penggunaan tenaga kerja dan peralatan yang lebih baik dan mengurangi waktu idle dan juga 

untuk menetapkan urutan aktivitas yang optimal. Desain sistem produksi telah lama dianggap 

sebagai subjek penting karena meningkatnya persaingan global dan perluasan teknologi yang 

sangat cepat. Jalur perakitan adalah salah satu teknologi produksi yang paling umum dan 

banyak digunakan di sebagian besar sistem produksi. Untuk merakit produk, sistem perakitan 

menggunakan seperangkat elemen kerja dan terdiri dari sejumlah workstation yang saling 

terkait, sistem penanganan material dan instruksi tentang cara kerja sistem. Untuk 

menyeimbangkan jalur perakitan, secara umum pengelompokan sistematis operasi dan elemen 

kerja sebagai bagian dari workstation dengan pembatasan waktu siklus kerja dan batasan 

khusus lainnya untuk mengoptimalkan pengerjaan. Di antara metode yang digunakan untuk 

melakukannya solusi optimal yang tepat menggunakan model pemrograman matematis seperti 

linear, integer, nol-satu, dinamis, pemrograman tujuan, dll. (Scholl dan Becker, 2006). Tetapi 

ketika jumlah operasi dan workstation meningkat, masalah menjadi terlalu rumit untuk 

diselesaikan dalam jangka waktu yang praktis. Bahkan, dalam hal komputasi, masalah 

penyetimbangan lini perakitan dianggap Nondesterministic Polynomial (NP-hard), dan untuk 

alasan ini teknik heuristik dan meta-heuristik digunakan, yang tidak selalu menemukan 

jawaban yang mendekati jawaban optimal (Anderson dan Ferris, 1994; Lapierre et al., 2006). 

Dalam studi ini, untuk menganalisis lini perakitan masalah yang diberikan, teknik 
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simulasi telah digunakan. Faktanya, peneliti menggunakan teknik populer ini karena 

kesederhanaannya, mendekati jawaban optimal dan kemampuan membandingkan skenario 

yang berbeda. Metode analisis matematis, sedapat mungkin, adalah metode yang paling 

diinginkan dan akurat untuk mempelajari sistem, mereka membuat hasil yang dapat dihitung 

untuk berbagai nilai parameter model dan dengan akurasi tinggi; tetapi ketika metode analitik 

tidak praktis karena kompleksitas model, simulasi diterapkan. Target dari makalah ini adalah 

untuk meminimalkan waktu siklus proses perakitan produk. Oleh karena itu dalam penelitian 

ini, jalur perakitan yang bersangkutan telah disimulasikan menggunakan perangkat lunak 

Arena untuk fungsinya untuk dianalisis dan masalah-masalahnya harus diidentifikasi. Untuk 

mengatasi masalah ini, manajemen organisasi terpaksa mencari solusi yang disarankan, 

mengingat keterbatasan yang ada. 

Pembagian perakitan ini mengambil studi kasus di Perusahaan manufaktur PT. ABC 

yang terletak di Surakarta.  

 

2. Metode Penulisan 

Dalam penelitian ini, sistem perakitan multi-produk dianalisis menggunakan teori 

antrian dan simulasi. Jalur perakitan terdiri dari tiga elemen utama: mesin, operator dan sistem 

penanganan material. Jalur perakitan ini mencakup beberapa workstation, di mana mesin dan 

operator melakukan operasi pada produk, dan penanganan material antar stasiun dilakukan 

oleh forklift. Di setiap stasiun, produk mendapat satu langkah lebih dekat ke produk akhir dan 

akhirnya meninggalkan sistem (Grover, 2001; Monden, 1993). 

Proses penelitian adalah sebagai berikut: 

a. pengenalan sistem produksi 

b. menjelaskan masalah dan mengumpulkan data dan informasi dari jalur perakitan 

c. merancang model simulasi menggunakan perangkat lunak Arena 

d. validasi dan akurasi hasil model 

e. analisis model simulasi sistem perakitan dan menyajikan solusi yang disarankan 

 

3. Pembahasan 

3.1 Pengenalan Sistem Produksi 

Perusahaan ini salah satu bisnisnya yaitu menghasilkan produk standar yang berbahan 

dasar pelat seperti filling cabinet, bangku kerja, hospital bed dan lain-lain.. Jumlah orang yang 

bekerja di divisi perakitan untuk produk standar ini adalah 10 orang, peralihannya dari jam 8 

pagi hingga jam 16 sore dan ada dua jeda 30 menit. Pada lini ini 2 produk dirakit yang salah 

satunya memiliki tiga model, berbeda di beberapa bagian dan waktu operasi. Untuk 

menyederhanakan masalah, mereka dianggap sebagai empat produk standar dengan kategori 

yang berbeda yaitu Hospital Equipment (HE), School Equipment (SE), Office Equipment (OE) 

dan Workshop Equipment (WE). Pembagian ini meliputi 5 stasiun kerja yaitu stasiun 

pengepresan (P1), stasiun pengelasan (P2), stasiun pengecatan (P3), stasiun perakitan (P4) dan 

akhirnya stasiun pemeriksaan (P5). Semua stasiun termasuk mesin dan operator. 

 

3.2 Permasalahan dan mengumpulkan data dan informasi dari jalur perakitan 

Sistem produksi yang ditunjukkan pada Gambar 1 merakit empat produk secara 

bersamaan di 5 workstation. Masing-masing dari keempat produk ini memiliki urutan stasiun 

tertentu. Produk memasuki divisi melalui bongkar muat; mereka melewati urutan stasiun 

dalam waktu tertentu dan kemudian keluar melalui dok bongkar muat. Urutan dan waktu yang 

mungkin di masing-masing workstation disajikan pada Tabel 1 untuk setiap produk. 

Penanganan material dilakukan oleh forklift manual dan listrik. Ada tiga forklift manual yang 

membawa produk antara stasiun dan dua forklift listrik yang membawa mereka antara dermaga 
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dan stasiun. Waktu muat dan pembongkaran dan kecepatan setiap forklift, dimuat dan 

dibongkar, disajikan pada Tabel 2. Dalam model ini, diasumsikan bahwa sistem penanganan 

material tidak mengalami penundaan karena kemacetan. Tata letak jalur perakitan saat ini 

adalah seperti Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Rich Picture 

 

 
Tabel 1. Urutan aliran antara workstation dan waktu proses triangular berdasarkan jenis produk 

 

 
 

 
Tabel 2. Karakteristik dari sistem transportasi aliran material di jalur perakitan multi-produk 

 

 
 

Perlu dicatat bahwa waktu tempuh antar stasiun tergantung pada kecepatan forklift dan jarak 

antara stasiun dan dermaga, tercantum dalam Tabel 3. Pola umum aliran produk seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1 dilewatkan secara bujursangkar karena beberapa kendala ruang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk 

Standar
P1 P2 P3 P4 P5

HE (8,9,10) (6,7,8) (3,4,4,5) (25, 3, 3, 4) (5,6,7)

SE (7,8,9) (6,7,8)  - (25, 3 , 3, 4) (7,8,9)

OE (9,10,11)  - (4,5,5,5) (35, 4 , 5 ,5) (6,7,8)

WE (5,6,7)  -  - (3,2,4,5) (3,4,5)

Muat dan Bongkar Muat Kosong / Penuh

Forklift manual 3 TRIA (0.35, 0.4, 0.48) 15 10

Forklift elektrik 2 TRIA (0.24, 0.29, 0.35) 24 18

Kecepatan
Alat Angkutan Jumlah Waktu
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Tabel 3. Bujursangkar jarak antara workstation dengan memperhatikan jalur perakitan yang ada 

 

 
 

 

 

3.3 Merancang model simulasi menggunakan software Arena 

 

 
 

 

3.4 Validasi dan akurasi hasil model 

Validasi adalah proses yang memastikan perilaku model mirip dengan sistem nyata 

sedangkan verifikasi adalah proses yang memastikan model Arena berperilaku berdasarkan 

asumsi model. Dengan kata lain, model harus memiliki keandalan yang wajar bahwa hasilnya 

benar dan sesuai dengan sistem yang ada. Banyak metode telah disajikan untuk validasi dan 

meningkatkan keandalan model, salah satunya adalah perbandingan output model dengan 

output sistem nyata. Untuk melakukannya, model simulasi dijalankan selama satu bulan dan 

sesuai dengan jadwal produksi dan hasilnya secara statistik dibandingkan dengan sistem nyata, 

menggunakan uji t berpasangan. Itu berarti perbedaan antara setiap pasangan pengamatan 

dihitung dan dianggap sebagai variabel acak dengan distribusi normal, μD dan σD masing-

masing adalah mean dan standar deviasi dan uji hipotesisnya adalah H = μD = 0. Tabel 1 

menunjukkan hasil dari ini. uji pada jumlah produk, menggunakan software excel. Menurut 

hasil ini, hipotesis diterima, sehingga tingkat kepercayaan 95% bahwa output model simulasi 

cocok dengan sistem nyata. Menggunakan metode grafik adalah cara lain untuk mencapai 

tujuan ini. Karena Arena sedang digunakan, mungkin untuk mengamati perilaku sistem secara 

grafis langkah demi langkah untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak. Perilaku model 

juga harus diamati dalam kondisi ekstrim seperti hanya memiliki satu produk, memiliki nilai 

yang pasti untuk waktu kedatangan produk atau waktu penanganan produk dan mengubah 

Station P1 P2 P3 P4 P5 Loading dock

Unloading dock 5

P1 8 16 9 23

P2 6 21 21

P3 21 15

P4 6

P5 7
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nilai-nilai ini untuk memprediksi perilaku sistem. Metode ini efektif digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menghapus kesalahan model. 

Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang benar dan akurat, bias terkait dengan model 

kondisi awal harus dihilangkan. Dengan kata lain, karena anggapan bahwa sistem kosong atau 

kosong di awal merusak model, periode pemanasan 20% ditambahkan ke waktu berjalan per 

hari (648 menit, bukan 540). Langkah kedua adalah menentukan ukuran sampel. Untuk 

melakukannya, 15 iterasi simulasi, masing-masing selama 540 menit, dijalankan. Kemudian 

untuk mengetahui apakah n0 = 15 memberikan kepercayaan 95%, mean (X = 80.12) dan 

standar deviasi (S = 7.35) dari 15 iterasi dipertimbangkan, dan karenanya, menggunakan 

rumus  , interval kepercayaan 95% dihitung menjadi 4,07, yang 

menunjukkan kesalahan 5% dalam estimasi titik 80.12. Oleh karena itu, untuk mencapai 

kesalahan kurang dari 1,5%, setengah domain harus dikurangi menjadi 1,2 dan akibatnya 

ukuran sampel akan menjadi 115 menggunakan rumus  

Tabel 4. Uji t-test parsial antara model simulasi dan jalur perakitan yang ada 

 

3.5 Analisis model simulasi sistem perakitan dan menyajikan solusi yang disarankan 

Dengan menerapkan model simulasi, keadaan sistem saat ini seperti koefisien 

produktivitas stasiun (PCP), jumlah produksi rata-rata (APN), rata-rata waktu perakitan 

produk (AATS), waktu tunggu rata-rata di stasiun (AWTP), waktu penanganan rata-rata (AHT) 

) dan rata-rata produk kerja-dalam-proses (AWIP) diperoleh menurut Tabel 6. Seperti yang 

ditunjukkan, koefisien produktivitas stasiun 2 dan 3 (PCP2 dan PCP3) adalah 48,42% dan 

41,85% yang berarti bahwa stasiun-stasiun ini hanya menggunakan setengah dari potensinya. 

Selain itu, AWTS di stasiun 1, 4 dan 5 masing-masing adalah 12,19 menit ; 4,74 menit dan 

10,57 menit, yang sangat tinggi dan bisa menjadi hasil dari masalah seperti operator 

menganggur dan / atau peralatan penanganan. Selanjutnya, waktu siklus dan jumlah produk 

dalam sistem tidak diinginkan. Bahkan sebelum menjalankan model, salah satu pertimbangan 

paling penting dari manajemen adalah waktu siklus yang panjang, yang menyebabkan 

keterlambatan pengiriman produk dan oleh karena itu ketidakpuasan pelanggan. Jadi untuk 

mengatasi masalah ini dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga 

mempertimbangkan efisiensi biaya, maka usulan atau saran yang mungkin untuk 

meningkatkan atau meningkatkan mesin dan peralatan adalah sebagai berikut : 

1 Perubahan aliran produk, atau dengan kata lain perubahan pengaturan stasiun, yang 

menyebabkan perubahan dalam sistem penanganan material. Karena pembatasan tersebut 

di atas dua opsi tersedia. Salah satunya adalah bentuk-U dan yang lainnya adalah garis 

lurus (Gambar 3 dan 4). Pengaturan ini digunakan untuk mengurangi jarak antara stasiun 

dan oleh karena itu waktu penanganan, tetapi menjalankan model untuk keduanya 

menunjukkan bahwa, opsi bentuk-U sangat mengurangi waktu penanganan lebih berhasil 

daripada aliran lurus, membawa AHT turun dari 18,66 menjadi 9,85. 

2 Memperpanjang jam kerja dalam shift bisa menjadi solusi efektif untuk mengurangi 

jumlah produk di sistem pada akhir shift. Jadi, dengan bergeser menjadi 10 jam, bukan 8 

Produk Observasi (n) Mean Standart Deviasi t-statistik

HE 25 0.16 0.16 1.5

SE 25 0.4 1.59 1.25

OE 25 0.16 0.6 1.33

WE 25 0.12 0.74 0.88
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jam, peningkatan terjadi dalam jumlah produksi per hari dan produk-produk dalam proses 

kerja berkurang. 

3 Meningkatkan jumlah forklift dapat meningkatkan produktivitas stasiun dan 

meningkatkan sistem penanganan yang menghasilkan waktu tunggu yang lebih rendah 

untuk produk. 

4 Mempekerjakan lebih banyak operator di stasiun juga akan mengurangi waktu tunggu 

produk. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6 waktu menunggu dalam antrian untuk 

stasiun P1 dan P5 (AWTP1 dan AWTP5) adalah 12,19 menit dan 10,57 menit yang 

merupakan waktu yang signifikan. Mempekerjakan lebih banyak operator di stasiun dapat 

membantu dengan kemacetan ini.  

Mempertimbangkan empat parameter ini maka telah diusulkan 4 solusi (kombinasi dari empat 

ini), terlihat pada Tabel 5. 

. 

 
Gambar 3.  Aliran pola berbentuk U dari jalur perakitan 

 

 
Gambar 4.  Aliran garis lurus dari jalur perakitan 

 
Tabel 5. Parameter dari empat solusi perbaikan yang berbeda 

 

 
 
 

 

 

Item Solusi 1 Solusi 2 Solusi 3 Solusi 4

Bentuk Aliran Pola  -  - Bentuk U Bentuk U

Lama Bekerja 8 10 8 10

Jumlah Forklip Manual 4 3 2 2

Jumlah Forklip Elektrik 5 6 5 4

Jumlah Pekerja P1 2 2 2 2

Jumlah Pekerja P5 1 2 2 1
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Tabel 6.  Evaluasi hasil kriteria kinerja untuk solusi  

 

 
Tabel 7.  Evaluasi hasil kriteria kinerja untuk solusi rata-rata 

 

 
 

Mempertimbangkan kriteria kinerja ini, analisis output AATS dan AWIP adalah solusi ketiga 

(solusi 3) menunjukkan pengurangan AATS dan AWIP tertinggi. Dengan kata lain, mengubah 

tata letak perakitan menjadi bentuk berbentuk U, menambahkan 3 forklift elektrik dan 

menggunakan 2 operator di stasiun 1 dan 5, waktu perakitan produk HE, SE, OE dan WE 

menunjukkan 15%, 12%, 11% dan 19% pengurangan, juga pengurangan 74% dalam produk 

dalam proses kerja dan peningkatan 6% dalam produksi yang diamati. 

 

 
 

Gambar 7. Optimasi waktu siklus kerja dengan evaluasi solusi yang tak terhitung jumlahnya 

 

 

 

 

Creteria Waktu Tunggu Solusi 1 Solusi 2 Solusi 3 Solusi 4

PCP1 80,45 69.5 65,5 71,5 70

PCP2 48,42 68 67,7 61,3 60,4

PCP3 41,85 54,5 58,8 59 60,5

PCP4 78,84 84,3 80,8 80,6 89,8

PCP5 74,76 87 57,5 75,7 90,3

AHT 18,66 12 12,8 10,1 11,51

AWTP1 12,19 1,6 2 2,5 2,25

AWTP2 2,34 4 4,3 3 3,21

AWTP3 1,925 3,3 3,5 3,5 4,24

AWTP4 4,74 6,8 3,75 3,75 5,50

AWTP5 10.57 12,6 3,4 3,4 11,2

Creteria Waktu Tunggu Solusi 1 Solusi 2 Solusi 3 Solusi 4

AATS1 96,50 89,6 84 80 90

AATS2 79,13 78,7 77 67,6 79,5

AATS3 81,83 80 75,8 71,7 75,3

AATS4 58,69 62,6 50 45 53,5

AATS5 79,03 77,72 71,7 66 74,5

APN 32 32 49 39 49

AWIP 10 5 7 3 4
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4.  Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian pada PT. ABC Surakarta dapat 

diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan software Arena dihasilkan model simulasi 

proses produksi yang dapat mengevaluasi skenario yang diusulkan bagi para pengambil 

keputusan yang terus-menerus mengejar perbaikan sistem. Dalam studi kasus ini, penerapan 

solusi yang diusulkan menunjukkan bahwa AATS untuk produk HE, SE, OE dan WE 

menyusut sebesar 15%, 12%, 11% dan 19% dan produk-produk dalam proses kerja (AWIP) 

berkurang sebesar 74%. Selain itu, produksi (APN) juga meningkat sebesar 6%. Perlu dicatat 

bahwa simulasi bukanlah proses optimasi, tetapi hanya memberi kita respon sistem terhadap 

berbagai kondisi operasi. Untuk mengoptimalkan sistem dalam penelitian ini, digunakan untuk 

mengevaluasi berbagai solusi, dan mengambil nilai minimum merupakan pilihan yang terbaik. 

Hasilnya adalah 26% pengurangan AATS. Untuk penelitian masa depan, disarankan bahwa 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dengan menggunakan simulasi, dibandingkan 

dengan algoritma genetika dan jaringan saraf. Selain itu untuk memperluas pendekatan dapat 

juga untuk memecahkan kriteria kinerja lainnya atau bahkan masalah multi-stage adalah hal 

yang menarik. Lebih jauh lagi, menggunakan pendekatan ini dalam kasus lain dari lingkungan 

mesin yang lebih kompleks, misalnya, mesin paralel yang tidak identik, masalah flow shop 

dan masalah job shop. 
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ABSTRAK  

Persaingan dunia industri di Indonesia sangatlah ketat sehingga mendorong industri atau perusahaan 

untuk menjadi pemenang dalam persaingan tersebut. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan dalam 

bidang percetakan, binding dan finishing kertas stationery. Salah satu produk yang diproduksi oleh 

perusahaan tersebut adalah tas tali batik yang dipasarkan ke pasar lokal atau domestik dan internasional. 

Dalam satu kali produksi produk tersebut perusahaan memproduksi 50.000 unit dan terdapat produk 

cacat sebanyak 700 unit. Produk cacat paling banyak terjadi di stasiun kerja manual dan sebagian besar 

disebabkan oleh proses pengeleman. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengendalian kualitas 

guna meminimasi produk cacat. Metode yang digunakan yaitu Six Sigma DMAIC. Berdasarkan 

perhitungan nilai rata-rata DPMO dan nilai rata-rata sigma berturut-turut sebesar 17333,74 dan 3,61. 

Setelah dilakukan tindakan pengendalian dan perbaikan nilai rata-rata DPMO dan nilai rata-rata sigma 

meningkat dengan nilai rata-rata DPMO dan nilai rata-rata sigma berturut-turut sebesar 14400,82 dan 

4,18.  

 

Kata kunci: DMAIC, Pengendalian kualitas, Six Sigma, Tas tali batik   

 

1. Pendahuluan 

Persaingan dunia industri di Indonesia sangatlah ketat sehingga mendorong industri atau 

perusahaan untuk menjadi pemenang dalam persaingan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan 

harus dapat memenuhi keinginan pelanggan dan berusaha untuk dapat mempertahankan 

pelanggan. Komitmen dari perusahaan untuk terus mempertahankan kualitas dan keinginan 

pelanggan adalah dengan diterapkannya berbagai sistem manajemen mutu ISO dalam 

perusahaan, perusahaan telah mengalami perubahan dalam bidang kualitas (Dewi, 2012).  

Pengendalian kualitas produk merupakan suatu sistem pengendalian yang dilakukan dari 

tahap awal suatu proses sampai produk jadi, dan bahkan sampai pada pendistribusian kepada 

konsumen (Susetyo, 2011). Salah satu sistem pengendalian kualitas produk suatu perusahaan 

yaitu Six Sigma.  Six Sigma merupakan alat atau tools yang digunakan untuk memperbaiki 

proses melalui customer focus, perbaikan yang terus - menerus dan keterlibatan orang – orang 

baik didalam maupun diluar organisasi (Caesaron, 2015). DMAIC (define, measurement, 

analyze, improve, control) dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

fakta (Pusporini, 2009). Dengan demikian dapat digunakan metode Six Sigma DMAIC yang 

bertujuan meminimasi cacat dan memaksimasi nilai tambah suatu dari produk (Franciscus, 

2014).  

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan dalam bidang percetakan, binding dan 

finishing kertas stationery. Salah satu produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut adalah 

tas tali batik yang dipasarkan ke pasar lokal atau domestik dan internasional. Tas tali batik 

merupakan tas yang terbuat dari kertas ivory 230 gram bermotif batik khas Indonesia dengan 

aksesoris tali dan hand tag (Deamonita, 2017). Pada bulan Januari- Februari 2017 perusahaan 

memproduksi 50.000 unit dan terdapat produk cacat sebanyak 700 unit. Produk cacat paling 

banyak terjadi di stasiun kerja manual. Produk cacat terjadi di stasiun kerja manual karena 

terdapat perpaduan proses produksi menggunakan mesin dan manual oleh para pekerja seperti 
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memasukkan duplex dalam tas. Produk cacat sebagian besar disebabkan oleh proses 

pengeleman. Selain itu terdapat complain atau keluhan dari bagian marketing mengenai 

produk yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen dan adanya proses re-work produk 

cacat sehingga menambah waktu produksi. Penelitian hanya difokuskan pada produk yang 

berukuran 33 x 26,5 x 13,5 cm dikarenakan permintaaan produk yang tinggi. Berkaitan dengan 

permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai pengendalian kualitas produk 

untuk meminimasi terjadinya produk cacat. Tujuan penelitian ini adalah meminimasi produk 

cacat tas tali batik dengan menggunakan metode six sigma DMAIC. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian pengendalian kualitas tas tali batik yaitu Six 

Sigma DMAIC. Langkah pertama, yang mendasar bagi six sigma adalah menentukan dengan 

jelas apa yang diinginkan oleh para pelanggan sebagai suatu kebutuhan eksplisit (Pande, 2000) 

Pada pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan langsung, studi literatur, dan 

wawancara. Data yang dikumpulkan tersebut terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer yang dikumpulkan berupa data pengamatan produk cacat tas tali batik 

diperoleh dengan sistem sampling ISO 2859 pada setiap lot produksi. Data sekunder yang 

dikumpulkan berupa dokumen perusahaan mengenai AQL dan daftar jenis kerusakan produk. 

Hasil pengamatan langsung terhadap proses produksi tas tali batik diperoleh data berupa 

jumlah kecacatan dan jenis kecacatan berdasarkan hasil sampling. Studi literature diperoleh 

melalui mempelajari studi dari hasil penelitian terdahulu melalui buku, paper, jurnal, dan 

informasi perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara yaitu 

melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pimpinan maupun pekerja 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik permasalahan. 

Pada pengolahan data terdiri dari lima bagian yaitu tahap define, tahap measurement, 

tahap analyze, tahap improve, dan tahap control. Berikut ini tahapan- tahapan pengolahan data. 

1. Define  

Menentukan CTQ atau Critical to Quality dan membuat diagram SIPOC (Supplier, Input, 

Process, Output, and Customer).  

2. Measurement  

Mengukur produk cacat yang terjadi dengan membuat peta kendali P, menghitung nilai 

DPMO, dan nilai sigma. Berikut ini persamaan untuk menghitung nilai DPMO: 

DPO =  x 1.000.000      

(1) 

3. Analyze  

Menganalisis penyebab terjadinya produk cacat dengan membuat diagram pareto dan 

diagram fishbone. 

4. Improve 

Mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan produk cacat 

menggunakan FMEA-RPN (Failure Mode and Effect Analysis- Risk Priority Number). 

5. Control 

Melakukan dokumentasi terhadap produk baik.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Proses produksi tas tali batik berlangsung di stasiun kerja printing, laminating, dan 

manual. Pengamatan langsung terhadap proses produksi diperoleh data berupa jumlah 

kecacatan produk berdasarkan stasiun kerja dan jumlah produk cacat pada setiap lot produksi 

secara sampling acak. Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa stasiun kerja 
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manual memiliki produk cacat terbanyak diantara stasiun kerja yang lain. Hal tersebut 

disebabkan terdapat perpaduan proses produksi menggunakan mesin dan manual oleh para 

pekerja.  Berdasarkan data sampling pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa lot ke-11 memiliki 

jumlah produk cacat terbanyak sejumlah 9 unit dengan total jumlah produk cacat sejumlah 65 

unit. Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 diketahui bahwa produk tas tali batik yang terdapat di 

stasiun kerja Manual merupakan produk tujuan untuk dilakukan minimasi produk cacat 

berdasarkan tahapan Define dalam DMAIC. 
Tabel 1.  Data Jumlah Produk Cacat Berdasarkan Stasiun Kerja 

Stasiun Kerja 
Jumlah 

Kecacatan (unit) 

Printing 150 

Laminating 100 

Manual 450 

Total 700 

 
Tabel 2.  Data Jumlah Produk Cacat Berdasarkan Sampling 

Lot Ke- 
Ukuran 

Lot (unit) 

Ukuran 

Sampel (unit) 

Jumlah 

Produk Cacat 

(unit) 

1 2000 50 2 

2 2000 50 3 

3 2000 50 0 

4 2000 50 4 

5 2000 50 0 

6 2000 50 8 

7 2000 50 5 

8 2000 50 3 

9 2000 50 2 

10 2000 50 1 

11 2000 50 9 

12 2000 50 3 

13 2000 50 2 

14 2000 50 4 

15 2000 50 3 

16 2000 50 2 

17 2000 50 1 

18 2000 50 3 

19 2000 50 1 

20 2000 50 1 

21 2000 50 2 

22 2000 50 2 

23 2000 50 0 

24 2000 50 3 

25 2000 50 1 

Total 50.000 1250 65 
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a. Tahap Define 

CTQ (Critical To Quality) merupakan poin terpenting dalam kualitas yang berhubungan 

langsung dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. CTQ ditentukan berdasarkan 

kebutuhan spesifikasi pelanggan terhadap produk yang diterjemahkan kedalam karakteristik 

kualitas. Pada produk terdapat 7 CTQ yang diusulkan oleh bagian marketing dan quality 

control berdasarkan keinginan pelanggan. CTQ tersebut menjadi standar atau acuan bagi 

bagian produksi dan bagian quality control dalam proses produksi. Berikut ini daftar CTQ 

produk pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Critical To Quality 

No CTQ Keterangan 

1 Kebersihan Tas tali batik bersih dari segala kotoran 

2 
Kesempurnaan hasil 

printing 

Hasil printing pada tas tali sesuai desain, warnanya 

merata,  tidak terdapat perbedaan warna, dan tidak 

terdapat kecacatan printing seperti mata ikan 

3 
Kesempurnaan hasil 

pengeleman 

Tidak terdapat bercak lem, bagian yang lengket, 

dan lem yang tidak merata pada tas tali batik 

4 
Ketepatan memasang tali 

dan hand tag 

Warna dan panjang tali sesuai permintaan dan 

desain gambar hand tag yang dipasang sama 

dengan desain gambar tas tali batik 

5 
Ketepatan memasang mata 

ayam 

Pemasangan mata ayam pada tas tali batik sesuai 

ukuran, simetris, dan tidak lepas 

6 
Kehalusan dan 

Kesempurnaan permukaan 

Tidak terdapat goresan, keriput, dan pecah atau 

retak serta tidak ada bagian yang terkelupas pada 

permukaan tas tali batik 

7 Kesempurnaan bentuk 
Tas tali batik tidak sobek, penyok, terlipat, dan 

simetris 

 

Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, dan Costumer) merupakan diagram 

yang dapat mengidentifikasi siapa pemasoknya, apa inputnya, bagaimana prosesnya, apa 

hasilnya, dan siapa saja pemakainya dalam proses produksi. Untuk lebih memperjelas semua 

elemen yang relevan dari proses apa yang dibutuhkan untuk menghaasilkan output maka di 

identifikasi dengan membuat diagram SIPOC (Sinambela, 2014). Dalam Gambar 1 dapat 

diketahui bahwa konsumen produk adalah PT. XYZ. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

produk tersebut merupakan salah satu produk khas buatan perusahaan tersebut.  

 

 
Gambar 1. Diagram SIPOC Produk 
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b. Tahap Measurement 

Peta kendali P adalah peta kendali yang mengukur proprorsi cacat (tidak memenuhi 

syarat spesifikasi yang ditetapkan). Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui terdapat dua lot 

yang terdapat diatas garis batas kontrol atas yaitu lot ke- 6 dengan nilai proporsi sebesar 0,16 

dan lot ke-11 dengan nilai proporsi sebesar 0,18. Pada nilai proporsi lot ke-6 dan lot ke-11 

terdapat diatas garis batas control atau data out of control disebabkan oleh operator mesin lem 

shaping Zenbo yang kurang teliti dalam setting mesin sehingga banyak terdapat kecacatan 

dalam produk seperti pengeleman shaping yang tidak simetris, pelipatan bottom yang tidak 

simetris, dan lain-lain sehingga proses pengeleman diberhentikan sementara untuk 

menghindari produk cacat bertambah. 

 
Gambar 2. Peta Kendali P Tas Tali Batik 

 

Nilai DPMO merupakan nilai atau ukuran yang sering dipakai untuk menentukan peluang 

terjadinya cacat pada produk yang diproduksi dalam satu juta peluang. Nilai sigma merupakan 

ukuran ini juga mengindikasikan apakah proses saat ini sudah efisien dan berkualitas atau 

belum. Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui nilai DPMO rata-rata sebesar 17333,74 

dan nilai sigma rata-rata sebesar 3,61. Berdasarkan nilai rata-rata DPMO dan sigma tersebut  

menunjukkan prosentase produk yang memenuhi spesifikasi sebesar 93,32%. Prosentase 

tesebut menunjukkan bahwa produk tersebut masih memiliki prosentase yang memenuhi 

spesifikasi rata-rata industri Indonesia. Hal tersebut masih kurang kompetitif untuk industri 

yang memproduksi produk yang dipasarkan di pasar internasional.  

Akan tetapi terdapat proses perbaikan untuk memperbaiki produk cacat agar menjadi 

produk yang baik. Perbaikan yang dilakukan yaitu membersihkan sisa lem dan kotoran 

menggunakan kain, menekan bagian yang keriput menggunakan balok plastik, melipat ulang 

pada bagian yang tidak simetris, dan setting ulang mesin. Setelah dilakukan perbaikan maka 

terjadi peningkatan nilai DPMO rata-rata dan dan nilai sigma rata-rata serta tidak terdapat lot 

produksi yang mengalami out of control. Nilai rata-rata DPMO sebesar 14400,82 dan nilai 

rata-rata sigma sebesar 4,18. Berdasarkan nilai rata-rata DPMO dan sigma tersebut 

menunjukkan prosentase produk yang memenuhi spesifikasi sebesar 99,379%. Hal tersebut 

menunjukkan adanya peningkatan prosentase produk yang memenuhi spesifikasi sebesar 

6,059% setelah adanya perbaikan. Berikut Gambar 3 mengenai peta kendali P produk setelah 

mengalami perbaikan.  
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Gambar 3. Peta Kendali P Tas Tali Batik Setelah Perbaikan 

 

3.3  Tahap Analyze 

Diagram Pareto adalah diagram yang membantu menanajemen secara cepat 

mengidentifikasi area paling kritis yang membutuhkan perhatian khusus dan cepat. Dari 

pengolahan data dapat diketahui jenis kecacatan yang menjadi penyebab produk cacat yaitu 

bercak lem, pecah/retak, keriput, tidak simetris, kotor, dan sobek. Berdasarkan Gambar 4 

tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis kecacatan bercak lem menjadi prioritas pertama 

permasalahan yang harus segera dilakukan diperbaiki. Selain itu terdapat jenis kecacatan 

pecah/retak dan keriput menjadi prioritas kedua dan ketiga yang harus segera dilakukan 

perbaikan. 

 

 
Gambar 4. Diagram Pareto Jenis Kecacatan Produk 

 

Diagram fishbone adalah diagram membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah, 

membantu untuk mendapatkan ide-ide untuk solusi, dan membantu untuk pencarian fakta lebih 

lanjut tentang masalah. Berikut diagram fishbone untuk jenis kecacatan bercak lem, 

pecah/retak, dan keriput. 

 
Gambar 5. Diagram Fishbone Pada Jenis Cacat Bercak Lem 
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Gambar 6. Diagram Fishbone Pada Jenis Cacat Pecah/ Retak 

 

 

Gambar 7. Diagram Fishbone Pada Jenis Cacat Keriput 

3.4  Tahap Improve 

FMEA-RPN (Failure Mode and Effect Analysis- Risk Priority Number) dengan 

menggunakan rumus adalah dengan mengalikan ketiga variable yaitu keparahan (severity (S)), 

probabilitas kejadian (occurrence (O)), dan detektebilitas (detection (D)) digunakan sebagai 

pendekatan rekomensi perbaikan kualitas untuk mencari prioritas perbaikan utama (Nst, 

2013). Dengan menghilangkan mode kegagalan, maka FMEA akan meningkatkan keandalan 

dari produk sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan yang menggunakan produk tersebut 

(Gaspersz, 2003). Berdasarkan Tabel 4 terdapat 9 potensi kegagalan dan tindakan yang 

direkomendasikan untuk mengurangi produk cacat. Akan tetapi tidak semua tindakan yang 

direkomendasikan diimplementasikan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dalam 
mengimplementasikan tindakan tersebut diperlukan persetujuan dari pihak manajemen 

perusahaan tingkat menengah dan tinggi. 
 

Tabel 4. Hasil Perhitungan FMEA-RPN 

No 
Penyebab Potensial 

dari Kegagalan 
S O D RPN 

Tindakan yang 

direkomendasikan 

1 

Kemampuan operator 

masih kurang dalam 

setting mesin 

8 9 6 432 

Menambah durasi dan 

melakukan training secara 

berkala untuk operator. 

2 

Setting alat pelipat 

pada mesin lem 

kurang tepat 

7 8 7 392 
Membuat standar ukuran setting 

alat pelipat mesin lem. 
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3 

Lipatan lembaran 

kertas paper bag tali 

tidak simetris 

7 7 6 294 

Membuat visual display untuk 

mengingatkan operator bentuk 

lipatan paper bag tali yang 

simetris. 

4 

Roll pelindas pada 

mesin lem dan 

laminating kurang 

teratur dalam 

membersihkan sisa 

lem 

7 7 5 245 

Membuat visual display untuk 

mengingatkan operator dalam 

membersihkan sisa lem pada roll 

pelindas mesin lem dan 

laminating secara berkala. 

5 

Pemeriksaan setting 

mesin bagian dalam 

kurang teratur 

5 7 6 210 

Melakukan pemeriksaan setting 

mesin agar tidak terjadi 

gesekkan antara kertas dan 

bagian dalam mesin secara 
berkala. 

6 

Proses pelipatan 

manual terlalu 

berlebihan (kencang) 

7 5 5 175 

Membuat visual display untuk 

mengingatkan operator berhati-

hati dalam proses pelipatan 

manual. 

7 
Suhu lem panas yang 

terlalu tinggi 
6 5 5 150 

Menggunakan infrared 

thermometer untuk mengetahui 

suhu lem panas agar tidak 

tembus ke kertas. 

8 
Kertas tergores saat 

proses loading 
5 5 4 100 

Membuat visual display untuk 

memperlakukan kertas dengan 

baik dan benar. 

9 Pemberian lem kurang 5 4 4 80 

Menggunakan sensor untuk 

mengetahui jumlah lem pada 

mesin. 

 

3.5 Tahap Control 

Dokumentasi merupakan salah satu proses kontrol dalam six sigma untuk mengurangi 

produk cacat. Dokumentasi berupa foto dapat dijadikan dokumen oleh bagian quality control 

untuk menjadi acuan produk dengan kualitas yang baik apabila sampel produk baik yang 

simpan telah rusak atau hilang selama penyimpanan. Selain dokumentasi terhadap produk 

baik, proses control dilakukan dengan diskusi inspektor yang diadakan setiap harinya dan 

rapat antara bagian quality control dan produksi setiap seminggu sekali untuk mengurangi 

produk cacat yang dihasilkan saat proses produksi. 

 

4. Kesimpulan  

Penelitian yang telah dilakukan di PT. XYZ pada produk tas tali batik yang dikendalikan 

dengan metode Six Sigma DMAIC dapat diketahui perusahaan masih mampu dan kompetitif 

untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan di pasar domestik dan internasional. Jenis 

kecacatan yang terjadi pada produk saat proses produksi yaitu cacat bercak lem, cacat pecah/ 

retak, cacat keriput, cacat tidak simetris, cacat kotor, dan cacat sobek. Berdasarkan 

perhitungan nilai rata-rata DPMO dan nilai rata-rata sigma sebelum perbaikan secara berturut-

turut sebesar 17333,74 dan 3,61 dan menjadi meningkat dilakukan perbaikan dengan nilai rata-

rata DPMO dan nilai rata-rata sigma berturut-turut sebesar 14400,82 dan 4,18. Tindakan yang 

direkomendasikan untuk mengurangi banyaknya cacat dan produk cacat antara lain : 

1. Menambah durasi dan melakukan training secara berkala untuk operator. 

2. Membuat standar ukuran setting alat pelipat mesin lem. 
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3. Membuat visual display untuk mengingatkan operator bentuk lipatan tas tali yang 

simetris. 

4. Membuat visual display untuk mengingatkan operator dalam membersihkan sisa lem 

pada roll pelindas mesin lem dan laminating secara berkala. 

5. Melakukan pemeriksaan setting mesin agar tidak terjadi gesekkan antara kertas dan 

bagian dalam mesin secara berkala. 

6. Membuat visual display untuk mengingatkan operator berhati-hati dalam proses 

pelipatan manual. 

7. Menggunakan infrared thermometer untuk mengetahui suhu lem panas agar tidak 

tembus ke kertas. 

8. Membuat visual display untuk memperlakukan kertas dengan baik dan benar.  

9. Menggunakan sensor untuk mengetahui jumlah lem pada mesin. 

Fase control yang dilakukan oleh perusahaan dengan mendokumentasikan hasil- hasil 

peningkatan kualitas dan disebarluaskan keseluruh pekerja disemua bagian proses produksi 

untuk menjaga kualitas produk serta adanya pertemuan antar bagian quality control dan 

produksi untuk membahas kualitas dan spesifikasi produk setiap minggunya.  

 

Daftar Pustaka 

Caesaron, D. dan Simatupang, S.Y.P. (2015). Implementasi pendekatan DMAIC untuk 

perbaikan proses produksi pipa PVC (studi kasus PT. Rusli Vinilon). Jurnal Metris, 

pp. 91 – 96, ISSN: 1411 – 3287. 

Deamonita, A.I.L. (2017). Laporan Kerja Praktek Pengendalian Kualitas Tas Tali Batik Di PT. 

Solo Murni Dengan Menggunakan Metode Six Sigma. Surakarta: Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. 

Dewi, S.K. (2012). Minimasi defect produk dengan konsep six sigma. Jurnal Teknik Industri, 

Vol. 13, No. 1, Februari 2012, pp. 43–50.  
Fransiscus, H., Juwono, C.P, Astari, I.S. (2014). Implementasi metode six sigma DMAIC 

untuk mengurangi paint bucket cacat di PT X. Jurnal Rekayasa Sistem Industri, Vol. 

3, No. 2, 2014.  

Gasperz, V. (2003). Metode Analisis Untuk Peningkatan Kualitas. PT Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta 
Nst, I.R.R, Khawarita, Anizar. (2013). Usulan perbaikan kualitas produk mie instan dengan 

metode six sigma (DMAIC) dan failure mode and effect analysis (FMEA) di PT. XY. 

e-Jurnal Teknik Industri FT USU, Vol 8, No. 2, Desember 2013, pp. 31-35  ISSN 

2443-0579 online / ISSN 2443-0560 print. 

Pande, P.S., Neuman, R.P., Cavanagh, R.R. (2000). The Six Sigma Way :How GE, Motorola, 
and Other Top Companies Are Honing Their Performance. Mc. Graw-Hill. USA. 

Sinambela, S., Lahudin. (2014). Usulan penggunaan six sigma untuk peningkatan kualitas 
proses produksi di PT. A O. Faktor Exacta 7(1): pp. 37-58, 2014 ISSN: 1979-276X.  

Susetyo, J., Winarni, Hartanto, C. (2011). Aplikasi six sigma DMAIC dan kaizen sebagai 

metode pengendalian dan perbaikan kualitas produk. Jurnal Teknologi,Vol. 4, No. 1, 

Juni 2011, pp. 61-53. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 172 

Pengendalian Kualitas Produk Plate Lock Menggunakan 

Pendekatan Six Sigma DMAIC 

(Studi Kasus PT. XYZ) 

 

Lintang Rainamaya Nursanti *1), Rahmaniyah Dwi Astuti 2) 
1) Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Jalan Ir. Sutami 36A, 

Surakarta, 57126, Indonesia 
2) Staff Pengajar Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 

Jalan Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126, Indonesia 

Email: lintang.raina@gmail.com, niyah22@gmail.com 

 

ABSTRAK 

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang metal stamping, plastic injection, dan part 

assembly. Divisi metal stamping menghasilkan berbagai jenis produk, namun fokus penelitian ini adalah 

Plate Lock karena rata-rata dan rasio cacat yang tinggi selama Januari–Juni 2017. Metode yang 

digunakan adalah Six Sigma DMAIC. Fase pertama yaitu mengidentifikasi jenis cacat yang paling 

sering terjadi untuk memprioritaskan CTQ dan perbaikan. Fase kedua yaitu mengkonversikan DPMO 

ke level sigma. Fase ketiga yaitu mengumpulkan data penyebab kecacatan menggunakan diagram 

sebab–akibat. Fase keempat adalah memberikan perbaikan menggunakan metode Kaizen 5W+1H. Fase 

terakhir adalah control dimana perbaikan diterapkan dan praktik terbaik didokumentasikan kemudian 

ditetapkan sebagai standar. Penelitian ini tidak membahas fase control. Cacat yang menjadi prioritas 

adalah dent dan dirty dengan level sigma secara berturut-turut 3.851 dan 3.95. Ada banyak faktor yang 

menyebabkan cacat seperti faktor mesin dan dies, material, manusia, dan proses atau metode. Perbaikan 

yang diusulkan yaitu penjadwalan perawatan mesin secara rutin, pembuatan visual display, penentuan 

standar waktu penggunaan magnetizer dan menetapkannya menjadi standar kerja, menggunakan sensor 

untuk mengetahui jumlah oli yang keluar melalui selang pada mesin stamping, menggunakan sensor 

scrap yang memiliki resistensi terhadap oli dan kotoran, serta penjadwalan audit subkontraktor secara 

rutin. 

 

Kata kunci: Diagram Sebab–Akibat, DPMO, Kaizen 5W+1H, Level Sigma, Metal Stamping. 

 

1. Pendahuluan 

Seiring berjalannya waktu, sektor industri (khususnya industri manufaktur) semakin 

berkembang. Selain itu, kondisi masyarakat saat ini semakin kritis terhadap produk yang ada 

di pasaran sehingga memicu pola persaingan yang semakin kompetitif dan mengakibatkan 

timbulnya tuntutan bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk karena kulitas 

merupakan salah satu kunci untuk memenangkan persaingan pasar. Pengendalian kualitas 

merupakan salah satu cara mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar suatu perusahaan 

(Wisnubroto, 2015). 

PT. XYZ pada umumnya, dan divisi metal stamping pada khususnya, menggunakan 

sistem make to order (MTO), sehingga kegiatan produksi didasarkan pada permintaan 

pelanggan baik waktu maupun jumlahnya. Produk yang dipilih sebagai objek kajian penelitian 

adalah plate lock karena produk ini memiliki rata-rata kecacatan yang cukup tinggi dan 

diproduksi secara kontinyu dari bulan Januari hingga Juni 2017, terbagi dalam 90 aktivitas 

produksi selama 6 bulan waktu pengamatan. 

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, maka perusahaan memerlukan perbaikan 

proses melalui pendekatan Six Sigma dimana pendekatan ini menekankan aplikasi secara 

sistematis dan berfokus pada proses pencegahan cacat dengan mengurangi variansi dalam 

setiap proses menggunakan teknik statistik. Prashar berpendapat bahwa Six Sigma mampu 

mencegah defect sebelum terjadi dan mereduksi biaya kualitas dengan mengadopsi pendekatan 

prediktif dibanding reaktif terhadap penolakan dan rework (Antonio Carlos, 2015). 
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Konsep Six Sigma pertama kali dikembangkan oleh Motorola untuk meningkatkan 

proses secara sistematis dengan mengeliminasi defect, dimana simbol sigma diartikan sebagai 

standar deviasi. Dari proses sigma, dapat diketahui pada jarak berapa batas spesifikasi 

ditetapkan dari nilai target. Six sigma mengukur defect opportunities, bukan produk defektif 

(Babu Lal, 2014). 

 

2. Metode 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, 

dan data arsip. Pengolahan data meliputi tahap define, tahap measure, tahap analyze, dan tahap 

improve. Tahap define mencakup pemaparan proses produksi plate lock dan penentuan 

prioritas. Pada tahap penentuan prioritas dilakukan analisa jenis cacat yang paling sering 

terjadi selama proses produksi dengan menggunakan pareto tool. Tahap measure mencakup 

perhitungan nilai DPMO dan level sigma serta mengukur stabilitas proses dengan 

menggunakan peta kendali u. Tahap analyze mencakup penelusuran penyebab terjadinya 

defect dengan menggunakan diagram sebab–akibat. Tahap improve mencakup usulan 

perbaikan menggunakan kaizen 5W+1H tool. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Define 

Define adalah langkah pertama dalam Six Sigma dimana pada tahap ini dilakukan 

pendefinisian proses produksi dan penentuan jenis defect yang paling sering terjadi. 

3.1.1 Proses Produksi 

Ada beberapa tahap dalam pembuatan plate lock, yaitu proses stamping di sub-

departemen produksi I (P1). Setelah selesai proses progressive, plate lock selanjutnya 

dilakukan pemrosesan di sub-departemen produksi II (P2) bagian barrel. Tujuan proses barrel 

adalah untuk menghaluskan permukaan produk dan menghilangkan burr. Setelah selesai 

proses di mesin barrel, produk dipisahkan dari batu dan dibilas dengan air. Setelah produk 

dikeringkan dengan drying machine, produk dilapisi dengan oli anti-rust atau water base. 

Setelah produk benar-benar selesai pada proses barrel ini, produk akan dikirim untuk proses 

heat treatment dan plating. Untuk kedua proses ini, perusahaan menggunakan jasa 

subkontraktor. Setelah selesai plating, produk dikirim kembali ke perusahaan untuk melewati 

proses produksi III (P3), yaitu visual check. Proses terakhir setelah melewati visual check 

adalah pengemasan. 

3.1.2 Penentuan Prioritas 

Untuk menentukan prioritas perbaikan, perlu diketahui jenis defect yang paling sering 

terjadi pada produk (frekuensi defect tinggi). Penentuan prioritas dilakukan dengan 

menggunakan diagram Pareto. 
Tabel 1. Rekapitulasi Produk Defect Plate Lock Januari 2017 – Juni 2017 

 

No. Jenis NG Frekuensi Kumulatif Persentase (%) Kumulatif %

1 Dent 12380 12380 57.45% 57.45%

2 Dirty 7435 19815 34.50% 91.94%

3 Rusty 956 20771 4.44% 96.38%

4 Scratch 245 21016 1.14% 97.52%

5 Out Spect 235 21251 1.09% 98.61%

6 Missing Process 177 21428 0.82% 99.43%

7 Bending 123 21551 0.57% 100.00%

8 Burry 0 21551 0.00% 100.00%

21551Total
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Gambar 1. Diagram Pareto Jumlah Produk Defect pada Plate Lock 

Dari data perhitungan diagram pareto tersebut, maka prioritas perbaikan akan 

difokuskan pada jenis defect dent dan dirty. 

3.2 Measure 

Measure adalah langkah kedua dari six sigma dimana tahap ini berujuan untuk 

mengetahui kemampuan proses produksi sejauh mana produk akhir yang dihasilkan dapat 

memenuhi kriteria kebutuhan pelanggan (Joko Susetyo, 2011). Pada tahap measure ini 

dilakukan perhitungan nilai sigma untuk masing-masing jenis defect dan kemudian dilakukan 

penilaian terhadap stabilitas proses menggunakan peta kendali u.  

3.2.1 DPMO dan Level Sigma 

A. Dent 

Unit yang diperiksa (U) = 812160 

Unit defect (D)  = 12380 

Opportunities (M)  = 1 

DPU                                              =
D

U
 

    = 0.015243302 

DPO                                              =
DPU

M
 

    = 0.015243302 

DPMO   = DPO x 1000000 

    = 15243.30181 

Level Sigma   = 3.850911 

B. Dirty 

Unit yang diperiksa (U) = 812160 

Unit defect (D)  = 7435 

Opportunities (M)  = 1 

DPU                                             =
D

U
 

    = 0.0091546 

DPO                                             =
DPU

M
 

    = 0.0091546 

DPMO   = DPO x 1000000 
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    = 9154.6 

Level Sigma   = 3.95140122 

 

3.2.2 Stabilitas Proses 

A. Peta Kendali u Jenis Defect Dent 

 
Tabel 2. Perhitungan CL, UCL, dan LCL Peta Kendali u Jenis Defect Dent 

No. DPRDate 
Total 

Production 
Dent 

NG 

perunit U 
CL UCL LCL 

1 13-Jan-17 10773 96 0.008911 0.015243302 0.019169 0.011318 

2 25-Jan-17 3808 48 0.012605 0.015243302 0.021846 0.008641 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

90 20-Jun-17 8000 125 0.015625 0.015243302 0.019799 0.010688 

Total 812160 12380 1.509995    
U-bar 0.015243302    

Setelah seluruh titik data tersebut diplot kedalam peta kendali u, masih 

terdapat banyak data yang tidak terkendali. Setelah dilakukan revisi sebanyak 1 kali 

dan diplotkan kembali dalam peta kendali revisi, dapat diketahui bahwa sudah tidak 

ada titik data yang berada di luar batas kendali. Maka dapat disajikan peta kendali 

final sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Peta Kendalu u Jenis Defect Dent Revisi 1 

 

B. Peta Kendali i Jenis Defect Dirty 

 
Tabel 3. Perhitungan CL, UCL, dan LCL Peta Kendali u Jenis Defect Dirty 

No. DPRDate 
Total 

Production 
Dirty 

NG perunit 

U 
CL UCL LCL 

1 13-Jan-17 10773 50 0.004641 0.0091546 0.012197 0.006113 

2 25-Jan-17 3808 42 0.011029 0.0091546 0.014271 0.004038 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

90 20-Jun-17 8000 189 0.023625 0.0091546 0.012685 0.005624 

Total 812160 7435 0.846771898    
U-bar 0.0091546    
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Setelah seluruh titik data tersebut diplot kedalam peta kendali u, masih terdapat banyak 

data yang tidak terkendali. Setelah dilakukan revisi sebanyak 3 kali dan diplotkan kembali 

dalam peta kendali revisi, dapat diketahui bahwa sudah tidak ada titik data yang berada di luar 

batas kendali. Maka dapat disajikan peta kendali final seperti pada gambar 4 berikut ini: 

 
Gambar 3. Peta Kendali u Jenis Defect Dirty Revisi 3 

3.3 Analyze 

Tahap analyze ini merupakan tahap penelusuran akar-akar penyebab terjadinya 

kegagalan proses atau cacat pada produk menggunakan diagram sebab – akibat. Tujuan utama 

dari tahap analyze adalah menurunkan sumber – sumber utama penyebab variansi (Rizqi, 

2004). 

 

 
Gambar 4. Diagram Sebab – Akibat Penyebab Defect Jenis Dent 

 

 

 
Gambar 5. Diagram Sebab – Akibat Penyebab Defect Jenis Dirty 

3.4 Improve 

Tujuan dari tahap improve yaitu meningkatkan elemen – elemen sistem untuk mencapai 

target performance (Rizqi, 2004). Pada tahap improve, usulan perbaikan dilakukan 

menggunakan metode Kaizen 5W + 1H. 
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Tabel 4 Improvement 5W + 1H 

5W + 1H Improvement 

Tujuan What 

1 
Melakukan penjadwalan perawatan mesin secara rutin, bukan 

hanya perbaikan. 

2 
Membuat visual display khusus di ruang maintenance untuk 

menghindari kelalaian penambahan filler dan setting clearance. 

3 
Menentukan standar waktu penggunaan alat magnetizer dalam 

menghilangkan gaya magnet setelah grinding. 

4 
Menggunakan sensor untuk mengetahui jumlah oli yang keluar 

dari selang 

5 
Menggunakan sensor scrap yang memiliki resistensi terhadap oli 

dan kotoran 

6 Melakukan penjadwalan audit subkontraktor secara rutin 

Alasan Why 

1 

Penjadwalan perawatan mesin membantu meningkatkan 

performansi dalam proses produksi sehingga punch tumpul dan 

dies yang aus serta scrap naik akibat clearance bergeser dapat 

ditangani tepat waktu. 

2 

Visual display membantu mengingatkan operator maintenance 

dalam menangani dies yang bermasalah sehingga operator dapat 

bertindak lebih teliti dalam menghitung dan melakukan setting 

clearance, penambahan filler setelah melakukan grinding pada 

punch maupun die plate, serta hal penting lainnya yang 

berpengaruh terhadap performansi dies saat dipasang pada mesin 

dan beroperasi. 

3 

Penentuan standar waktu penggunaan alat magnetizer setelah 

melakukan grinding pada punch maupun die plate membantu 

operator meminimalisasi kemungkinan adanya medan magnet 

yang tersisa pada punch atau die plate. 

4 

Penggunaan sensor pengendali aliran oli pada mesin stamping 

dapat membantu operator dalam menentukan dan melakukan 

setting jumlah oli secara presisi yang dibutuhkan material saat 

mesin sedang beroperasi. 

5 

Penggunaan sensor scrap dapat membantu operator mendeteksi 

adanya scrap yang menempel pada material akibat adanya oli 

EPH sehingga scrap tidak terbuang saat didorong oleh nozzle. 

6 

Penjadwalan audit subkontraktor secara rutin dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui letak permasalahan yang ada pada 

sistem yang digunakan untuk memproses produk yang 

dikirimkan, memberikan evaluasi; saran; dan permintaan untuk 

menambahkan fasilitas maupun metode pengerjaan sehingga 

permasalahan yang terjadi pada produk bersangkutan tidak 

terjadi berulang-ulang dan dalam jumlah yang banyak. 

Lokasi Where 

1 
Penjadwalan perawatan mesin secara rutin dilakukan di ruang 

Maintenance. 

2 
Penambahan fasilitas visual display dilakukan di ruang 

Maintenance. 

3 
Penentuan standar waktu penggunaan alat dilakukan di ruang 

Maintenance. 

4 
Penggunaan sensor pengendali aliran oli dilakukan pada mesin 

produksi progressive. 

5 
Penggunaan sensor scrap dilakukan pada mesin produksi 

progressive. 
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  6 

Penjadwalan audit subkontraktor dilakukan di lokasi 

subkontraktor melakukan proses produksi produk pesanan yang 

terkait. 

Waktu When 

1 
Perawatan mesin dilakukan secara rutin setiap berapa periode 

sekali sesuai dengan hasil trial. 

2 

Penggunaan visual display dilakukan selama proses produksi 

berlangsung karena jadwal kerja karyawan Maintenance 

mengikuti jadwal kerja karyawan produksi. 

3 
Penetapan standar waktu penggunaan alat magnetizer dilakukan 

sesegera mungkin. 

4 
Sensor pengendali aliran oli digunakan selama proses produksi 

berlangsung. 

5 Sensor scrap digunakan selama proses produksi berlangsung. 

6 
Audit subkontraktor dilakukan secara rutin setiap berapa periode 

sekali sesuai kebijakan yang akan ditentukan oleh division head. 

Pelaksana Who 

1 
Perawatan mesin secara rutin dilakukan oleh karyawan 

Maintenance. 

2 
Visual display digunakan oleh karyawan Miantenance dan 

disediakan oleh staff administrasi departemen terkait. 

3 

Penentuan standar waktu penggunaan alat magnetizer dilakukan 

oleh Maintenance section head atas persetujuan departement 

head dan dijalankan oleh karyawan Maintenance. 

4 
Penggunaan sensor pengendali aliran oli dilakukan oleh 

karyawan produksi. 

5 Penggunaan sensor scrap dilakukan oleh karyawan produksi. 

6 

Audit subkontraktor dilakukan secara rutin oleh section head 

departemen Quality Assurance dan PIC Subcont departemen 

PPIC. 

Metode How 

1 Penjadwalan perawatan mesin dilakukan secara berkala. 

2 

Pemasangan visual display dilakukan dengan cara menempelkan 

SOP dan instruksi kerja dalam bentuk gambar visual dan 

penjelasan singkat yang mudah dipahami. 

3 
Penentuan standar waktu penggunaan magnetizer dilakukan 

dengan cara trial dan menetapkannya menjadi standar kerja.  

4 
Penggunaan sensor pengendali aliran oli dilakukan dengan cara 

mempelajari dan memahami prinsip kerja alat tersebut. 

5 
Penggunaan sensor scrap dilakukan dengan cara mempelajari 

dan memahami prinsip kerja alat tersebut. 

6 

Penjadwalan audit subkontraktor dilakukan secara berkala 

dengan kerjasama antara QA section head dan PIC subcont 

departemen PPIC mengenai Input-Proses-Output dan metode 

yang digunakan oleh rekan kerja subkontraktor. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

a. Dengan menggunakan diagram pareto, diketahui bahwa dari 8 jenis CTQ, jenis 

cacat yang menjadi prioritas dan fokus perhatian untuk segera dilakukan perbaikan 

adalah dent (penyok) dan dirty (kotor). 
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b. Nilai DPMO dan level sigma untuk jenis cacat dent secara berturut-tururt adalah 

15243.30181 dan 3.851, sementara nilai DPMO dan level sigma untuk jenis cacat 

dirty secara berturut-turut adalah 9154.6 dan 3.95. 

c. Faktor penyabab cacat dent pada plate lock dapat digolongkan menjadi 3 faktor 

yaitu faktor dies mesin, faktor material, dan faktor manusia. Sementara faktor 

penyebab cacat dirty dapat digolongkan menjadi 3 faktor utama yaitu faktor mesin, 

faktor manusia, dan faktor metode. 

d. Usulan perbaikan yang diajukan adalah melakukan penjadwalan perawatan mesin 

secara rutin, pembuatan visual display khusus di ruang maintenance, penentuan 

standar waktu penggunaan magnetizer dan menetapkannya menjadi standar kerja, 

menggunakan sensor untuk mengetahui jumlah oli yang keluar melalui selang pada 

mesin stamping, menggunakan sensor scrap yang memiliki resistensi terhadap oli 

dan kotoran, serta melakukan penjadwalan audit subkontraktor secara rutin. 
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ABSTRAK 

Penumpukan pekerjaan atau sering disebut antrian pekerjaan membuat perusahaan kehilangan kesempatan 

mendapat keuntungan. Keterlambatan pengiriman barang juga menyebabkan hilangnya kepercayaan dari 

para pelanggan. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak ARENA untuk mensimulasikan kondisi 

pekerjaan di Unit Universal Grinding PT. XYZ Solo yang mengalami penumpukan pekerjaan, sehingga 

didapatkan jumlah mesin optimal dalam mengurangi jumlah antrian pekerjaan. Data parameter berupa 

estimasi waktu pengerjaan diperoleh dari informasi PPIC untuk membangkitkan waktu antar kedatangan 

part dari bubut ke unit gerinda dan sebagai parameter proses permesinan. Kondisi yang disimulasikan mulai 

dengan 3 mesin sesuai kondisi lapangan sampai dengan 6 mesin. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, 

jumlah mesin universal grinding PT. XYZ Solo belum ideal. Dibutuhkan mesin Universal Grinding 

sejumlah 4 agar pekerjaan menjadi optimal. 

 

Kata kunci: ARENA, Manufaktur, Simulasi Produksi, Universal Grinding 

 

1. Pendahuluan 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Terdapat 3 

kegiatan utama dalam produksinya. Produksi utama adalah bidang fabrikasi yang menghasilkan 

produk office equipment, hospital equipment, dan produk lainnya dari lembaran plat. Produksi 

yang kedua adalah pembuatan mold atau cetakan untuk produk plastik. Sedangkan kegiatan 

produksi yang ketiga berupa job order, yaitu mengerjakan benda – benda non standart pesanan 

customer atau untuk keperluan internal perusahaan. Salah satu unit kerja yang digunakan untuk 

mengerjakan  job order adalah Unit Universal Grinding. Unit Universal Grinding mengerjakan 

proses finishing benda – benda yang umumnya berbentuk silindris dengan ukuran yang teliti. Unit 

bubut melakukan pekerjaan roughing, mendekati bentuk dan ukuran yang diminta. Setelah 

selesai, benda kerja diserahkan ke Unit Universal Grinding untuk dikerjakan dengan ukuran dan 

kehalusan sesuai tuntutan gambar.  

Saat ini mesin bubut yang digunakan oleh perusahaan sebanyak 10 unit, sedangkan mesin 

Universal Grinding yang beroperasi hanya 3 unit. Antrian pekerjaan sering kali terjadi pada unit 

Universal Grinding. Banyaknya order yang masuk dan perbandingan jumlah mesin yang tidak 

seimbang, menyebabkan terjadi penumpukan atau antrian pekerjaan. Akibat antrian yang terjadi 

membuat PT. XYZ sering terlambat dalam pengiriman order dan harus membayar pinalti ke 

customer. Apabila penumpukan pekerjaan terus terjadi, akan menjadi hal yang menghambat 

proses bisnis. Produk yang seharusnya bisa segera dipakai atau dikirim harus ditunda waktunya. 

Penundaan pekerjaan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan customer yang 

mengakibatkan hilangnya kesempatan mendapat keuntungan dan hilangnya kepercayaan terhadap 

perusahaan (Gregor, 2013).  

mailto:andhy
mailto:liquiddanu@gmail.com
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Penelitian untuk memperbaiki proses produksi sudah dilakukan beberapa peneliti. Untuk 

memperbaiki atau meningkatkan performa sebuah sistem produksi, dapat menggunakan bantuan 

software (Sankaran, 2015). Software digunakan untuk mendapatkan alternatif pengaturan sistem 

dengan cepat dan murah berdasarkan data kondisi nyata. Dari simulasi sistem menggunakan 

software, bisa digunakan untuk melihat perbaikan optimal dan alternatif cara peningkatan 

produksi (Hecker, 2010 dan Marinela, 2015 ). Sedangkan Jilcha, 2015 menggunakan ARENA 

untuk menyelidiki performa mesin dan pekerja pada industri plastik. Performa mesin dan perilaku 

pekerja yang buruk menjadi penyebab terjadinya bottle neck.  

Paper ini memberikan hasil jumlah mesin yang paling optimal yaitu kondisi produksi dengan 

jumlah mesin yang menimbulkan biaya paling optimal. Biaya optimal berarti biaya tunggu 

material tidak terlalu tinggi dan biaya idle operator atau potensi operator menganggur juga rendah. 

Data diambil dari unit PPIC yang bertugas untuk membuat estimasi pengerjaan dan 

mendistribusikan pekerjaan ke tiap unit.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memberikan solusi penggunaan mesin yang optimal di unit 

Universal Grinding. Langkah – langkah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Pendefinisian Masalah 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, penentuan 

batasan-batasan masalah, dan asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini. 

b. Pengambilan Data dan Uji Distribusi Data 

Pengambilan data dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan. Dari data yang didapat 

kemudian dilakukan uji distribusi. Hasil uji distribusi berguna untuk pembuatan model 

simulasi agar model simulasi menunjukkan hasil yang sama dengan kondisi nyata. 

c. Pembuatan Model Simulasi 

Langkah ini dilakukan identifikasi terhadap masalah dengan tujuan mempelajari contoh 

model simulasi agar mengetahui bagian mana yang harus dikembangkan. Hal yang dilakukan 

setelah model simulasi dibuat adalah melakukan verifikasi dengan tujuan memastikan 

apakah model tersebut sesuai dengan logika yang diinginkan pemodel. 

d. Pengujian Model 

Pada langkah ini dilakukan pengujian yang terdiri dari pengujian perubahan parameter pada 

model dasar dan pengujian kemampukembangan model dasar. Pengujian perubahan 

parameter pada model dasar bertujuan melihat kelogisan output yang dihasilkan model. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengubah input selang waktu kedatangan dan melihat 

output berupa waktu tunggu, panjang antrean, dan utilisasi mesin. 

e. Simpulan Dan Saran 

Berdasarkan tujuan penelitian, pengembangan model, pengujian model dan analisis, maka 

maka pada langkah ini dilakukan penarikan kesimpulan. Saran yang diberikan merupakan 

beberapa poin yang dirasa masih kurang dalam pengembangan model simulasi sistem 

antrean permesinan. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Dengan diagram causal loop dapat dijelaskan permasalahan yang terjadi pada unit Universal 

grinding. Dari kondisi nyata di lapangan, diketahui terjadi penumpukan pekerjaan di unit ini. 

Dibutuhkan penambahan mesin untuk mengurangi penumpukan pekerjaan. Jumlah mesin yang 

tepat akan memberi dampak pengeluaran biaya operasional yang optimal. Apabila jumlah mesin 

kurang, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan yang menyebabkan biaya tunggu menjadi 
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besar. Apabila penambahan mesin terlalu banyak, maka biaya operator dan biaya idle operator 

juga semakin besar. Diagram causal loop ditunjukkan pada gambar 1.  

Job order 
dari bubut

Antrian 
job di 

Universal 
Grinding

Waktu tunggu

Biaya Waktu 
Tunggu

Biaya 
operasional

+

Penambahan 
mesin

- + Waktu Idle 
operator

-
Biaya Idle 
Operator

+
Biaya permesinan 

& Operator

+

++
 

Gambar 1. Diagram Causal Loop 

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa setelah selesai dikerjakan di mesin bubut, part 

akan langsung dikirim menuju unit gerinda, sebab kenyataannya part akan dikirim ke unit gerinda 

setelah terkumpul dalam jumlah tertentu. Data yang digunakan diantaranya data antar kedatangan 

part dari unit bubut ke unit gerinda, kemudian waktu pengerjaan di unit gerinda. Gambaran aliran 

material dari unit bubut ke gerinda ditunjukkan gambar 2. 

 

Gambar 2. Aliran material dari bubut ke gerinda 

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan November 2017 pada unit produksi PT. XYZ. 

Data waktu antar kedatangan part diambil dari waktu proses produksi bubut berdasarkan 

informasi dari PPC. Dari data sejumlah 56 dan diuji dengan metode Chi Square dengan selang 

kepercayaan 95% didapatkan hasil waktu antar kedatangan part dari bubut berdistribusi 

eksponential dengan mean 75 (menit). Sedangkan waktu proses permesinan gerinda didapat dari 

pengamatan dan pencatatan dengan data sample sejumlah 38. Dari pengujian goodness of fit 

dengan metode Chi Square didapatkan hasil waktu proses penggerindaan berdistribusi Poisson 

dengan mean 95 (menit) 

Tabel 1. Distribusi entitas dan proses permesinan 

No Proses Distribusi 

1. Waktu Proses bubut (menjadi waktu antar kedatangan 

di gerinda) 

EXPO(75) 

2. Waktu proses gerinda Poisson(95) 
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Gambar 3. Grafik distribusi proses permesinan bubut 

 

 

Gambar 4. Grafik distribusi proses permesinan gerinda 

Pembuatan model menggunakan perangkat lunak ARENA. Model dibuat berdasarkan pola 

dan langkah kerja kondisi nyata sehingga bisa didapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi 

kerja dan hasil yang diperoleh. Pembangkitan part di awal untuk memberikan pekerjaan di unit 

bubut yang memiliki 10 unit mesin. Dari PPIC akan diatur untuk dikerjakan dimesin bubut 

sebagai resources. Seperti kondisi real, pengaturan pekerjaan ke tiap mesin berdasarkan kondisi 

mesin yang kosong terlebih dahulu. Dengan ARENA, hal ini bisa diatur dengan type resources 

dipilih SET dengan selection rule: Cyclical. Artinya bahwa jumlah resources dapat diatur sesuai 

kondisi/kebutuhan dan entitas akan mulai dikerjakan saat resources dalam kondisi kosong. 

 

 

Gambar 5. Pembangkitan part dan pengaturan proses permesinan 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 184 

 

Gambar 6. Pengaturan proses pada resources. 

Pembuatan model dasar bertujuan untuk memastikan bahwa pola pikir dan alur kerja dari 

model sudah sesuai dengan kondisi nyata dan rencana pembuat model. Dengan menjalankan 

model mulai dari step awal sampai akhir sesuai parameter dan variabel, maka kondisi real 

lapangan bisa dibawa ke perangkat lunak (Hecker, 2010). Penelitian ini fokus pada jumlah mesin 

gerinda optimal yang digunakan pada unit Universal Grinding. Oleh sebab itu dilakukan 

percobaan menggunakan metode simulasi dengan durasi waktu 16 jam atau satu hari dengan 2 

shift kerja (1 minggu, 5 hari kerja) sesuai dengan kondisi nyata. Biaya waktu tunggu di unit 

universal grinding diperoleh berdasarkan biaya proses per jam di mesin gerinda. Berdasarkan 

informasi dari marketing PT. XYZ, biaya proses mesin gerinda ditetapkan sebesar Rp. 

25.000,00/jam. Sedangkan biaya idle operator dihitung berdasarkan UMR operator di kota Solo 

tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 10.429,00/ jam. Dari PPIC juga didapat informasi bahwa ada potensi 

produk cacat sebesar 3% dan harus dikerjakan kembali sebesar 7%. 

Hubungan antara biaya tunggu part dan biaya idle operator sulit jika ditentukan fungsi 

matematisnya. Maka dilakukan pendekatan simulasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Beberapa hal yang disimulasikan diantaranya : 

a. Biaya tunggu part, yaitu biaya yang muncul akibat part harus menunggu untuk dikerjakan. 

b. Biaya Idle operator, yaitu biaya yang muncul akibat operator tidak melakukan aktivitas 

produksi. 

c. Biaya permesinan, yaitu biaya proses permesinan karena digunakan untuk memproses part. 

d. Jumlah antrian, yaitu jumlah part yang menunggu untuk diproses di mesin gerinda. 

e. Waktu tunggu, yaitu waktu yang dibutuhkan part untuk menunggu sebelum dikerjakan di 

mesin gerinda. 

f. Produktivitas, yaitu jumlah total part yang selesai dikerjakan di unit gerinda. 

 

Gambar 7. Tampilan simulasi model dasar dengan 3 mesin 
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Simulasi kondisi produksi dilakukan dengan variasi jumlah mesin yang berbeda. Dimulai 

dengan kondisi mesin sejumlah 3 sampai dengan 6 untuk mengetahui perbedaan dan perubahan 

biaya. Setiap kondisi membawa dampak penambahan jumlah operator dan hal tersebut berarti ada 

kebutuhan gaji operator/ hari yang bisa dihitung secara langsung. Gaji operator, biaya idle, dan 

biaya tunggu adalah faktor yang diperbandingkan sebab biaya ini muncul sebagai akibat dari 

penambahan mesin. Hasil simulasi sistem produksi unit Universal Grinding ditunjukkan tabel 2.  

Tabel 2. Hasil simulasi 

 

Berdasarkan hasil simulasi kondisi awal dengan 3 mesin diketahui bahwa biaya idle 

operator sebesar Rp. 32.36,00 dan biaya tunggu sebesar Rp. 1.112.481,00. Kondisi dengan 

penggunaan 4 mesin menimbulkan biaya idle sebesar Rp. 73.238,00 dan biaya tunggu sebesar 

Rp. 524.301,00. Dengan menggunakan 5 mesin menimbulkan biaya idle sebesar Rp. 106.362,00 

dan biaya tunggu Rp. 292.257,00. Sedangkan dengan 6 mesin menimbulkan biaya idle Rp. 

391.880,00 dan biaya tunggu sebesar Rp. 45.454,00. Berdasarkan hasil simulasi di tabel 2, jumlah 

biaya yang ditimbulkan dengan jumlah mesin 4 menjadi solusi dengan biaya yang paling rendah. 

Gambar 8. Grafik perbandingan jumlah mesin dengan biaya 

4. Simpulan 

Simulasi antrian proses permesinan Universal Grinding telah berhasil dibuat. Simulasi dapat 

digunakan untuk menentukan jumlah mesin yang paling optimal. Dari kondisi proses produksi 

unit Universal Grinding PT. XYZ, penggunaan 4 mesin gerinda menjadi solusi paling optimal 

dengan total biaya/hari (16 jam, 2 shift) yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.589.995,00. Dari 

penelitian ini dapat direkomendasikan bagi PT. XYZ untuk menambah kapasitas 1 (satu) mesin 

gerinda lagi agar proses produksi gerinda optimal. Penambahan kapasitas yang diusulkan bisa 

berupa investasi mesin baru, atau merepair mesin yang saat ini sedang rusak agar bisa digunakan 

kembali.                                                           
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ABSTRAK  

Stallo merupakan restoran di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan yang menyediakan berbagai jenis steak. 

Permasalahan umum yang sering timbul adalah kekurangan jumlah stok bahan baku. Akibatnya, 

perusahaan mengalami kerugian sehingga menyebabkan  kehilangan penjualan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi metode peramalan dan perencanaan agregat yang tepat. Penelitian ini dimulai 

dengan mengumpulkan data permintaan serta biaya-biaya yang timbul akibat proses produksi untuk 

selanjutnya dianalisis menggunakan metode peramalan (forecasting), perencanaan agregat, penjadwalan 

induk produksi (MPS), Rough Cut Capacity Planning (RCCP), dan Material Requirement Planning (MRP). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa metode terbaik untuk peramalan tahun berikutnya adalah metode 

moving average dengan MAPE 0,01156, dan Perencanaan agregat menggunakan metode chase dengan 

biaya Rp 63.634.500. Hasil MPS dan RCCP menunjukan hasil produksi memenuhi kapasitas tersedia 

sebesar 875 porsi, serta hasil perhitungan MRP yaitu bahan baku yang harus dibeli sebanyak 564 porsi 

perminggu pada bulan Januari, 567 porsi pada bulan Februari dan 563 porsi pada bulan Maret. 

 

Kata kunci: Agregat, MPS, MRP, Peramalan 

 

1. Pendahuluan 

Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi yang mencakup aktivitas yang 

bertanggung jawab untuk menciptakan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap 

organisasi industri (Gaspersz, 2004). Sistem produksi merupakan kumpulan dari sub sistem yang 

saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi output produksi 

(Ginting, 2007). Subsistem – subsistem dari sistem produksi tersebut antara lain adalah 

perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, penentuan standar standar 

operasi, penentuan fasilitas produksi, perawatan fasilitas produksi, dan penentuan harga pokok 

produksi. Pada penelitian ini, subsistem yang akan ditekankan adalah bidang perencanaan dan 

pengendalian produksi pada suatu rumah makan.   

Rumah makan Stallo yang terletak di Kawasan Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta yang target utamanya adalah mahasiswa yang menyukai jenis makanan bergaya 

barat namun dengan harga yang cukup ekonomis. Rumah makan Stallo adalah perusahan di 

bidang produsen makanan berupa warung steak. Jenis makanan yang ditawarkan berupa steak 

ayam, steak daging, spaghetti, nasi goreng dan berbagai jenis minuman seperti es teh manis, jus 

dan lain sebagainya.  

Penjualan steak setiap harinya tentu berfluktuatif, Untuk mengetahui bagaimana perusahaan 

dapat berusaha menekan jumlah pasokan steak yang mereka produksi agar lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan permintaan pasar serta menekan tingkat kerugian yang akan dialami perusahaan, 

maka perlu dilakukannya penelitian sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksinya. Tahapan 

dari penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data permintaan serta biaya-biaya yang timbul 

akibat proses produksi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode peramalan 

(Forecasting), perencanaan agregat, penjadwalan induk produksi (MPS), validasi MPS dengan 

Rough Cut Capacity Planning (RCCP), dan Material Requirement Planning (MRP). Tujuan dari 

mailto:pintaimandaojd@gmail.com
mailto:zaman_sda@yahoo.com
mailto:harnanhryn@gmail.com
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penelitian ini adalah untuk mengetahui metode terbaik yang digunakan untuk peramalan, biaya 

produksi perencanaan agregat dan jumlah steak yang harus diproduksi menggunakan metode 

MPS dan MRP. 

 

2. Metode  

Objek penelitian sistem produksi ini dilakukan di Rumah Makan Stallo yang berlokasi di Jl. Raya 

Pondok Labu (samping kampus UPNVJ), Jakarta Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peramalan permintaan steak ayam pada tahun 2018 dan menentukan jumlah bahan 

baku dan biaya yang harus disediakan untuk memenuhi hasil permintaan menggunakan 

perencanaan agregat, MPS dan MRP. Studi pengamatan ini dilakukan langsung di tempat 

penelitian selama dua minggu untuk mengetahui gambaran umum serta alur sistem produksi 

mulai dari bahan baku sampai menjadi produk yang disediakan ke pelanggan. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan sumber 

data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan serta studi pustaka, 

wawancara, dan dokumentasi.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengumpulan Data 

Data permintaan steak selama tahun 2017  
Tabel 1. Data histori permintaan tahun 2017 

Bulan Demand Aktual Bulan Demand Aktual 

Jan 2250 Jul 2227 

Feb 2247 Ags 2219 

Mar 2240 Sep 2245 

Apr  2286 okt 2231 

Mei  2213 Nov  2287 

Jun 2277 Des 2247 

              Sumber : data pengamatan, 2017 

 

Data – data agregat perusahaan pada tahun 2017  
Tabel 2. Data agregat perusahaan tahun 2017 

Jumlah Persediaan  0 Kapasitas Penyimpanan/Unit 200 

Kebutuhan Karyawan 

Produksi/Shift  
4 Biaya Bahan Baku/Hari Rp 3.000.000 

Kebutuhan Karyawan 

Penyimpanan/Shift 
0 Jam Kerja/Hari 10 Jam 

Gaji 

Karyawan/Minggu/Orang 
Rp 812.500 

Kapasitas Unit 

Produksi/Minggu 
700 

Jumlah Shift 1 Tingkat Efisiensi Mesin  90% 

Upah Lembur Rp 29.000 Tingkat Utilisasi Mesin 95% 

Biaya Listrik Dan Air/Bulan Rp 1.900.000   

   Sumber: Data Pengamatan, 2017 

 

HASIL  

Peramalan  

Berdasarkan data permintaan steak ayam selama tahun 2017, pola data yang terbentuk pada 

gambar 2.  adalah jenis pola horizontal.  
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Gambar 2. Pola data horizontal 

 

 Berdasarkan pola horizintal, maka penghitungan peramalan data permintaan  

menggunakan metode Single Average, Moving Average dan Weight Moving Average. Dari 

ketiga metode peramalan, pemilihan metode terbaik didasarkan pada nilai MAPE terkecil.  

 
Tabel 3. Perbandingan MAPE 

 Single average Moving average Weight moving average 

MAPE 0,01170 0,01156 0,013135 

       Sumber: Pengolahan Data, 2017 
 

 Untuk  mengetahui apakah peramalan yang dilakukan valid atau tidak, perlu dilakukan 

suatu verifikasi peramalan menggunakan peta kendali, apabila tidak ada data yang keluar dari 

batas kendali maka perhitungan tersebut dikatakan valid (Modul praktikum UPN, 2017) 

Gambar 3. Memperlihatkan nilai moving range dari peramalan steak ayam. Dikarenakan pada 

penelitian ini tidak terdapat data yang keluar batas kendali maka perhitungan ini valid.  

 

 
Gambar 3. Grafik UCL LCL Moving Average 

(Pengolahan Data, 2017) 

 

Hasil peramalan permintaan steak ayam untuk bulan januari 2018 sampai Desember 2018 

berdasarkan metode moving average  

 
Tabel 4. Hasil peramalan 

Bulan Hasil peramalan Bulan Hasil peramalan 

Jan 2254 Jul 2260 

Feb 2267 Ags 2257 

Mar 2251 Sep 2258 

Apr  2261 okt 2259 

Mei  2259 Nov  2257 

Jun 2256 Des 2258 

       Sumber: Pengolahan Data, 2017 

Series1, 1, 
2250

Series1, 2, 
2247

Series1, 3, 
2240

Series1, 4, 
2286

Series1, 5, 
2213

Series1, 6, 
2277

Series1, 7, 
2227

Series1, 8, 
2219

Series1, 9, 
2245Series1, 

10, 2231

Series1, 
11, 2287

Series1, 
12, 2247

d
em

an
d

Pola Data Permintaan

|At-Ft|, 1, 
41.9

|At-Ft|, 2, 
51.4

|At-Ft|, 3, 
36.7

|At-Ft|, 4, 
32.6

|At-Ft|, 5, 
20.2 |At-Ft|, 6, 12|At-Ft|, 7, 

2.6

|At-Ft|, 8, 
54.2|At-Ft|, 9, 
14.8

UCL, 1, 
141.1573

UCL, 2, 
141.1573

UCL, 3, 
141.1573

UCL, 4, 
141.1573

UCL, 5, 
141.1573

UCL, 6, 
141.1573

UCL, 7, 
141.1573

UCL, 8, 
141.1573

UCL, 9, 
141.1573

LCL, 1, -
141.1573

LCL, 2, -
141.1573

LCL, 3, -
141.1573

LCL, 4, -
141.1573

LCL, 5, -
141.1573

LCL, 6, -
141.1573

LCL, 7, -
141.1573

LCL, 8, -
141.1573
LCL, 9, -

141.1573

2/3UCL, 1, 
94.1049

2/3UCL, 2, 
94.1049

2/3UCL, 3, 
94.1049

2/3UCL, 4, 
94.1049

2/3UCL, 5, 
94.1049

2/3UCL, 6, 
94.1049

2/3UCL, 7, 
94.1049

2/3UCL, 8, 
94.1049

2/3UCL, 9, 
94.1049

2/3LCL, 1, -
94.1049

2/3LCL, 2, -
94.1049

2/3LCL, 3, -
94.1049

2/3LCL, 4, -
94.1049

2/3LCL, 5, -
94.1049

2/3LCL, 6, -
94.1049

2/3LCL, 7, -
94.1049
2/3LCL, 8, -

94.1049
2/3LCL, 9, -

94.1049

1/3 UCL, 1, 
47.0524

1/3 UCL, 2, 
47.0524

1/3 UCL, 3, 
47.0524

1/3 UCL, 4, 
47.0524

1/3 UCL, 5, 
47.0524

1/3 UCL, 6, 
47.0524

1/3 UCL, 7, 
47.0524
1/3 UCL, 8, 

47.0524
1/3 UCL, 9, 

47.0524
1/3 LCL, 1, -

47.0524
1/3 LCL, 2, -

47.0524
1/3 LCL, 3, -

47.0524
1/3 LCL, 4, -

47.0524
1/3 LCL, 5, -

47.0524
1/3 LCL, 6, -

47.0524
1/3 LCL, 7, -

47.0524
1/3 LCL, 8, -

47.0524
1/3 LCL, 9, -

47.0524

|At-Ft|

UCL

LCL

2/3UCL

2/3LCL
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Perencanaan agregat 

 Perencanaan agregat dilakukan untuk menentukan jumlah produksi yang paling optimal 

untuk menekan biaya produksi. Dalam lingkungan industri, pertimbangan perencanaan agregat 

mencakup persediaan, penjadwalan, kapasitas, dan sumber daya (Kusuma, 2004:60). Sehingga 

hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah gaji karyawan perminggu dan biaya lembur, biaya 

produksi dan baya penyimpanan, serta level persediaan yang diinginkan perusahaan. Metode 

perencanaan agregat yang dilakukan adalah metode jumlah produksi konstan dan metode chase 

production. Tabel 5. menunjukan perbandingan metode konstan dan metode chase pada bulan 

januari 2018. Sehingga metode produksi yang digunakan untuk perencanaan agregat adalah 

metode chase dengan total biaya terbesar yaitu Rp 63.634.500. 

 

Tabel 5. Perbandingan metode chase dengan metode konstan pada bulan januari 

 Metode konstan Metode chase 

Jumlah produksi 2258 unit 2254 

Total gaji karyawan Rp 13.000.000/ bulan Rp 13.000.000/ bulan 

Total biaya lembur Rp 0 Rp 0 

Total biaya persediaan Rp 0 Rp 0 

Total biaya produksi Rp 50.723.712 Rp 50.633.856 

Total biaya keseluruhan  Rp 63.724.357 Rp 63.634.500 

             Sumber: Pengolahan Data, 2017 

 

Master Production Scheduling (MPS) 

 MPS dilakukan untuk perencanaan produksi secara menyeluruh dengan lot size  adalah 

lot for lot dan lead time 0 bulan. Lead time ditentukan selama 0 bulan karena Stallo selalu 

membeli bahan baku di hari yang sama saat proses produksi. Tabel 6. Menjabarkan hasil MPS 

plan order release selama 3 bulan dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2018.  
Tabel 6. Hasil MPS 

Description : Steak ayam                                    Lot size = lot for lot 

Lead time = 0                                                      Lead time = 0 

Bulan ke-  1 2 3 

Minggu ke-  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

MPS  564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 

   Sumber: Pengolahan Data, 2017 

 

Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 

  RCCP dilakukan untuk memvalidasi MPS. Data yang digunakan adalah data yang telah 

dihitung dengan menggunakan Master Production Scheduling, sehingga didapatkan hasil sesuai 

yang tertera pada tabel 7. Dibawah ini 

 
Tabel 7. Rough Cut Capacity Planning 

Bulan ke- 1 2 3 
Rata 

rata 

Kapasitas 

Yang ada 

Kapasitas 

tersedia 

RT 

Minggu 

ke- 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plan order 

release 

MPS 

564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 564 

700 875 

Stasiun 1 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 564 

Stasiun 2 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 564 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 
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Material Requirement Planning (MRP) 

Bill of material (BOM) produk steak ayam: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. BOM steak 

 

Lot Size adalah Lot for Lot dan Lead Time 0 bulan. Berikut adalah hasil perhitungan metode MRP 

: 

 
Tabel 9. Rekapitulasi plan order release MRP 

Description : Steak ayam              Lot size = lot for lot 

Lead time = 0                                On Hand = 0                                              

Bulan ke- 1 2 3 

Minggu ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Steak 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 

Daging 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 

Kentang 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 

Buncis 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 

Wortel 564 564 564 564 567 567 567 567 563 563 563 563 

  Sumber: Pengolahan Data, 2017 

 

4.  Simpulan 

 Dari keseluruhan perhitungan forecasting, perhitungan dengan menggunakan metode 

Moving Average adalah yang terbaik karena menghasilkan nilai Error (MAPE) yang paling 

terkecil yaitu sebesar 0,01156 dan metode produksi yang digunakan untuk perencanaan agregat 

adalah metode chase dengan total biaya sebesar Rp 63.634.500. Berdasarkan hasil analisis, hasil 

MPS divalidasi oleh RCCP dan dapat dikatakan semua stasiun kerja memenuhi kapasitas tersedia 

yaitu kurang dari 875. Dari perhitungan MRP dapat disimpulkan jumlah bahan baku yang harus 

dibeli untuk daging, wortel, kentang, dan buncis sebanyak 564 porsi perminggu pada bulan 

Januari, 567 porsi pada bulan Februari dan 563 porsi pada bulan Maret. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji tentang korelasi antara kenyamanan, ketersediaan, dan keamanan pelayanan 

kampus terhadap kepuasan mahasiswa UPNVJ. Pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner 

kepada 116 mahasiswa prodi Teknik Industri UPNVJ. Lalu, dilakukan pengisian kuesioner yang berkaitan 

dengan variabel bebas (kenyamanan (X1), ketersediaan (X2) dan keamanan (X3)) dan variabel terikat 

(kepuasaan mahasiswa (Y)) selanjutnya data diolah dengan software SPSS versi 23. Berdasarkan hasil uji 

validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinieritas, maka dapat dikatakan kuesioner 

dan data layak sehingga uji hipotesis dapat dilanjutkan. Uji hipotesis diuji melalui uji t, didapatkan nilai t 

hitung > 1,6586 sehingga dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Selanjutnya, dilakukan uji ANOVA dan didapatkan nilai F hitung > 2,69 maka dapat dikatakan seluruh 

variabel bebas secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil regresi 

didapatkan persamaan regresi liniernya adalah Y = 4,234 + 0,243 X1 + 0,245 X2 + 0,295 X3 + e. 

 

Kata kunci: Keamanan, Kenyamanan, Kepuasan, Ketersediaan, Regresi Linier Majemuk. 
 

1. Pendahuluan 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan-lulusan 

yang ahli dalam berbagai bidang demi menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, bangsa, dan 

Negara (Seniati, 2006). Seiring dengan meningkatnya peran perguruan tinggi dalam mendukung 

program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memperoleh pendidikan yang 

layak, menuntut perguruan tinggi untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada mahasiswa sebagai stakeholder utama dari perguruan tinggi dan sektor 

pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dari ekonomi (Yenny Yuniarti, 

2014). Kualitas layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang diberikan 

perusahaan dibandingkan dengan ekspektasi/harapan pelanggan (Tjiptono, 2008). Mahasiswa 

dapat merasa puas terhadap kualitas pelayanan di kampusnya, karena aktivitas layanan yang 

diterima sesuai dengan kebutuhan dan harapannya (Rony, 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi satisfaction dapat diketahui bila perusahaan mengenal 

apa yang dibutuhkan pelanggan karena kebutuhan pelanggan sangat penting untuk memberi 

warna atau suatu pemahaman yang lebih baik mengenai cara pelanggan mengartikan service 

quality (kualitas barang atau jasa) perusahaan (Fornell, 1992). Harapan pelanggan dapat 

diidentifikasi secara tepat apabila perusahaan mengerti persepsi pelanggan terhadap kepuasan. 

Mengetahui persepsi pelanggan terhadap kepuasan sangatlah penting, agar tidak terjadi 

kesenjangan (gap) persepsi antara perusahaan dengan pelanggan (Tutik, Sunarto, Leny, 2014). 

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2009), Aditia dan Suhaji (2012), 

memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Lalu pada 

penelitian Bachtiar (2011), ia mendapatkan bahwa pelayanan pendidikan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. 

mailto:chesapradipta@gmail.com
mailto:nindaputri10@gmail.com
mailto:chyntiadsry12@gmail.com
mailto:alinacynthia@gmail.com
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2. Metode  

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengambil sampel data jawaban adalah 

random sampling method. Menurut Sugiyono (2001) teknik sampling ini disebut simple 

(sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Penelitian ini dilakukan di Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dimana populasinya adalah mahasiswa Teknik 

Industri yang berjumlah 163 mahasiswa karena populasi yang terlalu besar maka kita 

menggunakan metode  rumus Slovin (Sevilla et. Al., 1960) untuk memakai metode pengambilan 

jumlah sampel  dan didapatkan sampel pada penelitian ini adalah 116 mahasiswa. Dimana 

prosedur pengambilan data sebagai berikut : 

1. Mencari Studi literatur, yang dilanjutkan perumusan masalah kemudian menentukan tujuan 

bantasan dan metodologi. 

2. Melakukan perancangan kuesioner berdasarkan variabel yang telah ditentukan (dapat dilihat 

pada tabel 1), setelah itu pengumpulan data. 

3. Melakukan pengujian data menggunakan uji validitas dan realibilitas, jika data tidak valid/real 

melakukan perancangan kuesioner kembali, jika data valid/real melakukan pengolahan data. 

4. Setelah data diolah menggunakan software SPSS versi 23, selanjutnya dilakukan analisis pada  

Uji Validatas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji T, Uji F, Uji Multikolinearitas, Uji 

Heteroskedastisitas, Koefisien Determinan, dan Regresi Linier. 

5. Hasil analisis sudah didapatkan, selanjutnya menarik kesimpulan dan saran.  

 
Tabel 1. Penjelasan tentang variabel dan operasional variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Kenyamanan 

Pelayanan 

Kampus 

Kenyamanan adalah suatu keadaan telah 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia 

yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu 

kepuasan yang meningkatkan penampilan 

sehari-hari), kelegaan (kebutuhan telah 

terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang 

sesuatu yang melebihi masalah) (Kolcaba, 

1992) 

1. Ruang lingkunan kampus 

2. Suasana lingkungan 

kampus 

3. Kebersihan disekitar 

lingkungan kampus 

4. Kenyaman dalam kegiatan 

perkuliahan 

Ketersediaan 

Pelayanan 

Kampus 

Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana 

(tenaga, barang, modal, anggaran). Untuk 

dapat digunakan atau dioperasikan. 

Ketersediaan sarana dan prasarana penting 

sekali dan merupakan syarat mutlak dalam 

strategi belajar, karena tersedianya sarana 

dan prasarana akan mendorong guru untuk 

memanfaatkannya (Dwi Utomo, 2013). 

1. Ketersediaan dosen 

2. Sarana perkuliahan 

3. Sarana parkir 

4. Laboratorium 

5. Fasilitas kantin dan masjid 

Keamanan 

Pelayanan 

Kampus 

Keamanan adalah proteksi perlindungan 

atas sumber-sumber fisik dan konseptual 

dari bahaya alam dan manusia (Widianti, 

2008:6) dalam hal ini proteksi yang 

dilakukan pihak kampus terhadap 

mahasiswanya. 

1. Kerahasiaan data 

2. Penjaga kendaraan 

3. Keamanan barang 

mahasiswa 

Kepuasan 

Mahasiswa 

 

Kepuasan mahasiswa adalah suatu bentuk 

dalam mendapatkan pengalaman kinerja 

1. Kepuasan mahasiswa 

terhadap pelayanan kampus 
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(atau hasil) yang telah memenuhi harapan 

mahasiswa. (Assauri, 2003) 

2. Merekomendasikan Tenik 

industri UPNVJ kepada 

orang lain atau sanak 

saudara 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

A. Statistik Deskriptif 

 

 
Gambar 1. Hasil Output Statistik Deskriptif Data Penelitian 

 

Berdasarkan hasil output statistik deskriptif dari 116 responden, dengan setiap variabel 

memiliki 7 item pernyataan. Dimana nilai minimum untuk variabel X1 adalah 10 dan untuk nilai 

maksimum adalah 35. Untuk variabel X2 memiliki nilai minimum 7 dan nilai maksimum adalah 

31. Sedangkan untuk variabel X3 nilai minimum adalah 13 dan nilai maksimum adalah 35. 

Variabel Y memiliki nilai minimum 11 dan nilai maksimum adalah 35. 

Rata-rata variabel yang didapatkan dari 116 responden, untuk X1 adalah  21,86 dimana rata-

rata untuk 7 item penyataan adalah 3,12 dapat dilihat responden cenderung menjawab ” 3 (Cukup 

Setuju)” bahwa kampus menciptakan kenyamanan pelayanan melalui ruang lingkungan, suasana 

lingkungan, kebersihann, dan kenyamanan kegiatan perkuliahan. Untuk variabel X2 memiliki 

rata-rata variabel 19,87 dimana rata-rata untuk 7 item pernyataan adalah 2,83, dapat dilihat dari 

hasil rata-rata kuesioner yang diisi responden yaitu “ 2 (kurang setuju) dan 3 (Cukup Setuju)” 

bahwa kampus menciptakan ketersediaan pelayanan melalui ketersediaan dosen, sarana 

perkuliahan, sarana parker, laboratorium serta fasilitas kantin dan masjid. Variabel X3 dengan 

rata-rata variabel adalah 24,47 dimana rata-rata untuk 7 item pernyataan adalah 3,5 dapat dilihat 

rata-rata kuesioner yang diisi responden adalah “ 3 (Cukup Setuju) “ bahwa kampus menciptakan 

keamanan pelayanan melalui kerahasiaan data, penjagaan kendaraan, serta keamanan barang 

bawaan mahasiswa. Dan untuk variabel Y memiliki rata-rata variabel adalah 21,64 dengan rata-

rata variabel item pernyataan adalah 3,1 dimana rata-rata responden mengisi kuesioner adalah “ 

3 (Cukup Setuju) “ bahwa kampus memberikan kepuasan mahasiswa melalui pelayanan kampus 

yang memuaskan sehingga para mahasiswa merekomendasi Teknik Industri UPNVJ kepada 

orang lain dan sanak saudara. 

Standar deviasi yang didapatkan untuk X1 adalah 4,285 dimana masing-masing penilaian 

yang diberikan setiap responden hanya berbeda 4, karena terdapat 7 item pernyataan maka kurang 

lebih selisihnya adalah 0,6. Skala likers memiliki rentang 1, sehingga mayoritas responden 

menilai setiap item pernyataan dengan skala yang sama atau hanya berbeda 1 skala dengan 

responden yang lain. Untuk X2 hasil standar deviasi yang didapatkan adalah 4,554 dimana 

masing-masing penilaian yang diberikan setiap responden hanya berbeda 4, karena terdapat 7 

item pernyataan maka kurang lebih selisihnya adalah 0,6. Skala likers memiliki rentang 1, 

sehingga mayoritas responden menilai setiap item pernyataan dengan skala yang sama atau hanya 
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berbeda 1 skala dengan responden yang lain. Variabel X3 memiliki standar deviasi yaitu 4,159 

dimana masing-masing penilaian yang diberikan setiap responden hanya berbeda 4, karena 

terdapat 7 item pernyataan maka kurang lebih selisihnya adalah 0,6. Skala likers memiliki rentang 

1, sehingga mayoritas responden menilai setiap item pernyataan dengan skala yang sama atau 

hanya berbeda 1 skala dengan responden yang lain. Dan untuk variabel Y standar deviasi adalah 

4,365 dimana masing-masing penilaian yang diberikan setiap responden hanya berbeda 4, karena 

terdapat 7 item pernyataan maka kurang lebih selisihnya adalah 0,6. Skala likers memiliki rentang 

1, sehingga mayoritas responden menilai setiap item pernyataan dengan skala yang sama atau 

hanya berbeda 1 skala dengan responden yang lain. 

  

B. Uji Validitas 
Tabel 2. Hasil Output Uji Validitas 

Pernyataan 

Koefisien 

Korelasi 

(r) 

r table Keterangan 
 

Pernyataan 

Koefisien 

Korelasi 

(r) 

r tabel Keterangan 

 

Kenyamanan Pelayanan Kampus (X1)  Keamanan Pelayanan Kampus (X3) 

X11 0,7 0,176 VALID  X31 0,732 0,176 VALID 

X12 0,702 0,176 VALID  X32 0,707 0,176 VALID 

X13 0,641 0,176 VALID  X33 0,615 0,176 VALID 

X14 0,694 0,176 VALID  X34 0,688 0,176 VALID 

X15 0,738 0,176 VALID  X35 0,805 0,176 VALID 

X16 0,788 0,176 VALID  X36 0,779 0,176 VALID 

X17 0,785 0,176 VALID  X37 0,821 0,176 VALID 

Ketersediaan Pelayanan Kampus (X2)  Pernyataan Kepuasan Mahasiswa 

X21 0,736 0,176 VALID  Y11 0,614 0,176 VALID 

X22 0,763 0,176 VALID  Y12 0,684 0,176 VALID 

X23 0,744 0,176 VALID  Y13 0,743 0,176 VALID 

X24 0,654 0,176 VALID  Y14 0,732 0,176 VALID 

X25 0,713 0,176 VALID  Y15 0,754 0,176 VALID 

X26 0,764 0,176 VALID  Y16 0,76 0,176 VALID 

X27 0,74 0,176 VALID  Y17 0,677 0,176 VALID 

 

Item pernyataan yang memiliki nilai koefisien korelasi r hitung ≥ 0,176 untuk n = 125 (dilihat 

dari tabel yang sampelnya mendekati 116 responden) maka data tersebut dinyatakan valid. Untuk 

menguji validitas item penyataan ketersediaan, keamanan dan keamanan pelayanan kampus 

dilakukan dengan menganalisis penyataan yang berisi 7 item pertanyaan dari 116 responden. 

 

C. Uji Reliabilitas 
Tabel 3. Hasil Output Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
N Of 

Items 

Keterangan 

Kenyamanan Pelayanan Kampus (X1) 0,841 7 Reliabel 

Ketersediaan Pelayanan Kampus (X2) 0,854 7 Reliabel 

Keamanan Pelayanan Kampus (X3) 0,854 7 Reliabel 

Pernyataan Kepuasan Mahasiswa 0,832 7 Reliabel 

Hasil SPSS uji reliabilitas 7 item pernyataan dari setiap variabel yang memiliki koefisien 

Cronbach’s Alpha > 0,60 maka data tersebut dinyatakan reliabel : 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 197 

a. Hasil uji reliabilitas 7 item pernyataan dari  variabel Kenyamanan Pelayanan Kampus 

adalah 0,841> 0,60. Dapat disimpulkan hasil analisis 7 item pernyataan  dinyatakan 

reliabel atau memiliki kriteria sangat baik. 

b. Hasil uji reliabilitas 7 item pernyataan dari  variabel Ketersediaan Pelayanan Kampus 

adalah 0,854> 0,60. Dapat disimpulkan hasil analisis 7 item pernyataan dinyatakan 

reliabel atau memiliki kriteria sangat baik.  

c. Hasil uji reliabilitas 7 item pernyataan dari  variabel Keamanan Pelayanan Kampus adalah 

0,841> 0,60. Dapat disimpulkan hasil analisis 7 item pernyataan dinyatakan reliabel atau 

memiliki kriteria sangat baik. 

d. Hasil uji reliabilitas 7 item pernyataan dari  variabel Kepuasan Mahasiswa adalah 0,832> 

0,60. Dapat disimpulkan hasil analisis 7 item pernyataan dinyatakan reliabel atau 

memiliki kriteria sangat baik. 

 

D. Uji Normalitas 

 
Gambar 2. Hasil Output Uji Normalitas 

Hasil uji Kolmonogorov-Sminov dalam penilitian ini adalah 0,657 yang memiliki taraf 

signifikan 0,781. Karena hasil uji Kolmogorov – Smirnov memiliki taraf signifikan lebih besar 

dari 0,05 maka distribusi data dalam kategori normal, dan layak untuk digunakan dalam analisis 

regresi. 

 

E. Uji Multikolinearitas 

 
Gambar 3. Hasil Output Uji Multikolinearitas 

Pada uji Multikolinearitas dapat dianalisis dengan melihat kolinearitas antara tolerance yang 

harus > 0,05 yang berarti tidak terjadi kemultikolinearitas dan berlaku sebaliknya lalu nilai VIF 
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< 20 dan berlaku sebaliknya, yang angka 20 disini didapat dari 1 dibagi dari dimana yang dipakai 

pada penelitian ini bernilai 0,05. 

Nilai tolerance dari X1 yang bernilai 0,551 dan nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 

yang berarti variabel kenyamanan pelayanan kampus tidak terjadi multikolinearitas. Lalu nilai 

tolerance dari variabel X2 yang bernilai 0,457 dan nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 

yang artinya variabel ketersediaan pelayanan kampus tidak terjadi multikolinearitas. Lalu nilai 

tolerance variabel X3 yang bernilai 0,570 dan nilai tersebut bernilai lebih besar dari 0,05 yang 

artinya tidak terjadi multikolinearitas dari variabel keamanan pelayanan kampus. 

Lalu dilihat dari nilai VIF nya, variabel X1 bernilai 1,815 dan nilai tersebut jauh lebih kecil 

dari 20 yang berarti variabel kenyamanan pelayanan kampus tidak terjadi multikolinearitas. Nilai 

VIF variabel X2 adalah 2,189 dan nilai tersebut lebih kecil dari bada 20 yang berarti variabel 

ketersediaan pelayanan kampus tidak mengalami multikolinearitas. Dan terakhir, nilai VIF dari 

variabel X3 bernilai 1,754 yang nilainya lebih kecil daripada 20 lalu berarti bahwa variabel 

keamanan kampus tidak mengalami multikolinearitas. 

Selain melihat tolerance dan VIF, untuk menganalisa uji multikolinearitas juga harus 

menganalisis R hitung dari setiap hubungan variabel. Koefisien korelasi dari X3 terhadap X1 dan 

X2 bernilai -0,200 dan -0,452. Besaran ini bernilai jauh lebih kecil daripada 0,6 yang artinya 

variabel pada hubungan antara variabel X3 dengan X1 dan X2 tidah terjadi multikolinearitas. Lalu 

nilai koefisien korelasi dari hubungan X1 dengan X3 dan X2 bernilai -0,200 dan -0,480, nilai ini 

terpaut lebih kecil daripada 0,6 maka hubungan antar variabel ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Terakhir, hubungan nilai koefisien korelasi X2 dengan X3 dan X1 yang bernilai -0,452 dan -0,480 

yang nilai ini lebih kecil daripada 0,6, makadari itu dapat disimpulkan hubungan antara variabel 

X2 dengan X3 dan X1 tidak terjadi multikolinearitas. 

 

F. Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 4. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

 

Analisis Heteroskedastisitas dari hasil output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z 

prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai 

residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil). Dari hasil 

output software SPSS, didapatkan titik-titik menyebar dibawah serta di atas sumbu Y, dan 

membentuk pola yang tidak jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi 

masalah Heteroskedastisitas. 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 199 

G. Uji T Hitung (Uji Parsial) 

 
Gambar 5. Hasil Output Uji T Hitung 

 

Berdasarkan hasil uji t menggunakan aplikasi SPSS : 

a. Nilai t hitung untuk kenyamanan pelayanan kampus adalah 2,511 dimana hasil tersebut 

lebih besar dari t tabel 1,6586. Sehingga dapat disimpulakan bahwa H1 diterima, artinya 

“Kenyamanan Pelayanan Kampus (X1) berpengaruh terhadap Kepuasan Mahasiwa 

(Y)”. 

b. Nilai t hitung untuk ketersediaan pelayanan kampus adalah 2,457 dimana hasil tersebut 

lebih besar dari t tabel 1,6586. Sehingga dapat disimpulakan bahwa H1 diterima, artinya 

“Ketersediaan Pelayanan Kampus (X2) berpengaruh terhadap Kepuasan Mahasiwa 

(Y)”. 

c. Nilai t hitung untuk keamanan pelayanan kampus adalah 3,015 dimana hasil tersebut 

lebih besar dari t tabel 1,6586. Sehingga dapat disimpulakan bahwa H1 diterima, artinya 

“Keamanan Pelayanan Kampus (X3) berpengaruh terhadap Kepuasan Mahasiwa (Y)”. 

 

H. Uji F Hitung (Uji Serentak) 

 
Gambar 6. Hasil Output Uji F Hitung 

 

Pada uji F ini dapat dilihat F tabel diperoleh 2,69 untuk v1 = 3 dan v2 = 112. Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS diperoleh F hitung 29,844 dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel. Artinya 

untuk variabel bebas yaitu kenyamanan pelayanan kampus (X1), ketersediaan pelayanan kampus 

(X2), dan keamanan pelayanan kampus (X3) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat yaitu kepuasan mahasiswa (Y). 

 

I. Koefisien Determinasi 

 
Gambar 7. Hasil Output Koefisien Determinasi 

 

R Square bernilai 0,444 atau sama dengan 44,4% yang angka tersebut berasal dari hasil 

pengkuadratan nilai R yaitu 0,6672 dan hasilnya adalah 0,444. Nilai ini berarti bahwa hal yang 

mempengaruhi kepuasan mahasiswa atau variable dependen pada penelitian dapat dijelaskan 

oleh factor variable independen yaitu varibel kenyamanan pelayanan kampus (X1), ketersediaan 
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pelayanan kampus (X2), dan variabel keamanan pelayanan kampus (X3 ) sebesar 44,4%. Lalu 

sisa dari 44,4% ini adalah 55,6% yang berasal dari 100% - 44,4% dapat dijelaskan oleh variable 

lain diluar model regresi ini. 

Pada koefisien determinasi, hanya dapat dianalisis bila ia bernilai 0 sampai 1. Bila nilai 

koefisien determinasi mendekati angka 1 maka pengaruh antar variable semakin kuat. Tertapi bila 

nilai koefisien determinasi lebih mendekati 0, maka pengaruh antar variable semakin rendah. 

Untuk nilai koefisien determinasi (R Square) kurang dari 0 atau minus, maka tidak ada pengaruh 

antara variable bebas (X) dan variable terikat (Y). 

J. Regresi Linier 

 
Gambar 8. Hasil Output Regresi Linier 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan garis regresi : 

Y = 4,234 + 0,243 X1 + 0,245 X2 + 0,295 X3 + e 

Dari persamaan diatas, 4,234 merupakan nilai konstanta positif yang menunjukkan bahwa 

pengaruh positif variable independen yaitu varibel kenyamanan pelayanan kampus (X1), 

ketersediaan pelayanan kampus (X2), dan variabel keamanan pelayanan kampus (X3 ). Nilai 

variabel independen adalah 0 maka kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan kampus nilainya 

4,234. 

Lalu nilai koefisien regresi variabel kenyamanan pelayanan kampus terhadap variabel 

kepuasan mahasiswa merupakan 0,243. Nilai itu berarti jika kenyamanan pelayanan kampus 

mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan mahasiswa akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,243 atau 24,3% koefisien bernilai positif artinya hubungan antara kenyamanan 

pelayanan kampus bernilai positif terhadap kepuasan mahasiswa. Maka bila terjadi kenaikan dari 

kenyamnan kampus maka akan mengakibatkan kenaikan pada rasa kepuasan mahasiswa. 

Selanjutnya adalah nilai 0,245 yang merupakan nilai koefisien dari vaiabel ketersediaan 

pelayanan kampus terhadap variable kepuasan mahasiswa. Disini nilai 0,245 berarti jika 

ketersediaan pelayanan kampus mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan mahasiswa 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,245 atau 24,5% dan nilai koefisien tersebut bernilai 

positif yang artinya antara ketersediaan pelayanan kampus dan kepuasan mahasiswa 

berhubungan secara positif. Bila ketersediaan pelayanan kampus mengalami kenaikan maka 

kepuasan mahasiswa akan mengalami kenaikan juga. 

Dan untuk koefisien determinasi dimana R Square bernilai 0,444 atau sama dengan 44,4% 

yang angka tersebut berasal dari hasil pengkuadratan nilai R yaitu 0,6672 dan hasilnya adalah 

0,444. Nilai ini berarti bahwa hal yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa atau variable 

dependen pada penelitian dapat dijelaskan oleh factor variable independen yaitu varibel 

kenyamanan pelayanan kampus (X1), ketersediaan pelayanan kampus (X2), dan variabel 

keamanan pelayanan kampus (X3 ) sebesar 44,4%. Lalu sisa dari 44,4% ini adalah 55,6% yang 

berasal dari 100% - 44,4% dapat dijelaskan oleh variable lain diluar model regresi ini. 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 201 

4. Simpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Kenyamanan pelayanan kampus UPNVJ  berpengaruh signifikan terhadap  kepuasan  

mahasiswa Teknik Industri. Berarti peningkatan kenyamanan pelayanan kampus yang 

dilakukan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam  menempuh studi di 

UPNVJ. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil thitung (2,511) > ttabel (1,6586). Hasil regresi 

linier, nilai koefisien regresi variabel kenyamanan pelayanan kampus terhadap variabel 

kepuasan mahasiswa merupakan 0,243. Yang berarti jika kenyamanan pelayanan kampus 

mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan mahasiswa akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,243 atau 24,3% koefisien bernilai positif artinya hubungan antara 

kenyamanan pelayanan kampus bernilai positif terhadap kepuasan mahasiswa. 

2. Ketersediaan pelayanan kampus UPNVJ berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa Teknik Industri. Berarti peningkatan ketersedian pelayanan kampus yang 

dilakukan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menempuh studi di 

UPNVJ. Hal ini dapat dibuktikan hasil thitung (2,457)  >  ttabel (1,6586). Hasil regresi linier, 

nilai koefisien regresi variabel ketersediaan pelayanan kampus terhadap variabel 

kepuasan mahasiswa merupakan 0,245. Yang berarti jika ketersediaan pelayanan kampus 

mengalami kenaikan satu satuan, maka kepuasan mahasiswa akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,245 atau 24,5% koefisien bernilai positif artinya hubungan antara 

ketersediaan pelayanan kampus bernilai positif terhadap kepuasan mahasiswa.  

3. Keamanan pelayanan kampus UPNVJ berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

mahasiswa Teknik Industri. Berarti peningkatan keamanan pelayanan kampus yang 

dilakukan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa dalam menempuh studi di 

UPNVJ. Hal ini dapat dibuktikan hasil thitung (3,015) > ttabel (1,6586). Hasil regresi linier, 

nilai koefisien regresi variabel keamanan pelayanan kampus terhadap variabel kepuasan 

mahasiswa merupakan 0,295. Yang berarti jika keamanan pelayanan kampus mengalami 

kenaikan satu satuan, maka kepuasan mahasiswa akan mengalami peningkatan 0,295 atau 

29,5% koefisien bernilai positif artinya hubungan antara keamanan pelayanan kampus 

bernilai positif terhadap kepuasan mahasiswa.  

4. Dari 3 variabel yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa UPNVJ, variabel yang 

paling dominan adalah variabel Keamanan Pelayanan Kampus berdasarkan hasil 

uji t. Variabel Keamanan Pelayanan Kampus mempunyai nilai thitung (3,015) >  ttabel 

(1,6586) paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya, dengan signifikan 

yang disyaratkan. 
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ABSTRAK 

Industri konveksi sebagai salah satu industri yang dibutuhkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 

sandang memiliki peluang dan persaingan pasar yang relatif besar. Begitu pula halnya pada industri 

konveksi Scout Shop di Cibubur. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-

faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta menyusun strategi yang tepat 

dalam upaya pengembangan konveksi. Dalam mengidentifikasi hal tersebut, terdapat beberapa tahapan 

yang perlu dilakukan diantaranya: mengidentifikasi faktor SWOT pada kondisi obyek, menentukan skala 

prioritas tiap strategi dengan Analytical Hierarchy Process, serta merancang kebijakan strategi 

pengembangan usaha Konveksi Scout Shop, Cibubur. Dengan berbagai strategi dalam SWOT, hasil 

penelitian menunjukan bahwa kondisi UKM Scout Shop saat ini lebih kearah  posisi strenghts dan 

opportunities (SO), sehingga dalam mengembangkan usaha konveksi Scout Shop, perusahaan perlu 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan 

diantaranya: diversivikasi, peningkatan mutu, melakukan produksi dalam kapasitas yang lebih besar, serta 

peningkatan pemasaran. 

 

Kata Kunci : AHP, Diversivikasi, Industri Konveksi, SWOT. 

1. Pendahuluan 

Usaha kecil dan rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap 

tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga 

(Kuncoro, 2000). Perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal 

maupun eksternal perusahaan. Menurut Tulus (2002) dan Afifah (2012), salah satu faktor internal 

yang cukup berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha dalam UKM yaitu modal 

untuk investasi dan modal kerja. Kesulitan memperoleh modal merupakan masalah klasik yang 

masih menghantui UKM di Indonesia selama ini. Di samping masalah yang sering timbul pada 

UKM adalah masalah pemasaran dan inovasi produk. Pemilik UKM kurang aktif dalam 

menembus dan mencari pasar, baik pasar lokal maupun pasar luar, hal ini disebabkan kurang 

adanya keberanian dan motivasi untuk mencari langkah-langkah baru dalam menembus pasar dan 

adanya pendidikan yang kurang pada pemilik usaha atau UKM dan likuiditas keuangan yang tidak 

terjaga dengan baik, serta cara perolehan bahan baku dan sebagainnya. 

Scout Shop merupakan salah satu usaha kecil dan rumah tangga yang bergerak dibidang 

konveksi. Suatu usaha yang berada di Cibubur, Ciracas ini memproduksi sandang sekaligus 

melakukan pemasaran atau penjualan produk. Produk unggulan industri kecil ini adalah kaos, 

pakaian luar, jaket, dan lain-lain. Industri pembuatan pakaian ini biasanya dilakukan dengan 

sistem usaha perseorangan dan dalam pembuatannya dilakukan secara kekeluargaan. Setiap 

pengrajin atau konveksi yang membuat pakaian ini memiliki kemudahan dalam mendapatkan 

bahan baku utama, bahan penolong dan mesin pendukung yang relatif sederhana, serta 

tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam memproses produksi pakaian  dan 

celana.  Hal ini menjadikan persaingan antar industri kecil yang satu dengan yang lainnya semakin 

mailto:1
mailto:nabilafinka@gmail.com2
mailto:1
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ketat, dimana hanya perusahaan yang memiliki strategi usaha yang baik serta dapat mengevaluasi 

kelebihan dan kelemahan perusahaan lah yang dapat bertahan. 

 

Gambar 1. UKM Scout Shop, Cibubur, Jaksel 

Sumber : Pengamatan Langsung, 2017 

 

Saat ini pertumbuhan UKM di Indonesia sekitar 3.7% pada tahun 2013 termasuk 

pertumbuhan UKM Konveksi yang terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, suatu usaha tak 

jarang dihadapi oleh berbagai tangtangan yang harus di hadapi dalam  usahanya. Konveksi Scout 

Shop yang di didirikan oleh Kurniawan pemuda asal bandung ini mendirikan konveksinya sendiri 

pada tahun 2010. Berawal dari seringnya tawaran yang dia dapat untuk membuat berbagai macam 

pakaian membuatnya memberanikan diri untuk membuat konveksinya sendiri. Permasalahan 

yang perlu diwaspadai dalam usahanya saat ini ialah persaingan yang terus meningkat dan 

loyalitas pekerja menjadi isu serius bagi usahanya. 

Analisis SWOT adalah alat yang umum digunakan untuk menganalisis lingkungan 

eksternal dan internal secara bersamaan untuk memperoleh pendekatan sistematis dan dukungan 

untuk situasi keputusan. Faktor Eksternal dan Internal memiliki hubungan yang dekat untuk 

menemukan strategi pengembangan usaha. AHP adalah teknik pengambilan keputusan 

multikriteria yang dapat membantu mengekspresikan operasi keputusan umum dengan 

menguraikan masalah rumit menjadi struktur hirarkis tujuan, kriteria dan alternatif multilevel. 

AHP digunakan untuk menentukan prioritas relatif pada skala absolut dari kedua perbandingan 

berpasangan diskrit dan kontinyu dalam struktur hirarkis bertingkat. 

Pada Penelitian ini terdapat beberapa tahap, diantaranya: Tahap pertama adalah 

mengidentifikasi faktor-faktor (SWOT) pada kondisi di UKM Scout Shop, tahap kedua adalah 

mengukur tingkat pentingnya dari setiap strategi SWOT dengan menggunakan Analytical 

Hierarchy Process (AHP), tahap ketiga adalah merancang kebijakan strategi pengembangan yang 

dibutuhkan pada UKM Scout Shop. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman usaha konveksi “Scout Shop” serta mengkaji alternatif strategi 

pengembangan usaha konveksi yang memberikan dampak positif dari sisi ekonomi dan ketahanan 

menghadapi persaingan usaha.  

2. Metode 

Dalam melakukan penelitian, kami menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yang dilakukan adalah melalui observasi, wawancara, 

kuesioner, dan studi kasus untuk menggambarkan objek penelitian secara langsung. Langkah-

langkah dalam penelitian ini harus melalui tahapan secara sistematis yang dibagi menjadi 2, yaitu 

tahapan metode SWOT dan metode AHP.  

Berikut merupakan langkah-langkah penelitian dengan metode SWOT:  

1. Mengumpulkan dan menganalisa seluruh data yang didapat langsung dari Industri 

Konveksi Scout Shop yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti meliputi 
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gambaran umum atau profil perusahaan, pengelolaan perusahaan, fasilitas, pelayanan, 

pemasaran, sumber daya yang dimiliki serta data pendukung lainnya. 

2. Menganalisa data dengan membandingkan faktor internal (strengths dan weaknesses) 

dengan faktor eksternal (opportunities dan threats) dengan  memanfaatkan  model  yang  

digunakan  sebagai perumusan strategi yakni  matriks  SWOT yang terdiri  dari  matriks  

IFAS dan  matriks  EFAS. 

3. Mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha 

industri konveksi Scout Shop dengan menggunakan analisis SWOT. 

4. Membuat pembahasan dan simpulan. 

Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan variabel-variabel faktor eksternal dan internal 

dari Industri Konveksi. 
Tabel 1. Variabel Faktor Eksternal dan Internal 

Sumber : Data Pengamatan dan Studi Literatur, 2017 

Strengths / Kekuatan Sumber 

1 Mutu / Kualitas Produk Terjamin (S1) 

S. Marti'ah, 2016: 

Journal of 

Applied Business 

and Economics 

2 
Produk yang dijual bervariasi dan banyak pilihan untuk 

konsumen (S2) 

3 Pengalaman Berwirausaha pemilik tinggi (S3) 

4 Kapasitas Produksi Cukup Besar (S4) 

5 Loyalitas Karyawan Tinggi (S5) 

Weaknesses / Kelemahan Sumber 

6 Manajemen Perusahaan masih bersifat kekeluargaan (W1) 

S. Martiah, 2016 

dan Nurulia 

Azizah, 2014 

7 Kurangnya promosi produk (W2) 

8 Tenaga pemasaran belum begitu optimal (W3) 

9 Modal Usaha Terbatas (Keterbatasan Modal) (W4) 

10 Belum memiliki surat perijinan usaha (W5) 

Opportunities / Peluang Sumber 

11 Peluang pasar yang cukup tinggi (pemasaran yang luas) (O1) 

Nurulia Azizah, 

2014: EDAJ 3 

12 Sumber Bahan Baku yang mudah di dapat (O2) 

13 Meningkatnya daya beli konsumen (O3) 

14 
Meningkatnya keuntungan dari hasil produk yang berkualitas 

(O4) 

15 
Banyaknya langganan konsumen terhadap produk yang dijual 

(O5) 

Threats / Ancaman Sumber 

16 
Adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri 

(T1) S. Martiah, 2016 

dan Nurulia 

Azizah, 2014 

17 Kondisi Perekonomian yang tidak stabil (T2) 

18 Banyak pesaing mempunyai sumber daya besar (T3) 

19 Persaingan Merebut Pasar semakin ketat (T4) 

 

Setelah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dengan metode SWOT. Selanjutnya, 

diperlukan identifikasi prioritas dari berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan usaha Scout Shop dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Pembentukan hirarki atau alternatif dari masing-masing faktor internal dan eksternal yang 

memungkinkan digunakan untuk mengembangkan usaha Scout Shop. 
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2. Pembobotan Kriteria, yang mana dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan 

dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya (dengan 

bantuan tabel skala penilaian perbandingan berpasangan). 

3. Perhitungan bobot kriteria serta perhitungan alternatif. 

4. Penentuan solusi prioritas. 

5. Simpulan dan saran. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam melakukan perhitungan, kami mengambil data dari 8 orang pekerja pada IKM 

Konveksi Scout Shop di Cibubur. Pengambilan data dilakukan dengan 2 metode yaitu: Metode 

Langsung dengan wawancara serta observasi, serta Metode Kuesioner. Setelah tahap identifikasi 

dan pengumpulan faktor SWOT selesai, sulanjutnya untuk  mengukur tingkat prioritas setiap 

faktor SWOT dilakukan dengan AHP. Hasil SWOT dan AHP digunakan sebagai usulan 

rancangan strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan IKM “Scout Shop” di Cibubur. 

Melalui beberapa indikator Strenghts, Weaknesses, Oportunities, serta Threats yang kami 

dapatkan, telah kami rangkum beberapa strategi yang dapat dipakai untuk pengembangan usaha 

IKM Konveksi Scout Shop di Cibubur, penjabaran melalui tabel, sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Strategi SWOT. 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

  KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses) 

 1. Mutu / Kualitas 

Produk Terjamin 

(S1) 

1. Manajemen Perusahaan 

masih bersifat 

kekeluargaan (W1) 

FAKTOR INTERNAL / 

FAKTOR EKSTERNAL 
2. Produk yang dijual 

bervariasi dan 

banyak pilihan untuk 

konsumen (S2) 

2. Kurangnya promosi 

produk (W2) 

 3. Pengalaman 

Berwirausaha 

pemilik tinggi (S3) 

3. Tenaga pemasaran belum 

begitu optimal (W3) 

 4. Kapasitas Produksi 

Cukup Besar (S4) 

4. Modal Usaha Terbatas 

(Keterbatasan Modal) 

(W4) 

 5. Loyalitas Karyawan 

Tinggi (S5) 

5. Belum memiliki surat 

perijinan usaha (W5) 

PELUANG (Opportunities) STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

1. Peluang pasar yang 

cukup tinggi 

(pemasaran yang luas) 

(O1) 

1. Diversivikasi dan inovasi 

produk dengan 

memanfaatkan trend model 

yang ada di masyarakat (S2, 

S4, O1,O2) 

  

1. Memperluas pangsa pasar di 

kota-kota besar Indonesia dengan 

memanfaatkan media promosi 

(W2,W3,O2, O4)  

 

2. Sumber Bahan Baku 

yang mudah di dapat 

(O2) 

2. Menjaga mutu produk yang 

di produksi dengan bahan 

baku sampai dengan menjadi 

barang jadi (S1, S3, S5, O1, 

O3,O4,O5) 

 

2. Menjaga hubungan baik dengan 

pelangan dan pemasok (W1, W2, 

W3, O2, O4, O5) 

3. Meningkatnya daya 

beli konsumen (O3) 

3.Meningkatkan Kapasitas 

Produksi Produk (S2, S4, O3, 

O4) 
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3. Meningkatnya 

keuntungan dari hasil 

produk yang 

berkualitas (O4) 

4.Meningkatkan pemasaran 

dan promosi (S1, S2, O3, O4, 

O5) 

 

   
 

Tabel 2. Strategi SWOT. (lanjutan) 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

 

FAKTOR INTERNAL / 

FAKTOR EKSTERNAL 

KEKUATAN (Strengths) KELEMAHAN (Weaknesses) 

1. Mutu / Kualitas 

Produk Terjamin 

(S1) 

1. Manajemen Perusahaan 

masih bersifat 

kekeluargaan (W1) 

2. Produk yang dijual 

bervariasi dan 

banyak pilihan untuk 

konsumen (S2) 

2. Kurangnya promosi 

produk (W2) 

3. Pengalaman 

Berwirausaha 

pemilik tinggi (S3) 

3. Tenaga pemasaran belum 

begitu optimal (W3) 

4. Kapasitas Produksi 

Cukup Besar (S4) 

4. Modal Usaha Terbatas 

(Keterbatasan Modal) 

(W4) 

5. Loyalitas Karyawan 

Tinggi (S5) 

5. Belum memiliki surat 

perijinan usaha (W5) 

PELUANG (Opportunities) STRATEGI S-O STRATEGI W-O 

4. Banyaknya langganan 

konsumen terhadap 

produk yang dijual 

(O5) 

  

ANCAMAN (Threats) STRATEGI S-T STRATEGI W-T 

1. Adanya beberapa 

pesaing yang sudah 

terlebih dahulu berdiri 

(T1) 

1. Membeli bahan baku yang 

langsung dari produsen atau 

pabrik sehingga harga produk 

bisa bersaing (S3, S4, T1, T2, 

T3)  

 

1. Meningkatkan mutu manajemen 

konveksi, sehingga menjadi lebih 

profesioanal bisa melalui kursus-

kursus atau diklat (W1, T1, T2, T5)  

2. Kondisi 

Perekonomian yang 

tidak stabil (T2) 

2. Mempertahankan ciri khas 

produk yang unik dan 

pengembangan produk baru 

(S1, S2, S3, S4, S5, T1, T2, 

T3) 

2. Mengembangkan kemitraan 

dengan pemerintah, bank dan 

usaha-usaha lain yang dapat 

mendukung pengembangan usaha 

konveksi ini . (W1, W2, W3, W4, 

T1, T2, T4, T5)  

 
3. Banyak pesaing 

mempunyai sumber 

daya besar (T3) 

  

4. Persaingan Merebut 

Pasar semakin ketat 

(T4) 

  

Untuk memperoleh strategi mana yang tepat dan harus diprioritaskan, maka kita harus 

melakukan analisis SWOT melalui data yang kita dapatkan dari penelitian kuesioner. Berikut 

hasil SWOT yang didapatkan: 
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Gambar 2 Grafik SWOT 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 

 Pada gambar 2 diatas, menunjukkan hasil dari pengolahan SWOT. Pada matrik strategi 

SWOT bobot hasil pengolahan lebih ke arah strengths dan opportunies (SO), maka strategi 

yang digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang agar dapat 

mengembangkan usaha Konveksi Scout Shop, Cibubur. Berdasarkan analisis SWOT, 

diperoleh strategi sebagai berikut: 

1. Diversivikasi dan inovasi produk dengan memanfaatkan trend model yang ada di 

masyarakat. (S2, S4, O1, O2). 

2. Menjaga Mutu Produk yang diproduksi dengan bahan baku sampai dengan menjadi barang 

jadi (S1, S3, S5, O1, O3,O4,O5). 

3. Melakukan produksi dalam kapasitas yang lebih besar agar konsumen dapat terpenuhi 

kebutuhannya. (S4, O3, O5) 

4. Melakukan promosi dan meningkatkan pemasaran melalui website atau pun berbasis 

online. (S3, S5, O3, O5).  
Tabel 4 Faktor Internal SWOT (Strenght dan Weaknesses) Hasil AHP 

Pada tabel 4 diatas, menunjukkan tingkat prioritas SWOT Faktor Internal dari hasil 

pengolahan AHP. Pada strenght menunjukan kekuatan yang menjadi prioritas utama untuk 

dipertahankan dan dikembangkan adalah Mutu / Kualitas Produk Terjamin (S1), Produk yang 

dijual bervariasi dan banyak pilihan untuk konsumen (S2), Pengalaman berwirausaha pemilik 

tinggi (S3), Kapasitas Produksi Cukup Besar (S4), dan Loyalitas Karyawan Tinggi (S5). 

Berdasarkan hasil AHP, prioritas kekuatan yang didapatkan adalah S1, S2, dan S4. Dalam 

penjualan suatu produk, kualitas/ mutu merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan 

dijadikan standar bagi konsumen dalam pemakaian suatu produk. Pada UKM Scout Shop, kualitas 

produk merupakan hal yang selalu dijaga dan dipertahankan dalam menjaga citra baik perusahaan. 

Keanekaragaman / variasi dari produk yang dihasilkan juga dapat menciptakan banyak pilihan 

bagi konsumen sehingga akan menarik minat konsumen untuk membeli produk berdasarkan 

seleranya. Selain itu, dengan menambah kapasitas produksi juga dapat menghemat biaya produksi 

sehingga perusahaan akan meminimumkan pengeluaran produksi serta berdampak pada 

penambahan laba produksi. 

Pada weaknesses menunjukkan kelemahan prioritas utama yang perlu diperbaiki, yaitu 

manajemen perusahaan masih bersifat kekeluargaan (W1), Kurangnya promosi produk (W2), 

Tenaga Pemasaran belum begitu optimal (W3), Modal Usaha Terbatas (W4), dan Belum memiliki 

surat perijinan usaha (W5). Dari hasil AHP weaknesses, terlihat bahwa kelemahan utama yang 

terdapat dalam UKM Scout Shop yaitu pemasaran yang belum optimal (W3). Pemasaran adalah 

-2

-1

0

1

2

-2 -1 0 1 2

Hasil Analisis
SWOT

Strenghts

Weaknesses

No Faktor SWOT Bobot  Rangking  No Faktor SWOT Bobot  Rangking 

1 Strengths 

/ 

Kekuatan 

S1 0,23 1 1 

Weaknesses 

/ 

Kelemahan 

W1 0,16 5 

2 S2 0,21 2 2 W2 0,20 3 

3 S3 0,18 3 3 W3 0,25 1 

4 S4 0,2 4 4 W4 0,17 4 

5 S5 0,18 5 5 W5 0,22 2 
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suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

promosi dan mendistribusikan barang- barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai 

pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Di UKM Konveksi Scout Shop pemasaran masih dilakukan 

secara konvensional, padahal lebih baik jika pemasaran dilakukan dengan cara yang lebih mudah 

dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. 

 

Tabel 5 Faktor Eksternal SWOT (Opportunities dan Threats) Hasil AHP 

Pada opportunities, menunjukan peluang prioritas utama yang perlu dikembangkan 

diantaranya Peluang pasar yang cukup tinggi (O1), Sumber Bahan Baku yang mudah didapat 

(O2), Meningkatnya daya beli konsumen (O3), meningkatnya keuntungan dari hasil produk yang 

berkualitas (O4), dan Banyaknya langganan konsumen terhadap produk yang dijual (O5). Dari 

hasil AHP opportunities, peluang yang tersedia dalam upaya pengembangan produk adalah 

tingginya peluang pasar. Kebutuhan akan sandang tidak akan pernah habis dikalangan konsumen. 

Pemanfaatan peluang pasar yang tinggi diharapkan mampu menggerakan perusahaan dalam hal 

pemasaran ke sektor penjualan baik skala kecil maupun skala besar. 

 Pada threats, menunjukkan ancaman prioritas utama yang perlu diwaspadai dan 

diperbaiki adalah adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri (T1), Kondisi 

perekonomian yang tidak stabil (T2), Banyak pesaing mempunyai sumber daya besar (T3), dan 

Persaingan merebut pasar semakin ketat (T4). Dari hasil perhitungan AHP, terdapat ancaman 

utama yang perlu diwaspadai yaitu, banyak pesaing yang mempunyai sumber daya besar (T3). 

Persaingan dalam suatu usaha perlu diwaspadai dengan beberapa strategi. Serta, dalam 

menghadapai ancaman, perusahaan harus memiliki karakteristik baik dari segi strategi pemasaran, 

produksi produk, dan lain sebagainya. 

4. Simpulan 

Strategi pengembangan usaha konveksi Scout Shop yang dikembangkan dapat menjadi 

masukan strategi yang mengarah pada dampak positif terhadap kemajuan perusahaan. Pada UKM 

Scout Shop, berdasarkan analisa SWOT, saat ini kondisi UKM Scout Shop lebih kearah pada 

posisi strenghts dan opportunities (SO). Kekuatan dan peluang menjadi hal utama yang dimiliki 

serta dipertahankan dan dikembangkan salah satu masukan strategi adalah dengan: diversivikasi 

dan inovasi produk dengan memanfaatkan trend model yang ada di masyarakat, menjaga mutu 

produk yang diproduksi dengan bahan baku sampai dengan menjadi barang jadi, melakukan 

produksi dalam kapasitas yang lebih besar agar konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya, 

melakukan promosi dan meningkatkan pemasaran produk pada seluruh peluang pasar  

Faktor-faktor SWOT yang menjadi prioritas utama untuk dipertahan, dikembangkan, 

diperbaiki, dan diwaspadai adalah: Strenghts→ Mutu / Kualitas Produk Terjamin, Produk yang 

dijual bervariasi dan banyak pilihan untuk konsumen , dan Kapasitas Produksi Cukup Besar. 

Weaknesses→ Tenaga Pemasaran belum begitu optimal, belum memiliki surat perijinan usaha, 

serta kurangnya promosi produk. Opportinities→ Peluang pasar yang cukup tinggi, 

Meningkatnya daya beli konsumen, dan Banyaknya langganan konsumen terhadap produk yang 

No Faktor SWOT Bobot  Rangking  No Faktor SWOT Bobot  Rangking 

1 

Opportuni

ties/ 

Peluang 

O1 0,16 1 1 
Weaknesses 

/ 

Kelemahan 

W1 0,16 5 

2 O2 0,20 4 2 W2 0,20 3 

3 O3 0,25 2 3 W3 0,25 1 

4 O4 0,17 5 4 W4 0,17 4 

5 O5 0,22 3      
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dijual. Threats→ Banyak pesaing mempunyai sumber daya besar, adanya beberapa pesaing yang 

sudah terlebih dahulu berdiri, serta kondisi perekonomian yang tidak stabil. 

Pada penelitian ini strategi pengembangan usaha yang dihasilkan belum maksimal. Oleh 

sebab itu, diharapkan penulis untuk menambahkan strategi secara lebih spesifik dan dapat 

mewakili seluruh gagasan dari setiap faktor SWOT yang dihitung. Selanjutnya, pada strategi yang 

dihasilkan kedepanya harus terdapat perbandingan kondisi real pada obyek yang diamati terhadap 

obyek lainya yang masih sama ruang lingkup. 
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ABSTRAK 

Kemplang panggang merupakan salah satu makanan khas kota Palembang yang cukup terkenal dan 

banyak diminati masyarakat. Pada home industri Kampung kemplang panggang Jalan Pipareja 

Kemuning Palembang, banyak pondokan pengrajin dan penjual kemplang panggang yang menjadikan 

produk kemplang ini sebagai mata pencaharian utama. Kemplang panggang yang dijual terdiri atas dua 

jenis yaitu kemplang tunu dan kemplang lidah badak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengoptimalkan keuntungan dalam produksi kemplang panggang di Kampung Kemplang Panggang 

Palembang. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal diperlukan formula yang tepat melalui 

perencanaan produksi dengan linear programming. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

linear programming adalah metode simpleks yang berfungsi untuk mencari solusi optimum. 

Berdasarkan hasil analisa linear programming terhadap jumlah produksi kemplang panggang diperoleh 

formula keuntungan optimal Z = 150.000X1 + 185.000X2. Dari perhitungan metode simpleks dapat 

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan keuntungan penjualan sebesar Rp. 617.550 jika produksi pada 

kemplang panggang terhadap jenis kemplang lidah badak (X2) ditingkatkan sebanyak 3 kali dari jumlah 

produksi sebelumnya. Adapun selisih antara keuntungan sebelum dan setelah optimasi sebesar Rp. 

282.550. 

 

Kata Kunci : Kemplang Panggang, Linear Programming, Metode Simpleks, Optimasi Keuntungan 

 

1. Pendahuluan 

Palembang memiliki banyak kuliner khas yang unik dan  sangat beraneka ragam. Bukan 

hanya pempek yang jadi kuliner terkenal di Palembang, namun ada juga kemplang. Tak sedikit 

permintaan kemplang datang dari masyarakat di Pulau Jawa hingga Batam. Makanan ini biasanya 

diburu oleh warga Palembang untuk dijadikan sebagai lauk untuk makan dan bisa dimakan 

sebagai kudapan. Jenis kemplang sendiri ada beraneka ragam, salah satu jenis kemplang yang 

cukup diminati masyarakat yaitu kemplang panggang. Meski diklaim makanan khas Kota 

Palembang, namun nyatanya makanan ini dibuat di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir 

dan Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari manapun asalnya, 

kemplangpanggang sangat familiar di lidah masyarakat Palembang. Bahkan terkenal hingga 

tingkat nasional. Seperti di kampung kemplang, di jalan Pipa Reja Kelurahan Pipa Reja 

Kecamatan Kemuning Palembang, Sumatera Selatan. Pada kawasan ini banyak pondokan yang 

menjual kemplang panggang khas Palembang. Bahkan, para pembeli bisa melihat proses 

pemanggangan kemplang mentah menjadi matang 

Makanan yang berbahan ikan sungai inipun tidak hanya diminati turis lokal, namun juga 

disukai banyak turis mancanegara yang bertandang ke Palembang.Bahan baku utama pembuatan 

kemplang panggangadalah daging ikan sungai yang telah digiling dan beberapa bahan tambahan 

seperti tepung tapioka,air,  garam dan gula.  

Umumnya pembuat kemplang panggang adalah ibu rumah tangga atau tenaga kerja 

perempuan, produsen kemplang panggang mayoritas adalah masyarakat asli Palembang. 

Diperlukan teknik khusus dalam memproduksi kemplang panggang, sehingga tidak semua orang 

dapat berhasil memproduksi kemplang panggang. Walaupun pembuatan kemplang panggang 

dapat dilakukan hanya menggunakan peralatan dapur sederhana sehingga investasi yang 

diperlukan untuk memproduksi kemplang panggang tidak memerlukan biaya yang tinggi.  
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Permintaan pasar terhadap kemplang panggang sangat bervariasi seiring dengan banyaknya 

jenis kemplang yang disebabkan oleh banyaknya industri kemplang panggang berskala rumah 

tangga di Palembang, sehingga daya saing menjadi sangat tinggi. Pada studi kasus home industri 

kampung kemplang panggang kemuning Palembang sendiri memiliki dua jenis kemplang 

panggang yang diproduksi yaitu kemplang tunu dan kemplang lidah badak. Kedua jenis kemplang 

ini memiliki bahan baku pembuatan yang sama, hanya berbeda pada bentuk bundarnya saja.  

Pada studi kasus home industri kampung kemplang panggang di Jalan Pipareja Kemuning 

Palembang, optimasi perencanaan produksi pada kemplang panggang masih kurang optimal, 

dikarenakan banyaknya keterbatasan-keterbatasan seperti modal, pemasaran produk, dan waktu.  

Oleh karena itu, diperlukan formula yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan metode 

linear programming sehingga adanya keseimbangan antara faktor-faktor produksi yang ada 

tentunya dengan manajemen dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang 

perencanaan produksi yang tepat. Melalui optimasi dan perencanaan produksi diharapkan 

kegiatan industri kemplang panggang mencapai sasaran yang diinginkan, dengan hasil yang 

optimal  dimana tidak terjadi kekurangan atau kelebihan produksi akibat pengaruh internal 

maupun eksternal seperti modal, stabilitas harga, stabilitas politik dan ekonomi atau lain 

sebagainya.  

Optimasi produksi kemplang panggang dapat dilakukan dengan linear programming 

metode simpleks untuk mengetahui jumlah produk yang paling optimal dan memaksimalkan 

keuntungan penjual. Pemecahan masalah melalui linear programming metode simpleks, 

diperlukan data yang sesuai sebagai fungsi tujuan dan fungsi batasan. Jumlah keuntungan yang 

diperoleh ditetapkan sebagai fungsi tujuan, sedangkan jumlah bahan baku ditetapkan sebagai 

fungsi batasan.Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model optimasi pengalokasian bahan 

baku dan pemasaran guna meningkatkan keuntungan yang maksimal. 

 

A. Linear Programming 

Menurut Taha (2003), Linear Programming merupakan metode matematik dalam 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti 

memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Linear Programming banyak 

diterapkan dalam masalah ekonomi, indsutri, militerm sosial dan lain-lain. Hasil yang diinginkan 

mungkin ditunjukkan sebagai maksimasi dari beberapa profit, penjualan dan kesejahteraan, atau 

minimisasi pada biaya, waktu dan jarak. Masalah optimasi ini dapat diselesaikan dengan Linear 

Programming. 

Linear programming berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai 

suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala 

linear. Programa Linier merupakan bagian dari Matematika yang khusus diterapkan untuk 

menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan penentuan :  

a) Jumlah variabel-variabel input yang dipakai dalam suatu masalah.  

b) Kombinasi variabel input yang harus disediakan atau kombinasi output yang harus 

dihasilkan.  

c) Jumlah output yang harus dihasilkan untuk mencapai tujuan (objective) tertentu yakni 

untuk mencapai optimalisasi dari suatu masalah, misalnya untuk mencapai profit 

maksimum atau biaya minimum. 

Dalam membangun model dari persoalan linier programming digunakan karakteristik-

karakteristik sebagai berikut :  
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a) Variabel keputusan  

Variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-

keputusan yang akan dibuat. Yang dimaksud disini adalah X1, X2 , X3 , X4, ………..., Xn 

b) Fungsi tujuan  

Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan 

(untuk pendapatan atau keuntungan) atau diminimumkan (untuk ongkos).  

c) Pembatas-pembatas 

Merupakan kendala-kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga 

variabel keputusan secara sembarang. Jadi maksudnya disini nilai dari variabel keputusan 

tersebut dibatasi oleh pembatas (constraint).  

d) Pembatas tanda  

Pembatas tanda adalah pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya 

diasumsikan hanya berharga nonnegatif atau variabel keputusan tersebut boleh berharga 

positif, boleh juga negatif (tidak terbatas dalam tanda). 

Bentuk umum model Linear programming adalah (Lewis, 2008) : 

Maksimumkan (minimumkan)  

Z = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=𝑖  ...........................................  (1) 

Dengan syarat : aijxj(≤, =, ≥) bi, untuk semua i (i = 1,2,...,n) semua xj ≥0 

Keterangan : 

Xj = banyaknya kegiatan j, dimana j = 1,2,....., n yang berarti terdapat n variabel keputusan  

Z = nilai fungsi tujuan 

Cj = sumbangan per unit kegiatan j, untuk masalah  maksimasi cj menunjukkan atau penerimaan 

per unit, sementara dalam kasus minimasi  ia menunjukkan biaya per unit 

bi = jumlah sumberdaya ke i (i = 1,2,....m), berarti terdapat m jenis sumberdaya. 

Xij = banyaknya sumber daya i yang dikonsumsi sumberdaya j. 
Tabel 1. Bentuk umum linear programming 

Sumber/Kegiatan Pemakaian sumber/unit 

1 2 ...........................n 

Kapasitas 

sumber 

1 

2 

. 

. 

m 

a11 a12 .................a1n 

a21 a22 .................a2n 

.......... .................... 

........... ................... 

am1 am2 .................amn 

b1 

b2 

. 

. 

bm 

∆Z/Unit banyak 

kegiatan 

C1C2 ......................Cn 

X1X2 ......................Xn 

 

  (Sumber : lewis, 2008) 

 

Berdasarkan tabel diatas bentuk umum dari model programa linier dapat disusun sebagai berikut: 

1. Fungsi tujuan : untuk mencapai  

Z = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn ..................................... (2) 

2. Himpunan constraint(pembatas-pembatas) : 

a11 x 1 + a 12 x 2 + … + a 1 n x n  b1.............................................  (3) 

a 21 x 1 + a 22 x 2 + … + a 2 n x n b2...............................................  (4) 

a m1 x 1 + a m2 x 2 + … + a m n x n  bm ...............................................  (5) 

x 1 , x 2 , …. , x n 0 .....................................................................  (6) 

dimana :  

c1 x1+ c2 x2+...+ cn xn : fungsi tujuan atau fungsi kriteria yang akan dimaksimasi, dinyatakan 

dengan Z  

c1 , c2 , … , cn  : koefisien ongkos (yang diketahui) 
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 x 1 , x 2 , …. , x n : variabel keputusan atau level aktivitas yang harus dicari  

aij , i = 1, 2, … , m : pembatas ke i  

j = 1, 2, … , n  : koefisien teknologi  

bi   : koefisien ruas kanan  

x 1 , x 2 , …. , x n 0  : pembatas nonnegatip  

 

3. Non-negatif variabel Misalnya 1 ≥ 0 2 ≥ 0 Masalahnya biasanya dinyatakan dalam 

matriks bentuk, dan kemudian menjadi: max { │ ≤ ˄ ≥ 0} Bentuk lain, seperti masalah 

minimisasi, masalah dengan kendala pada bentuk-bentuk alternatif, serta masalah yang 

melibatkan negatif variabel selalu dapat ditulis ulang menjadi masalah setara dalam 

bentuk standar.  

Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam program linear adalah :  

a.  Linearity dan Addivity 

Semua fungsi tujuan dan kendala harus linier. Dengan kata lain, jika suatu kendala melibatkan 

dua variabel keputusan, dalam diagrama dimensi dua akan berupa garis lurus. Begitu juga , suatu 

kendala yang melibatkan tiga variabel  akan menghasilkan suatu bidang datar dan kendala yang 

melibatkan n variabel akan menghasilkan hyperplane (bentuk geometris  yang rata) dalam ruang 

berdimensi n. 

Additif dapat diartikan sebagai tak adanya penyesuaian pada perhitungan variabel kriteria 

karena terjadinya interaksi.addivity Asumsi berarti bahwa nilai tujuan setiap kegiatan tidak saling 

mempengaruhi, atau dalam Linear Programming dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan (Z) 

yang disebabkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian 

nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain.  

b.  Divisibility 

Asumsi ini berarti bahwa nilai solusi yang diperoleh xj, tidak harus bilangan bulat. Ini berarti  

nilai xjdapat berupa nilai pecah. Karena itu variabel keputusan merupakan variabel kontinyu, 

sebagai lawan dari variabel  diskrit atau bilangan bulat. 

a21 x 1 + a 22 x 2 + … + a 2 n x n  b2 .......................... (4) 

c.  Deterministic 

Semua parameter model (cj, aij, dan bi)diasumsikan diketahui konstan. Linear programming 

secara tak langsung mengasumsikan suatu masalah keputusan dalam suatu kerangka statis dimana 

semua parameter diketahui dengan kepastian. Dalam kenyataanya, parameter model jarang 

bersifat deterministik, karena mencerminkan kondisi masa depan maupun sekarang, dan keadaan 

masa depan jarang diketahui secara pasti.  

Menurut Dimyati (2006), Teknik linear programming dapat digunakan dalam 2 cara , yaitu : 

a. Meminimumkan biaya  dalam rangka tetap mendapatkan total penerimaan atau total 

keuntungan sebesar mungkin. Cara ini dikenal dengan istilah program “minimasi atau 

meminimumkan (minimize)”, 

b. Memaksimalkan total penerimaan atau total keuntungan pada kendala sumber daya yang 

terbatas. Cara ini disebut dengan istilah program “memaksimumkan atau maksimisasi 

(maximize)”  

 

B. Metode Simpleks 

Pada tahun 1947 seorang ahli matematik dari Amerika Serikat, George B. Dantzig 

menemukan suatu cara untuk memecahkan persoalan linear programming tersebut dengan suatu 

metode yang disebut “simplex method”. Metode simpleks merupakan salah satu teknik 

penyelesaian dalam program linier yang digunakan  sebagai teknik pengambilan keputusan dalam 

permasalahan yang berhubungan dengan  pengalokasian sumberdaya secara optimal. Metode 

simpleks digunakan untuk mencari nilai optimal  dari program linier yang melibatkan banyak 
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constraint (pembatas) dan banyak variabel (lebih dari dua variabel). Penemuan metode ini 

merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan  sebagai prosedur penyelesaian dari 

setiap program computer.(Nasution dkk, 2016) 

Penyelesaian masalah optimalisasi dengan metode simpleks didasarkan pada teknik 

eliminasi Gauss Jordan. Penentuan solusi optimal dilakukan dengan memeriksa titik ekstrim satu 

persatu dengan cara perhitungan iteratif. Sehingga penentuan solusi optimal dengan simpleks 

dilakukan tahap demi tahap yang disebut dengan iterasi. Iterasi ke-i hanya tergantung dari iterasi 

sebelumnya (i-1). 

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam metode simpleks, diantaranya yaitu: 

1) Iterasi adalah tahapan perhitungan dimana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari 

nilai tabel sebelumnya. 

2) Variabel non basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi nol pada sembarang 

iterasi. Dalam       terminologi umum, jumlah variabel non basis selalu sama dengan 

derajat bebas  dalam sistem persamaan.   

3) Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan nol pada sembarang iterasi. Pada 

solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack (jika fungsi kendala merupakan 

pertidaksamaan ≤ ) atau variabel buatan (jika fungsi kendala 

menggunakan  pertidaksamaan ≥ atau =). Secara umum, jumlah variabel basis selalu 

sama  dengan  jumlah fungsi pembatas (tanpa fungsi non negatif). 

4) Solusi atau nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada 

solusi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas  awal 

yang ada, karena aktivitas belum dilaksanakan. 

5) Variabel slack adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk 

mengkonversikan  pertidaksamaan ≤ menjadi persamaan (=). Penambahan variabel ini 

terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai 

variabel basis. 

6) Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan  dari model matematik kendala untuk 

mengkonversikan  pertidaksamaan ≥ menjadi persamaan (=). Penambahan ini terjadi 

pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai 

variabel basis. 

7) Variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan 

bentuk ≥ atau = untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini 

terjadi pada tahap inisialisasi.Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena 

kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. 

8) Kolom pivot (kolom kerja) adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada 

kolom ini akn menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot (baris kerja). 

9) Baris pivot (baris kerja) adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat 

variabel keluar. 

10) Elemen pivot (elemen kerja) adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan 

baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simpleks 

berikutnya. 

11) Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi 

berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non basis pada setiap iterasi. 

Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. 

12) Variabel keluar adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya 

dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu dari antara variabel basis 

pada setiap iiterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai nol. 
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C. Kemplang Panggang 

Kota Palembang di Sumatera Selatan memiliki banyak camilan yang sering diburu 

masyarakat dan wisatawan. Salah satu yang cukup populer adalah kemplang panggang. 

Kemplang sendiri merupakan makanan ringan jenis kerupuk.  Kemplang merupakan makanan 

ringan yang tentu saja dikenal masyarakat luas, tetapi di Palembang ada kampung yang sepanjang 

jalan menjajakan makanan itu. Orang lebih sering menyebutnya kampung kemplang panggang, 

karena di sepanjang jalan di lokasi itu terdapat pondok-pondok yang menjual makanan ini. Para 

pedagang ini menjual kemplang sambil memanggangnya dan mengemas di tempat sehingga siap 

untuk dijual ke masyarakat yang melintas di kawasan itu. Kemplang-kemplang yang sudah 

dipanggang itu langsung dikemas dalam plastik dan langsung dijual di tempat, sehingga tentu saja 

masih sangat garing. 

Para pedagang itu memanggang kemplang bakar itu sambil menjajakan dagangan mereka, 

karena memang lokasinya berada di pinggir jalan raya.Namun, pemandangan ini hanya dapat 

dilihat di kampung Kemplang yang berada di Jalan Pipareja Kecamatan Kemuning Kota 

Palembang dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Pusat kota setempat.Para pedagang 

kemplang panggag ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses pemanggangan kemplang 

 

 

 

 

 
 

  

 
(A)                                                                    (B) 

Gambar 2. Jenis Kemplang Panggang (A) Kemplang Tunu (B)Kemplang Lidah Badak 

 

Adapun bahan-bahan utama dalam pembuatan kemplang panggang sebagai berikut : 

1. Ikan Giling.  

Ikan yang digunakan adalah ikan berdaging putih seperti ikan tenggiri,gabus,  

belida dan beledang. Ikan lain yang tidak putih dagingnya juga dapat digunakan. 

Pengunaan ikan tidak berdaging putih menghasilkan kerupuk yang berwarna cuklat atau 

keabu-abuan.  

2. Tepung Tapioka.  

Tepung Tapioka yang digunakan adalah yang berwarna putih mengkilat.Tapioka mutu 

rendah, yaitu tepung yang kurang atau tidak mengkilat, lembab atau berbau akan 

menghasilkan kerupuk yang rendah mutunya.  

3. Gula, Garam dan penyedap 

Pada dasarnya pemberian gula dan garam dalam pembuatan kemplang berperan sebagai  

penambah cita rasa dan menambah umur simpan kemplang tunu. Karena kemplang yang 
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dibuat tidak menggunakan pengawet maka digunakan gula dan garam sebagai 

pengawet.(Subekti, 1998) 

Monosodium glutamat (MSG) atau penyedap rasa dapat digunakan sebagai pengganti 

rempah-rempah tetapi jumlah yang digunakan harus sesuai dengan peraturan pemakaian 

yang berlaku. 

4. Air 

Air untuk industri pangan memegang peranan penting karena dapat  mempengaruhi 

kualitas makanan yang diproduksi. Jenis air yang digunakan berbeda-beda tergantung 

jenis bahan yang diolah. Air yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat tidak 

berwarna, tidak berbau, jernih, dan tidak mempunyai rasa. 

 

2. Metode Penelitian 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan 

wawancara serta observasi langsung kepada pengrajin dan penjual kemplang panggang di 

Kampung Kemplang Panggang Jalan Pipareja Kemuning Palembang.Metode Analisis Data yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Linear Programming merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan 

masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. (Dermawan, 2009) 

2. Metode simpleks adalah suatu prosedur matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu 

masalah pemrograman linear yang didasarkan pada proses iterasi. (Dimyati, 2006) 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:  

a) Studi lapangan: yaitu suatu pengumpulan data dengan melakukan suatu penelitian secara 

langsung pada perusahaan, adapun cara yang dilakukan yaitu melalui pengamatan, 

wawancara dan dokumen perusahaan. Sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah jenis produk yang dibuat oleh pengrajin kemplang panggang di Kemuning 

Palembang, harga penjualan, daftar permintaan produk tiap hari, dan keuntungan dari setiap 

produk yang dibuat.  

b) Studi pustaka: yaitu peneliti memperoleh referensi yang dibutuhkan dengan cara membaca 

buku-buku, jurnal-jurnal, dan prosiding-prosiding yang berkaitan dengan topik dan 

masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. 

Sedangkan langkah-langkah untuk membuat model pemrograman linier adalah sebagai berikut 

(Mulyono, 2007) :  

a) Menentukan variabel-variabel dari persoalan, misalnya x1, x2 dan seterusnya;  

b) Menentukan tujuan (maksimasi atau minimasi) yang harus dicapai untuk menentukan 

pemecahan optimum dari semua nilai yang layak dari variabel tersebut; = c  

c) Menentukan batasan-batasan yang harus dikenakan untuk memenuhi batasan sistem yang 

dimodelkan. 

Langkah-langkah penyelesaian metode simpleks adalah sebagai berikut :  

a. Mengubah fungsi tujuan dengan batasan, setelah semua fungsi tujuan diubah maka fungsi 

tujuan diubah menjadi fungsi implisit. Lalu Menyusun persamaan-persamaan ke dalam 

tabel simpleks.  

b. Memilih kolom kunci Dengan memilih kolom yang mempunyai nilai pada garis pungsi 

tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar  

c. Memilih baris kunci Pilih baris yang mempunyai limit rasio dengan angka terkecil. Limit 

rasio = nilai kanan / nilai kolom kunci 

d. Mengubah nilai baris kunci Nilai baris kunci diubah dengan cara membagi dengan angka 

kunci, ganti variabel dasar pada baris kunci dengan variabel yang terdapat dibagian atas 

kolom kunci.  
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e. Mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci Untuk mengubahnya menggunakan rumus 

Baris baru = baris lama – (koefisien per kolom kunci * nilai baris kunci).  

f. Lanjutkan perbaikan atau perubahan ulangi langkah a – e, sampai semua nilai pada fungsi 

tujuan berharga positif. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Para pengrajin kemplang panggang memperoleh bahan baku ikan dari supplier dan bahan 

baku kering seperti tepung tapioka, garam,  dan gula diperoleh dari toko disekitar lokasi. 

Penelitian ini mengenai optimasi produksi kemplang tunu sebagai suatu studi kasus di kampung 

kemplang panggang Jalan Pipareja Kemuning Palembang memberikan hasil sebagai berikut : 

a. Penentuan fungsi tujuan 

Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan/sasaran didalam 

permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya-

sumber daya secara optimal  untuk memperoleh keuntunga  maksimal.Penentuan nilai Z 

(tujuan)  suatu permasalahan didapat dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang 

dikeluarkan. Kendala-kendala dalam produksi kemplang panggang adalah bahan baku. 

Berdasarkan hasil survey terhadap pengrajin produk kemplang panggang di kampung 

kemplang panggan Jalan pipareja kemuning palembang diperoleh data-data produksi 

sekali produksi seperti ditunjukkan pada tabel 2 dibawah : 
Tabel 2. Kebutuhan Bahan Baku Satu Kali Produksi Kemplang Panggang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Keuntungan produksi kemplang panggang 

No. Uraian Jumlah 

  Kemplang 

tunu 

Kemplang 

lidah badak 

1 Pendapatan (Rp/1 x 

produksi) 

450.000 360.000 

2 Biaya Produksi (Rp/1x 

produksi) 

300.000 175.000 

3 Keuntungan (Rp) 150.000 185.000 

Adapun keuntungan yang didapatkan untuk penjualan Kemplang tunu (X1) adalah 

sebesar Rp.150.000 per sekali produksi, dan kemplanglidah badak (X2 adalah sebesar Rp 

185.000 per sekali produksi. Oleh karena itu, dapat diformulasikan fungsi tujuan sebagai 

berikut : 

Maksimumkan (Z) = 150.000 X1 + 185.000 X2   ........................  (7) 

b. Menentukan Fungsi Batasan  

Data dalam fungsi batasan diambil dengan melihat banyaknya bahan baku yang 

digunakan dalam tiap jenis produk kemplang dan kapasitas bahan baku yang dimiliki 

dalam satu kali produksi. 

 

 

No. uraian Kebutuhan produksi (kg) Stok 

tersedia 

(kg) 

Kemplang 

tunu 

Kemplang 

lidah badak 

1 Ikan giling 5 3 10 

2 Tepung tapioka 10 6 30 

3 Garam  0,4 0,3 2 

4 Gula 0,2 0,1 2 

5 penyedap 0,1 0,05 0,5 
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c. Perhitungan Linear Programming 

Dari data survey sebelumnya digunakan linear programming variabel dengan 

metode simpleks sebagai berikut : 

1. Variabel Keputusan  

X1 = Jumlah produksi kemplang tunu  

X2 = Jumlah produksi kemplang lidah badak 

2. Fungsi Tujuan 

Maksimumkan : Z = 150.000 X1  + 185.000 X2............................ (8) 

3. Fungsi Pembatas 

Ikan Giling  : 5 X1 + 3 X2 ≤ 10 ................................. (9) 

Tepung Tapioka  : 10X1 + 6 X2 ≤ 30 ................................. (10) 

Garam  : 0,4X1 + 0,2X2 ≤ 2 ................................. (11) 

Gula  : 0,2X1 + 0,1X2 ≤ 2 ................................. (12) 

Pendekatan melalui metode simpleks dengan langkah-langkah : 

1. Merubah fungsi pembatas dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan 

menambahkan slack variabel  

5 X1 + 3 X2+ S1 ≤ 10  ............................................ (13) 

10X1 + 6 X2+ S2 ≤ 30   ............................................ (14) 

0,4X1 + 0,3X2+ S3 ≤ 2 ............................................ (15) 

0,4X1 + 0,2X2 + S4 ≤ 2   ............................................ (16) 

2. Memasukkan persamaan kedalam tabel 
Tabel 4. Hasil perhitungan Awal Simpleks 

Variabel Z X1 X2 S1 S2 S3 S4 S5 Nilai 

Z 1 -150.000 -185.000 0 0 0 0 0 0 

S1 0 5 3 1 0 0 0 0 10 

S2 0 10 6 0 1 0 0 0 30 

S3 0 0,4 0,2 0 0 1 0 0 2 

S4 0 0,2 0,1 0 0 0 1 0 2 

 

3. Memilih kolom kunci dan menghitung indeks 
Tabel 5. Penentuan kolom kunci dan baris kunci 

Variabel Z X1 X2 S1 S2 S3 S4 S5 Nilai Indeks 

Z 1 - 150.000 - 185.000 0 0 0 0 0 0 0 

S1 0 5 3 1 0 0 0 0 10 3,33 

S2 0 10 6 0 1 0 0 0 30 5 

S3 0 0,4 0,2 0 0 1 0 0 2 10 

S4 0 0,2 0,1 0 0 0 1 0 2 20 

4. Mengubah nilai- nilai 

Untuk baris kunci, nilai baru diperoleh dengan rumus berikut : 

  Nilai baru = Nilai Lama 

       Nilai Kunci 

 

Baris S2 :  0/3 5/3 3/3 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 10/3  

Baris X2        : 0 1,67 1 0,33 0 0 0 0 3,33 

 

Berdasarkan atas peritungan diatas, kita dapatkan transformasi untuk baris lainnya dengan 

rumus :  

Nilai baru = Nilai Lama –(Koefisien pada kolom kunci  x  Nilai baru baris kunci) 
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Tabel 6. Nilai Transformasi Awal 

Vb Z X1 X2 S1 S2 S3 S4 Nilai 

Z 1 - 158.950 0 61.050 0 0 0 616.050 

S1 0 -0,01 0 0,01 0 0 0     0,01 

X2 0 1,67 1 0,33 0 0 0 3,33 

S3 0 -0,10 1 -0,099 0 1 0 1,334 

S4 0 0,033 1 0 0 0 1 2 

 

Pada perubahan nilai awal diperoleh nilai baris kunci yang baru (barisX2) Karena masih terdapat 

nilai negatif pada baris tujuan (-158.950), maka proses perhitungan nilai optimal belum selesai. 

Untuk itu harus mencari kembali (iterasi) nilai transformasi yang akan menghilangkan nilai 

negatif tersebut. Lakukan iterasi dari awal pemilihan kolom kunci. Iterasi berhenti jika fungsi 

tujuan tidak ada yang bernilai negatif. 
Tabel 7. Hasil akhir Iterasi metode simpleks 

Vb Z X1 X2 S1 S2 S3 S4 Nilai 

Z 1 0 0 61.050 0 0 0 616.050 

S1 0 0 1 0,01 0 0 0 0,01 

X2 0 1,67 1 0,33 0 0 0 3,33 

S3 0 -0,1 1 -0,099 0 1 0 1,334 

S4 0 0,033 1 0 0 0 1 2 

 

Karena pada fungsi tujuan semua elemen non negatif, maka fungsi telah optimal. sehingga 

perhitungan dihentikan setelah nilai pada fungsi tujuan semua bernilai positif. Dengan hasil 

penyelesaian nilai variabel X1= 0,01 dan X2= 3,33  

Z = 150.000 X1 + 185.000 X2 

  = 150.000(0,01) + 185.000(3,33) 

  = 1500 +  616.050 

  = 617.550 

Dengan penerapan linear programming melalui metode simpleks akan terjadi peningkatan 

keuntungan. Home industry kampung kemplang panggang di kemuning Palembang harus 

meningkatkan produksi kemplang panggang jenis kemplang lidah badak (X2) 3 kali lebih banyak 

dari produksi sebelumnya sehingga terjadi peningkatan keuntungan dari keuntungan awal sebesar 

Rp.335.000 mencapaikeuntungan maksimal (Zmaks) sebesar Rp. 617.550. Maka didapat selisih 

keuntungan dari sebelum dan setelah dilakukan optimasi sebesar Rp. 282.550. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa linear programming melalui metode simpleks terhadap jumlah 

produksi kemplang panggang di kampung kemplang panggang jalan Pipareja Kemuning 

Palembang diperoleh formula keuntungan optimal Z = 150.000X1 + 185.000X2. Dari 

perhitungan metode simpleks dapat disimpulkanbahwa terjadi peningkatan keuntungan 

penjualan sebesar Rp. 617.550 jika produksi pada kemplang panggang jenis kemplang lidah 

badak ditingkatkan sebanyak 3 kali dari jumlah produksi sebelumnya. Adapun selisih antara 

keuntungan sebelum dan setelah optimasi sebesar Rp. 282.550. 

 

Daftar Pustaka 

Chiang, Alpha C. (2006). Dasar-Dasar Matematika Ekonomi. Erlangga: Jakarta.  
Dermawan, Rizky.(2009). Model Kuantitatif Pengambilan Keputusan dan Perencanaan 

Strategis. Bandung : CV.Alfabeta 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 221 

Dimyati, T.T dan A.Dimyati. (2006). Operation Research Model-Model Pengambilan 

Keputusan. Bandung : Sinar Baru Algesindo 

Esther, Natalia, dkk. (2013). Penerapan Model Linear Gola Programming Untuk Optimasi 

Perencanaan Produksi. Salatiga: Fakultas Sains dan Matematika UKSW.  

Heizer, J. dan B. Render. (2005). Manajemen Operasi (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.  

Indrayanti. (2012). Menentukan Jumlah Produksi Batik dengan memaksimalkan  keuntungan 

menggunakan metode linear programming pada Batik Hana. Jurnal Ilmiah ICTECH 

Vol. X No.1 Januari 2012.Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Widya 

Pratama.Jawa Tengah. 

Kalangi, Josep B. (2005). Matematika Ekonomi & Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.  

Lewis, C. (2008). Linear Programming : Theory and Applications. Introduction to Program. 

University of Texas. 

Moengin P. (2007). Metode Optimasi. Jakarta. Salamba Empat.  

Mulyono, Sri. (2007). Riset Operasi, Edisi Revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, Jakarta.  

Nasution, Z, dkk.(2016). Penerapan Metode Simpleks Untuk Menganalisa Persamaan Linier 

dalam Menghitung Keuntungan Maksimum. Jurnal Riset Komputer (JURIKOM), 

Vol. 3 No. 4 ISSN 2407-389X. Medan : Media Cetak 

Pratama,D.S.(2012). Optimalisasi Produksi Industri Sambal Menggunakan Pemrograman 

Linier. E-jurnal Teknologi Industri, Universitas Gunadarma 

Subekti,E.I.(1998). Optimasi Perencanaan Produksi Industri Kerupuk Udang/Ikan Di 

Perusahaan Kerupuk Indrasari, Indramayu, Jawa Barat. Skripsi. Jurusan Teknologi 

Pangan Dan Gizi. Fakultas Teknologi Pertanian IPB.Bogor. 

Taha, H. A. (2003). Riset Operasi. Jakarta: Binarupa Aksara.  

Triyan, Erwin. (2015). Optimasi Produk Industri Kerupuk Menggunakan Linear Programming 

(Studi Kasus Di Home Industri Agus Jaya Makmur Karang Mluwo Mangli Jember, 

Jawa Timur. Skripsi. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Jember. 

Wirdasari, Dian. (2009). Metode Simpleks Dalam Program Linier. Jurnal SAINTIKOM 

Vol.6, No.1. LPPM-STMIK Triguna Darma. 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 222 

Analisis Mutu Layanan Transportasi Bus Rapid Transit 

(BRT) Dengan Metode Fuzzy 

 
Marcelly Widya W. 1), Ahmad Sidiq 2), M. Rukh Syifaaul Huda3) 

1),  2), 3) Program Studi Teknik Industri, Universitas Malahayati, Jl. Pramuka No. 27, Bandar 

Lampung, 35158, Indonesia 

Email : marcelly.widya@gmail.com, sidiqahmad68@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Setiap pelanggan selalu mengharapkan agar mendapatkan layanan yang optimal seperti yang mereka 

inginkan.  Hal ini apabila tidak direspon dengan baik oleh perusahaan akan menyebabkan turunnya minat 

pelanggan untuk kembali menggunakan jasa yang ada.  Karena pentingnya mutu layanan maka perusahaan 

harus lebih memusatkan perhatian mengenai mutu layanan yang diberikan terhadap kepuasan pelanggan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat mutu layanan pada Bus Rapid Transit (BRT) PT. Trans 

Bandar Lampung berdasarkan lima dimensi mutu layanan (bukti nyata, keandalan, cepat tanggap, jaminan, 

empati).  Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke pengguna jasa transportasi BRT 

kemudian dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas.  Adapun metode yang digunakan adalah metode 

fuzzy dilanjutkan dengan perhitungan nilai gap.  Responden dalam penelitian ini adalah 100 calon 

penumpang/penumpang BRT Bandar Lampung dengan tingkat kesalahan 10%.  Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa kinerja layanan yang diberikan BRT Bandar Lampung masih terdapat beberapa atribut 

yang kinerjanya harus diperbaiki yaitu pada penumpang memperoleh tiket dengan nilai gap terbobot (-

0,052), tersedianya halte di titik keramaian (-0,048) dan sikap staf melayani keluhan (-0,047).  Dengan 

memperbaiki atribut-atribut yang memiliki nilai kesenjangan tinggi diharapkan mampu memperbaiki mutu 

layanan BRT Bandar Lampung, sehingga dapat meningkatkan jumlah penumpang. 

 

Kata kunci : Gap (Kesenjangan), Metode Fuzzy, Mutu Layanan 

 

1. Pendahuluan 

Bandarlampung merupakan ibukota Provinsi Lampung, selain sebagai pusat pemerintahan, 

Bandarlampung juga merupakan pusat ekonomi dan pendidikan di Provinsi Lampung, sehingga 

terjadi arus urbanisasi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah peduduk di Bandarlampung. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah peduduk maka bertambah juga jumlah kendaraan di 

Bandarlampung, yang berakibat terjadi kemacetan, terutama dijam-jam sibuk. Untuk itu 

diperlukan moda transportasi masal/umum untuk mengatasi masalah tersebut. 

Sesuai amanat UU No.2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk 

menyediakan Sarana Angkutan Umum Masal (SAUM) berbasis jalan, maka pemerintah kota 

Bandarlampung mendirikan jasa transportasi umum yang bernama BRT (Bus Rapid Transit) 

Bandarlampung dibawah naungan PT. Trans Bandarlampung. 

Transportasi umum di Bandarlampung selama ini dikuasai oleh angkutan perkotaan 

(angkot), akan tetapi kehadiran angkot ini tidak membawa solusi untuk mengatasi kemacetan 

yang ada di Bandarlampung, dikarenakan kapasitas angkot yang kecil dan jumlah angkot yang 

beredar di kota yang banyak ditambah dengan ketidakteraturan para pengemudi angkot. Sehingga 

kehadiran BRT Bandarlampung merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan dengan 

daya angkut yang besar dan diharapkan lebih tertib bila dibandingkan dengan angkot. 

Namun kehadiran BRT Bandarlampung tidak mendapat respon yang positif dimata 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan sepinya penumpang BRT Bandarlampung, dan berkurangnya 

jumlah trayek dari 7 trayek awal menjadi 3 trayek. 

Dengan permasalahan diatas diperlukan studi untuk mengetahui mutu layanan BRT 

Bandarlampung yang bertujuan untuk menganalisa atribut yang akan menjadi prioritas dalam 

peningkatan mutu layanan BRT Bandarlampung agar dapat menjadi pilihan masyarakat dalam 

memilih moda transportasi umum menggunakan metode Fuzzy Servqual. 
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Banyak penelitian dengan menggunakan Fuzzy Servqual dalam menganalisis kualitas 

pelayanan, seperti yang dilakukan oleh Septiarani (2014) meneliti tentang kualitas pelayanan 

BPJS, dan Suharyanta (2013) meneliti kualitas pelayanan jasa rumah sakit instalasi radiologi. 

 

2. Metode 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa data kuisioner yang bertujuan untuk 

mencari nilai persepsi dan ekspektasi dari atribut mutu layanan BRT Bandarlampung. Responden 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Bandarlampung yang menggunakan moda transportasi 

umum, yang pernah menggunakan BRT Bandarlampung. Hasil dari data kuisioner tersebut 

digunakan untuk mencari gap (kesenjangan) dari nilai persepsi dan ekspektasi mutu layanan BRT 

Bandarlampung, dengan menggunakan Metode Fuzzy. 

Metode Service Quality merupakan metode yang digunakan untuk mendefinisikan seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima 

(Tjiptono, 2011). Dimensi mutu layanan yang dinilai meliputi, tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. 

Langkah – langkah penelitian dalam paper ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuisioner, pertanyaan 

disesuaikan dengan dimensi mutu layanan dengan total atribut 20 (lihat tabel 1). Kuisioner 

diberikan kepada penumpang BRT Bandarlampung. 

2. Pengolahan data 

Langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Poin pertanyaan kuisioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

b. Kemudian mencari TFN (Triangular Fuzzy Number) dari tiap-tiap atibut pertanyaan 

nilai persepsi dan ekspektasi 

c. Mencari nilai rata-rata TFN tiap-tiap atribut. 

d. Melakukan Defuzzifikasi ( Kusumadewi, 2004)tiap-tiap atribut pertanyaan nilai persepsi 

dan ekspektasi. 

e. Mencari nilai Gap dari nilai perspepsi – nilai ekspektasi 

3. Analisa dan hasil pembahasan 

Analisa dari hasil pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Analisa persepsi dan ekspektasi 

b. Analisa gap persepsi dan ekspektasi 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam penilaian mutu layanan tidak lepas dari dimensi mutu layanan, diantaranya adalah 

Assurance, Responsiveness, Reliability, Empathy, dan Tangibles. Sedangkan atribut mutu layanan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Atribut Mutu Layanan 

No Kode Atribut Pernyataan 

1 X11 Ketepatan waktu keberangkatan 

2 X12 Kecepatan waktu tempuh 

3 X13 Penumpang memperoleh tiket 

4 X14 Tersedianya Halte di titik keramaian 

5 X21 Tindakan staf jika terjadi kerusuhan di dalam bus 

6 X22 Kecepatan staf menganggapi keluhan 

7 X23 Sikap staf melayani keluhan 

8 X24 Tindakan staf jika terjadi kerusakan kendaraan di jalan 
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9 X31 Keselamatan penumpang 

10 X32 Keamanan penumpang 

11 X33 Keamanan barang bawaan penumpang 

12 X34 Kesesuaian harga tiket 

13 X41 Kepedulan staf terhadap keberangkatan penumpang 

14 X42 Ketersediaan layanan pengaduan 

15 X43 Pelayanan staf kepada penumpang khusus (orang tua, cacat, dan lain-lain) 

16 X44 Kepedulian staf terhadap penumpang yang akan naik atau turun dari bus 

17 X51 Seragam yang dikenakan sopir dan satf 

18 X52 Kebersihan dan kerapian bus 

19 X53 Berfungsinya fasilitas bus 

20 X54 Kondisi tampilan armada bus 

 

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai Triangular Fuzzy Number (TFN) 

(Kusumadewi, 2010) perspektif dan ekspektasi menggunakan metode Fuzzy. Berikut ini adalah 

hasil dari perhitungan nilai perspektif (tabel 2) dan ekspektasi (tabel 3) yang diperoleh dari hasil 

pertanyaan kuisioner yang diajukan kepada penumpang BRT Bandar Lampung. Nilai Low, Crisp, 

dan Upp pada TFN didapat dari hasil kuisioner tiap-tiap responden dan tiap-tiap atribut. 

Contoh perhitungan nilai TFN pada responden ke-1 atribut X11 

Nilai Crisp = 5 (hasil kuisioner) 

Nilai Low = 5 (nilai crisp) – 1 = 4 

Nilai Upp = 5 (nilai crsip) + 1 = 5 (karena nilai maksimum dari butir kuisioner 5, apabila 

nilai Upp lebih dari 5, harus dibulatkan ke angka 5) 

Setelah mendapatkan nilai TFN maka kemudian dicari nilai rata-rata (mean) TFN tiap-tiap 

atribut. 

Contoh perhitungan nilai mean TFN atribut X11 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐿𝑜𝑤 =
4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + ⋯ + 2

100
= 2.28 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑝 =
5 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + ⋯ + 3

100
= 3.19 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑈𝑝𝑝 =
5 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 + 4 + ⋯ + 4

100
= 4.01 

 

Setelah mendapatkan nilai mean TFN maka kemudian nilai tersebut dilakukan Defuzzifikasi. 

Contoh perhitungan defuzzifikasi atribut X11 

𝐷𝑒𝑓𝑢𝑧𝑧𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 =
2.28 + 3.19 + 4.01

3
= 3.16 

 
Tabel 2. Nilai Mean Fuzzy (TFN) Persepsi Pelanggan 

No Kode 
Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Defuzzifikasi 
Low Crisp Upp 

1 X11 2.28 3.19 4.01 3.16 
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Tabel 2. Nilai Mean Fuzzy (TFN) Persepsi Pelanggan (lanjutan) 

No Kode 
Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Defuzzifikasi 
Low Crisp Upp 

2 X12 2.18 3.12 3.99 3.10 

3 X13 1.67 2.37 3.30 2.45 

4 X14 2.35 3.26 4.11 3.00 

5 X21 2.51 3.48 4.23 3.41 

6 X22 2.25 3.10 3.92 3.09 

7 X23 2.04 2.95 3.89 2.96 

8 X24 2.74 3.68 4.33 3.58 

9 X31 2.99 3.96 4.60 3.85 

10 X32 3.01 4.00 4.62 3.88 

11 X33 2.96 3.95 4.60 3.84 

12 X34 2.53 3.42 4.20 3.38 

13 X41 2.48 3.36 4.15 3.33 

14 X42 2.35 3.29 4.22 3.29 

15 X43 2.07 2.98 3.89 2.98 

16 X44 2.30 3.22 4.16 3.23 

17 X51 2.19 3.13 4.07 3.13 

18 X52 2.41 3.35 4.16 3.31 

19 X53 2.83 3.81 4.64 3.76 

20 X54 2.88 3.80 4.52 3.73 

 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap BRT Bandar 

Lampung adalah sebesar 3,32 yang didapat dari nilai rata-rata defuzzifikasi nilai perspektif 

pelanggan terhadap BRT Bandar Lampung.      

 
Tabel 3. Nilai Mean Fuzzy (TFN) Ekspektasi Pelanggan 

No Kode 
Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Defuzzifikasi 
Low Crisp Upp 

1 X11 2.87 3.82 4.53 3.74 

2 X12 2.81 3.81 4.56 3.73 

3 X13 2.56 3.56 4.37 3.50 

4 X14 3.11 4.08 4.74 3.98 

5 X21 3.23 4.23 4.69 4.05 

6 X22 3.13 4.10 4.76 4.00 

7 X23 3.01 3.98 4.69 3.89 

8 X24 2.99 3.99 4.69 3.89 

9 X31 3.24 4.23 4.73 4.07 

10 X32 3.29 4.29 4.77 4.12 

11 X33 3.17 4.14 4.69 4.00 

12 X34 2.92 3.83 4.50 3.75 

13 X41 2.97 3.97 4.70 3.88 

14 X42 2.93 3.92 4.64 3.83 
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Tabel 3. Nilai Mean Fuzzy (TFN) Ekspektasi Pelanggan (lanjutan) 

 

Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui tingkat harapan pelanggan terhadap BRT Bandar 

Lampung adalah sebesar 3,9 yang didapatkan dari nilai rata-rata defuzzifikasi nilai ekspektasi 

pelanggan terhadap BRT Bandar Lampung. 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Perhitungan Defuzzifikasi Persepsi dan Ekspektasi Konsumen BRT Bandarlampung 

 

Dari gambar 1. bisa dilihat bahwa nilai Ekspektasi masih diatas nilai Persepsi. Sehingga dapat di 

katakan bahwa pelayanan dari BRT Bandar Lampung masih dibawah harapan konsumen. 

 Setelah mendapatkan nilai Defuzzifikasi Triangular Fuzzy Number dari Persepsi dan 

Ekspektasi pelanggan, kemudian mencari nilai gap dari persepsi dan ekspektasi tersebut. 

 
Tabel 4. Nilai Gap Tiap Atribut 

No Atribut Persepsi Ekspektasi Gap 

1 X11 3.16 3.74 -0.58 

2 X12 3.10 3.73 -0.63 

3 X13 2.45 3.50 -1.05 

4 X14 3.00 3.98 -0.98 

5 X21 3.41 4.05 -0.64 

6 X22 3.09 4.00 -0.91 

 

3.16 3.1

2.45

3

3.41
3.09 2.96

3.58
3.85 3.88 3.84

3.38 3.33 3.29
2.98

3.23 3.13
3.31

3.763.733.74 3.73
3.5

3.98 4.05 4 3.89 3.89
4.07 4.12 4

3.75 3.88 3.83 3.91 3.83 3.78
4.04 4.013.96

X11 X12 X13 X14 X21 X22 X23 X24 X31 X32 X33 X34 X41 X42 X43 X44 X51 X52 X53 X54

Perhitungan Defuzzifikasi Persepsi dan Ekspektasi Konsumen 
BRT Bandar Lampung

Persepsi Ekspektasi

No Kode 
Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Defuzzifikasi 
Low Crisp Upp 

15 X43 3.03 4.00 4.70 3.91 

16 X44 2.97 3.91 4.61 3.83 

17 X51 2.86 3.85 4.64 3.78 

18 X52 3.24 4.18 4.71 4.04 

19 X53 3.11 4.11 4.81 4.01 

20 X54 3.08 4.08 4.72 3.96 
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Tabel 4. Nilai Gap Tiap Atribut (lanjutan) 

No Atribut Persepsi Ekspektasi Gap 

7 X23 2.96 3.89 -0.93 

8 X24 3.58 3.89 -0.31 

9 X31 3.85 4.07 -0.22 

10 X32 3.88 4.12 -0.24 

11 X33 3.84 4.00 -0.16 

12 X34 3.38 3.75 -0.37 

13 X41 3.33 3.88 -0.55 

14 X42 3.29 3.83 -0.54 

15 X43 2.98 3.91 -0.93 

16 X44 3.23 3.83 -0.6 

17 X51 3.13 3.78 -0.65 

18 X52 3.31 4.04 -0.73 

19 X53 3.76 4.01 -0.25 

20 X54 3.73 3.96 -0.23 

 

Berdasarkan perhitungan diatas maka didapatkan : 

1. Nilai gap terbesar adalah pada atribut X13 dimana penumpang tidak mendapatkan tiket pada 

saat menggunakan BRT Bandar Lampung. Ketersediaan tiket sangat penting bagi penumpang, 

karena dengan tersedianya tiket dapat mengurangi resiko bahwa penumpang tersebut ditarik 

biaya sebanyak 2 kali. Sehingga layanan ini mutlak untuk diadakan. 

2. Nilai gap terkecil adalah pada atribut X33 dimana tingkat keamanan penumpang saat 

menggunakan BRT Bandar Lampung terjamin. 

 

4. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Trans Bandar Lampung penulis mendapatkan 

kesimpulan bahwa : 

1. Tingkat mutu layanan di Bus Rapid Trans (BRT) Bandar Lampung cukup puas dengan nilai 

kepuasan sebesar 3,32. Atribut terbaik dalam layanan adalah keamanan penumpang dan atribut 

terburuk adalah tersedianya tiket. 

2. Tingkat kesenjangan yang ada dalam BRT Bandar Lampung memiliki nilai yang buruk pada 

atribut tersedianya tiket dengan gap sebesar -1,05 sedangkan nilai gap paling sedikit yaitu pada 

atribut keamanan barang penumpang dengan nilai gap sebesar -0,16. 

3. Prioritas atribut dalam meningkatkan mutu layanan dalam BRT Bandar Lampung adalah 

tersedianya tiket, tersedianya halte di titik keramaian dan sikap staf dalam melayani keluhan. 

Ketiga atribut sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu layanan BRT Bandar Lampung. 
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ABSTRAK 

Metal Injection Molding (MIM) adalah proses pembentukan yang berfokus pada forming dan sintering 

serbuk logam. Salah satu proses dalam MIM adalah debinding yaitu menghilangkan pengikat pada 

feedstock yang telah diinjeksi. Pada proses debinding, feedstock dicelupkan ke dalam solvent yang 

dipanaskan selama waktu tertentu. Berat feedstock akan berkurang dikarenakan pengikatnya yaitu paraffin 

wax telah terlarut. Untuk memperoleh proses debinding yang optimal digunakan metode Taguchi. 

Orthogonal Array yang digunakan adalah L18(2132). Setelah dilakukan 18 kali eksperimen dengan faktor 

respon adalah persentase penurunan berat, diperoleh parameter yang optimum dari proses debinding adalah 

jenis solvent yaitu heptane; suhu pemanasan 60°C; dan  waktu proses debinding selama 2 jam. Sedangkan 

hasil dari analisis ANOVA diperoleh bahwa pengaruh jenis solvent sebesar 6,485%, suhu pemanasan 

sebesar 13,23%, dan waktu proses debinding sebesar 13,047%. 

 

Kata kunci: Metal Injection Molding, Taguchi, Solvent debinding  

 

1. Pendahuluan 

Metal Injection Molding (MIM) adalah teknologi pembentukan logam yang menggabungkan 

proses injeksi dengan proses metalurgi serbuk. MIM merupakan proses pembentukan yang 

berfokus pada forming dan sintering serbuk logam (German, 2011). MIM merupakan teknik yang 

dapat menghemat biaya dalam memproduksi komponen yang kecil, rumit, dan presisi dalam 

jumlah yang banyak  (Nor dkk,. 2011). MIM terdiri dari 4 tahapan proses yang utama yaitu: 

(1)mixing- menggabungkan serbuk logam dan pengikat ke dalam feedstock,(2) molding- 

membentuk komponen dari feedstock seperti plastic injection molding ,(3) debinding-pelarutan 

komponen pengikat (binder), dan (4) sintering- memadatkan komponen hingga mencapai 

kepadatan akhir yang tinggi  (Ji, Loh, Khor, & Tor, 2001). Gambar proses MIM dapat dilihat pada 

gambar 1 di bawah ini. 

 
Gambar 1. Proses MIM (German 2011) 

 

mailto:windasrijaman@gmail.com
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Penelitian ini hanya berfokus pada proses debinding saja yaitu mencari optimasi paramater 

pada proses debinding. Proses debinding bertujuan untuk menghilangkan pengikat pada feedstock  

yang telah dicetak pada proses injeksi. Bahan pengikat feedstock terdiri dari paraffin wax dan 

polimer. Proses  debinding ini akan melarutkan paraffin wax. Metode debinding yang digunakan 

yaitu dengan memasukkan feedstock yaitu Fe2Ni ke dalam solvent kemudian dipanaskan pada 

temperatur tertentu, dimana solvent ini akan melarutkan paraffin wax yang ada di dalam 

komponen. Setelah proses debinding, berat feedstock akan mengalami penurunan dikarenakan 

pengikatnya sudah terlarut. 

Untuk memperoleh parameter yang optimal dalam proses debinding diperlukan serangkaian 

eksperimen. Hasil eksperimen yang baik dapat dicapai apabila perancangan eksperimen 

dikembangkan dan dilaksanakan secara statistik (Borror 2008). Taguchi merupakan salah satu 

metode perancangan eksperimen dalam menentukan optimasi parameter proses. Taguchi 

mengembangkan metode desain eksperimen dengan memanfaatkan sifat desain kokoh atau robust 

design (Hartono 2001). Metode Taguchi juga merupakan alat yang kuat untuk perancangan sistem 

kualitas tinggi (Nor, et al. 2013). 

 

2. Metode 

Metode Taguchi dikembangkan oleh Dr. Taguchi Genichi pada tahun 1949. Taguchi 

termasuk ke dalam off line  quality control yaitu pengendalian kualitas yang preventif sebagai 

desain produk atau proses sebelum sampai pada produksi di tingkat shop floor(Sidi dan Wahyudi 

2013). Sasaran metode Taguchi adalah menjadikan produk robust terhadap noise, sehingga 

metode Taguchi dikenal juga dengan metode robust design. Prinsip dasar dari robust design 

adalah mereduksi kerugian dengan menetapkan faktor kontrol agar produk yang dihasilkan robust 

atau tangguh terhadap noise (Wawolumaja dan Lindawati, 2009). Taguchi mengembangkan 

matriks fractional factorial experiment yang kemudian dimodifikasi menjadi susunan orthogonal 

array. Keuntungan dari Orthogonal Array adalah kemampuan untuk mengevaluasi beberapa 

faktor dengan jumlah percobaan yang minimum (Hartono, 2001). 

Tahapan awal dalam penelitian ini yaitu pemilihan faktor dan interaksi yang akan dievaluasi 

dengan menggunakan diagram sebab akibat (fishbone diagram). Pada tahapan ini dilakukan 

analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses debinding yang optimum. Setelah 

diketahui faktor-faktor yang berpengaruh, kemudian dilakukan pemilihan jumlah level faktor 

yang berpengaruh berdasarkan studi literatur. Setelah itu barulah menentukan  orthogonal array 

dimana dalam menentukan orthogonal array berdasarkan nilai degree of freedom. Total degree 

of freedom yang tersedia pada orthogonal array sama dengan jumlah percobaan dikurangi 1. 

VLN = N -1          (1) 

    

Sehingga dalam menentukan orthogonal array harus memenuhi persyaratan bahwa degree of 

freedom dari orthogonal array harus lebih besar sama dengan degree of freedom faktor dan 

interaksi: 

      VLN ≥ Vfaktor dan interaksi                              (2) 

 

Langkah selanjutnya adalah menempatkan faktor/interaksi ke dalam kolom orthogonal array 

yang telah ditentukan dan melaksanakan percobaan yaitu proses debinding pada feedstock 

berdasarkan kolom orthogonal array tersebut. Feedstock  hasil debinding kemudian ditimbang 

dan dihitung persentase penurunan berat antara sebelum dan sesudah proses debinding. 

 Hasil dari percobaan yang telah dilakukan kemudian dianalisis dengan metode Taguchi   dan 

ANOVA untuk mengetahui faktor yang berpengaruh serta level faktor yang optimum pada proses 

debinding. ANOVA dikembangkan oleh Sir Ronald Fisher pada tahun 1930-an, merupakan 
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metode statistik yang digunakan untuk menjelaskan data eksperimen dan membuat keputusan 

yang sesuai (Ross, 1989) . 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pemilihan Faktor Yang Akan Dievaluasi 

Tujuan dalam proses debinding adalah melarutkan pengikat feedstock yaitu paraffin wax 

yang bisa diukur dengan berkurangnya berat feedstock setelah melalui proses debinding. Faktor 

yang akan dievaluasi adalah faktor berpengaruh terhadap proses debinding. Berdasarkan hasil 

disuksi tim penelitian diperoleh analisis faktor  penyebab proses debinding yang optimum pada 

fishbone diagram di bawah ini. 

Proses Debinding 

Yang Optimum

Operator Alat

Bahan Proses Solvent 

Debinding

Pengetahuan

Keterampilan

Jenis agitasi

Kecepatan agitasi

Jenis larutan

Jenis

 polimer

Titik didih

Titik cair polimer

Komposisi binder

Suhu 

debinding

Waktu 

Debinding

 
Gambar 2. Fishbone Diagram Proses Debinding 

 

Faktor yang terkontrol pada proses debinding adalah jenis larutan disebut juga dengan solvent, 

suhu debinding, dan waktu proses debinding. Faktor terkontrol adalah parameter-parameter yang 

nilainya dapat dikendalikan (Hartono, 2001).  

 

Pemilihan Jumlah Level Faktor 

• Level jenis solvent yaitu hexane dan heptane. Ada beberapa jenis solvent untuk 

melarutkan wax, namun kedua jenis solvent ini biasa digunakan dalam proses MIM 

• Level suhu yang digunakan yaitu: 50°C, 55°C, dan 60°C. Titik leleh wax berkisar antara 

46°C -68°C (Nasser, 1999), namun level yang digunakan diambil tengahnya karena 

menjaga agar wax juga tidak menguap. 

• Level waktu yang digunakan yaitu: 2 jam, 3 jam, dan 4 jam. Proses debinding dibuat tidak 

terlalu lama karena untuk menghindari penyusutan 

Dalam eksperimen ini digunakan 3 faktor dimana faktor solvent 2 level sedangkan level faktor 

suhu dan waktu adalah 3 level. Rancangan eksperimen ini bisa dilihat pada tabel 1 
Tabel 1. Rancangan Eksperimen 

Faktor Level 

1 2 3 

Solvent Hexane Heptane - 

Suhu 50°C 55°C 60°C 

Waktu 2 jam 3 jam 4 jam 

 

Nilai degree of freedom setiap faktor diperoleh dari nilai level dikurangi 1. Sehingga degree of 

freedom untuk eksperimen ini adalah (2-1) + (3-1) + (3-1) = 5 
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Pemilihan Orthogonal Array yang sesuai 

Berdasarkan rancangan eksperimen yang terdiri dari 3 faktor dimana 2 faktor memiliki 3 

level dan 1 faktor memiliki 2 level, maka OA yang digunakan adalah L18(2
132). Matriks OA dapat 

dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 
Tabel 2. Matriks Orthogonal Array 

Percobaan Solvent Suhu Waktu 

1 1 1 1 

2 1 1 2 

3 1 1 3 

4 1 2 1 

5 1 2 2 

6 1 2 3 

7 1 3 1 

8 1 3 2 

9 1 3 3 

10 2 1 1 

11 2 1 2 

12 2 1 3 

13 2 2 1 

14 2 2 2 

15 2 2 3 

16 2 3 1 

17 2 3 2 

18 2 3 3 

 

Pelaksanaan Percobaan 

Percobaan dilaksanakan berdasarkan OA yang telah ditentukan dengan pengulangan 

sebanyak 1 kali dikarenakan biaya percobaan yang cukup mahal dan waktu yang lama.Walaupun 

pengulangan lebih dari satu kali dapat meningkatkan sensitivitas eksperimen tetapi jika percobaan 

membutuhkan biaya yang tinggi maka gunakan satu kali pengulangan saja (Ross 1989). Hasil dari 

percobaan proses debinding dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini: 
Tabel 3. Hasil Percobaan debinding 

Percobaan Solvent Suhu 

°C 

Waktu 

(jam) 

Persentase 

Penurunan Berat 

1 Hexane 50 2 4,327 

2 Hexane 50 3 4,137 

3 Hexane 50 4 4,431 

4 Hexane 55 2 4,395 

5 Hexane 55 3 4,450 

6 Hexane 55 4 4,503 

7 Hexane 60 2 4,511 

8 Hexane 60 3 4,507 

9 Hexane 60 4 4,547 

10 Heptane 50 2 4,425 

11 Heptane 50 3 3,402 

12 Heptane 50 4 5,456 

13 Heptane 55 2 4,673 

14 Heptane 55 3 4,405 
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Tabel 3. Hasil Percobaan debinding (lanjutan) 

15 Heptane 55 4 4,455 

16 Heptane 60 2 9,744 

17 Heptane 60 3 4,537 

18 Heptane 60 4 4,506 

 

Analisis Hasil 

Perhitungan main effect dengan software Minitab14 diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Response Table for Means 

Level Solvent Suhu Waktu 

1 4,423 4,363 5,346 

2 5,067 4,480 4,240 

3  5,392 4,650 

Delta 0,644 1,029 1,106 

Rank 3 2 1 

 

Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi proses debinding secara 

berurutan adalah waktu proses, suhu, dan jenis solvent.  

 

 
Gambar 3. GrafikMain effect for Means terhadap persentase penurunan berat 

 

Berdasarkan grafik Main Effect for Means level faktor yang optimum dalam proses 

debinding dilihat dengan nilai yang paling tinggi pada gambar 3, yaitu solvent yang digunakan 

adalah heptane, suhu dengan nilai 60°C, dan waktu proses selama 2 jam.  

Hasil analisis ANOVA menggunakan software Minitab14 diperoleh hasil seperti pada tabel 

5 di bawah ini 
Tabel 5. Hasil ANOVA 

Source Df Seq SS Adj SS Adj MS F % Kontribusi 

Solvent 1 1,866 1,866 1,866 1,16 6,485 

Suhu 2 3,807 3,807 1,903 1,18 13,23 

Waktu 2 3,754 3,754 1,877 1,16 13,047 

Error 12 19,346 19,346 1,612   

Total 17 28,772     
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Berdasarkan hasil ANOVA, jenis solvent memiliki kontribusi sebesar 6,485%, suhu 13,23%, 

dan waktu 13,047% terhadap proses debinding. 

 

4. Simpulan 

Penerapan metode Taguchi dalam optimasi proses debinding menghasilkan 3 faktor 

terkontrol yaitu solvent, suhu, dan waktu dan faktor respon adalah persentase penurunan berat 

feedstock. Berdasarkan analisis Taguchi urutan faktor yang mempengaruhi proses debinding yaitu 

waktu, suhu, dan solvent.  Sedangkan nilai optimum dalam proses debinding yaitu solvent dengan 

jenis heptane, suhu sebesar 60°C, dan waktu selama 2 jam. Dimana faktor solvent memiliki 

kontribusi sebesar 6,485%, suhu memiliki kontribusi sebesar 13,23%, dan waktu memiliki 

kontribusi sebesar 13,047%. Penerapan metode Taguchi tidak sampai dengan eksperimen 

konfirmasi dikarenakan keterbatasan biaya dan bahan dalam proses debinding. 
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ABSTRAK 

Kehamilan merupakan proses alami bagi wanita yang telah menikah. Dalam masa kehamilan, wanita 

mengalami beberapa perubahan fisik yang menyebabkan berkurangnya ruang gerak serta terganggunya 

beberapa aktivitas dalam bekerja. Ditambah lagi, adanya keluhan seperti kaki bengkak dan punggung pegal 

mengharuskan ibu hamil melakukan banyak penyesuaian terhadap lingkungan kerjanya. Bagi ibu hamil 

yang bekerja dalam bidang administrasi, dituntut untuk duduk dikursi dalam jangka waktu yang lama 

sehingga kursi yang digunakan turut berpengaruh terhadap kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, peneliti mengusulkan 

gagasan berupa kursi kerja ergonomis dengan meja adjustable bagi Ibu Hamil yang dirancang berdasarkan 

pendekatan antropometri. Dengan adanya produk ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendapatkan 

kenyamanan dan keamanan saat bekerja sehingga tidak mengganggu kesehatan baik ibu maupun bayi yang 

sedang dikandung. Hadirnya produk ini diharapkan mampu mendorong inovasi di bidang perancangan 

sistem kerja dan ergonomi. 

 

Kata kunci: hamil, kerja, dan kursi 

 

1. Pendahuluan 

Kehamilan merupakan proses alami bagi wanita yang telah menikah. Data terakhir yang 

diperoleh dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menunjukkan terdapat 

sebanyak 77.916 Ibu Hamil pada 34 provinsi di Indonesia (Kemenkes, 2015). Wanita yang berada 

dalam masa kehamilan, biasanya mengalami beberapa perubahan baik fisik maupun mental. 

Perubahan fisik utama yang terlihat adalah perut yang semakin membesar serta pertambahan berat 

badan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan (Huliana, 2001). Selain itu, bagian tubuh 

yang sangat rentan adalah perut, dada serta panggul (Acar & Weekes, 2006). Perubahan yang 

dialami oleh Ibu Hamil, menyebabkan berkurangnya ruang gerak serta terganggunya beberapa 

aktivitas. Keterbatasan fisik yang dimiliki selama masa kehamilan, mengharuskan Ibu Hamil 

melakukan banyak penyesuaian terhadap lingkungan disekitarnya. Selain perubahan fisik, Ibu 

Hamil pada masa kehamilan awal (trimester I) sering mengalami morning sickness atau mual dan 

muntah pada pagi hari (Thompson, 2004). 

Bagi Ibu Hamil yang tidak bekerja, perubahan fisik yang dialami tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap aktivitas harian yang dijalani. Sedangkan, Ibu Hamil yang bekerja dituntut 

untuk tetap melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya. Perbedaan kondisi fisik pasca 

kehamilan membuat Ibu Hamil merasa cepat kelelahan. Kelelahan yang terjadi diakibatkan 

adanya perubahan hormonal pada awal kehamilan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya energi 

yang dibutuhkan oleh bayi yang berada dalam masa pertumbuhan (Siswosuharjo & Chakrawati, 

2010). Berbagai tekanan kerja yang juga diperoleh selama masa kehamilan dapat membuat Ibu 

Hamil rentan mengalami stres disebabkan oleh perubahan faktor fisiologis dan psikologis. Stres 

dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan serta kemampuan dalam merespon 

yang berakibat pada rasa cemas dan tegang (Kasenda, et al., 2017). Stres sewaktu masa kehamilan 
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dapat mengganggu kesehatan janin. Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia 

(SDKI), angka kematian Ibu masih cukup tinggi yaitu 226 per 100.000 kelahiran (Mardiyanti, 

2015). Sementara itu, kasus keguguran di Indonesia mencapai angka yang tinggi, yaitu 2 juta per 

tahun (Yudia, 2008). Kasus kematian Ibu dan keguguran yang cukup tinggi, membuktikan bahwa 

perlunya perhatian khusus terhadap Ibu Hamil agar kasus serupa dapat berkurang jumlahnya. 

Ibu Hamil yang bekerja di kantor tidak melakukan aktivitas fisik yang banyak, melainkan 

lebih sering duduk dikursi dalam jangka waktu yang lama. Selain kondisi lingkungan kerja, kursi 

yang digunakan juga berpengaruh terhadap kenyamanan yang dirasakan oleh Ibu Hamil selama 

bekerja di kantor. Oleh karena itu, desain kursi kantor yang khusus digunakan oleh Ibu Hamil 

sangat diperlukan agar memberikan kenyamanan dengan segala keterbatasan yang dirasakan pada 

masa kehamilan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul Perancangan 

Kursi Kerja Menggunakan Pendekatan Antropometri sebagai Solusi Keterbatasan Ibu Hamil 

dalam Bekerja. Penelitian ini dilakukan pada bagian administrasi salah satu Rumah Sakit yang 

berada di Yogyakarta. Produk ini dirancang dengan tujuan untuk memudahkan Ibu Hamil untuk 

tetap rileks pada saat bekerja sekalipun, karena sebagian besar ibu hamil merasakan pegal pada 

kaki yang terus menerus menopang berat badannya yang semakin bertambah. Dengan inovasi 

penambahan jok lipat untuk kaki, sandaran serta ketinggian kursi yang dapat diatur serta meja 

yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan menulis maupun mengetik dengan laptop, 

diharapkan produk ini memudahkan Ibu Hamil untuk mendapatkan kenyamanan saat bekerja 

sehingga tidak mengganggu kesehatan baik ibu maupun bayi yang sedang dikandung. 

 

2. Metode 

Pada penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Dimana sumber data primer diperoleh langsung dari pusat data atau survey 

lapangan (Pakadang, 2013). Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan 

pengukuran dan observasi secara langsung di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari kajian beberapa jurnal baik nasional maupun internasional. Data-

data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode antropometri. 

Antropometri berasal dari kata “antro” yang berarti manusia, dan “metri” yang berarti 

ukuran. Antropometri merupakan sebuah metode pengukuran dimensi tubuh manusia yang 

memungkinkan untuk digunakan dalam melakukan perancangan (Santoso, et al., 2014). Dimensi 

dalam antropometri terbagi menjadi dua, yaitu dimensi ruang dan dimensi jangkauan. Dimensi 

ruang merupakan area minimum yang diperlukan operator dalam melakukan pekerjaannya dan 

ditentukan dari orang terbesar dalam populasi operator. Sedangkan dimensi jangkauan adalah area 

maksimum yang diijinkan operator untuk melakukan pekerjaannya, dan ditentukan dari orang 

terkecil dalam populasi operator. Berikut merupakan flowchart alur penelitian: 
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Gambar 1. Flowchart Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan menentukan objek penelitian dan mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi. Sehingga diperoleh objek dari penelitian ini adalah ibu hamil dengan 

masa kandungan 5-7 bulan. Permasalahan yang diambil yaitu terkait adanya rasa tidak nyaman 

dalam bekerja selama masa kehamilan. Dilanjutkan dengan tahap pencarian data pendukung yang 

berasal dari jurnal-jurnal, website dan lain sebagainya terkait penelitian terdahulu yang 

mendukung. 
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Tahap berikutnya yaitu pengumpulan data yang dibutuhkan, dalam hal ini data antropometri 

berupa ukuran dimensi tubuh ibu hamil serta keluhan-keluhan yang dialami. Adapun metode 

dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada 30 responden dan meninjau 

langsung ke lokasi penelitian yaitu di salah satu rumah sakit di Yogyakarta untuk melakukan 

pengukuran dimensi tubuh ibu hamil yang nantinya akan digunakan dalam pengolahan data 

antropometri. Data-data antropometri yang diperoleh kemudian diolah menggunakan uji 

normalitas pada software SPSS dan dianalisis sehingga menghasilkan ukuran yang akan 

digunakan dalam perancangan produk setelah menghitung persentil. 

Tahap selanjutnya yaitu merancang desain produk yang telah disesuaikan dengan ukuran 

yang didapatkan dari hasil pengolahan data antropometri. Tahap akhir dari penelitian ini adalah 

menghasilkan rekomendasi perancangan kursi kerja yang ergonomi bagi Ibu Hamil. Dengan 

tahap-tahap yang telah dilakukan, maka penelitian ini berakhir. 

3. Hasil dan Pembahasan 

Uji normalitas merupakan satu hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan uji statistik 

untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian 

ini, uji normalitas dilakukan menggunakan software SPSS. Data yang digunakan berupa data 

antropometri keempat dimensi tubuh ibu hamil, antara lain Tinggi Duduk Tegak (TDT), Lebar 

Bahu (LB), Tinggi Popliteal (TPO) dan Pantat ke Lutut (PKL) (Santoso, et al., 2014).  

Tabel 1. Data Antropometri 

TDT LB TPO PKL 

72 30 40 43 

79 39 40 55 

74 35 41 50 

90 41 49 63 

85 52 39 39 

85 52 39 39 

75 64 45 55 

81 43 44 53 

66 30 31 37 

75 35 46 47 

71.3 36.4 41.2 56.4 

75 36 44 40 

71 34 42 50 

70 30 32 38 

67 35 34 47 

74 39.2 34.3 53 

80 40.7 40 55.5 

80 40.5 41 52.5 

72 34 43 40 

81 37 37 53 

80 24 40 52 

69 39 34 44 
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Tabel 2. Data Antropometri (lanjutan) 

TDT LB TPO PKL 

95 42 38 37 

79 35 37 54 

86 50 42 54 

77 46 33 48 

108 43 46 57 

79.5 41.1 36.5 56.2 

84 38 36 56 

73 39 39 48 

 

Hipotesis: 

a. H0: Tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata ukuran dimensi 

b. H1: Terdapat perbedaan nilai rata-rata ukuran dimensi 

c. α = 0.05 

d. Sig > α, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

e. Sig ≤ α, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

Hasil uji normalitas diperoleh sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas 

Dari hasil diatas, terlihat bahwa pada kolom Kolmogorov-Smirnova signifikansi (Sig) pada 

keempat dimensi lebih dari 0,05 maka H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. 

Berikut rumus persentil yang digunakan: 

             (1) 

Keterangan: 

x̄ : Nilai Rata-rata X 

SB : Simpangan baku 

Zx : Nilai Standar Normal 

Berikut merupakan tabel nilai persentil yang telah diperoleh: 

 
Tabel 3. Nilai Persentil 

Persentil TDT LB TPO PKL 

5 61.31201 23.98019 30.74942 35.02397 

50 78.5 39.4 39.5 49.1 

95 95.60799 54.74648 48.18391 63.14937 
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Setelah dilakukan perhitungan persentil, diperoleh ukuran yang akan digunakan untuk 

membuat desain kursi kerja yang sesuai dengan ukuran Ibu Hamil yaitu sebagai berikut: 

1. Sandaran Kursi 

Perancangan tinggi sandaran kursi menggunakan dimensi Tinggi Duduk Tegak (TDT) 

dengan persentil 95 yang berarti yaitu sebesar 95.60799 cm dengan allowance sebesar 5 

cm untuk ketebalan alas duduk. Sedangkan lebar sandaran kursi menggunakan dimensi 

Lebar Bahu (LB) dengan persentil 95 yaitu sebesar 54.74648 cm dengan allowance sebesar 

2 cm karena diharapkan tubuh tidak langsung menempel pada sandaran tangan. Alasan 

penggunaan persentil 95 yaitu untuk dimensi ruang yang ditentukan dari orang terbesar 

dalam populasi. Sandaran duduk dapat dimiringkan sesuai kehendak pengguna, dengan 

sudut kemiringan maksimal sebesar 1350 dan minimal 900. Kemiringan sandaran duduk 

lebih dari 900 bertujuan untuk mengurangi tekanan pada abdomen dan mengurangi 

regangan tulang belakang (Hedge & Breeuwsma, n.d.). 

2. Alas Duduk 

Perancangan panjang alas duduk kursi menggunakan dimensi Pantat ke Lutut (PKL) 

dengan persentil 50 yaitu sebesar 49.1 cm dengan allowance sebesar -5 cm untuk 

memberikan jarak antara alas duduk dengan bagian belakang lutut agar terhindar dari 

masalah kompresi. Penggunaan persentil 50 untuk ukuran rata-rata orang dalam populasi 

karena persentil 50 terdapat diantara persentil 5 dan 95. Sedangkan lebar alas duduk 

menggunakan dimensi Lebar Bahu (LB) dengan persentil 95 yaitu sebesar 54.74648 cm 

dengan allowance sebesar 2 cm karena diharapkan tubuh tidak langsung menempel pada 

sandaran tangan. Tinggi alas duduk dari lantai dapat disesuaikan dengan kehendak 

pengguna, dimana tinggi maksimal menggunakan persentil 95 yaitu sebesar 48.18391 cm 

dan tinggi minimal menggunakan persentil 5 yaitu sebesar 30.74942 cm dengan allowance 

sebesar 3 cm untuk pengguna yang menggunakan alas kaki. Penggunaan persentil 5 untuk 

dimensi jangkauan yang ditentukan dari orang terkecil dalam populasi. 

    
Gambar 3. Desain Produk 

Adapun desain dari sistem kursi ini adalah dengan melakukan penggabungan kursi dan meja 

menjadi satu produk. Desain dari kursi tersebut disesuaikan dengan data data yang telah di dapat 

yang digunakan untuk kenyamanan bagi ibu hamil dalam beraktivitas menggunakan kursi ini. 

Kursi ini dapat dijelaskan dengan 3 sistem yaitu sistem kursi, sistem sandaran kaki, dan sistem 

perangkat meja. Penjelasan dari tiap sistem di jabarkan sebagai berikut: 

1. Sistem Kursi 

Sistem kursi ini meliputi 3 bagian yaitu sandaran punggung, sandaran paha dan penopang 

utama kursi. Sandaran punggung kursi dapat di atur sesuai kebutuhan pengguna dengan 
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cara menggerakkan lengan tangan kursi maju atau mundur yang secara otomatis juga 

menggerakkan sandaran punggung mengikuti gerakan dari lengan tangan kursi. Sandaran 

punggung yang dapat di atur sesuai kebutuhan ibu hamil ini, dapat mempermudah ibu hamil 

mengatur posisi duduknya dengan menyesuaikannya dengan tulang paha dari ibu hamil. 

2. Sistem Sandaran kaki 

Sistem ini hanya terdapat satu bagian yang digunakan untuk mengatur sandaran kaki dari 

ibu hamil. Sandaran ini berfungsi sebagai penopang betis ibu hamil saat duduk yang dapat 

di sesuaikan dengan keinginan dari ibu hamil. Sandaran ini dapat di atur dengan tuas yang 

ada di bawah kursi yang mudah di jangkau oleh ibu hamil dengan cara menarik tuas 

tersebut secara vertikal naik atau turun yang akan diikuti gerakan dari sandaran kaki 

tersebut. Sistem ini dapat memberi kenyamanan bagi ibu hamil saat duduk tanpa 

menimbulkan bengkak yang biasanya terjadi pada betis ibu hamil ketika duduk. 

3. Sistem Meja 

Terdapat dua bagian pada sistem ini yaitu slider meja dan pelipat meja. Slider meja sendiri 

berfungsi untuk mengatur seberapa besar jarak meja yang diinginkan oleh ibu hamil dari 

perut. Slider ini juga dapat di sesuaikan untuk mengatur ketinggian dari meja tersebut. Ibu 

hamil hanya perlu mengangkat atau menurunkan lengan tangan kursi untuk dapat mengatur 

ketinggian dari meja tersebut. Sedangkan pelipat dari meja itu sendiri berfungsi untuk 

menggerakkan meja apakah digunakan atau tidak di gunakan. Meja dapat dimunculkan 

dengan menarik meja tersebut keluar secara vertikal kemudian di arahkan ke kiri dari 

pengguna. Sedangkan untuk mengembalikannya hanya perlu menggeser meja ke arah 

kanan pengguna yang nantinya akan secara otomatis kembali ketempat semula. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, 

menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya keluhan seperti kaki bengkak dan punggung pegal mengharuskan ibu hamil 

melakukan banyak penyesuaian terhadap lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, peneliti 

mengusulkan sebuah kursi kerja ergonomis yang dirancang menggunakan metode 

anthropometri. 

2.  Dimensi yang digunakan dalam perancangan kursi ini yaitu Tinggi Duduk Tegak (TDT), 

Lebar Bahu (LB), Tinggi Popliteal (TPO) dan Pantat ke Lutut (PKL). Keempat dimensi 

tersebut menjadi acuan dalam menentukan ukuran kursi. Dimana kursi ini terdiri dari 3 

sistem yaitu sistem kursi, sistem sandaran kaki, dan sistem perangkat meja. 

3. Dengan adanya produk ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendapatkan 

kenyamanan dan keamanan saat bekerja sehingga tidak mengganggu kesehatan baik ibu 

maupun bayi yang sedang dikandung. 
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ABSTRAK 

Banyaknya degradasi moral dan etika yang dialami oleh bangsa Indonesia terutama pada anak anak dimana 

seharusnya anak – anak mendapatkan pendidikan moral dan etika sebagai dasar dan bekal untuk 

kehidupannya kelak. Penelitian ini bertujuan untuk membuat desain inovasi meja yang dapat membantu 

proses pembelajaran etika pada anak, dengan menggunakan metode QFD. Metode QFD digunakan untuk 

mengetahui meja pintar seperti apa yang diinginkan konsumen dan menghasilkan 5 kriteria yaitu desain, 

ukuran, ease of use, multifungsi, dan tampilan. Sementara, antropometri digunakan untuk menentukan 

dimensi meja yang akan disesuaikan dengan ukuran dari populasi konsumen. Diperoleh ukuran meja 

dengan tinggi 58,19 cm, lebar permukaan meja 32,39 cm, dan panjang permukaan meja yiitu 37,51 cm. 

Hasil dari penelitian ini adalah tampilan meja yang simpel dengan adanya kartu etika yang disertai contoh 

gambar namun mudah dioperasikan dengan oleh anak – anak  siswa Taman Kanak-kanak di daerah 

Yogyakarta. 

 

Kata Kunci : Anak-anak, Antropometri, Etika, QFD 

 

1. Pendahuluan 

Manusia adalah salah satu sumber daya yang perlu diberi pengetahuan sebagai generasi 

penerus suatu bangsa. Usia manusia anak-anak hingga usia dewasa merupakan investasi terbesar 

bagi setiap orangtua masing – masing. Salah satu masa yang memegang peran penting dalam 

kehidupan seorang manusia adalah masa kanak-kanak, masa kanak-kanak merupakan masa 

dimana seorang manusia akan tumbuh baik pada sisi mental dan juga fisik, hal ini berkaitan erat 

dengan masa keemasan diamana manusia akan dapat menerap berbagai informasi yang nantinya 

tersiman dalam memori jangka panjang seorang manusia. (Rahman, dkk., 2015) 

Salah satu masa yang paling tepat untuk memberikan pembelajaran secara moral dan juga 

etika adalah pada usia 5 – 9 tahun dimana merupakan rentang usia anak – anak mendapatkan 

pendidikan dasar seperti Taman Kanak-kanak dan pendidkan Sekolah Dasar. Berikut ini 

merupakan data statistik proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 – 2019, dapat 

dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Usia 0-4 Tahun (Sumber : Profil Anak Indonesia 2015, Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Indonesia) 
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Dari gambar 1. diatas dapat dilihat bahwa proyeksi jumlah penduduk untuk anak – anak 

dengan rentang usia 5 – 9 tahun terus bertambah jumlahnya untuk setiap tahun. Pembelajaran 

dasar tentang moral dan etika ini dianggap efektif untuk dilakukan pada usia dini, pendidikan 

pertama kali diterima oleh seorang manusia yaiu pendidikan yang diperoleh dalam lingkungan 

keluarga. Adat dan budaya yang berasal dari orang tua seorang anak dapat dijadikan sebagai bekal 

untuk menghadapi kehidupannya kelak apabila seorang anak telah tumbuh berkembang. Perilaku 

orang tua maupun kebiasaan yang selalu terjadi di rumah, seperti bagaiman cara orag tua dalam 

mendidik dan juga membiasakan anaknya akan berdampak pada pembentukan kepribadian 

seorang anak.  

Pendidikan yang dimulai oleh orang tua di rumah merupakan pendidikan tidak formal. 

Sedangkan pendidikan formal seorang anak dimulai ketika anak tersebut bersekolah. Sekolah 

dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mendidik sorang anak baik secara fisk 

maupun mental. Pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah memang sedikit berbeda dengan 

pensisikan yang diberikan oleh orang tua di rumah, pendidikan di sekolah mempunyai acuan yaitu 

kurikulum yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu pendidikan (Hartanti, 2017). Pembinaan 

karakter sebaiknya dilakukan secara terus-menerus dilakukan secara berkala kepada seorang anak 

baik dalam ranah keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Menurut Miftahudin (2010) pendidikan 

karakter anak yang dimulai pada saat usia dini memiliki tujuan pembentukan karakter untuk 

pembentukan karakter pada usia remaja pada saat anak tersebbut sekolah dan juga pembentukan 

karakter dewasa pada saat anak tersebut duduk di bangku kuliah sehingga karakteristik anak 

tersebut telah kokoh. Tugas yang hars dilakukan oleh tenaga pendidik adalah menyediakan 

lingkungan belajar yang nyaman dan dapat mendukung anak untuk membentuk, 

mengembangkan, dan memantapkan karakter setiap anak (Kristiawan, 2015). 

Pada penelitian ini, peneliti akan membuat sebuah inovasi untuk membantu pembelajaran 

tentang etika di Taman Kanak-kanak dengan mengambil populasi di Taman Kanak – Kanak di 

Yogykarta. Inovasi ini sendiri berupada sebuah meja yang dapat digunakan untuk absen kehadiran 

siswa, serta membantu pembelajaran etika dengan konsep, ketika siswa masuk ke kelas, meja 

ertika akan berada di depan kelas, dan siswa berkewajiban untuk menekan tombol yang ada di 

permukaan meja tersebut yang kemudian akan muncul kartu yang berisi pelajaran etika yang 

harus dilakukan oleh setiap siswa pada hari tersebut, seperti memimpin doa makan, selalu 

menguvapkan salam ketika masuk kelas, mengantri ketika saat makan siang, dan masih banyak 

lagi. Dengan menekan tombol paad meja ertika, siswa dapat sekaligus melakukan absen 

kehadiran. Penelitian ini akan berfokus pada aplikasi dari antropometri dan QFD dalam inovasi 

yang akan dibuat oleh peneliti. Athropometri berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kata 

antropos yang berarti manusia, dan metrikos yang berarti pengukuran. Sehingga Anthropometri 

dapat dipergunakan untuk menemukan perbedaan antar individu, kelompok, maupun sebagainya 

(Pheasant, 1988). Perbandingan yang sangat terlihat dari orang dewasa dan anak-anak dapat 

diketahui melalui sistem proporsi anthromorfis yang berdasarkan pada ukuran-ukuran tubuh 

manusia. Salah satu cara untuk mengetahui ukuran tubuh manusia adalah dengan mengukur 

dimensi – dimensi tubuh dalam berbagai posisi diam dan tidak bergerak (static anthropometry), 

serta mengur dimensi tubuh manusia saat melakukan gerakan tertentu yang berkaitan dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut (dynamic anthropometry). Salah satu contoh 

penggunaan dimensi tubuh pada saat bergerak (dynamic anthropometry) adalah pada perancangan 

kursi mobil (pengukuran dimensi tubuh kaki pada saat gerakan mengoperasikan kemudi, pedal, 

tangkai pemindah gigi) (Sekeon, 2015) 

Sedangkan untuk proses desain Meja Ertika sendiri akan menggunakan QFD (Quality 

Function Deployment) sebagai metode untuk desain produk. Dengan menggunakan ilmu 

antropometri dan QFD, diharapkan setelah dilakukan inovasi ini, akan dapat meningkatkan 

kesadaran akan etika bagi anak-anak. Selain itu, diharapkan akan dapat bermunculan berbagai 
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inovasi lain yang dapat mendukung pelajaran tentang etika, moral, dan lain sebagainya dalam 

lingkup pendidikan di sekolah dengan subjek anak-anak. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode Quality Function Deployment atau biasa dikenal dengan 

QFD untuk mengetahui spesifikasi produk dan proses desain untuk produk Meja Ertika. 

Kemudian pendekatan antropometri akan digunakan untuk mengetahui spesifikasi ukuran dari 

tiap bagian Meja Ertika yang akan disesuaikan dengan ukuran untuk anak – anak  usia 4 – 6 tahun 

yaitu usia Taman Kanak – Kanak. Untuk responden pengisian kuesioner QFD, penelitia akan 

menggunakan sampel 17 guru dan 13 orangtua dari Sebuah Taman Kanak-kanak Swasta di 

kawasan Babadan Baru, Condong Catur, Depok, Sleman. Berikut ini merupakan alur penelitian 

untuk proses desain Meja Ertika. 

 
Gambar 2. Alur Penelitian Proses Desain Meja Ertika 

 

Dari Gambar 2. bisa dijabarkan sebagai berikut : 

1. Observasi Objek & Subjek. Pada langkah ini, penelitia akan melakukan observasi pada 

tempat penelitian, jumlah responden yang dapat mencukupi untuk proses pengambilan 

data, dan pemilihan tempat yaitu Taman Kanak – Kanak di daerah Babadan Baru, 

Sleman. Termasuk proses perizinan untuk pengambilan data. 

2. Penyebaran Kuesioner Pertama. Proses penyebaran kuesioner pertama yang merupakan 

bagian dari metode QFD ini dilakukan untuk mennentukan objek apa yang paling 

dibutuhkan dari segi orangtua dan guru untuk mendukung pembelajaran etika dan moral 

pada anak – anak. Sebelumnya responden diberikann pengantar terkait denagn tujuan 

penelitian terlebih dahulu. Kemudian setelah penyebaran kuesioner, didepatkan bahwa 

objek yang paling banyak diharapkan oleh konsumen untuk membantu pembelajaran 

etika dan moral adalah meja. 

3. Penyebaran kuesioner kedua. Pada kuesioner kedua ini akan disebarkan kuesioner 

terbuka sehingga konsumen dapat memberikan spesifikasi meja sesuai dengan keinginan 

masing – masing. Setelah dilakaukan penyebaran kuesioner kedua, didapatkan beberapa 

spesifikasi meja berdasarkan keinginan konsumen yaitu meja mempunyai fitur yang 
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mudah dipahami oleh anak – anak, meja sesuai dengan ukuran tubuh anak – anak, dan 

lainnya. 

4. Penyebaran kuesioner ketiga. Pada kuesioner ketiga akan dilakukan perbandingan antara 

desain Meja Ertika dengan produk pesaing, dimana peneliti akan menggunakan meja 

belajar Taman Kanak – kanak biasa sebagai pembandingnya. 

5. Setelah mendapat jawaban pada kuesioner 1 sampai dengan. Langkah selanjutnya adalah 

pembuatan House Of Quality untuk proses desain Meja Ertika. Dari hasil HOQ ini kita 

akan mengetahui kriteria teknis untuk proses desain Meja Ertika, serta posisi Meja Ertika 

jika dibandingkan dengan produk pesaingnya. 

6. Setelah mendapatkan spesfikasi teknis untuk Meja Ertika. Langkah selanjutnya adalah 

menentukan dimensi – dimensi dari setiap bagian Meja Ertika. Dengan menggunakan 

pendekatan antropometri. Dengan menggunakan bank data untuk dimensi tubuh anak 

usia 4 – 6 tahun maka, akan ditentukan besar dimensi setiap bagian Meja Ertika, sesuai 

dengan persentil yang akan digunakan. 

7. Proses prototyping merupakan proses terakhir dari penelitian ini. Karena pada proses 

prototyping, penelitian akan mengetahui apakah desain serta ukuran yang telah dibuat 

pada Meja Ertika telah sesuai dengan keinginan konsumen dan dapat digunakan dengan 

baik. 

A. QFD 

QFD merupakan suatu metodologi yang digunakan oleh pembuat produk untuk 

melakukan perencanaan dan pengembangan produk agar dapat mengetahui hal detail apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh kebutuhan konsumen pada saat menggunakan produk tersebut 

secara terstruktur. Analisis data menggunakan matrik-matrik sesuai kebutuhan rumah mutu 

(house of quality) meliputi : 1) Kebutuhan konsumen serta spesifikasi produk yang diinginkan 

oleh konsumen ditentukan oleh pembuat produk pada tahap ini (Nasution 2001).; 2) Planning 

Matriks (Matrik Perencanaan) yang berisi perbandingan antara tingkat kepuasan konsumen 

terhadap produk pesaing dan produk meja ertika, goal, current satisfaction performance, 

improvement ratio, sales point, dan raw weight; 3) Matriks relationship merupakan hubungan 

antara technical responses dengan customer needs; 4) Pada Technical matrix ini terdapat beberapa 

informasi seperti tingkat kepentingan produk bagi konsumen, contributions, rangking, dan 

targetting (Suryaningrat, et al. 2010). 

B. Antropometri 

Antropometri akan digunakan pada saat proses desain meja ertika dengan menggunakan 

dimensi tubuh anak 4-6 tahun, kemudian dimensi-dimensi tubuh yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah tinggi siku berdiri, tinggi genggaman tangan pada posisi berdiri, panjang 

bahu ke genggaman tangan, dan jangkauan tangan. Tinggi siku berdiri dan tingggi genggaman 

tangan saat posisi berdiri akan digunakan untuk menentukan tinggi kaki meja dan permukaan 

meja + kaki meja, sedangkan panjang bahu ke genggaman tangan dan panjang jangkauan tangan 

akan digunakan sebagai panjang dan lebar permukaan meja. Kemudian pada penelitian ini akan 

mengambil data persentil 5% yang didapatkan dari jurnal dengan judul Evaluasi Data 

Antropometri Anak-anak usia 4-6 tahun di Jawa Timur dan Aplikasinya Pada Perancangan 

Fasilitas Belajar di Sekolah, yang memuat data persentil dari 37 dimensi tubuh, kemudian akan 

digunakan allowance untuk memberikan kelonggran terhadap siswa yang berbadan sangat 

kecil/besar. Setelah data dimensi yang diperlukan didapatkan, selanjutnya adalah melakukan 

perancangan desain meja ertika dengan menggunakan ukuran dimensi tubuh dan ditambah 

dengan allowance dengan menggunakan software desain sketch up. 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 247 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan pengambilan data yang telah dilakuakan, didapatkan data untuk dianalisa 

sebagai berikut : 

A. QFD 

Dalam penyusunan QFD tentu didahului pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner 

pertanyaan terbuka dengan responden sebanyak 30. Setelah mengolah data responden didapat 

nilai seperti kebutuhan konsumen, rating penilaian untuk setiap aspek kebutuhan konsumen, serta 

prioritas dari suatu pengembangan produk dari produk kompetitor yang dirangkum dalam House 

of Quality. Data hasil kuesioner tersebut telah melalui uji validitas dan realibilitas. Setelah 

dilakukan perhitungan diperoleh kebutuhan konsumen terhadap meja pintar tersebut serta terdapat 

importance rating guna mendapatkan bobot hasil jawaban responden untuk dijadikan sebagai 

tingkat kepentingan dari voice of customer dan diperoleh atribut ease of use atau kemudahgunaan 

dari meja ertika yang dianggap paling penting bagi konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa ease 

of use menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan produk seperti meja ertika. Berikut data-

data yang diperoleh : 

 
Tabel 1. Atribut Dalam Meja Ertika 

No Atribut Kebutuhan Konsumen 
Importance 

Rating 

1 Desain 

Kursi pintar menggunakan fitur 

yang mudah dipahami oleh anak-

anak 

3,80 

2 Ukuran 

Ukuran meja ertika sesuai dan 

mudah dijangkau dengan ukuran 

tubuh anak-anak 

3,77 

3 
Ease of 

Use 

Terdapat tombol diatas meja yang  

berguna untuk mengeluarkan kartu 

pembelajaran etika 

4,60 

4 Multifungsi 

Siswa sekaligus melakukan absen 

kehadiran kelas ketika menekan 

tombol kartu 

3,93 

5 Tampilan 

Tampilan meja yang simpel serta 

tampilan kartu dengan contoh 

gambar 

3,87 

Selanjutnya yaitu penentuan planning matrix yang terdiri dari tingkat kepuasan konsumen 

dan dibandingkan dengan pesaing. Terlihat bahwa produk yang telah dikembangkan yaitu meja 

ertika jauh memuaskan dibandingkan produk terdahulu yaitu mainan biasa yang bertujuan sama 

utnuk mengenalkan etika pada setiap aspek customer needs. Berdasarkan goal dan current 

satisfaction performance diperoleh nilai improvement ratio untuk menunjukan besarnya 

perubahan yang harus dilakukan. Untuk aspek ease of use dan multifungsi yang memiliki 

improvement ratio terbesar sebanyak 2 atau lebih dari 1,5 sehingga kedua aspek tersebut perlu 

dilakukan perbaikan menyeluruh. Selain perbaikan menyeluruh, nilai jual yang diperlukan cukup 

kuat dalam pengembangan produk sebesar 14 dan 12 pada kolom raw weight. Selanjutnya 

terdapat matriks relationship dimana dapat mengetahui hubungan antara technical response dan 

customer needs. Hubungan antara customer needs dengan technical response dijelaskan dengan 

memberikan simbol-simbol yang menghubungkan antara customer needs dan technical response. 

Untuk matriks korelasi respon teknis adanya korelasi yang kuat yaitu meja pintar ini 

menggunakan fitur yang mudah digunakan dan dipahami dipadukan dengan tampilan meja yang 

simpel dan terdapat contoh gambar pada kartu etika. Jadi penggunaan fitur meja ertika sangat 
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berpengaruh terhadap desain meja dan membuat pengguna lebih nyaman dengan kartu etika yang 

diberikan contoh gambar. Berikut merupakan tabel yang mencakup planning matriks : 

 
Tabel 2. Perhitungan QFD  

Customer 

Needs 

Goal Current Satisfaction 

Performance 

Improvement 

Ratio 

Sales 

Point 

Raw 

Weight 

Desain 3 2 1,5 1,2 6,8 

Ukuran 3 2 1,5 1,2 6,8 

Ease of use 4 2 2 1,5 14 

Multifungsi 2 1 2 1,5 12 

Tampilan 3 2 1,5 1,2 7 

 

Dalam matrix relationship terdapat simbol-simbol yang digunakan pada house of quality. 

Adapun keterangan simbol tersebut dijelaskan seperti : 

 
Tabel 3. Keterangan Dalam QFD 

Simbol Keterangan Nilai 

 Kuat 9 

 Sedang 3 

 Lemah 1 

Hubungan yang kuat didalam matrix relationship seperti desain dengan penggunaan fitur 

yang mudah dipahami dimana fitur akan mudah digunakan bergantung pada seperti apa meja yang 

akan didesain, begitu juga dengan ukuran meja ertika yang sesuai, adanya tombol meja untuk 

mengeluarkan kartu pembelajaran etika di rancang agar mudah digunakan dan memiliki 

multifungsi, aspek multifungsi akan diperoleh jika setelah memencet tombol otomatis tidak hanya 

kartu yang diperoleh melainkan absensi secara otomatis, dan tampilan meja yang simpel dengan 

display kartu lebih jelas dengan melihat aspek desain, ease of use, dan tampilan. 

Pada tahap terakhir yaitu technical matrix merupakan tahap dalam penentuan prioritas dari 

setiap aspek yang menjadi customer needs. Prioritas yang telah ditentukan akan menjadi bahan 

pertimbangan meja ertika dalam proses perancangan karakteristik teknik. Terdapat nilai 

contribution yang dapat menentukan rangking technical response mana yang akan didahulukan 

dalam pengembangan produk. Sesuai targetting yang dijadikan prioritas untuk dilakukan 

pengembangan meja ertika yaitu terlihat dari peringkat 1 dimana siswa tidak hanya dapat 

mengambil kartu ertika saja namun siswa sekaligus dapat melakukan absensi kehadiran kelas 

dengan adanya tombol pada meja. Selanjutnya terdapat target yang harus diprioritaskan dalam 

pengembangan produk ini yaitu fitur-fitur yang terdapat pada meja ertika mudah digunakan oleh 

anak TK seperti memposisikan tombol yang terdapat di meja untuk mengeluarkan kartu etika. 

Dengan tampilan meja yang lebih simpel meja ertika akan terlihat lebih rapi dan nyaman serta 

terdpat contoh gambar beretika yang baik pada kartu ertika memperoleh rangking 3 sebagai 

prioritas ke 3 dalam melakukan perancangan produk. Rangking ke 4 yaitu menuju pada 

penggunaan data antropometri dalam menentukan ukuran meja ertika yang sesuai agar mudah 

dijangkau dengan ukuran tubuh pengguna yaitu anak-anak. Prioritas terakhir yaitu penggunaan 1 

tombol saja dalam mengoperasikan yang mengindikasikan fitur yang terdapat didalam meja ertika 
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mudah dipahami oleh anak-anak. berikut gambar keseluruhan House of Quality dari Meja Ertika 

: 

 
Gambar 3. House of Quality dari Meja Ertika 

 

B. Antropometri 

Setelah mendapatkan data diemensi tubuh anak berusia 4-6 tahun yang didapatkan dari 

Jurnal dengan judul Evaluasi Data Antropometri Anak-anak usia 4-6 tahun di Jawa Timur dan 

Aplikasinya Pada Perancangan Fasilitas Belajar di Sekolah yang digunakan untuk menentukan 

ukuran sebenarnya dari produk meja ertika dengan megolah 30 data dimensi tubuh yang melalui 

uji normalitas. Dengan menggunakan antropometri dimensi manusia dengan usia 4-6 tahun 

dengan mengunakan persenti 5% karena apabila siswa taman kanak-kanak yang kecil mampu 

mengambilnya maka siswa yang berukuran sudah pasti dapat menggapai kartunya. untuk ukuran 

pada meja ertika ini, didapatkan ukuran meja sebagai berikut (Harahap, et. al., 2013) : 

1. Tinggi Meja 

Tinggi Meja Ertika menggunakan dimensi tubuh tinggi siku berdiri dan tinggi genggaman tangan 

pada posisi berdiri, sehingga didapatkan perhitungan : 

Tinggi Kaki Meja = Tinggi Genggaman Tangan Saat Posisi Berdiri  = 38,89 cm 

Tinggi Meja  = Tingi Siku Saat Posisi Berdiri  = 58,19 cm 

2. Lebar Meja dan Panjang Permukaan Meja 

Pada penelitian ini lebar meja dan panjang permukaan akan menggunakan dimensi Panjang Bahu 

ke Genggaman Tangan, dan Lebar Rentangan Tangan ke Depan, sehingga diperoleh perhitungan 

: 
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Lebar  Permukaan Meja = Lebar Rentangan Tangan ke Depan  = 32,39 cm 

Panjang Permukaan Meja = Panjang Bahu ke Genggaman Tangan = 37,51 cm (Herawati, 

et. al., 2013) 

 

 
Gambar 4. Tampak Atas Meja Ertika 

 

Setelah dilakukan pengukuran untuk setiap bagian meja, didapatlah meja utuh yang diperoleh 

ukurannya berdasarkan dimensi tubuh anak-anak yang telah digunakan sebagai berikut : 

 
Gambar 5. Tampak Depan Meja Ertika 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan metode yang telah digunakan dalam perancangan meja ertika yaitu terdapat 5 

kriteria yang menjadi pertimbangan dari konsumen yaitu desain, ukuran, ease of use, multifungsi, 

dan tampilan. Produk ini dapat dikembangkan karena telah mendominasi dari produk pesaing dan 

telah diproduksi lebih dahulu. Sehingga aspek yang paling penting dalam pengembangan produk 

meja ertika adalah terdapat tombol diatas meja yang berguna untuk mengeluarkan kartu. Aspek 

tampilan meja ertika yang simpel dan tersedianya kartu etika disertai contoh gambar agar mudah 

dioperasikan dengan menekan satu tombol pada meja yang sekaligus dapat melakukan presensi 

pada siswa Taman Kanak-kanak, diperoleh dari penilaian aspek yang harus didahulukan dalam 

pengembangan meja ertika yaitu terdapat tombol untuk mengeluarkan kartu sebesar 34%, 

tampilan meja yang simpel dengan contoh gambar pada kartu sebesar 29%, meja multifungsi 

antara pengeluaran kartu dan presensi sebesar 18%, ukuran meja sesuai antropometri dengan 

tinggi 58,19 cm-panjang 37,51 cm-lebar 32,29 cm sebesar 10%, dan terdapat fitur yang mudah 

digunakan oleh siswa sebesar 9%. Dengan adanya inovasi Meja Ertika ini, akan dapat membantu 

para guru dalam menanamkan etika dalam diri siswa, sehingga apabila Meja Ertika ini 

direalisasikan, siswa akan belajar memahami suatu beretika yang baik dengan media gambar dan 

dapat mempraktekannya setiap hari. Diharapkan pelajaran etika akan dapat tetanam dalam diri 

siswa dan generasi muda Indonesia akan semakin sadar akan pentingnya etika di dalam kehidupan 

masyarakat umum.  
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ABSTRAK 

Pengukuran efisiensi perusahaan memberikan informasi tentang sejauh mana penggunaan input untuk 

menghasilkan output atau mengetahui input yang belum digunakan secara efisien serta output yang harus 

ditingkatkan dengan input yang tersedia sehingga dapat dilakukan perbaikan pada input-output tersebut. 

Salah satu metode pengukuran efisiensi ialah Data Envelopment Analysis (DEA). Namun demikian, model 

DEA menggunakan variabel input dan output yang mengandung nilai tunggal (crisp). Padahal dalam 

kenyataan, sangat dimungkinkan nilai variabel input maupun output tidak dapat ditentukan secara pasti. 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model DEA dengan mempertimbangkan faktor informasi yang 

tidak pasti. Ketidakpastian informasi dimodelkan menggunakan konsep fuzzy dengan bilangan fuzzy 

triangular. Konsep fuzzy digunakan untuk mengestimasi nilai input dan output pada setiap Decision Making 

Unit (DMU). Model kemudian diterapkan untuk mengukur efisiensi perusahaan daerah di wilayah propinsi 

Jawa Tengah. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan software LIMDEP 11 Sudent Version. Input yang 

dipertimbangkan meliputi jam operasi layanan (OPS), kuantitas SDM (NHR), kualitas SDM (QHR), dan 

total aset tetap (AST). Sedangkan variabel output meliputi cakupan pelayanan (SERV), pertumbuhan 

pelanggan (CUST), tingkat penyelesaian pengaduan (CMPL), kemampuan produksi (PROD), dan profit 

margin (PRFT). Hasil pengolahan fuzzy DEA menunjukkan bahwa dari 35 DMU yang dianalisis, terdapat 

delapan DMU yang belum efisien.  

 

Kata kunci: DEA, DMU, efisiensi, fuzzy 

 

1. Pendahuluan 

Sebagai sebuah organisasi bisnis, perusahaan harus memastikan semua tujuan yang telah 

direncanakan dapat dicapai. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan tersebut, perlu 

dilakukan pengukuran kinerja. Salah satu ukuran kinerja perusahaan ialah efisiensi. Pengukuran 

efisiensi perusahaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan input dalam 

menghasilkan output atau dengan kata lain apakah kuantitas output yang dihasilkan sesuai dengan 

input yang digunakan. Pengukuran efisiensi juga dapat digunakan untuk mengetahui input mana 

saja yang tidak/ belum digunakan secara efisien atau mengetahui output yang harus ditingkatkan 

dengan input yang tersedia sehingga bisa dilakukan perbaikan pada input-output tersebut. Salah 

satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi ialah Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

DEA adalah alat manajemen untuk mengevaluasi tingkat efisiensi relatif suatu Decision 

Making Units (DMUs) yang bersifat non-parametik dan multifaktor, baik output maupun input. 

Dalam perkembangannya, model DEA telah digunakan secara luas di berbagai bidang. Namun 

demikian, model DEA umumnya menggunakan variabel input dan output yang mengandung nilai 

tunggal (crisp) atau satu nilai pasti. Padahal dalam kenyataan, sangat dimungkinkan nilai variabel 

input maupun output tidak dapat ditentukan secara pasti. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 

Zadeh (1965) mulai memperkenalkan konsep fuzzy. 

Integrasi konsep fuzzy ke dalam model DEA telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya dengan bidang aplikasi yang berbeda. Berbagai tujuan penerapan fuzzy DEA antara 

lain pemilihan sistem manufaktur fleksibel oleh Liu (2008), pemilihan lokasi restoran oleh Guo 

(2009), pemilihan supplier oleh Azadeh & Alem (2010), Sukriyadi (2013), dan Saragih (2015), 

pengukuran efisiensi sistem transportasi oleh Bray et.al (2014) dan Bray et.al (2015), serta 

pengukuran efisiensi biaya, efisiensi pendapatan, dan efisiensi laba oleh Ashrafi & Kaleibar 
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(2017). Karakteristik output model fuzzy DEA pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 

output yang masih bersifat fuzzy sebagaimana dalam Guo (2009), output yang bersifat crisp 

sebagaimana dalam Azadeh & Alem (2010), Sukriyadi (2013), Bray et.al (2014), Bray et.al 

(2015), dan Saragih (2015), serta output yang bersifat fuzzy dan crisp sebagaimana dalam Liu 

(2008) dan Ashrafi & Kaleibar (2017). 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model DEA dengan memperhatikan faktor 

informasi yang tidak pasti. Ketidakpastian informasi dalam penentuan nilai variabel input dan 

output DMU dimodelkan menggunakan konsep fuzzy. Faktor ketidakpastian informasi dalam 

estimasi nilai input dan output pada setiap DMU dipertimbangkan dalam rancangan model dengan 

menggunakan triangular fuzzy number (TFN). Untuk menunjukkan penerapan model fuzzy DEA 

yang dikembangkan pada penelitian ini, diberikan studi kasus penggunaan model untuk mengukur 

kinerja perusahaan daerah di wilayah propinsi Jawa Tengah.  

 

2. Metode 

Model dasar pengukuran efisiensi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

integrasi DEA dan konsep fuzzy. Pengembangan model dilakukan berdasarkan studi pustaka 

terhadap model dasar DEA, konsep fuzzy, serta model fuzzy DEA yang telah dikembangkan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Pengukuran efisiensi dengan model DEA mampu mengakomodasi 

banyak input dan banyak output dengan ukuran yang berbeda. Model DEA yang dikembangkan 

dalam penelitian ini ialah model CCR atau yang sering dikenal dengan nama constant return to 

scale (CRS). Bilangan fuzzy yang digunakan dalam rancangan model ialah triangular fuzzy 

number (TFN). Hasil pengembangan model kemudian diterapkan untuk mengukur kinerja 

perusahaan daerah di wilayah propinsi Jawa Tengah. Data input dan output untuk studi kasus 

pada contoh numerik dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan tahun 2017. Pengolahan DEA untuk mengukur efisiensi relatif setiap DMU menggunakan 

software LIMDEP 11 Student Version.  

Kerangka model fuzzy DEA pada penelitian ini ialah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. 

DMUi merupakan obyek yang akan dinilai efisiensinya. 

DMUi

Identifikasi Input – Output 

(I-O)

Triangular 

Fuzzy Number
Fuzzifikasi Nilai I-O

DEA

Defuzzifikasi Nilai I-O

Pengukuran Efisiensi

 
  Gambar 1. Kerangka Model Fuzzy DEA 

Prosedur pengukuran efisiensi dengan model fuzzy DEA ialah sebagai berikut: 

Langkah 1: 

Identifikasi variabel input dan output setiap DMU sesuai fungsi dan tujuan DMU tersebut. 

Kemudian estimasi kinerja DMU berdasarkan variabel input dan output yang telah 

diidentifikasikan. 
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Langkah 2: 

Transformasi nilai kinerja yang diperoleh pada langkah 1 dalam bentuk TFN. Setiap nilai 

input dan output pada setiap kriteria dinyatakan dalam bentuk bilangan fuzzy triangular. 

 

 
lij, mij, dan uij ialah TFN yang menyatakan nilai lower (l), most possible (m), dan upper (u) variabel 

input tipe ke-i dari DMU ke-j sedangkan lrj, mrj, dan urj ialah TFN yang menyatakan nilai lower 

(l), most possible (m), dan upper (u) variabel output tipe ke-r dari DMU ke-j. 

Langkah 3: 

Defuzzifikasi nilai kinerja fuzzy pada langkah 2 menggunakan persamaan (1). 

 

 

    (1) 

Langkah 4: 

Perhitungan efisiensi relatif setiap DMU menggunakan model DEA CRS. DEA adalah 

metode analisis efisiensi frontier untuk non-parametrik dengan meggunakan teknik optimasi 

linier (linear programming). Model dasar DEA CRS adalah sebagaimana pada persamaan (2). 

 

 

 

 

    (2) 

xij adalah nilai input yang diamati dengan tipe ke-i dari DMU ke-j dan xij > 0 untuk i = 1,2,3,…, 

m dan j = 1,2,…, n. Demikian juga dengan yrj adalah nilai output yang diamati dengan tipe ke-r 

dari DMU ke-j dan yrj > 0 untuk r = 1,2,…, s dan j = 1,2,…, n. m menyatakan jumlah input dan s 

menyatakan jumlah output. Sedangkan variabel ur dan vi masing-masing menyatakan nilai bobot 

output dan input untuk menentukan permasalahan programa linier di atas. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil Penerapan Model 

Langkah 1: 

Variabel input yang dipertimbangkan meliputi jam operasi layanan (OPS), kuantitas SDM 

(NHR), kualitas SDM (QHR), dan total aset tetap (AST). Variabel output yang dianalisis ialah 

cakupan pelayanan (SERV), pertumbuhan pelanggan (CUST), tingkat penyelesaian pengaduan 

(CMPL), kemampuan produksi (PROD), dan profit margin (PRFT). Estimasi nilai input output 

dinyatakan dalam skala 1-5 yang menyatakan kategori 1 = sangat rendah, 2 = rendah, 3 = normal, 

4 = tinggi, 5 = sangat tinggi. Hasil estimasi nilai input output pada 35 DMU ditampilkan pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Estimasi Input dan Output 

DMUi 
Output Input 

SERV CUST CMPL PROD PRFT OPS NHR QHR AST 

DMU-1 3 1 5 3 3 5 5 5 3 

DMU-2 3 2 5 3 2 5 5 2 4 

DMU-3 4 2 5 4 3 4 5 5 2 

DMU-4 5 5 5 3 4 5 5 3 3 

DMU-5 3 2 5 3 3 5 5 4 3 

DMU-6 2 5 5 2 2 5 5 2 3 

DMU-7 2 4 5 1 5 5 5 3 3 

DMU-8 2 2 5 4 4 5 5 1 2 

DMU-9 2 5 5 5 3 5 5 2 3 

DMU-10 2 1 5 1 1 5 4 1 2 

DMU-11 2 5 5 2 2 4 5 1 3 

DMU-12 3 3 5 3 2 5 5 1 3 

DMU-13 4 3 5 4 2 5 5 1 3 

DMU-14 2 1 5 4 2 5 5 3 2 

DMU-15 5 5 5 1 5 5 5 4 4 

DMU-16 4 1 4 3 2 5 5 1 2 

DMU-17 2 4 5 2 3 5 5 3 4 

DMU-18 4 1 5 3 2 5 5 1 2 

DMU-19 2 3 5 1 3 5 5 3 3 

DMU-20 1 5 5 2 2 4 5 5 2 

DMU-21 3 5 3 1 3 5 5 1 2 

DMU-22 2 5 5 1 4 5 5 2 3 

DMU-23 3 2 5 5 2 4 5 1 3 

DMU-24 3 2 5 1 2 3 5 3 4 

DMU-25 4 1 5 4 2 4 5 3 1 

DMU-26 2 3 5 2 2 4 5 5 2 

DMU-27 3 1 5 3 1 4 5 2 2 

DMU-28 2 5 5 2 5 3 5 5 1 

DMU-29 2 2 5 4 2 5 5 1 3 

DMU-30 4 1 5 4 2 4 5 1 5 

DMU-31 2 1 5 1 2 5 4 4 1 

DMU-32 1 4 5 3 4 5 5 1 1 

DMU-33 4 1 5 5 2 5 5 1 4 

DMU-34 1 3 5 2 1 4 3 1 3 

DMU-35 2 1 5 2 1 3 5 1 2 

 

Langkah 2: 

Pembentukan TFN pada skala penilaian input dan output ditampilkan pada Gambar 2 dan 

nilai TFN untuk setiap skala penilaian input dan output ditampilkan pada Tabel 2. 
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  Gambar 2. Pembentukan TFN 

Tabel 2. Nilai TFN untuk Setiap Skala Penilaian 

Variabel Linguistik 
TFN 

lower most possible upper 

1 = sangat rendah 1 1 2 

2 = rendah 1 2 3 

3 = normal 2 3 4 

4 = tinggi 3 4 5 

5 = sangat tinggi 4 5 5 

 

Berdasarkan Gambar 2 atau Tabel 2 maka hasil estimasi input output yang bersifat crisp 

diubah menjadi bilangan fuzzy. Sebagai contoh variabel output SERV pada DMU-1 diestimasi 

bernilai 3 maka kemudian dikonversi ke dalam bilangan fuzzy (2,3,4). Hasil fuzzifikasi nilai input 

output pada setiap DMU selengkapnya ditampilkan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Fuzzifikasi Nilai Input dan Output 

DMUi 
Output Input 

SERV CUST CMPL PROD PRFT OPS NHR QHR AST 

DMU-1 2,3,4 1,1,2 4,5,5 2,3,4 2,3,4 4,5,5 4,5,5 4,5,5 2,3,4 

DMU-2 2,3,4 1,2,3 4,5,5 2,3,4 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,2,3 3,4,5 

DMU-3 3,4,5 1,2,3 4,5,5 3,4,5 2,3,4 3,4,5 4,5,5 4,5,5 1,2,3 

DMU-4 4,5,5 4,5,5 4,5,5 2,3,4 3,4,5 4,5,5 4,5,5 2,3,4 2,3,4 

DMU-5 2,3,4 1,2,3 4,5,5 2,3,4 2,3,4 4,5,5 4,5,5 3,4,5 2,3,4 

DMU-6 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,2,3 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,2,3 2,3,4 

DMU-7 1,2,3 3,4,5 4,5,5 1,1,2 4,5,5 4,5,5 4,5,5 2,3,4 2,3,4 

DMU-8 1,2,3 1,2,3 4,5,5 3,4,5 3,4,5 4,5,5 4,5,5 1,1,2 1,2,3 

DMU-9 1,2,3 4,5,5 4,5,5 4,5,5 2,3,4 4,5,5 4,5,5 1,2,3 2,3,4 

DMU-10 1,2,3 1,1,2 4,5,5 1,1,2 1,1,2 4,5,5 3,4,5 1,1,2 1,2,3 

DMU-11 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,2,3 1,2,3 3,4,5 4,5,5 1,1,2 2,3,4 

DMU-12 2,3,4 2,3,4 4,5,5 2,3,4 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 2,3,4 

DMU-13 3,4,5 2,3,4 4,5,5 3,4,5 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 2,3,4 

DMU-14 1,2,3 1,1,2 4,5,5 3,4,5 1,2,3 4,5,5 4,5,5 2,3,4 1,2,3 

DMU-15 4,5,5 4,5,5 4,5,5 1,1,2 4,5,5 4,5,5 4,5,5 3,4,5 3,4,5 

DMU-16 3,4,5 1,1,2 3,4,5 2,3,4 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 1,2,3 

DMU-17 1,2,3 3,4,5 4,5,5 1,2,3 2,3,4 4,5,5 4,5,5 2,3,4 3,4,5 

DMU-18 3,4,5 1,1,2 4,5,5 2,3,4 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 1,2,3 

DMU-19 1,2,3 2,3,4 4,5,5 1,1,2 2,3,4 4,5,5 4,5,5 2,3,4 2,3,4 

DMU-20 1,1,2 4,5,5 4,5,5 1,2,3 1,2,3 3,4,5 4,5,5 4,5,5 1,2,3 

DMU-21 2,3,4 4,5,5 2,3,4 1,1,2 2,3,4 4,5,5 4,5,5 1,1,2 1,2,3 

DMU-22 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 3,4,5 4,5,5 4,5,5 1,2,3 2,3,4 

DMU-23 2,3,4 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,2,3 3,4,5 4,5,5 1,1,2 2,3,4 
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DMUi 
Output Input 

SERV CUST CMPL PROD PRFT OPS NHR QHR AST 

DMU-24 2,3,4 1,2,3 4,5,5 1,1,2 1,2,3 2,3,4 4,5,5 2,3,4 3,4,5 

DMU-25 3,4,5 1,1,2 4,5,5 3,4,5 1,2,3 3,4,5 4,5,5 2,3,4 1,1,2 

DMU-26 1,2,3 2,3,4 4,5,5 1,2,3 1,2,3 3,4,5 4,5,5 4,5,5 1,2,3 

DMU-27 2,3,4 1,1,2 4,5,5 2,3,4 1,1,2 3,4,5 4,5,5 1,2,3 1,2,3 

DMU-28 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,2,3 4,5,5 2,3,4 4,5,5 4,5,5 1,1,2 

DMU-29 1,2,3 1,2,3 4,5,5 3,4,5 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 2,3,4 

DMU-30 3,4,5 1,1,2 4,5,5 3,4,5 1,2,3 3,4,5 4,5,5 1,1,2 4,5,5 

DMU-31 1,2,3 1,1,2 4,5,5 1,1,2 1,2,3 4,5,5 3,4,5 3,4,5 1,1,2 

DMU-32 1,1,2 3,4,5 4,5,5 2,3,4 3,4,5 4,5,5 4,5,5 1,1,2 1,1,2 

DMU-33 3,4,5 1,1,2 4,5,5 4,5,5 1,2,3 4,5,5 4,5,5 1,1,2 3,4,5 

DMU-34 1,1,2 2,3,4 4,5,5 1,2,3 1,1,2 3,4,5 2,3,4 1,1,2 2,3,4 

DMU-35 1,2,3 1,1,2 4,5,5 1,2,3 1,1,2 2,3,4 4,5,5 1,1,2 1,2,3 

Langkah 3: 

Defuzzifikasi nilai fuzzy input output pada Tabel 3 menjadi nilai crisp (nilai tegas) 

menggunakan persamaan (1). Nilai defuzzifikasi input output untuk setiap DMU ditampilkan 

pada Tabel 4. Contoh perhitungan defuzzifikasi pada variabel input  OPS pada DMU-1 dengan 

nilai fuzzy (4,5,5) adalah sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3. Defuzzifikasi Nilai Input dan Output 

DMUi 
Output Input 

SERV CUST CMPL PROD PRFT OPS NHR QHR AST 

DMU-1 3.000 1.333 4.667 3.000 3.000 4.667 4.667 4.667 3.000 

DMU-2 3.000 2.000 4.667 3.000 2.000 4.667 4.667 2.000 4.000 

DMU-3 4.000 2.000 4.667 4.000 3.000 4.000 4.667 4.667 2.000 

DMU-4 4.667 4.667 4.667 3.000 4.000 4.667 4.667 3.000 3.000 

DMU-5 3.000 2.000 4.667 3.000 3.000 4.667 4.667 4.000 3.000 

DMU-6 2.000 4.667 4.667 2.000 2.000 4.667 4.667 2.000 3.000 

DMU-7 2.000 4.000 4.667 1.333 4.667 4.667 4.667 3.000 3.000 

DMU-8 2.000 2.000 4.667 4.000 4.000 4.667 4.667 1.333 2.000 

DMU-9 2.000 4.667 4.667 4.667 3.000 4.667 4.667 2.000 3.000 

DMU-10 2.000 1.333 4.667 1.333 1.333 4.667 4.000 1.333 2.000 

DMU-11 2.000 4.667 4.667 2.000 2.000 4.000 4.667 1.333 3.000 

DMU-12 3.000 3.000 4.667 3.000 2.000 4.667 4.667 1.333 3.000 

DMU-13 4.000 3.000 4.667 4.000 2.000 4.667 4.667 1.333 3.000 

DMU-14 2.000 1.333 4.667 4.000 2.000 4.667 4.667 3.000 2.000 

DMU-15 4.667 4.667 4.667 1.333 4.667 4.667 4.667 4.000 4.000 

DMU-16 4.000 1.333 4.000 3.000 2.000 4.667 4.667 1.333 2.000 

DMU-17 2.000 4.000 4.667 2.000 3.000 4.667 4.667 3.000 4.000 

DMU-18 4.000 1.333 4.667 3.000 2.000 4.667 4.667 1.333 2.000 

DMU-19 2.000 3.000 4.667 1.333 3.000 4.667 4.667 3.000 3.000 

DMU-20 1.333 4.667 4.667 2.000 2.000 4.000 4.667 4.667 2.000 

DMU-21 3.000 4.667 3.000 1.333 3.000 4.667 4.667 1.333 2.000 

DMU-22 2.000 4.667 4.667 1.333 4.000 4.667 4.667 2.000 3.000 

DMU-23 3.000 2.000 4.667 4.667 2.000 4.000 4.667 1.333 3.000 

DMU-24 3.000 2.000 4.667 1.333 2.000 3.000 4.667 3.000 4.000 

DMU-25 4.000 1.333 4.667 4.000 2.000 4.000 4.667 3.000 1.333 

DMU-26 2.000 3.000 4.667 2.000 2.000 4.000 4.667 4.667 2.000 
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DMUi 
Output Input 

SERV CUST CMPL PROD PRFT OPS NHR QHR AST 

DMU-27 3.000 1.333 4.667 3.000 1.333 4.000 4.667 2.000 2.000 

DMU-28 2.000 4.667 4.667 2.000 4.667 3.000 4.667 4.667 1.333 

DMU-29 2.000 2.000 4.667 4.000 2.000 4.667 4.667 1.333 3.000 

DMU-30 4.000 1.333 4.667 4.000 2.000 4.000 4.667 1.333 4.667 

DMU-31 2.000 1.333 4.667 1.333 2.000 4.667 4.000 4.000 1.333 

DMU-32 1.333 4.000 4.667 3.000 4.000 4.667 4.667 1.333 1.333 

DMU-33 4.000 1.333 4.667 4.667 2.000 4.667 4.667 1.333 4.000 

DMU-34 1.333 3.000 4.667 2.000 1.333 4.000 3.000 1.333 3.000 

DMU-35 2.000 1.333 4.667 2.000 1.333 3.000 4.667 1.333 2.000 

 

Langkah 4: 

Hasil pengolahan DEA CRS menggunakan software LIMDEP 11 Student Version 

ditampilkan pada Gambar 3. Berdasarkan pengukuran efisiensi dengan model fuzzy DEA, 

diketahui bahwa dari 35 DMU yang dianalisis terdapat delapan (8) DMU yang belum efisien, 

yaitu DMU-1, DMU-2, DMU-5, DMU-14, DMU-17, DMU-19, DMU-26, dan DMU-27. 

 
Gambar 3. Output DEA CRS Program LIMDEP 11 Student Version 
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b. Pembahasan 

Penelitian ini mengembangkan model pengukuran efisiensi perusahaan dengan 

mengintegrasikan konsep fuzzy ke dalam model DEA. Integrasi konsep fuzzy ke dalam model 

DEA mampu mengakomodasi unsur ketidakpastian dalam mengestimasi nilai variabel input dan 

output untuk pengolahan DEA. Secara umum, model fuzzy DEA dalam penelitian ini memiliki 

kelebihan dalam hal kesederhanaan konsep dan kemudahan perhitungan dengan adanya 

penggunaan TFN untuk mentransformasi nilai tunggal ke dalam nilai fuzzy. Namun demikian, 

dalam kenyataannya tidak seluruh variabel input output yang dipertimbangkan dalam pengukuran 

efisiensi memiliki fungsi keanggotaan yang berbentuk TFN.  

Penerapan model fuzzy DEA pada studi kasus memperlihatkan bahwa model dapat 

digunakan dengan baik untuk mengukur efisiensi relatif setiap DMU yang menjadi obyek analisis. 

Perbandingan nilai efisiensi antara model crisp DEA dan fuzzy DEA yang dikembangkan dalam 

model ini menunjukkan hasil yang tidak berbeda secara signifikan sebagaimana ditampilkan pada 

Tabel 4. Hal ini dikarenakan nilai input dan output pada studi kasus menggunakan skala penilaian 

yang sama untuk seluruh kriteria input dan output serta bentuk TFN yang dihasilkan bersifat 

simetris. Apabila skala penilaian input dan output berbeda, maka diperlukan analisis yang lebih 

detil saat melakukan proses fuzzifikasi. 

Model fuzzy DEA yang digunakan dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa seluruh input 

dan output memiliki bobot yang setara. Dalam praktiknya, sangat dimungkinkan nilai input dan 

output dapat memiliki bobot yang berbeda. Sebagai misal pada variabel input NHR (kuantitas 

SDM). Pada model fuzzy DEA dalam penelitian ini, kuantitas SDM tidak dibedakan berdasarkan 

tingkat pendidikan. Hal ini berarti SDM yang berpendidikan sekolah menengah dengan yang 

berpendidikan sarjana maupun pascasarjana dianggap setara. Pengembangan model selanjutnya 

dapat mengakomodasi perbedaan bobot setiap nilai input dan output. 

 
Tabel 4. Perbandingan Nilai Efisiensi 

DMUi θ Crisp DEA CRS θ Fuzzy DEA CRS 

DMU-1 0.8836 0.8939 

DMU-2 0.8400 0.8650 

DMU-3 1.0000 1.0000 

DMU-4 1.0000 1.0000 

DMU-5 0.8836 0.8939 

DMU-6 1.0000 1.0000 

DMU-7 1.0000 1.0000 

DMU-8 1.0000 1.0000 

DMU-9 1.0000 1.0000 

DMU-10 1.0000 1.0000 

DMU-11 1.0000 1.0000 

DMU-12 1.0000 1.0000 

DMU-13 1.0000 1.0000 

DMU-14 0.9412 0.9677 

DMU-15 1.0000 1.0000 

DMU-16 1.0000 1.0000 

DMU-17 0.8191 0.8571 

DMU-18 1.0000 1.0000 

DMU-19 0.8165 0.8358 

DMU-20 1.0000 1.0000 

DMU-21 1.0000 1.0000 

DMU-22 1.0000 1.0000 
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DMUi θ Crisp DEA CRS θ Fuzzy DEA CRS 

DMU-23 1.0000 1.0000 

DMU-24 1.0000 1.0000 

DMU-25 1.0000 1.0000 

DMU-26 0.8692 0.8881 

DMU-27 0.9437 0.9576 

DMU-28 1.0000 1.0000 

DMU-29 1.0000 1.0000 

DMU-30 1.0000 1.0000 

DMU-31 1.0000 1.0000 

DMU-32 1.0000 1.0000 

DMU-33 1.0000 1.0000 

DMU-34 1.0000 1.0000 

DMU-35 1.0000 1.0000 

 

4. Simpulan 

Integrasi konsep fuzzy ke dalam model dasar DEA yang dikembangkan dalam penelitian ini 

mampu mengakomodasi faktor ketidakpastian informasi dalam estimasi nilai input output untuk 

menentukan efisiensi relatif DMU. Penggunaan TFN dalam model fuzzy DEA memberikan 

kemudahan dalam konsep dan perhitungan meskipun masih diperlukan eksplorasi lebih detail 

mengenai bentuk dan fungsi keanggotaan fuzzy setiap variabel input output yang digunakan dalam 

model. Model kemudian diaplikasikan pada studi kasus pengukuran efisiensi perusahaan daerah 

di wilayah propinsi Jawa Tengah. Karena nilai input dan output pada studi kasus menggunakan 

skala penilaian yang sama untuk seluruh kriteria input dan output serta bentuk TFN yang bersifat 

simetris, maka hasil perhitungan efisiensi relatif antara model crisp DEA dan fuzzy DEA tidak 

jauh berbeda. Model fuzzy DEA dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa seluruh input dan 

output memiliki bobot yang setara. Untuk pengembangan model selanjutnya dapat 

mengakomodasi perbedaan bobot dalam penilaian input dan output untuk data masukan dalam 

pengolahan DEA. 
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ABSTRAK 

Industri Kreatif berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali dengan industri sandal 

kulit di Kampung Keparakan Yogyakarta yang mampu menembus pasar internasional. Dalam satu hari, 

hasil produksi sandal mencapai 250 pasang yang dikerjakan oleh lima pekerja secara manual. Berdasarkan 

observasi awal yang diperoleh, 60% pekerja mengeluhkan sakit di bagian leher, 100% pada bawah leher, 

dan 100% pada bahu serta lengan atas saat bekerja. Hal tersebut dikarenakan oleh stasiun kerja yang tidak 

mendukung postur kerja yang baik untuk para pekerja. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

postur pekerja menggunakan Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Hasil RULA pada kelima pekerja 

tersebut dilihat dari action level, 4 pekerja pada klasifikasi 3 dan 1 pekerja pada klasifikasi 4 yang berarti 

perlu investigasi lebih lanjut serta menerapkan perbaikan untuk menghindari postur yang buruk dan 

mengurangi resiko cidera pada pekerja. Rekomendasi yang diberikan yaitu penjadwalan jam istirahat, 

exercise dan workplace redesign sesuai ukuran antropometri.  

 

Kata kunci: Postur Kerja, RULA, Nordic Body Map, Antropometri 

 

1. Pendahuluan 

Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan Industri Kreatif di Indonesia telah dimulai. Saleh 

Husin selaku menteri penindustrian menyatakan bahwa di Indonesia pertumbuhan Industri Kreatif 

semakin meningkat sekitar 7% per tahun (Hartono, 2015). Pada umumnya industri kreatif di 

Indonesia bersifat rumahan yang salah satunya adalah industri rumah tangga sandal kulit yang 

terletak di kampung Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Tidak diragukan, ternyata sandal  

asli Keparakan ini memiliki pasaran lokal Yogyakarta dan sekitarnya mencapai 60%, pasar 

nasional 35%,  dan sudah menembus pasar internasional sebesar 5%  (Retno, 2011). Dalam satu 

hari, salah satu keluarga penghasil sandal kulit Keparakan dapat menghasilkan sandal hingga 250 

unit dengan menggunakan lima pekerja. Namun dalam proses pembuatan sandal, proses 

produksinya masih menggunakan cara konvensional yang didominasi oleh manusia dengan posisi 

duduk dengan lingkungan kerja yang kurang mendukung.  

Pekerjaan konvensional yang masih banyak menggunakan tenaga manusia ini dapat 

menyebabkan gangguan ergonomi mengenai kekuatan, ketahanan serta kemampuan dari manusia 

itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dalam ilmu ergonomi, gangguan ini biasanya dikenal 

dengan gangguan musculoskeletal yang dikenal dengan istilah CTDs (Cumulative Trauma 

Disorders). Internasional Labour Organization (ILO) memperkirakan terdapat 160 juta kasus 

penyakit terkait pekerjaan per tahun dengan penyakit muscoloskeletal sebanyak 4% 

mempengaruhi populasi dunia (ILO, 2011). Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa 

kejadian nyeri punggung bawah (LBP) yang berdampak seumur hidup pada pekerja industri 

terdapat sekitar 60% (Svensson dkk, 1983; Lee dkk, 2001). Insiden tahunan telah dilaporkan 

setinggi 31% (Svensson dkk, 1983; Poppel dkk, 1998), resiko yang terjadi diidentifikasi akibat 

duduk lama (Balague dkk, 1988), berdiri berkepanjangan (Macfarlane dkk, 1997) dan 

mengangkat (Lee dkk, 2001). 

Analisa postur kerja disini yaitu mempertimbangkan gerakan-gerakan atau bentuk tubuh saat 

melakukan aktivitas atau pekerjaan dengan memperhatikan prinsip yang ergonomis yang tentunya 
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akan menghasilkan kenyamanan saat melakukan aktivitas ataupun bekerja. Postur yang baik 

sangat diperlukan dalam mengerjaan pekerjaan statis maupun pekerjaan dinamis. Postur kerja 

yang baik dapat menunjukkan kerja yang aman, nyaman, dan produktif, sementara postur 

canggung memiliki peningkatan risiko untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera di otot rangka.  

Postur kerja yang buruk melibatkan bagian tubuh yang mengalami deviasi yang signifikan dari 

anatomi yang normal. Posisi tubuh manusia, seperti tubuh terlalu membungkuk, tangan 

menjangkau terlalu jauh maju, leher dipelintir, dan sebagainya (Albugis, 2009). Untuk itu 

manusia diharapkan memperhatikan ataupun menganalisa postur tubuh setidaknya untuk diri 

sendiri saat melakukan pekerjaan atau aktivitas agar tidak menyebabkan efek jangka panjang 

CTDs yang dapat menyebabkan kelumpuhan. 

Dari permasalahan di atas, dengan proses produksi sandal kulit Keparakan, Yogyakarta yang 

masih konvensional yang dilakukan dalam durasi cukup lama maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah postur kerja pada industri sandal di Keparakan Yogyakarta normal atau tidak 

dengan melakukan analisis postur kerja menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA). 
  

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilaksanakan di salah satu industri 

rumah tangga yang bergerak di bagian produksi pembuatan sandal di Keparakan, Yogyakarta. 

Bagan berikut menunjukkan alur riset yang dilakukan. 

 

Mulai
Identifikasi 

Permasalahan

Analisa Nordic 

Body Map (NBM)

Perhitungan 

RULA
Desain Produk Selesai

 
Gambar 4. Alur Riset 

Pada penelitian ini terdapat 5 pekerja yang menjadi subjek penelitian ada Nordic Body Map 

dan RULA. Selain itu, data antopometri orang dewasa digunakan sebagai data pendukung untuk 

menentukan dimensi produk usulan dengan pendekatan antropometri 

 

2.1. Nordic Body Map (NBM) 

Nordic Body Map merupakan salah satu metode berupa kuesioner untuk mengetahui bagian 

tubuh yang mengalami keluhan mulai dari tidak terasa sakit (no pain) hingga sangat sakit (very 

painful) (Corlett, 1992) yang dijelaskan di tabel 1 di bawah.  
  

Tabel 4. Tingkat Keluhan pada kuesioner Nordic Body Map 

Simbol Deskripsi 

A No Pain / Tidak Sakit 

B Moderately Pain / Cukup Sakit 

C Painful / Sakit 

D Very Painful / Sangat Sakit 

 

Kuesioner ini menggambarkan bagian tubuh manusia yang dibagi menjadi 9 bagian tubuh 

utama yaitu leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, tangan, pinggang, 

lutut dan tumit. Dari 9 bagian tubuh tersebut kemudian terbagi menjadi 28 bagian kuesioner peta 

tubuh yang didistribusikan 5 responden yang melakukan pengerjaan pembuatan sandal. Gambar 

1 di bawah menunjukkan 9 bagian tubuh yang terbagi menjadi 28 bagian kuesioner peta tubuh. 
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Gambar 5. Rincian Bagian Tubuh Kuesioner Nordic Body Map 

 

2.2. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan salah satu metode observasi untuk 

menganalisa postur kerja tubuh bagian atas yang dikembangkan untuk digunakan dalam 

investigasi ergonomi pada tempat kerja, dan juga untuk menilai faktor beban kerja individu karena 

postur tubuh (McAtamney & Corlett, 1993). RULA dirancang untuk mengukur postur tubuh 

secara cepat dengan menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu kamera perekam dan lembar 

pengamatan RULA. Dengan lembar pengamatan RULA, evaluator akan menilai skor untuk 

bagian tubuh leher, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, tulang belakang dan kaki 

hingga menghasilkan skor akhir yang mewakili tingkat resiko postur kerja yang dialami pekerja. 

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan lembar pengamatan RULA. 

 

 
Gambar 6. Lembar Pengamatan RULA 

Ergofellow merupakan perangkat lunak yang mempunyai 17 fitur pendukung untuk 

menganalisis, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi tempat kerja, untuk mengurangi risiko 

pekerjaan dan meningkatkan produktivitas dari sudut pandang yang berbeda, seperti RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment), REBA (Rapid Entire Body Assessment), OWAS (Ovako 

Working Posture Analyzing System), Suzzane Rodgers, Quick Exposure Check (QEC), dan lain-

lain (Dewangan & Singh, 2015). Gambar 4 di bawah ini menunjukkan tampilan jendela 

Ergofellow untuk menu perhitungan RULA. 
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Gambar 7. Tampilan Ergofellow 

 

2.3. Antropometri 

Antropometri adalah studi mengenai pengukuran tubuh manusia dalam hal dimensi jaringan 

tulang, otot, dan adiposa (lemak) (Westat, 1988). Hasil dari pengukuran dimensi tubuh ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk perancangan produk yang efektif untuk memudahkan individu 

untuk mengerjakan pekerjaannya dan mencapai produktivitas yang tinggi  (Klamklay, 2008). 

Namun, variasi dimensi tubuh antara usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ras yang berbeda bisa 

membuat dimensi tubuhnya juga berbeda. Dengan demikian, data antropometri harus diolah 

menggunakan persentil yang dapat disesuaikan dengan pengguna. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Nordic Body Map (NBM) 

Kuesioner Nordic Body Map (NBM) disebarkan kepada kelima pekerja dibagian proses 

produksi sandal setelah melakukan pekerjaan selama seharian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

Sebanyak tiga dari kelima pekerja mengeluhkan sakit atau pain (kategori C) pada bagian 

leher, kemudian seluruh pekerja mengalami sakit atau pain (kategori C) pada bagian bawah leher 

serta pada bagian bahu dan lengan atas sebelah kiri maupun kanan. Dari pendapat kelima 

responden terdapat beberapa area tubuh yang tidak dirasa sakit, seperti bahu kiri, lengan atas 

kanan dan kiri, siku kiri, pergelangan tangan kiri serta pergelangan kaki kanan dan kiri.  

Dari pendapat kelima responden terdapat beberapa area tubuh dirasa sakit namun oleh satu 

atau dua pekerja saja, seperti bagian punggung yang hanya dirasakan oleh pekerja pengeleman. 

Hasil tersebut menyatakan bahwa pekerjaan sebagai operator warnet mempengaruhi beberapa 

bagian pada tubuh manusia karena pekerjaan yang statis dan dalam satu hari bekerja.  

 

3.2. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Postur Kerja dilakukan untuk mengetahui apakah posisi tubuh pekerja saat melakukan 

pekerjaannya pada posisi yang normal. Analisis postur kerja yang diterapkan pada salah satu 

industri sandal di kampung Keparakan Yogyakarta ini menggunakan metode Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA) karena seluruh pekerja yang berada di lantai produksi hanya menggunakan 

bagian tubuh atas untuk melakukan pekerjaannya. Pengamatan dengan menggunakan metode 

RULA dilakukan kepada 5 pekerja yang berada di lantai produksi yang meliputi proses, 
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pemasangan japit, pengeleman, pemotongan, dan assembly. Perhitungan skor RULA dilakukan 

dengan menggunakan software Ergofellow. 
  

Tabel 5. Tabel Perhitungan Skor RULA 

Pekerja Hasil Skor RULA 

  

 
 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 267 

Pekerja Hasil Skor RULA 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil klasifikasi perhitungan RULA, diperoleh bahwa terdapat empat 

pekerja dengan action level 3 yang artinya perlu dilakukan investigasi dan perubahan perlu 

dilakukan dengan segera dan terdapat satu pekerja dengan action level 4 yang artinya investigasi 

dan perubahan perlu dilakukan sesegera mungkin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa postur 

kerja pekerja pembuat sandal kulit bagian produksi tersebut dapat dikatakan buruk. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Rivero et al. (2015) bahwa semakin tinggi level resiko maka akan 

semakin tinggi pula resikonya yang artinya postur kerja pekerja dinyatakan buruk dan dapat 

menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini bisa terjadi karena proses produksi 

para pekerja secara manual tidak memperhatikan prinsip ergonomi dengan semua posisi pekerja 

yang membungkuk (Pheasant, 2003). 

 Menurut Tayyari dan Smith (1997) bahwa pencegahan CTD’s dibagi menjadi 3 yaitu 

administrative control, engineering control, dan Alat Pelindung Diri (APD) (Tayyari & Smith, 

1997). Dengan besarnya nilai action level kepada kelima pekerja yang artinya bahwa postur tubuh 

pekerja buruk dan harus segera dilakukan perubahan untuk menghindari CTD’s berkepanjangan 

maka langkah pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan Engineering control dan 

Administrative control. Bentuk pencegahan CTD’s dengan menggunakan engineering control 

dilakukan dengan workplace redesign sesuai dengan kebutuhan dan kenyaman pekerja melalui 

pendekatan antropometri. Engineering control dengan langkah workplace redesign dilakukan 

karena melihat kondisi postur tubuh saat bekerja yang membutuhkan beberapa support seperti 
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pada bagian punggung dan besarnya deviasi pada leher.  Kemudian langkah administrative 

control juga dapat dilakukan yaitu dengan penjadwalan waktu istirahat, dan exercise untuk 

melengkapi pencegahan secara engineering control. Penjadwalan waktu istirahat dilakukan 

dengan memberikan jam istirahat kepada pekerja seperti 1 jam setiap bekerja selama 8 jam, 

kemudian exercise dapat disosialisasikan kepada pekerja berupa stretching setiap 90 – 120 menit 

sekali atau dengan melakukan olahraga ringan untuk melatih otot-otot agar tidak kaku. Hal ini 

dapat diperkuat berdasarkan penelitian Thomas E. Dreisinger (2014) yang mengatakan bahwa 

exercise merupakan strategi penting untuk pengelolaan nyeri punggung terlepas dari apakah rasa 

sakit akut atau kronis (Dreisinger, 2014).  

 

3.3 Antropometri  

Berdasarkan analisis postur dengan hasil diperoleh metode RULA yang menujukkan bahwa 

harus segera dilakukan perbaikan dengan Workplace Redesign yaitu berupa pemberian alat bantu 

untuk mendukung postur tubuh pekerja. Alat pendukung yang dibutuhkan untuk mengurangi 

postur kerja yang buruk, menurut Siswiyanti (2013) kursi yang didesain memiliki sandaran 

punggung untuk mengistirahatkan punggung para pekerja untuk mengurangi efek postur yang 

buruk akibat pekerja yang sering membungkuk dan untuk mengurangi bending back butuh kursi 

kerja (Siswiyanti, 2013). Dalam melakukan perancangan kursi kerja dimensi yang digunakan 

adalah Tinggi Bahu Duduk, Lebar Bahu, Pantat Popliteal, dan Lebar Pinggul (Suhardi,dkk 2009). 

Data dimensi tubuh yang digunakan untuk perancangan kursi diperoleh dari 

antropometriindonesia.org dengan demografi jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, usia dari yang 

termuda yaitu 24 tahun. 

 
Tabel 6. Tabel Data Dimensi Tubuh Kursi 

Dimensi Tubuh 
Persentil 

P5 P50 P95 

Tinggi Bahu Duduk 65.19 67.25 69.31 

Lebar Bahu 31.45 40.5 49.55 

Pantat Popliteal 35.34 35.34 35.34 

Lebar Pinggul 96 96 96 

Sudut sandaran  100o 

 

Dimensi Tinggi Bahu Duduk (TBD) digunakan untuk mengukur tinggi sandaran 

dengan menggunakan persentil 5. Menurut Chakrabarti (1997) tinggi dari sandaran seharusnya 

menggunakan persentil 5 yaitu berdasarkan dimensi orang dengan mempunyai tinggi lumbar 

yang paling pendek sehingga orang yang mempunyai lumbar yang paling besar bisa 

mendapatkan dukungan sehingga ukurannya 65,19 cm. Lebar Bahu (LB) digunakan untuk 

mengukur lebar sandaran kursi pada Bis Trans Jogja dengan menggunakan persentil 95 karena 

mempertimbangkan ukuran paling besar dari populasi sehingga dimensinya 49,55 cm. Pantat 

Popliteal (PPO) yang digunakan untuk mengukur panjang alas kursi  menggunakan persentil 5 

dengan ukuran 35,34 cm. Lebar Pinggul (LP) menggunakan persentil 95 karena 

mempertimbangkan ukuran paling besar dari populasi dengan allowance 10% (Chakrabarti, 

1997) sehingga ukurannya 105,6 cm. Sudut sandaran kursi menurut Chakrabarti (1997) sebesar 

100o. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 269 

Tabel 7. Tabel Data Dimensi Tubuh Meja 

Dimensi Tubuh 
Persentil 

P5 P50 P95 

Tinggi Siku Posisi Duduk 34.74 34.74 34.74 

Panjang Rentang Tangan ke Depan 65.67 65.67 65.67 

Panjang Rentang Tangan ke Samping 171.1 178.5 185.9 

 

Menurut Taifa (2016), dimensi tinggi siku pada posisi duduk digunakan untuk tinggi 

meja dengan menggunakan persentil 5 yaitu berdasarkan dimensi orang dengan mempunyai 

tinggi siku yang paling pendek sehingga ukurannya 34,74 cm. Kemudian dimensi panjang 

rentang tangan ke depan yang digunakan sebagai lebar meja, menggunakan persentil 95 

sehingga ukurannya 65,67 cm. panjang rentang tangan ke samping yang digunakan sebagai 

panjang meja, menggunakan persentil 95 sehingga ukurannya 185,9 cm. 

 
Gambar 8. Rancangan Meja dan Kursi Tampak 

Atas dan Samping 

 
 Gambar 9. Rancangan Meja dan Kursi Tampak Belakang 

dan Samping 

 

4. Simpulan 

Hasil kuesioner Nordic Body Map menunjukkan bahwa sebanyak tiga dari kelima pekerja 

mengeluhkan sakit pada bagian leher, seluruh pekerja mengalami sakit pada bagian bawah leher 

serta pada bagian bahu dan lengan atas sebelah kiri maupun kanan. Hasil ini didukung oleh analisa 

RULA yang menunjukkan bahwa empat pekerja dengan action level 3 yang artinya perlu 

dilakukan investigasi dan perubahan perlu dilakukan dengan segera dan terdapat satu pekerja 

dengan action level 4 yang artinya investigasi dan perubahan perlu dilakukan sesegera mungkin. 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi postur kerja buruk yang dapat menyebabkan CTD’s 

adalah dengan melakukan administrative control berupa penjadwalan jam istirahat dan exercise 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018  

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 270 

serta engineering control dengan melakukan workplace redesign dengan menggunakan 

pendekatan antropometri. 
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ABSTRAK 

Perancangan bertujuan produk ialah membantu perusahaan dalam mengembangkan produk baru yang 

sesuai dengan keinginan pelanggan dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan. Jam dinding berbahan 

kayu merupakan suatu ide baru yang dimana pada dewasa ini banyak beranggapan negatif bahwa 

berkembangnya zaman akan menghilang, karena kepopulerannya makin berkurang dan akhirnya tidak 

digunakan. Maksud perancangan produk ini ialah menyajikan desain dengan konsep baru yang diharapkan 

dapat meningkatkan iklim inovasi pada industri ini. Studi dan analisis yang dilakukan pada penelitian ini 

diantaranya melakukan wawancara secara detail dan meminta kebutuhan konsumen secara langsung 

kemudian dilanjutkan dengan menganalisi bagian dan material. Analisis material menghasilkan data yaitu 

satu pilihan material yang dirasa tepat untuk digunakan pada produk. Hasil dari perancangan produk ini 

ialah sebuah desain jam dinding berbahan kayu dengan desain yang dapat disesuaikan keinginan konsumen 

dan masih ada lagi pengembangan produk lainnya sesuai dengan hasil studi dan analisis sebelumnya.   

Kata kunci: Jam dinding, kayu, perancangan, produk.  

 

1. Pendahuluan 

Semakin berkembanganya zaman, hiasan ruangan saat ini sudah sangat diminati oleh semua 

kalangan. Setiap orang memiliki jiwa seni atau keunikan tersendiri, keunikan itulah yang menjadi 

sasaran utama. Dilihat dari peminat hiasan ruangan khususnya untuk penghias agar terlihat 

menarik, jam dinding merupakan bagian yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu 

hal yang pantas untuk memperindah suatu ruang dengan keunikan tersebut. Jam dinding selain 

digunakan sebagai pengingat waktu, pada zaman sekarang ini jam dinding pun dilihat dari 

keunikan bentuk, warna, bahan dasar pembuatan dan modelnya sebagai unsur estetika. 

Jam dinding saat ini sudah beragam bahan dasar pembuatannya. Salah satunya ialah dari 

kayu. Negara Indonesia merupakan daerah tropis yang sebagian besar wilayahnya diisi oleh lautan 

dan juga hutan. Hutan yag tersebar diberbagai wilayah Indonesia tentu menjadi keuntungan 

tersendiri bagi para pengrajin.  

Sasaran pasar yang akan dituju tidak hanya untuk hiasan rumah saja tetapi juga untuk hiasan 

ruangan caffe, art gallery, kantor, dan juga beberapa dekorasi ruangan yang memiliki konsep unik. 

Dalam produksi ini pembeli bukan hanya dapat membeli secara langsung saja tetapi bisa 

disesuaikan dengan bentuk yang diinginkan dari pembeli itu sendiri. 

 

2. Metode 

Tahapan-tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Alur 

Alur yang dikerjakan untuk mendesain produk jam dinding yang berbahan dasar kayu 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 10. Alur Penelitian 

2) Populasi dan Sample 

Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). 

Populasi pada penelitian ini adalah semua pengguna jam dinding. 

Sedangkan Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 

dianggap dapat menggambarkan populasinya (Soehartono, 2004:57). Sampel pada 

penelitian ini adalah 42 orang pengguna jam dinding. 

3) Metode Pengambilan Data 

Pada penelitiian ini, kami menggambil data dengan menggunakan kuisioner terbuka, 

yaitu dengan meminta pendapat dari responden mengenai kebutuhan produk yang akan 

diinovasikan. 

Setelah pengambilan data dengan kuisioner terbuka, kami mengidentifikasikan apa yang 

menjadi masalah oleh responden.  
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3. Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi Kebutuhan Konsumen (Voice of Customer) 

Cara identifikasi kebutuhan konsumen yang digunakan adalah dengan menyebarkan 

kuesioner ke 42 responden. Hasil yang didapatkan berupa, karakteristik jam dinding yang 

dibutuhkan, yaitu harga terjangkau, tahan lama, bahan dasar pembuatan, desain menarik, desain 

dapat disesuaikan dengan keinginan, dan ergonomis. 

Hal yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan customer need dan importance rating 

(IMP) dari karakteristik yang sudah didapat. Hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1. dibawah 

ini. 
Tabel 8 Customer Need dan Importance Rating 

Customer Need IMP 

Harga terjangkau 2 

Tahan lama 3 

Desain menarik 3 

Bahan dasar pembuatan 1 

Desain sesuai keinginan 2 

Ergonomis 1 

Adapun, menurut metode Kansei Engineering dimana yang digunakan adalah mendesain 

produk dengan mellibatkan emosi dari konsumen. Kata-kata yang dipilih untuk desain produk 

jam dinding adalah: 1) Estetika, memiliki nilai keindahan dan berkaitan dengan seni; 2) Mode, 

penampilan berupa image atau kesan menarik dan stylish; 3) Unik, menggunakan bahan yang 

jarang digunakan dan berbeda dengan produk lainnya; 4) Elegant, adanya kemewahan yang 

ditimbulkan karena terlihat rapih dan anggun. 

Berdasarkan hasil dari metode-metode yang digunakan, maka didapatkan hasil berupa desain 

produk jam dinding yang sudah sesuai, yaitu dapat dilihat pada Gambar 2. Hingga Gambar 6. 

dibawah ini. 

 
Gambar 11. Tampak Isometri 
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Gambar 12. Tampak Depan 

 

Gambar 13. Tampak Belakang 

 

Gambar 14. Tampak Samping 

 

Gambar 15. Tampak Atas 
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4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap jam dinding, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Karakteristik yang didapatkan berdasarkan kebutuhan konsumen adalah harga 

terjangkau, tahan lama, bahan dasar pembuatan, desain menarik, desain dapat sesuai 

keinginan, dan ergonomis. 

2) Kata-kata Kansei Engineering yang didapatkan adalah estetika, mode, unik, dan elegant. 
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ABSTRAK  

Model harapan hidup dilihat dari pendapatan dan akses pelayanan kesehatan, dikumpulkan dari 85 negara.  

Variabel tak bebas adalah harapan hidup yang diukur dalam tahun. Data tersebut dicocokkan dengan model 

regresi berganda yang kemudian diperoleh  tiga model regresi. Pendapatan adalah pendapatan perkapita 

dalam dollar Amerika Serikat (AS). Akses adalah indeks akses pelayanan kesehatan. Perbedaan diantara 

model-model itu adalah bahwa model ke-3 meliput semua variabel, sedangkan dua model lain 

mengeluarkan salah satu atau lebih variabelnya. Model yang diperoleh dapat dibandingkan dengan apa 

yang terjadi di Indonesia, yaitu program industri BPJS, bila landasan data BPJS lengkap. Angka harapan 

hidup bergantung kepada pendapatan dan akses pada pelayanan kesehatan. Jika akses pada pelayanan 

kesehatan tinggi, maka angka harapan hidup pun meningkat. 

 

Kata kunci: Akses, Harapan, Hidup, Kesehatan, Pelayanan 

 

1. Pendahuluan 

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai hidup mencapai usia maksimum dan sehat. 

Pada tahun 2014 capaian harapan hidup di kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan berada 

pada usia 65.62 tahun, kisaran idealnya berada pada 25 tahun minimal dan 85 tahun maksimal 

(Arali2008, 2015). Artinya usia maksimal umur panjang dan sehat belum mencapai umur 

maksimal 85 tahun, seringnya ditemukan kematian anak diusia muda misalnya saja kematian bayi 

yang masih tinggi dan kematian ibu serta kematian-kematian karena kesakitan dan penyakit 

adalah penyebab utamanya. Angka harapan hidup rendah bagi balita atau peningkatan kematian 

balita (dibawah lima tahun) adalah menyumbang kepada emisi CO2 (Lukman, 2016). Kencangnya 

kampanye BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam mewajibkan seluruh penduduk 

Indonesia untuk ikut menjadi peserta BPJS dengan membayar perbulan, demi mudahnya akses 

kepada perawatan kesehatan, memunculkan berbagai pertanyaan, seperti apakah harapan hidup 

akan meningkat setelah menjadi peserta BPJS? Di satu pihak menjadi anggota BPJS menjadi 

beban berat tersendiri, karena harus bayar premi setiap bulan, yang jika tidak bayar,maka akan 

mendapat kesulitan akses pada perawatan kesehatan yang ditunjuk pemerintah. BPJS sebenarnya 

tiada lain adalah salahsatu bagian usaha Industri Keuangan yang dimiliki pemerintah, sebab 

hakekatnya pemerintah tidak membayar ongkos pasien, tetapi sebagai pengelola uang masyarakat 

yang iyuran, atau masyarakat mensubsidi masyarakat. Bahkan karena kehawatiran memikirkan 

biaya bayar premi per bulan, bisa menjadi mengurangi angka harapan hidup sang peserta BPJS 

karena mengalami stress.  
 

Tabel 1.Angka Harapan Hidup per tahun Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009 - 2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

64.44 64.71 64.99 65.26 65.62 65.62 

(Sumber. BPS Polewali Mandar dalam Arali (2015)) 

Tabel 1 adalah contoh angka harapan hidup di Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2009 

sehingga tahun 2014 dimana angka harapan hidup meningkat setiap tahunnya, terkecuali pada 

tahun 2013 dan tahun 2014 yang sama saja. BPJS Kesehatan, bagaimanapun mengklasifikasi 

pembayaran iyuran yang terdiri atas 3 kelas, yaitu Kelas I (peserta mesti bayar sebesar Rp59500 

perbulan), kelas II (peserta mesti bayar Rp 42500 perbulan), kelas III (peserta mesti bayar Rp 
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25000 perbulan) (Ayu Septia Ningrum, 2015).  Penurunan angka kematian atau peningkatan 

angka harapan hidup secara khusus tampak di negara-negara industri yang berpendapatan tinggi, 

dimana akses ke pelayanan kesehatan dan perawatan anti retroviral lebih siap sedia (The 

Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration, 2008). The Antiretroviral Therapy Cohort 

Collaboration(2008) juga menyatakan bahwa penurunan yang progessif dalam kematian dan 

peningkatan dalam angka harapan hidup sebagai hasil dari perbaikan dalam terapi. Hasil kajian 

yang dilakukan oleh Kumalasari dan Poerwono (2011) menyebutkan bahwa peubah angka 

harapan hidup, belanja per kapita, dan populasi total mempunyai pengaruh negatif tetapi 

berdampak signifikan pada angka kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian dalam 

naskah ini adalah untuk mengetahui dampak atau pengaruh pendapatan dan akses pada pelayanan 

kesehatan terhadap angka harapan hidup atau lamanya harapan hidup. 

 

2.  Metode 

 Sebenarnya pemodelan angka harapan hidup  adalah mengikut kepada analisis mandirian, 

seperti yang dikatakan oleh Hosmer dkk. (2008), yaitu memasukkan unsur umur (waktu) kepada 

subyek yang jadi obyek pengamatannya. Namun ketiadaan penyensoran dalam data yang 

diperoleh menyebabkan pengamalan regresi linear berganda menjadi pilihan utama. Untuk 

mengetahui dampak pendapatan dan akses pada pelayanan kesehatan pada angka harapan hidup, 

diperlukan data yang melibatkan ketiga peubah tersebut, yaitu pendapatan, indeks akses 

pelayanan (selanjutnya disebut akses saja), dan angka harapan hidup. Data diperoleh dari Gujarati 

(2006) yang melibatkan 85 negara berikut ketiga peubah tersebut. Lalu data dicobakan dengan 

regresi linear berganda, dimana model kesatu hanya melibatkan pendapatan(x1), akses (x2), dan 

angka harapan hidup (y). Model kedua melibatkan x1, x2, (x1)
2, dan y. Model ketiga melibatkan 

x1, x2, (x1)
2, (x2)

2, dan  y. Sehingga apa yang dicobakkan tampak pada Tabel 2. Dampak 

pendapatan dan akses pelayanan kesehatan atas harapan hidup sebagai berikut: 

 
Tabel 2.  Model Harapan Hidup di 85 Negara 

Variabel Model ke-1 Model ke-2 Model ke-3 

Konstanta 39.380 (20.2392) 40.5082 (20.8204) 43.1662 (10.0172) 

Pendapatan 0.0054 (4.4417) 0.0016 (3. 4848) 0.0014 (2.6836) 

Akses 0.2833 (9.9599) 0.2499 (8.0803) 0.1491 (1,0010) 

Pendapatan 

kuadrat 

- -6.28E-08 (-2.4060) -5.54E-08 (-1.9612) 

Akses kuadrat - - 0,0008 (0.6918) 

𝑅2 0.7741 0.7892 0.7904 

Nilai F 140.5332 101.0906 75.4496 

 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa Pendapatan adalah pendapatan per kapita dalam dollar Amerika 

Serikat (AS); Akses adalah indeks akses pelayanan kesehatan; dan angka-angka dalam kurung 

adalah nilai t pengamatan. Perbedaan diantara model-model tersebut diatas adalah bahwa model 

3 meliputi semua variable, sedang dua model yang lain mengeluarkan salah-satu atau lebih 

variabelnya.  

Model linear yang menjadi rujukan bagi ketiga persamaan tersebut adalah sebagai-berikut: 

yi=b2x1i+b3x2i+b4x3i+b5x4i+ei                                                                                   (1) 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Anova atau sidik ragam yang diperoleh dari model ke-1 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Anova bagi regresi yang diperoleh 

 

Model 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kuadrat 

tengah 

F nyata 

Regresi 7237.747 2 3618.874 140.533 0.000 

Sisaan 2111.584 82 25.751   

Total 9349.331 84    

R-Kuadrat 0.774 R=0.880 R-kuadrat 

disesuaikan 

0.769 

Galat baku 

5.07455 

 

 

 Dari Tabel 2 diperoleh kesimpulan bahwa Model ke-1 adalah yang paling mungkin, karena 

pada Model ke-2 dan ke-3 ternyata koefisien b4 dan b5 terlalu kecil dan tidak signifikan. Sehingga 

Model ke-1 dapat ditulis sebagai-berikut: 

yi=b1+b2x2+b3x2i+ei                                                                                                         (2) 

y= 39.4380 + 0.0054 x1+0.2883 x2                                                                                  (3) 

Dimana y= angka harapan hidup; x1= pendapatan; x2= indeks akses pelayanan kesehatan. 

Maka daripersamaan (3) terlihat bahwa jika pendapatan nol, dan akses juga nol, maka angka 

harapan hidup akan berkisar pada umur 39 tahun. Lalu koefisien pendapatan yaitu 0,0054 adalah 

kecil dibandingkan dengan koefisien akses ke pelayanan kesehatan (0,2883) yang berarti bahwa 

akses ke pelayanan kesehatan berkemungkinan dapat memperpanjang nilai harapan hidup lebih 

tinggi daripada 39 tahun. Misalnya x1=100, x2=100, maka angka harapan hidup menjadi 

y=39.4380+ 0.54+28.83=68.808 tahun. Jika indeks akses pelayanan kesehatan sama dengan 0, 

dan pendapatan= 100, maka angka harapan hidup menjadi 39.978 tahun. Jadi dari model pada 

persamaan (3) dapat disimpulkan bahwa akses ke pelayanan kesehatan mesti ditingkatkan. 

      Pada Tabel 3 terlihat bahwa sidik ragam (anova) bagi regresi Model-ke 1 adalah signifikan 

dengan koefisien diterminasi 0.774 sehingga membolehkan untuk mengurai pada dua peubah 

bebasnya yaitu pendapatan dan akses pada pelayanan kesehatan.   

       

4. Simpulan 

Angka harapan hidup bergantung kepada pendapatan dan akses pada pelayanan 

kesehatan.Jika akses pada pelayanan kesehatan tinggi maka angka harapan hidup pun meningkat. 

BPJS     secara nyata dapat memperkecil akses pada pelayanan kesehatan tersebut, karena para 

peserta BPJS mesti membayar iyuran perbulan, yang jika tidak membayar, maka akan mendapat 

kesulitan dalam memperoleh kemudahan akses untuk mendapat pelayanan kesehatan. 

Implikasinya, rakyat yang negaranya mewajibkan pembayaran BPJS akan mengalami atau 

memiliki angka harapan hidup yang  berada di sekitar usia 39 tahun saja. 
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Gambar 1. Pemetaan angka harapan hidup beserta akses dan pendapatan 
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ABSTRAK 

Kebutaan pada umumnya bisa bersifat sejak lahir atau permanen, karena penyakit, karena usia dan atau 

karena kecelakaan. Orang-orang yang mengalami kebutaan atau tunanetra tentunya dalam kehidupan 

sehari-hari akan susah. Susah disini dimana mereka harus mencari sumber penghidupan yang dalam artian 

sempit adalah berniaga. Untuk barang dagangan mungkin bisa diatasi dengan adaptasi atau penyesuaian 

lokasi dan letak namun dalam hal uang atau alat transaksi pasti orang-orang tersebut mengalami kesusahan 

dalam mengidentifikasinya. Ada beberapa cara mengidentifikasi misal dengan meraba huruf atau angka 

braille pada uang kertas, namun kendala terjadi pada uang lama yang mungkin sudah kusut. Dari 

permasalahan ini kami membuat suatu alat untuk membantu penyandang tuna netra dalam mengidentifikasi  

nominal uang yang mudah dan cepat yang bernama “KASENTRA (Kacamata Sensor Tunanetra)”. Dari 

alat ini kami berharap bisa lebih baik dalam membantu para penyandang tunanetra terutama dalam 

berniaga. 

 

Kata kunci : Difabel, Disabilitas, Kacamata, Sensor, Tunanetra 

 

1. Pendahuluan 

Keadaan masyarakat zaman sekarang, banyak sekali memandang rendah para individu yang 

mempunyai keterbatasan soal fisik, semisal tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan sebagainya. 

Pada masalah yang penulis angkat lebih mengarah pada penyandang tunanetra itu sendiri, yang 

dimana menurut sumber Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 penyandang tunanetra ini tercatat 

mencapai 3.75 juta orang. Penyebab utama kebutaan adalah katarak (0,78%), glukoma (0,20%), 

kelainan refraksi (0,14%) dan penyakit penyakit lain yang berhubungan dengan lansia (0,38%). 

Biro Pusat Statistik memberikan informasi bahwasannya pada tahun 2025 mendatang penduduk 

usia lanjut menjadi 414%. Dan diprediksi masyarakat indonesia berpotensi menderita lebih cepat 

masalah ini, daripada berbagai negara lain. Dari survey yang telah ada, Indra Penglihatan dan 

Pendengaran tahun pada  tahun 1993 – 1996 menunjukkan angka kebutaan di Indonesia 1,5% 

paling tinggi di Asia, dibandingkan dengan Bangladesh 1%, India 0,7%, dan Thailand 0,3%. 

Artinya jika ada 12 penduduk dunia buta dalam setiap 1 jam, empat di antaranya berasal dari Asia 

Tenggara dan dipastikan ada 1 yang berasal dari Indonesia. 

Uang kertas merupakan alat yang digunakan sebagai tanda bukti jual beli maupun sejumlah 

transaksi apapun itu. Melihat begitu pentingnya peran dari kegunaan uang pada kehidupan sehari 

hari, tidak dapat dipungkiri bahwa semua individu juga mempunyai cara untuk mengetahui jenis 

dan nominal itu sendiri termasuk penyandang tunanetra.  Melihat dari fakta tersebut, karena 

keterbatasan tunanetra mengenali mata uang banyak kemungkinan uang akan tertukar bahkan 

mungkin saja ada pihak oknum yang sengaja melakukan penipuan terhadap para tunanetra ini. 

Walaupun begitu  banyak para tunanetra yang mungkin sudah mengetahui cara untuk mengenali 

mata uang. Dan sejauh ini, para penyandang tunanetra mengidentifikasi nominal uang dengan 

cara meraba uang tersebut, menyusun nominal uang itu sendiri, dan membuat lipatan guna 

membedakan nilai mata uang. Namun dari beberapa cara tersebut masih terlalu riskan atau 

mailto:restuputri@yahoo.com
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beresiko karena bisa saja ada oknum yang tidak jujur dalam hal ketika bertransaksi dengan para 

penyandang tunanetra ini sendiri. 

Dalam permasalahan diatas, perlunya dirancang suatu alat sederhana yang bisa membantu para 

tunanetra ini mengenali nominal mata uang tersebut,dengan cara menggunakan sensor warna 

yang bisa mengidentifikasi warna lalu di proses yang nantinya akan keluar output berupa suara 

dan juga lebih dikenal sebagai Kasentra. Dengan harapan para tunanetra bisa mengenali mata 

uang tanpa harus perantara orang lain, maupun dengan cara yang disebut diatas tadi. Harapan 

yang ingin dicapai dari pembuatan atal kasentra ini adalah dapat membantu para penyandang 

tunanetra untuk dapat mengetahui jenis dan nominal uang, dimana ia berada secara mandiri 

dengan menggunakan perangkat bergerak berbasis sensor yang mempunyai keunggulan dari segi 

ukuran yang mudah dibawa dan mudah digunakan bagi para penyandang tunanetra. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Tunanetra 

   Tunanetra merupakan istilah yang umum digunakan pada orang yang sedang menderita 

maupun mengalami gangguan pada indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguan 

pengelihatan, tunanetra dibagi menjadi dua yaitu buta total yang memang sudah buta secara total 

dan yang masih mempunyai sisa pengelihatan yang artinya masih bisa melihat suatu objek 

walaupun sedikit. 

   Alat bantu untuk tunanetra biasanya menggunakan tongkat khusus yang bisa menuntun 

tunanetra menelurusi jalan, dan sudah ada guiding block yang berwarna kuning yang biasanya 

terdapat pada pinggiran jalan, yang memang dikhususkan untuk membantu para tunanetra 

berjalan. Akibat berkurangnya salah satu indra manusia pada tunanetra, pada akhirnya tunanetra 

berusaha memaksimalkan indra indra yang lainnya, seperti halnya pada meraba, penciuman, 

pendengaran, dan yang lainnya. 

 

2.2 Teknologi yang digunakan pada produk 

Arduino 

        
Gambar 1. Papan Arduino 

 

Arduino adalah papan mikrokontroler yang pada kasentra ini digunakan sebagai otak dari 

pemrogaman yaitu integrasi antara program dan arduino ini sendiri. Arduino pada kasentra ini 

berfungsi untuk memproses data pada uang kertas yang telah disensor tersebut sampai dengan 

pengeluaran output berupa suara. 

Dasar dari papan Arduino adalah ATmega328. Arduino ini berisi semua yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroler, untuk mengaktifkan bisa menggunakan baterai dan kebetulan 

dalam kasentra ini menggunkan baterai atau menggunakan adaptor lalu cukup 

menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB. 

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-90qdgRTiKGw/WCHbRcQPkjI/AAAAAAAAAJI/VP4l6cva8mcGtQxrB-5NVSdrysaEhi8SgCLcB/s1600/New+Picture.png
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1. Sensor TCS 3200 

 
Gambar 2. Sensor TCS3200-DB 

 

TCS3200 merupakan suatu komponen yang terdapat pada kasentra ini yang berfungsi 

sebagai sensor yang dapat mengidentifikasi warna. Penggunaan TCS3200 ini biasanya 

mengidentifikasi warna yang ada, dengan bantuan arduino dan sedikit pemrogaman, 

sensor warna ini bisa mengidentifikasi nominal uang dengan hanya menyensor warna dari 

pada uang tersebut. Jadi dengan bantuan pemrogaman sensor warna ini akan dapat 

menidentifikasi warna pada uang kertas yang pada akhirnya akan di teruskan pada 

arduino untuk lanjut kepada output berupa suara. Warna uang kertas dikonversi melalui 

sensor ini menjadi frekuensi. Warna-warna ini didasarkan pada warna dasar yaitu Red 

Green Blue (RGB). 

 

2. Modul MP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Modul MP3 dan Perekam Suara ISD25120 

 

Modul Mp3 adalah salah satu komponen pada kasentra yang berfungsi sebagai 

pengatur suara. Modul ini berfungsi untuk tempat penyimpanan dari suara yang akan 

dikeluarkan menjadi output. Jadi dalam produk ini modul MP3 akan menyimpan suara 

nominal yang telah kami rekam sebelumnya yang disimpan dengan micro sd lalu 

dimasukkan dalam modul ini, setelahnya output akan menerima hasil dari modul MP3 

ini. 
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3. Buzzer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Buzzer 

 

Buzzer pada kasentra ini memiliki fungsi sebagai output dari suara tersebut jadi 

komponen ini adalah komponen tahap akhir dari semua komponen yang ada, jadi setelah 

mata uang diidentifikasi lalu diproses, output identifikasi uang tersebut lalu akan di 

keluarkan dalam bentuk suara yang akan keluar pada buzzer ini. 

Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika. Getaran suara didapat dari konversi 

sinyal listrik yang di lakukan Buzzer. Ada banyak jenis-jenis Buzzer. Buzzer yang sering 

ditemukan dan digunakan dipasaran yaitu Buzzer yang berjenis Piezoelectric, hal ini 

dikarenakan Buzzer Piezoelectric memiliki berbagai kelebihan seperti lebih murah, relatif 

lebih ringan dan lebih mudah dalam menggabungkannya ke rangkaian elektronika 

lainnya. Buzzer yang lain yang sering disebut beeper termasuk dalam keluarga 

Transduser. 

 

3. Metodologi dan Hasil Penelitian 

3.1 Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Umumnya perancangan hardware dibagi menjadi beberapa tahap yaitu penentuan spesifikasi 

alat, pembuatan blok diagram keseluruhan sistem, penentuan dan perhitungan komponen yang 

digunakan, mendesain papan rangkaian tercetak (PCB) dan terakhir yaitu merakit semua 

hardware pada masing-masing blok hingga menjadi satu kesatuan yang terususun.   

 

3.2 Pengujian dan Analisis 

Pengujian diakukan pada setiap blok rangkaian dan hasil pada masing-masing blok diamati. 

Setelah pengujian tiap blok dilakukan kemudian pengujian dilakukan pada keseluruhan blok 

system yang menjadi satu kesatuan. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengujian yaitu :  

1. Pengujian daya energi. 

2. Pengujian sensor warna.  

3. Pengujian output suara. 

4. Pengujian secara keseluruhan sistem. 

 

3.3 Perancangan Alat 

1. Perancangan  Sistem Hardware 

a. Sumber daya energi pada sistem berasal dari 2 buah baterai AA dengan tegangan masing-

masing 1.5 V.  

b. TCS 3200-DB merupakan modul sensor warna. Untuk mengidentifikasi nominal mata 

uang dalam kasentra ini maka menggunakan jenis sensor warna.  

c. Mikrokontroler Arduino, bisa dibilang sebagai otak dalam sistem pengolah data kasentra 

ini. Hasil identifikasi sensor akan di proses oleh mikrokontroler lalu akan dilanjutkan 

pada modul MP3.  
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d. IC ISD25120 atau modul MP3, merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan suara, 

yang dimana suara yang tersimpan dalam perekam suara ini disesuaikan dengan hasil 

identifikasi sensor warna pada uang kertas.  

e. Penenguat suara atau disebut buzzer. Alat ini berfungsi untuk menguatkan output suara 

dari ISD25120 agar dapat terdengar. Jika perlu ada speaker dan alternatif headset. 

 

2. Perancangan Sistem Software 

Perancangan software ini perlu dilakukan. Hal ini dibutuhkan untuk mengendalikan 

hardware. Arduino menggunakan software processing tersendiri penggabungan dari 

bahasa C dan Java. Software di sini adalah perintah atau program di dalam memori yang 

harus dilaksanakan oleh mikrokontroler. Software untuk mengendalikan sistem ini terdiri 

atas proses pengambilan data dari sensor warna dan mengeluarkan hasil dari pengolahan 

data. Perancangan software dilakukan dengan pembuatan flowchart untuk mengetahui 

proses aliran data dalam mikrokontroler Arduino. Flowchart program dapat dilihat pada 

gambar 5. 
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Inisiasi Arduino Inisiasi I/O

Sensor ON?

Identifikasi Warna Uang
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Y
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Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

T

T

T

T

T

T

T

 
Gambar 5. Flowchart Program 

 

Dari flowchart program pada gambar 5, sesaat sistem setelah diaktifkan 

mikrokontroler akan mulai melakukan inisiasi terhadap port-port I/O pada Arduino yang 

dimana terhubung ke sensor warna dan modul MP3. Ketika sensor diletakkan didepan 

uang kertas yang akan di uji dan tombol sensor diaktifkan, maka proses mengidentifikasi 

warna uang kertas akan dimulai.  

Hasil dari identifikasi warna uang berupa frekuensi lalu dikonversi menjadi data 

berupa nilai Red Green Blue (RGB). Hasil identifikasi warna uang  berupa nilai RGB lalu 

oleh mikrokontroller diproses untuk disesuaikan dengan database pada sistem. Jika data 

hasil identifikasi sensor warna tidak sesuai dengan database, maka mikrokontroller akan 
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melakukan pengecekan sesuaian hasil identifikasi dengan database hingga sesuai. Hasil 

penyesuaian ini kemudian digunakan untuk memanggil suara yang sebelumnya telah 

diinput dan diprogram pada alamat di ISD25120. Data suara pada ISD25120 tersebut 

kemudian diteruskan ke penguat suara atau buzzer untuk dikuatkan, lalu setelahnya 

diteruskan ke speaker atau headset untuk mengeluarkan output suara. Selama sistem 

masih aktif, program akan terus berjalan.  

 

3. Deskripsi Produk  

Kasentra merupakan produk inovasi dari kacamata yang diberi sensor warna agar penyandang 

tunanetra bisa membedakan jenis dan nominal uang. Kacamata ini dilengkapi dengan sensor warna 

TCS3200 yang dimana cara kerjanya uang lalu dihadapkan pada kacamata yang sudah ada sensor 

lalu secara langsung sensor akan bekerja dan setelah melakukan sensor,  lalu mengirimkan sinyal 

melalui headset yang telah dipasang di kasentra ini, lalu mikrokontroler akan bekerja dan 

mengirimkan hasil berupa suara ke headset, dan suara itu sendiri sudah terprogram dengan sistem 

pada adruino. 

 
 Gambar 6. Rancangan awal design dari kacamata & sensor 

 

Kacamata Sensor Tunanentra ini terbuat dari kacamata yang dibekali dengan kabel yang dimana 

kabel itu terpasang dengan mikrokontroler dan daya pada gambar 6 dan juga kasentra ini dibekali 

sensor warna TCS3200 pada bagian depan kacamata. Lalu untuk output suara akan dikeluarkan 

melalui headset. 

 

 
Gambar 7. Rancangan awal design micro controller dan daya 
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Pada bagian box, terdapat daya yang terpasang (Baterai masing-masing 1.5 V berjumlah dua), 

serta arduino dan beberapa bagian part elektronik lainnya, lalu ada audio port jack 3,5 mm yang 

digunakan sebagai penghubung antara box dengan kacamata tersebut, sementara untuk sensor 

menggunakan koneksi port usb. Lalu ada juga LED display sebagai penunjuk nominal uang bagi 

orang normal. 

Setelah dilakukan perakitan, maka dilakukan percobaan sebanyak beberapa kali seperti pada 

tabel 1. 
Tabel 1. Hasil Percobaan Membaca Nominal Uang 

Nominal 

Uang 

Percobaan 
Keakuaratan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1000 Tidak Bisa Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa Bisa Bisa Bisa 70% 

2000 Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa Bisa 60% 

5000 Tidak Tidak Bisa Bisa Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa Bisa 70% 

10000 Bisa Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa Bisa Tidak Bisa Bisa 80% 

20000 Tidak Bisa Bisa Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa Bisa Bisa 80% 

50000 Bisa Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa 80% 

100000 Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa Bisa Bisa Bisa Tidak Bisa 80% 

  

Dari percobaan diatas diketahui bahwa keakuratan pada nominal uang 2000 yang paling 

rendah. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pencahayaan yang menyebabkan sensor terganggu. 

Hal lain juga adalah warna uang yang hampir sekontras atau sewarna sehingga sensor sulit 

membedakan. 

Untuk jenis uang yang bisa dideteksi adalah jenis uang kertas. Untuk kondisi uang sendiri 

bisa mengidentifikasi uang lama dan baru. Namun untuk uang baru masih memiliki kekurangan 

untuk mengidentifikasi uang 2000 dengan alasan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Untuk 

kondisi fisik uang juga bisa mendeteksi yang sudah usang dengan catatan warna uang masih 

lumayan jelas.  

 

4. Simpulan 

Diketahui dari hasil percobaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil 

dilakukan. Sensor dapat dengan baik mengenali nominal mata uang melaui warna. Ada beberapa 

kendala seperti tingkat pencahyaan yang akan mempengaruhi sensitifitas sensor dan tingkat 

warna atau kontras warna. Hal ini dapat diatasi dengan sensor lain yang lebih baik lagi atau 

bahkan menggunakan kamera sebagai media pengganti sensor tersebut atau dengan mengisolasi 

sensor dari cahaya luar. 
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ABSTRAK  

Dalam dunia perindustrian, kelancaran proses produksi merupakan fokus utama pada perusahaan. 

Kelancaran proses produksi ditunjang oleh berbagai aspek salah satunya adalah aspek mesin dan peralatan 

produksi. Kondisi mesin dan alat produksi berpengaruh terhadap efektivitas mesin dan jumlah output yang 

dapat dihasilkan. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang garmen, dimana terdapat 

permasalahan pada departemen embroidery yaitu tidak tercapainya target produksi yang disebabkan oleh 

adanya gangguan pada mesin. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan metode Overall Equipment 

Efectiveness (OEE). OEE merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kinerja atau tingkat 

produktifitas mesin serta peralatan produksi yang menghasilkan Six Big Losses. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya berbagai macam losses (kerugian) pada mesin dan memberikan 

alternatif pencegahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Hasil perhitungan nilai 

Overall Equipment effectiveness (OEE) untuk kedua mesin masih bernilai lebih rendah jika dibandingkan 

dengan nilai ideal OEE yaitu 85%.  
 

Kata kunci: Downtime, Embroidery, OEE 

 

1. Pendahuluan 

Dalam dunia perindustrian, kelancaran proses produksi merupakan fokus utama pada 

perusahaan. Hal ini dikarenakan industri merupakan suatu perusahaan yang mengubah input 

menjadi output sehingga dapat menghasilkan produk siap pakai bagi konsumennya. Kelancaran 

proses produksi ditunjang oleh berbagai aspek salah satunya adalah aspek mesin dan peralatan 

produksi. Untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang baik, selain diperlukan sumber daya 

manusia yang berkompeten dan bahan baku serta material yang baik juga diperlukan mesin serta 

alat produksi yang memiliki kondisi prima. Hal ini dikarenakan kondisi mesin dan alat produksi 

berpengaruh terhadap efektivitas mesin dan jumlah output yang dapat dihasilkan. Mesin dengan 

kondisi yang tidak prima dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam Losses. Losses dapat 

mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja mesin yang akan menganggu kelancaran proses 

produksi perusahaan ditandai dengan sering berhentinya mesin pada saat proses produksi 

sehingga Losses harus segera diminimalisir. Proses produksi yang terganggu dapat menimbulkan 

kerugian perusahaan dikarenakan dapat mengurangi keuntungan perusahaan karena 

ketidakmampuan mesin dalam menghasilkan jumlah output yang sudah ditentukan dan 

meningkatnya biaya untuk memperbaiki mesin yang bermasalah (Malik dan Hamsal, 2013). 

PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang garmen yang memproduksi 

berbagai pakaian sports dan pakaian outdoor yang diekspor ke Amerika Serikat, Asia, Australia, 

Eropa, Kanada, dan negara-negara lainnya. Perusahaan ini merupakan produsen garmen yang 

berorientasi pada proses make to order dimana perusahaan melakukan proses produksi apabila 

menerima pesanan dari konsumen. Berdasarkan pengamatan dan hasil observasi lapangan dengan 

para karyawan, pada proses embrodery (bordir) terjadi permasalahan yaitu tidak tercapainya 

target produksi. Tidak tercapainya target produksi disebabkan karena adanya gangguan pada 

mesin sehingga mesin tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya dalam menghasilkan produk. 

Masalah yang ada dapat diatasi dengan melakukan pemeliharaan mesin dan alat produksi 

yaitu dengan dilakukan penerapan Total Productive Maintenance (TPM). Menurut Nakajima 
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(1989), TPM digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi. TPM dapat 

diukur dengan menggunakan metode Overall Equipment Efectiveness (OEE). Menurut 

Almeanazel (2010), dengan perhitungan OEE, perusahaan dapat mengetahui efektifitas 

penggunaan mesin saat ini dan cara untuk meningkatkan efekivitas tersebut.  

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Overall Equipment 

Effectiveness antara lain yaitu pada Pengukuran Nilai Overall Equiment Effectiviness sebagai 

Dasar Usaha Perbaikan Proses Manufaktur Pada Lini produksi (Betrianis dan Robby Suhendra, 

2005) dan Usulan Peningkatan Overall Equipment Effectveness (OEE) Pada Mesin Tapping 

Manual dengan Meminimumkan Six Big Losses (Alvira. D, Helianty. Y, Prassetiyo, H., 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab 

terjadinya berbagai macam losses (kerugian) pada mesin dan memberikan alternatif pencegahan 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Nilai OEE diukur berdasarkan losses 

(kerugian) yang terdapat pada mesin embroidery (bordir) sebagai dasar dalam perhitungan 

efektivitas, dan produktivitas. 

 

2. Metode 

Penelitian ini diawali dengan tahap pengumpulan data downtime, data operation time mesin, 

data loading time dan data produksi mesin Embroidery pada tanggal 14 – 31 Agustus 2017. 

Kemudian dilakukan pengolahan data dengan perhitungan Metode OEE. OEE adalah sebuah 

metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kinerja atau tingkat produktifitas mesin serta 

peralatan produksi yang menghasilkan Six Big Losses atau enam kerugian yang harus dihindari. 

Six Big Losses dikategorikan menjadi tiga yaitu : 

1. Down Time Losses  

Down Time Losses terjadi disebabkan oleh adanya Equipment Failure yaitu kerusakan 

pada mesin yang terjadi saat mesin sedang beroperasi dan Set Up and Adjustment yaitu 

kerugian kehilangan waktu yang dibutuhkan untuk set up dan penyesuaian (adjustment). 

2. Speed Losses  

Speed Losses terjadi disebabkan oleh adanya Idling and Minor Stoppages yaitu kerugian 

akibat kerusakan pada mesin saat sedang beroperasi dan Reduced Speed Losses yaitu 

kerugian yang terjadi jika kecepatan mesin yang digunakan belum optimal. 

3. Quality Losses  

Quality Losses terjadi disebabkan oleh adanya Defect in process yaitu produk cacat dan 

Reduced Yield Losses yaitu perbedaan kualitas produk yang di produksi pada awal proses 

dengan mesin dalam keadaaan stabil. 

OEE digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dari suatu sistem dalam hal 

ketersediaan mesin atau peralatan (availability), efisiensi produksi (performance), dan kualitas 

(Quality) produksi. Untuk itu hubungan antara ketiga elemen produktifitas tersebut dapat dilihat 

pada rumus dibawah ini. 

     (1) 

Availability menunjukan seberapa besar mesin serta peralatan produksi tersedia yang dapat 

dihitung dengan membandingkan waktu operasi dengan waktu persiapan. Pengukuran terhadap 

Availability dengan persamaan berikut 

                                            (2) 

Downtime = Loading Time – Operation Time       (3) 

Dimana, Downtime merupakan waktu yang terbuang atau waktu tidak produktif. Operation 

Time menunjukan waktu yang digunakan oleh mesin untuk melakukan produksi dan 

Loading Time adalah menunjukan waktu kerja mesin seharusnya.  
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Performance digunakan untuk menilai kinerja mesin serta peralatan dalam menghasilkan 

output terhadap tingkat kecepatan standar yang sudah ditentukan. Formula pengukuran ini adalah 

sebagai berikut : 

                          (4) 

Quality rate digunakan untuk menilai kualitas output suatu proses produksi yang dihitung 

dengan membandingkan jumlah output jadi yang baik dengan jumlah output yang masih dalam 

proses. Formula pengukuran ini adalah sebagai berikut : 

                        (5) 

 

 

Berikut merupakan kriteria nilai ideal OEE  
Tabel 1. Nilai Ideal Perhitungan OEE 

 
Sumber: Seiichi Nakajima (1989)  

3. Hasil dan Pembahasan 

Pehitungan yang dilakukan adalah perhitungan Availability Rate, Performance Rate, dan 

Quality Rate. Setelah ketiganya dihitung kemudian baru dilakukan perhitungan Overal 

Equipment Effectiveness (OEE). 
Tabel 2. Perhitungan Availability Mesin 1 

 
 

 

 

 

 

No. Tanggal
Loading Time 

(Detik)

Operation Time 

(Detik)
Availability Rate

Ideal Availability 

Rate

1 14-Agu-17 27900 24180 87% 90%

2 15-Agu-17 27900 25200 90% 90%

3 16-Agu-17 27900 24420 88% 90%

4 18-Agu-17 27900 24600 88% 90%

5 21-Agu-17 27900 21600 77% 90%

6 22-Agu-17 27900 23940 86% 90%

7 23-Agu-17 27900 23580 85% 90%

8 24-Agu-17 27900 24780 89% 90%

9 25-Agu-17 27900 22980 82% 90%

10 28-Agu-17 27900 24360 87% 90%

11 29-Agu-17 27900 24660 88% 90%

12 30-Agu-17 27900 24540 88% 90%

13 31-Agu-17 27900 24420 88% 90%

Rata - rata 86%

MESIN 1
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Tabel 3. Perhitungan Availability Mesin 2 

 
Contoh perhitungan Availability Rate Mesin 1 pada tanggal 14 Agustus 2017 : 

  

Nilai rata-rata dari availability rate pada mesin 1 adalah 86% dan nilai rata-rata dari availability 

rate pada mesin 2 adalah 87%. Nilai Availability rate mesin 1 lebih rendah dibanding mesin 2 

namun nilai Availability rate  kedua mesin masih dibawah nilai ideal availability rate, dan ini 

dianggap masih rendah untuk perusahaan. 

 
Tabel 4. Perhitungan Performance Mesin 1 

 

No. Tanggal
Loading Time 

(Detik)

Operation Time 

(Detik)
Availability Rate

Ideal Availability 

Rate

1 14-Agu-17 27900 23640 85% 90%

2 15-Agu-17 27900 23940 86% 90%

3 16-Agu-17 27900 24960 89% 90%

4 18-Agu-17 27900 23220 83% 90%

6 21-Agu-17 27900 22980 82% 90%

7 22-Agu-17 27900 24060 86% 90%

8 23-Agu-17 27900 24540 88% 90%

9 24-Agu-17 27900 25200 90% 90%

10 25-Agu-17 27900 24600 88% 90%

11 28-Agu-17 27900 24480 88% 90%

11 29-Agu-17 27900 24780 89% 90%

12 30-Agu-17 27900 24180 87% 90%

13 31-Agu-17 27900 24420 88% 90%

Rata - rata 87%

MESIN 2

No. Tanggal
Actual Cycle 

Time (Detik)

Standart 

Cycle Time 

(Detik)

Performance 

Rate 

Ideal 

Performance 

Rate

1 14-Agu-17 265,70 253,20 95,30% 95%

2 15-Agu-17 261,17 253,20 96,95% 95%

3 16-Agu-17 262,22 253,20 96,56% 95%

4 18-Agu-17 261,72 253,20 96,74% 95%

5 21-Agu-17 261,35 253,20 96,88% 95%

6 22-Agu-17 262,04 253,20 96,63% 95%

7 23-Agu-17 262,23 253,20 96,56% 95%

8 24-Agu-17 261,05 253,20 96,99% 95%

9 25-Agu-17 262,05 253,20 96,62% 95%

10 28-Agu-17 262,21 253,20 96,56% 95%

11 29-Agu-17 261,34 253,20 96,89% 95%

12 30-Agu-17 261,55 253,20 96,81% 95%

13 31-Agu-17 261,64 253,20 96,77% 95%

Rata -rata 96,64%

MESIN 1
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Tabel 5. Perhitungan Performance Mesin 2 

 

Contoh perhitungan Performance Rate pada 10 Agustus 2017 : 

 
Nilai rata-rata dari performance rate mesin 1 adalah 96,64% dan nilai rata-rata dari performance 

rate mesin 2 adalah 96,64%, kedua nilai performance rate ini bernilai sama dan dianggap sudah 

ideal untuk perusahaan. 
Tabel 6. Perhitungan Quality Rate Mesin 1 

 
 

 

 

 

No. Tanggal
Actual Cycle 

Time (Detik)

Standart 

Cycle Time 

(Detik)

Performance 

Rate 

Ideal 

Performance 

Rate

1 14-Agu-17 263,66 253,20 96,03% 95%

2 15-Agu-17 262,29 253,20 96,53% 95%

3 16-Agu-17 261,14 253,20 96,96% 95%

4 18-Agu-17 262,22 253,20 96,56% 95%

5 21-Agu-17 261,02 253,20 97,00% 95%

6 22-Agu-17 261,27 253,20 96,91% 95%

7 23-Agu-17 262,15 253,20 96,58% 95%

8 24-Agu-17 261,19 253,20 96,94% 95%

9 25-Agu-17 261,98 253,20 96,65% 95%

10 28-Agu-17 261,81 253,20 96,71% 95%

11 29-Agu-17 262,21 253,20 96,57% 95%

12 30-Agu-17 262,55 253,20 96,44% 95%

13 31-Agu-17 262,47 253,20 96,47% 95%

Rata -rata 96,64%

MESIN 2

No. Tanggal
Jumlah Produksi 

(Panel)

Produk Defect 

(Panel)

Good Output 

(Panel)

Quality 

Rate

Ideal Quality 

Rate

1 14-Agu-17 1116 31 1085 97,22% 99%

2 15-Agu-17 1164 40 1124 96,56% 99%

3 16-Agu-17 1127 35 1092 96,90% 99%

4 18-Agu-17 1136 55 1081 95,16% 99%

5 21-Agu-17 996 34 962 96,58% 99%

6 22-Agu-17 1105 29 1076 97,38% 99%

7 23-Agu-17 1088 32 1056 97,06% 99%

8 24-Agu-17 1144 38 1106 96,68% 99%

9 25-Agu-17 1060 36 1024 96,60% 99%

10 28-Agu-17 1125 24 1101 97,87% 99%

11 29-Agu-17 1139 28 1111 97,54% 99%

12 30-Agu-17 1133 38 1095 96,65% 99%

13 31-Agu-17 1127 27 1100 97,61% 99%

Rata -rata 96,91%

MESIN 1
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Tabel 7. Perhitungan Quality Rate Mesin 2 

 
Contoh perhitungan Quality Rate mesin 1 pada tanggal 14 Agustus 2017 :  

 
Pada tanggal 14 Agustus 2017 hingga 31 Agustus 2017 nilai rata-rata dari quality rate pada mesin 

1 adalah  96% dan pada mesin 2 adalah 97%. Nilai quality rate tersebut tidak terlalu jauh jika 

dibandingkan dengan nilai  Quality Rate ideal, namun dianggap kurang karena nilainya masih 

berada dibawah 99%. Nilai Quality Rate tersebut menunjukkan mesin bordir masih menghasilkan 

produk dengan proporsi cacat yang sedikit. 
Tabel 8. Perhitungan OEE Mesin 1 

 
 

No. Tanggal
Jumlah Produksi 

(Panel)

Produk Defect 

(Panel)

Good Output 

(Panel)

Quality 

Rate

Ideal 

Quality 

Rate

1 14-Agu-17 1091 50 1041 95,42% 99%

2 15-Agu-17 1105 24 1081 97,83% 99%

3 16-Agu-17 1153 22 1131 98,09% 99%

4 18-Agu-17 1071 25 1046 97,67% 99%

5 21-Agu-17 1060 22 1038 97,92% 99%

6 22-Agu-17 1111 31 1080 97,21% 99%

7 23-Agu-17 1133 37 1096 96,73% 99%

8 24-Agu-17 1164 25 1139 97,85% 99%

9 25-Agu-17 1136 27 1109 97,62% 99%

10 28-Agu-17 1130 21 1109 98,14% 99%

11 29-Agu-17 1144 42 1102 96,33% 99%

12 30-Agu-17 1116 27 1089 97,58% 99%

13 31-Agu-17 1127 38 1089 96,63% 99%

Rata -rata 97,31%

MESIN 2

No. Tanggal
Availability 

Rate

Performance 

Rate
Quality Rate OEE

Ideal 

OEE

1 14-Agu-17 86,67% 96,00% 97,22% 80,89% 85%

2 15-Agu-17 90,32% 97,45% 96,56% 84,99% 85%

3 16-Agu-17 87,53% 97,41% 96,90% 82,61% 85%

4 18-Agu-17 88,17% 97,42% 95,16% 81,74% 85%

5 21-Agu-17 77,42% 97,26% 96,58% 72,72% 85%

6 22-Agu-17 85,81% 97,39% 97,38% 81,37% 85%

7 23-Agu-17 84,52% 97,37% 97,06% 79,87% 85%

8 24-Agu-17 88,82% 97,43% 96,68% 83,66% 85%

9 25-Agu-17 82,37% 97,34% 96,60% 77,45% 85%

10 28-Agu-17 87,31% 97,41% 97,87% 83,23% 85%

11 29-Agu-17 88,39% 97,42% 97,54% 83,99% 85%

12 30-Agu-17 87,96% 97,42% 96,65% 82,81% 85%

13 31-Agu-17 87,53% 97,41% 97,61% 83,22% 85%

Rata-Rata 81,43%

MESIN 1
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Tabel 9. Perhitungan OEE Mesin 2 

 
Contoh perhitungan OEE mesin 1 pada tanggal 14 Agustus 2017 : 

 
Nilai rata-rata dari OEE pada mesin 1 adalah 82,93% dan pada mesin 2 adalah 82,78%. Jika 

dilihat kedua  nilai rata-rata OEE pada mesin bernilai sama yaitu  masih berada dibawah nilai 

ideal. 

 

 
Gambar 1. Pareto Six Big Losses Mesin 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tanggal
Availability 

Rate

Performance 

Rate
Quality Rate OEE

Ideal 

OEE

1 14-Agu-17 84,73% 96,03% 95,42% 77,64% 85%

2 15-Agu-17 85,81% 96,53% 97,83% 81,03% 85%

3 16-Agu-17 89,46% 96,96% 98,09% 85,09% 85%

4 18-Agu-17 83,23% 96,56% 97,67% 78,49% 85%

5 21-Agu-17 82,37% 97,00% 97,92% 78,24% 85%

6 22-Agu-17 86,24% 96,91% 97,21% 81,24% 85%

7 23-Agu-17 87,96% 96,58% 96,73% 82,18% 85%

8 24-Agu-17 90,32% 96,94% 97,85% 85,68% 85%

9 25-Agu-17 88,17% 96,65% 97,62% 83,19% 85%

10 28-Agu-17 87,74% 96,71% 98,14% 83,28% 85%

11 29-Agu-17 88,82% 96,57% 96,33% 82,62% 85%

12 30-Agu-17 86,67% 96,44% 97,58% 81,56% 85%

13 31-Agu-17 87,53% 96,47% 96,63% 81,59% 85%

Rata-Rata 81,68%

MESIN 2
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Gambar 2. Pareto Six Big Losses Mesin 2 

Losses yang paling sering terjadi pada kedua mesin Embroidery selama tanggal 14 Agustus 

2017 sampai 31 Agustus 2017 adalah Breakdown losses, kemudian setup and adjusment  dan 

terakhir  Idling and minor stoppages. Jadi losses yang harus segera di prioritaskan untuk dikurangi 

adalah breakdown losses atau dapat dilihat sebagai availibility losses, karena waktu yang 

digunakan untuk mengganggur sangat tinggi dan sangat mempengaruhi availability rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Fishbone Diagram Breakdown Losses 

Berdasarkan gambar 3 untuk diagram fishbone terdapat enam akar permasalahan yang 

menyebabkan lamanya pada mesin bordir. Pertama dari segi mesin, faktor-faktornya adalah mesin 

kotor dan mesin sering breakdown, kedua hal tersebut mengakibatkan operator harus menunggu 

untuk menggunakannya apabila bahan tersangkut atau terjadi pergantian komponen rusak.  

Kemudian dari segi manusia, adalah operator kurang responsif terhadap kondisi lapangan, 

hal itu dikarenakan kurang disiplinnya operator. Operator melakukan pengecekan jika 

mengingatnya. Operator seharusnya melakukan pengecekan setiap hari dan setiap shift 
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melakukannya. Dari sisi metode, yang menyebabkan breakdown mesin adalah pergantian 

komponen yang belum dijalankan dengan baik karena kurangnya pengawasan dan kesadaran 

dalam merawat mesin.  

Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam peningkatan performa atau keefektifitasan mesin 

adalah membuat SOP yang jelas mengenai perawatan mesin secara berkala dan melakukan 

pelatihan-pelatihan untuk menanam kesadaran kepada seluruh karyawan agar ikut berperan aktif 

dalam meningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan. 

 

4. Simpulan 

Dari hasil perhitungan nilai Overall Equipment effectiveness (OEE) pada bagian embroidery 

(bordir) didapatkan nilai OEE pada mesin 1 berkisar 74,99% hingga 85,88% dan pada mesin 2 

berkisar 77,64% hingga 87,18%. dengan nilai rata-rata mesin 1 sebesar 82,93% dan pada mesin 

2 sebesar 82,78%. Kedua nilai tersebut bernilai sama masih rendah dibandingkan nilai ideal OEE 

yaitu 85%. Faktor yang menyebabkan rendahnya nilai OEE disebabkan oleh rendahnya 

Availability rate yang disebabkan masih banyaknya stop loss.  

Dilihat dari diagram pareto adalah banyaknya waktu breakdown loss. Kemudian dibuat 

fishbone diagram untuk waktu breakdown loss tersebut, dan didapatkan faktor yang 

menyebabkan breakdown loss adalah penjadwalan pergantian komponen belum efektif, mesin 

kotor, mesin sering breakdown, dan operator kurang responsif terhadap kondisi lapangan, setelah 

dianalisis Sehingga harus dilakukan kaizen (improvement) untuk meningkatkan nilai Overall 

Equipment Effecttiveness (OEE).  
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ABSTRAK 

Home industry CIP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kaos kaki. Kegiatan 

produksi yang dilakukan saat ini masih terdapat pemborosan (waste) yang menyebabkan bertambahnya 

lead time. Hal tersebut mengakibatkan pesanan tidak dapat terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati. Pada penelitian ini, pengurangan lead time dilakukan dengan mengurangi waste menggunakan 

pendekatan lean manufacturing. Tahapan yang dilakukan meliputi pembuatan diagram SIPOC, identifikasi 

waste dengan menggambarkan ke dalam Value Stream Mapping (VSM) current state, serta melakukan 

perbandingan cycle time dengan takt time. Selanjutnya, jenis waste yang terjadi diidentifikasi dengan 

pendekatan Waste Assessment Model (WAM), sehingga diketahui empat jenis waste yang memiliki 

persentase tertinggi ialah waste jenis defect, inventory, motion, dan waiting. Kemudian, akar penyebab 

terjadinya waste diidentifikasi dengan metode 5W-1H. Terakhir, diusulkan perbaikan pada keempat jenis 

waste tersebut, sehingga diharapkan dapat terjadi penurunan lead time sebesar 34,146%. 

 

Kata Kunci: Lean Manufacturing, Value Stream Mapping (VSM), Waste Assessment Model (WAM) 

 

1. Pendahuluan 

Citra Iqra Pratama merupakan perusahaan home industry di Bandung yang bergerak dalam  

bidang pembuatan kaos kaki seperti kaos kaki sekolah, sport, dan muslimah. Semua proses 

produksi dilakukan di perusahaan tersebut mulai dari proses pengolahan benang yang telah dibeli 

sampai menjadi kaos kaki siap kirim. 

Untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen, perusahaan ini selalu berusaha 

meningkatkan produksinya dengan melakukan penurunan waktu proses pengerjaan produk. 

Namun demikian, pada kegiatan produksi yang dilakukan saat ini masih terdapat kegiatan yang 

tidak memiliki nilai tambah (non-value added). Hal tersebut mengakibatkan pesanan tidak dapat 

terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Berdasarkan observasi awal diperoleh data 

produk yang tidak dapat dipenuhi selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2017 yang 

mengakibatkan berkurangnya kepuasan konsumen. Berdasarkan pengamatan lanjutan ditemukan 

adanya beberapa kendala produksi, yakni proses produksi dilakukan di lantai satu untuk proses 

permesinan dan di lantai dua untuk proses finishing, sehingga memerlukan waktu transportasi 

yang lama. Selain itu, terdapat juga proses menunggu ketika terjadi kerusakan mesin. Adapun 

gerakan operator yang berlebihan saat mengambil part yang akan diproses juga menyebabkan 

kendala produksi. Sementara itu, terjadi penumpukan WIP (Work In Process) pada mesin som, 

yang disebabkan oleh jumlah mesin hanya 1 unit. Penumpukan ini meningkat apabila operator 

tidak masuk kerja. Selanjutnya terdapat juga produk cacat yang mengakibatkan berkurangnya 

jumlah produk akhir. Semua hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemborosan (waste) dalam 

kegiatan produksi dan menyebabkan permasalahan bertambahnya lead time. 

Salah satu upaya mengurangi lead time adalah dengan menciptakan aliran lancar pada proses 

produksi. Menurut Gaspersz (2006) pendekatan lean manufacturing merupakan suatu pendekatan 

dengan melakukan efisiensi atau perampingan, dengan sasaran untuk menciptakan aliran lancar 

produk sepanjang proses value stream (value stream process) dan menghilangkan semua jenis 

pemborosan. Suatu proses produksi dikatakan lancar jika bahan melewati proses dengan waktu 

sesingkat mungkin (Arif, 2017). Sementara itu, Rother dan Shook (1999) menyatakan bahwa 

Value Stream Mapping (VSM) dapat digunakan sebagai tools pada lean manufacturing untuk 

mengidentifikasi pemborosan. Alat VSM adalah alat grafis yang membantu dalam menganalisis 

mailto:hallynuraflah@gmail.com
mailto:chaznin_crm@yahoo.co.id2
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aliran informasi dan material melalui sebuah organisasi, dan mengidentifikasi peluang untuk 

perbaikan. Dalam perbaikan lead time, VSM menggunakan pendekatan visual, serta 

merencanakan dan mengidentifikasi area yang berbeda dari sebuah organisasi untuk mendapatkan 

pemahaman tentang keseluruhan aliran material bisnis dan merencanakan proses lean (Harry, 

dkk., 2010). Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengurangi lead time produksi 

dengan pendekatan Lean Manufacturing dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui jenis waste yang menyebabkan bertambahnya lead time pada proses produksi. 

2. Mengetahui akar penyebab adanya waste.  

3. Memberikan usulan perbaikan kepada perusahaan untuk dapat mengurangi waste. 

 

2. Metode 

Lean Manufacturing – kadang disebut juga Lean Production – adalah filosofi bisnis yang 

awalnya dikembangkan di Toyota Motor Company, atau TPS (Toyota Production System). 

Tujuannya adalah untuk menghilangkan segala bentuk pemborosan dalam proses produksi agar 

urutan waktu siklus produksi (waktu dari penerimaan pesanan untuk penerimaan pembayaran) 

dikompres dan hasilnya adalah siklus pendek dan waktu pengiriman, kualitas lebih tinggi, dan 

biaya yang lebih rendah.  Tujuan Lean Manufacturing adalah menghasilkan produk berkualitas 

tinggi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan biaya lebih rendah daripada 

manufaktur tradisional (Ehrlich, 2002). 

Diagram Supplier, Input, Process, Output, dan Customer yang disingkat SIPOC dapat 

digunakan untuk menggambarkan proses-proses kunci beserta pelanggan yang terlibat dalam 

suatu proses yang dievalusi. Purnawarto (2010, h. 77) yang melaporkan penelitian Widjaja (2004) 

menyatakan bahwa diagram SIPOC dapat merefleksikan pola pikir proses, dan oleh karenanya 

tepat untuk digunakan pada organisasi berbasis proses. 

Alat Lean Manufacturing yang lain, yaitu Value Stream Mapping merupakan proses 

identifikasi dan pencatatan arus informasi, proses, dan barang fisik di seluruh rantai pasok dari 

bahan baku hingga ke pelanggan. Value Stream Mapping adalah alat perencanaan dasar untuk 

mengidentifikasi waste, merancang solusi, dan mengkomunikasikan konsep lean (Dailey, 2003). 

Pembuatan current state map dapat digunakan untuk menganalisis keadaan saat ini sehingga 

dapat mengembangkan keadaan masa depan (future state) dengan mereduksi hambatan-hambatan 

yang terjadi pada saat ini (Rother dan Shook,1999). 

Perhitungan takt time dilakukan untuk perancangan future state yang bertujuan untuk 

mensinkronkan laju produksi agar sesuai dengan kecepatan penjualan. Takt time dihitung dengan 

cara membagi waktu kerja yang tersedia dengan tingkat permintaan pelanggan, sehingga 

diketahui seberapa sering produk harus dihasilkan berdasarkan tingkat penjualan (Rother dan 

Shook, 1999). 

Harrison dan Hoek (2005) pada penelitian terakhir mereka menemukan aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah yang merupakan suatu bentuk pemborosan (waste) dengan cara 

memetakan proses melalui rantai pasok sehingga dapat diurutkan proses mana saja yang 

memberikan nilai tambah dan tidak. Terdapat tujuh macam pemborosan yaitu overproduction, 

waiting, transportation, inappropriate processing, unnecessary inventory, unnecessary motions, 

dan defects.  

Waste Asessment Model (WAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk 

menyederhanakan pencarian dari permasalahan waste dan mengidentifikasi akar penyebab waste, 

dimulai dengan mengartikulasikan definisi dari setiap jenis waste. Kriteria dibuat untuk mengukur 

kekuatan hubungan langsung antar waste, sehingga mengarah pada penciptaan matriks waste 

dengan menggunakan metode Waste Relationship Matrix (WRM). Selanjutnya, kuesioner 

penilaian diperkenalkan dengan menggunakan metode Waste Assessment Questionnaire (WAQ) 
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untuk memberi peringkat waste dengan menggabungkan matriks hubungan dan hasil kuesioner 

penilaian (Rawabdeh, 2005). 

Salah satu aktivitas yang penting dalam program peningkatan kualitas yaitu dengan cara 

penetapan rencana tindakan (action plan). Penetapan tersebut berarti bahwa tim peningkatan 

kualitas harus memutuskan target yang harus dicapai, alasan dilakukannya proses tindakan, 

dimana rencana tindakan akan diterapkan, siapa yang akan bertanggung jawab, bilamana rencana 

tindakan itu akan dilakukan, dan bagaimana terlaksananya rencana tindakan tersebut. Merujuk 

Gaspersz (2002) maka, penelitian ini mengembangkan rencana tindakan perbaikan atau 

peningkatan kualitas menggunakan metode 5W+1H.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan observasi awal diperoleh data produk yang tidak dapat dipenuhi selama bulan 

Januari sampai dengan bulan Mei 2017 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1. 
Tabel 9.  Kekurangan Jumlah Produk Bulan Januari-Mei 2017 

Bulan 
Permintaan 

(Lusin) 

Dipenuhi 

(Lusin) 

Kekurangan  

(Lusin) (%) 

Januari 2704 2433 271 10,02 

Februari 2000 1895 105 5,25 

Maret 2825 2733 92 3,26 

April  2660 2635 25 0,94 

Mei 3029 2915 114 3,76 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa selama bulan Januari sampai Mei 2017 selalu 

terjadi kekurangan yang mengakibatkan berkurangnya kepuasan konsumen. Hal tersebut terjadi 

karena adanya permasalahan yang mengakibatkan bertambahnya lead time. 

Pengolahan data yang dilakukan agar dapat mereduksi lead time pada proses produksi 

dengan menggunakan lean manufacturing perlu dilakukan beberapa tahapan dengan 

memanfaatkan data yang telah diperoleh. Berikut tahapan yang dilakukan: 

3.1   Pembuatan Diagram SIPOC 

Pemetaan diagram SIPOC pada Home Industry Citra Iqra Pratama dapat dilihat pada Gambar 

1. 

 
Gambar 16. Diagram SIPOC Home Industry Citra Iqra Pratama 

3.2  Value Stream Mapping Current State Map 

Proses pembuatan VSM current state map dilakukan melalui beberapa langkah sesuai 

dengan urutan yang dikemukakan oleh Rother dan Shook (1999) agar dapat digunakan untuk 

menganalisis keadaan saat ini. Gambar 2 menunjukkan VSM current state. 
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Gambar 17. VSM Current State Map 

 

3.3   Menghitung Takt Time 

Takt time digunakan untuk menyelaraskan langkah produksi dengan langkah penjualan 

sebagai suatu proses utama, sehingga diketahui waktu yang diharapkan untuk setiap pembuatan 

produk dalam memenuhi setiap permintaan. Berikut perhcitungan takt time pada proses 

permesinan dan proses finishing: 

Takt time proses produksi di lantai 1 =  =  = 5,323 menit/lusin 
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Takt time proses produksi di lantai 2 =  =  = 4,355 menit/lusin 

Keterangan: 

T   = Waktu yang tersedia selama periode produksi (jam/menit/detik) 

D  =  Satuan Permintaan selama periode produksi (unit) 

Untuk mencapai jumlah unit yang diminta oleh konsumen, cycle time harus lebih rendah atau 

sama dengan takt time. Namun, pada kenyataanya nilai cycle time untuk setiap stasiun kerja masih 

terdapat nilai yang melebihi takt time sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.   
Tabel 10. Perbandingan Takt Time dengan Cycle Time 

Stasiun Kerja 
Cycle Time 

(Menit/ Lusin) 

Takt Time 

(Menit/ Lusin) 
Keterangan 

Mesin Rajut (Manual) 7,500 5,323 Cycle Time > Takt Time 

Mesin Rajut (Otomatis) 11,250 5,323 Cycle Time > Takt Time 

Quality Control Knitting 4,867 4,355 Cycle Time > Takt Time 

Mesin Obras 1,040 4,355 Cycle Time < Takt Time 

Mesin Som 5,965 4,355 Cycle Time > Takt Time 

Quality Control Balikan 1,3 4,355 Cycle Time < Takt Time 

Setting (Oven) 65,8 4,355 Cycle Time > Takt Time 

Quality Control Lipatan 1,4 4,355 Cycle Time < Takt Time 

Packing 1,8 4,355 Cycle Time < Takt Time 

 

3.4   Waste Assessment Model (WAM) 

Jenis waste pada VSM current state map diidentifikasi dan diukur dengan Waste Assessment 

Model (WAM), yaitu dengan menyebarkan kuesioner seven waste relationship untuk menyusun 

Waste Relationship Matrix (WRM) sehingga diketahui matriks keterkaitan hubungan antar waste 

yang terjadi. Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner yang terdiri dari 68 pertanyaan untuk 

menyusun Waste Assessment Questionaire (WAQ). Penyusunan WAQ bertujuan untuk 

melakukan penilaian jenis waste apa saja yang terjadi dan menentukan persentase dari masing-

masing waste. 

3.4.1 Waste Relationship Matrix (WRM) 

Waste Relationship Matrix (WRM) merupakan suatu matriks yang terdiri atas baris dan 

kolom yang disusun untuk menganalisa kriteria pengukuran. Setiap baris menunjukkan efek dari 

waste tertentu terhadap enam jenis waste lainnya. Demikian pula setiap kolom menunjukkan 

sejauh mana jenis waste tertentu dipengaruhi oleh waste lainnya. Penyebaran kuesioner berupa 

seven waste relationship untuk mengetahui penilaian hubungan antar pemborosan (waste) yang 

terjadi. Keseluruhan hubungan yang saling mempengaruhi berjumlah 31 hubungan (Rawabdeh, 

2005).  

Hasil Waste Relationship Matrix (WRM) terhadap proses produksi di Home Industry Citra 

Iqra Pratama dapat dilihat pada Tabel 3. Pada tabel tersebut dapat dilihat hubungan setiap jenis 

waste yang terjadi, yaitu O=over production, I=inventory, D=defect, M=motion, 

T=transportation, P=process, dan W=waiting. Tipe hubungan dalam WRM ini kemudian 

dikuantifikasi kedalam skala angka, sehingga didapatkan hasil Waste Relationship Value pada 

Tabel 4. Rawabdeh (2005) menggunakan skala 10 untuk menyatakan hubunngan antar waste, dan 

menentukan bahwa A=10, E=8, I=6, O=4, U=2, dan X=0. 
Tabel 11. Waste Relationship Matrix (WRM) Pembuatan Kaos Kaki Sekolah 

 

From/To O I D M T P W

O A I I O O X I

I I A O O I X X

D O I A E I X I

M X I I A X I E

T I O O I A X O

P O O E O X A E

W U E I X X X A
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Tabel 12. Waste Relationship Value Pembuatan Kaos Kaki Sekolah 

 
 

3.4.2 Waste Assessment Questionaire (WAQ) 

Waste Assessment Questionnaire (WAQ) memiliki fungsi untuk mengidentifikasi dan 

mengalokasikan waste yang terjadi pada lini produksi dengan cara menyebar kuesioner 

(Rawabdeh, 2005). Kuesioner WAQ terdiri dari 68 pertanyaan yang mewakili suatu aktivitas, 

suatu kondisi, atau perilaku yang dapat menyebabkan waste tertentu. Untuk tiap pertanyaan WAQ 

memiliki bobot berdasarkan 3 buah jawaban yang memilki nilai 1 Ya, 0,5 Sedang, dan 0 Tidak. 

Tahap yang digunakan untuk menilai dan merangking hasil WAQ salah satunya yaitu 

memasukkan bobot awal pertanyaan kuesioner WAQ berdasarkan hasil WRM pada Tabel 4. Hasil 

rekapitulasi dari penilaian Waste Assessment Questionnaire (WAQ) dapat dilihat pada Tabel 5. 
Tabel 13. Hasil Perhitungan Waste Assessment Qoestionnaire (WAQ) 

  O I D M T P W 

Skor (Yj) 0,464 0,481 0,467 0,500 0,433 0,455 0,503 

Faktor Pj  199,95 229,167 305,556 225,000 153,472 105,556 189,583 

Hasil akhir (Yj final) 92,776 110,157 142,576 112,571 66,441 48,010 95,321 

Hasil akhir (%) 13,892 16,495 21,349 16,856 9,949 7,189 14,273 

Ranking 5 3 1 2 6 7 4 

 

Hasil akhir (%) dari perhitungan Waste Assessment Qoesionnaire (WAQ) menunjukkan 

bahwa waste yang memiliki persentase ke empat tertinggi ialah waste jenis defect, motion, 

inventory, dan waiting. Hasil akhir (%) tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang yang 

ditunjukkan pada Gambar 3 agar dapat dilihat secara jelas masing-masing persentase untuk setiap 

jenis waste.   

 
Gambar 18. Persentase Hasil Akhir Waste Assessment Quesionnaire (WAQ) 

 

3.5   Identifikasi Penyebab Pemborosan  

Identifikasi penyebab pemborosan diawali dengan mengelompokkan aktivitas pada lini 

produksi kedalam 3 kelompok yaitu Value Added, Necessary but Non Value Added, dan Non 

Value Added, sehingga diketahui persentase aktivitas pada lini produksi yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.   

From/To O I D M T P W Skor %

O 10 6 6 4 4 0 6 36 15,00

I 6 10 4 4 6 0 0 30 12,50

D 4 6 10 8 6 0 6 40 16,67

M 0 6 6 10 0 6 8 36 15,00

T 6 4 4 6 10 0 4 34 14,17

P 4 4 8 4 0 10 8 38 15,83

W 2 8 6 0 0 0 10 26 10,83

Skor 32 44 44 36 26 16 42 240 100,00

% 13,33 18,33 18,33 15,00 10,83 6,67 17,50 100,00
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Gambar 19. Persentase Aktivitas pada Lini Produksi 

 

Selanjutnya berdasarkan aktivitas yang dilakukan diketahui jenis waste untuk setiap aktivitas 

berdasarkan pengelompokan waste menurut Harrison dan Hoek (2005). Tabel 6 menunjukkan 

penjumlahan waktu jenis waste yang terdapat pada lini produksi.  
Tabel 14. Total Waktu pada Jenis Waste 

Jenis Waste Total Waktu (menit) 

Inventory 358,075 

Motion 85,314 

Waiting 150,017 

Defect 227,561 

 

3.6   Usulan Tindakan Perbaikan 

Setelah diketahui pemborosan (waste) apa saja yang terdapat pada proses produksi 

pembuatan kaos kaki, selanjutnya dilakukan penetapan usulan tindakan perbaikan dengan 

menggunakan metode 5W+1H untuk mengetahui pemborosan apa yang terjadi (what), sumber 

terjadinya pemborosan (where), penanggung jawab (who), waktu terjadinya pemborosan (when), 

alasan terjadi (why), serta saran perbaikan yang perlu dilakukan (how). Berikut usulan tindakan 

perbaikan dengan menggunakan metode 5W+1H dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 15. Usulan Tindakan  Perbaikan dengan Menggunakan Pendekatan 5W+1H 

Jenis Waste

Pemborosan 

yang Terjadi 

(What )

Sumber 

Waste 

(Where )

Penanggung 

Jawab 

(Who )

Waktu 

Terjadi 

(When )

Alasan Terjadi 

(Why )

Saran Perbaikan 

(How )

Tidak melakukan 

pengecekan mesin

Operator melakukan  

pengecekkan mesin 

sebelum dan sedang 

berlangsungnya proses 

produksi 

Tidak melakukan 

perawatan secara rutin 

sehingga sering 

terjadinya kerusakan 

pada mesin

Melakukan perawatan 

secara rutin terhadap 

mesin dengan 

menerapkan prinsip 

TPM

Kurang telitinya 

operator dalam 

mengatur mesin

Adanya prosedur 

produksi dalam bentuk 

visual

Cacat potong 

benang

Bagian 

quality 

control 

knitting dan 

balikan

Operator 

quality 

control 

knitting dan 

balikan

Pada saat 

pengecekan 

dan 

pembuangan 

sisa benang

Operator kurang teliti 

sehingga kain kaos kaki 

tanpa sengaja kepotong

Menjaga standar 

kualitas dan lakukan 

pekerjaan sesuai 

prosedur

Menjaga standar 

kualitas dan lakukan 

pekerjaan sesuai 

prosedur

Membuat alarm

Cacat obras
Mesin 

obras

Operator 

mesin obras

Pada saat 

melakukan 

pengobrasan

Operator kurang teliti 

sehingga penempatan 

kaus kaki tidak pas 

pada saat dijahit 

Menjaga standar 

kualitas dan lakukan 

pekerjaan sesuai 

prosedur

Cacat som Mesin som
Operator 

mesin som

Pada saat 

melakukan 

pengesoman

Operator kurang teliti 

sehingga penempatan 

kaus kaki tidak pas 

pada saat dijahit 

Menjaga standar 

kualitas dan lakukan 

pekerjaan sesuai 

prosedur

Defect

 Cacat patah 

jarum dan cacat 

putus benang

Mesin rajut 

(manual dan 

otomatis)

Operator 

mesin rajut 

(manual dan 

otomatis)

Pada saat 

berlangsungnya 

proses 

produksi

Cacat setting 

(oven )

Stasiun 

kerja setting 

(oven )

Operator 

setting 

(oven )

Pada saat 

melakukan 

pengovenan

Operator kurang teliti 

sehingga proses 

pengovenan lebih lama 

atau tidak sesuai 

dengan ketentuan

 

105.852

15%
89.898

13%512.209

72%

Persentase Aktivitas pada Lini 

Produksi

Waktu Value Added

(menit)

Waktu Necessary but

Non Value Added

(menit)
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Lanjutan Tabel 7. Usulan Tindakan  Perbaikan dengan Menggunakan Pendekatan 5W+1H 

Jenis Waste

Pemborosan 

yang Terjadi 

(What )

Sumber 

Waste 

(Where )

Penanggung 

Jawab 

(Who )

Waktu 

Terjadi 

(When )

Alasan Terjadi 

(Why )

Saran Perbaikan 

(How )

Mesin som Mesin obras

Proses transfer 

WIP dari mesin 

obras ke mesin 

som

Jumlah WIP yang 

ditransfer lebih banyak 

dibandingkan dengan 

kapasitas mesin

Menjadwalkan 

pengiriman WIP sesuai 

dengan kebutuhan 

mesin

Setting 

(Oven)

Quality 

Control 

Balikan

Proses transfer 

WIP dari QC 

balikan ke 

Setting (Oven)

Jumlah WIP yang 

ditransfer lebih banyak 

dibandingkan dengan 

kapasitas Setting 

(Oven)

Menjadwalkan 

pengiriman WIP sesuai 

dengan kebutuhan 

Setting (Oven)

Tata tempat 

penyimpanan sesuai 

jenis bahan baku dan 

waktu kedatangan 

bahan baku

Lakukan pemeriksaan 

kualitas bahan baku

Terapkan proses FIFO

Setting mesin 

rajut (manual)

Setting mesin 

rajut (otomatis)

Setting mesin 

obras

Mesin 

obras

Operator 

mesin obras

Setting mesin 

som
Mesin som 

Operator 

mesin som 

Setting awal 

mesin oven
Mesin oven

Operator 

mesin oven

Ketika 

melakukan 

setup time 

Mengambil 

plastik

 stasiun 

kerja 

packing

Operator 

stasiun kerja 

packing

Pada saat mau 

melakukan 

proses 

packing

Mengambil plastik ke 

lantai 3

Menata kebutuhan 

bahan untuk packing 

di dekat stasiun kerja 

packing

Menunggu WIP 

dari QC Knitting

Mesin 

Obras

Operator 

mesin QC 

Knitting

Pada saat 

melakukan 

pengobrasan

Waktu proses QC 

Knitting lebih lama 

dibandingkan mesin 

obras

Menunggu WIP 

dari proses Som
QC Balikan

Operator 

Mesin Som

Pada saat 

melakukan QC 

balikan

Waktu proses mesin 

som lebih lama 

dibandingkan QC 

Balikan

Menunggu WIP 

dari QC Balikan

Stasiun 

kerja setting 

(oven )

Operator QC 

Balikan

Pada saat 

proses 

pengovenan

Jumlah WIP yang 

ditransfer lebih sedikit 

dibandingkan dengan 

kapasitas setting 

(oven)

Menunggu kaos 

kaki kering dari 

hasil proses 

setting (oven )

Stasiun 

kerja setting 

(oven )

Operator 

setting 

(oven )

Operator QC 

lipatan 

menunggu kaos 

kaki kering

Tidak adanya mesin 

pengering

Menambah mesin 

pengeringan

Melakukan perawatan 

secara rutin terhadap 

mesin

Menerapkan prinsip 

TPM

Mempersingkat waktu 

setting dengan 

menggunakan metode 

SMED

Ketika 

melakukan 

setup time dan 

change over Waktu setting lama

Mempersingkat waktu 

setting dengan 

menggunakan metode 

SMED

Waiting

Melakukan hal lain 

seperti menjaga 

kebersihan stasiun 

kerja

Breakdown 

mesin yang 

tinggi

Mesin rajut 

(manual dan 

otomatis)

Operator 

Mesin rajut 

(manual dan 

otomatis)

Menunggu 

ketika terjadi 

kerusakan 

mesin

Tidak melakukan 

perawatan secara rutin

Bahan baku tidak 

tertata baik

Mesin rajut 

(manual dan 

otomatis)

Operator 

mesin rajut 

(manual dan 

otomatis)

Ketika 

melakukan 

setup time dan 

change over 

Waktu setting lama

Motion

Memilih bahan 

baku

Gudang 

bahan baku

Gudang 

bahan baku

Persiapan 

bahan baku 

untuk diproses

Inventory

Jumlah WIP 

yang ditransfer 

tidak sama 

dengan kapasitas 

dalam proses

 
 

Hasil rancangan tersebut kemudian dipetakan  ke dalam VSM Future State Map yang dapat 

dilihat pada Gambar 5, sehingga dapat ditunjukkan perkiraan perubahan pengurangan lead time 

dari 707,958 menit pada VSM Current State Map menjadi 466,221 menit. 
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Gambar 21. VSM Future State Map 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Untuk mengukur pemborosan yang paling dominan berdasarkan hasil pembuatan VSM 

current state map, digunakan metode Waste Assessment Model (WAM). Dari hasil 

identifikasi menggunakan WAM diketahui waste yang memiliki persentase ke empat 

tertinggi yang menyebabkan bertambahnya lead time ialah waste jenis defect, inventory, 

motion, dan waiting. 

b. Penyebab adanya waste jenis defect pada proses produksi ialah kegiatan pengecekan dan 

perawatan mesin tidak dilakukan secara rutin, serta operator kurang teliti. Selanjutnya untuk 

waste jenis inventory disebabkan karena jumlah WIP yang ditransfer tidak sesuai dengan 
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kapasitas stasiun kerja yang menerimanya, sehingga terjadi penumpukkan. Kemudian untuk 

waste jenis motion disebabkan karena bahan baku tidak tertata rapih dan waktu setting yang 

lama. Kegiatan selanjutnya yang mengakibatkan waste jenis waiting ialah menunggu 

pengiriman WIP, tidak adanya mesin pengering, dan tidak dilakukan perawatan secara rutin 

sehingga mengakibatkan kerusakan pada mesin. 

c. Usulan perbaikan ke empat jenis waste disusun dengan menggunakan metode 5W-1H yaitu 

untuk waste jenis defect diusulkan operator melakukan pengecekan dan perawatan mesin, 

adanya prosedur produksi dalam bentuk visual, menjaga standar kualitas serta lakukan 

pekerjaan sesuai prosedur, dan membuat alarm untuk proses pengovenan. Selain itu untuk 

waste jenis inventory diusulkan untuk melakukan penjadwalan pengiriman sesuai dengan 

kebutuhan dengan cara memperkecil ukuran lot. Kemudian untuk waste jenis motion 

menggunakan pendekatan 5 S, FIFO, pemeriksaan kualitas bahan baku yang datang, dan 

mempersingkat waktu setting dengan menggunakan metode SMED. Usulan tindakan 

selanjutnya yang diberikan untuk waste jenis waiting ialah melakukan hal lain seperti 

menjaga kebersihan stasiun kerja, menambah mesin pengering, dan menerapkan prinsip 

TPM. 

d. VSM Future State Map menunjukkan perkiraan perubahan pengurangan lead time dari 

707,958 menit pada VSM Current State Map menjadi 466,221 menit. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan lead time sebanyak 34,146 % dari sebelumnya. 
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ABSTRAK 

Jumlah volume kendaraan roda empat yang semakin meningkat berimbas pada semakin berkembang pula 

jasa pendukung nya yaitu bengkel. Persaingan dalam bidang pelayanan menuntut perusahaan untuk 

memeberikan pelayan yang terbaik kepada pelanggan. Bengkel X diharapkan mampu memiliki pelayanan 

yang maksimal bagi pelanggan untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga pelanggan lama agar tetap 

mempercayakan perawatan mobil di bengkel XY. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atribut 

pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dan apakah pelanggan sudah puas terhadap pelayanan bengkel 

XY. Penilaian kualitas layanan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan 

Model kano untuk mengetahui tingkat kepentingan dari atribut pelayanan yang diberikan. Hasil integrasi 

Importance performance Analysis dan model kano memberikan hasil bahwa terdapat 12 atribut masuk 

dalam kategori untuk dipertahankan dan sisanya sebanyak 10 atribut merupakan atribut yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya. 

 

Kata kunci: Importance Performance Analysis (IPA), Kepuasan pelanggan, , Model Kano 

1. Pendahuluan 

Kepuasan pelanggan dapat didefinisikan sebagai  tanggapan perilaku yang berupa evaluasi 

purna beli konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk) 

dibandingkan dengan harapan atau ekspektasi terhadap produk atau jasa tersebut (Nasution, 

2010). Persaingan yang ketat antara tiap menyedia pelayanan jasa menyebabkan setiap jasa 

pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Di kota Malang 

sendiri banyak bengkel mobil dimana antara satu dengan yang lainnya terjadi persaingan dalam 

hal kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu untuk bersaing dengan bengkel lainnya 

bengkel XY diharapkan mampu memiliki pelayanan yang maksimal bagi pelanggan untuk 

mendapatkan pelanggan baru dan menjaga pelanggan lama agar tetap mempercayakan perawatan 

mobil di bengkel XY tersebut.  

Kualitas layanan yang dapat memuaskan pelanggan terbukti dapat meningkatkan 

profitabilitas, sehingga  dapat menjadi alat untuk keunggulan bersaing. Kualitas layanan yang 

baik dapat menciptakan pembelian kembali, differensiasi layanan yang kompetitif positive word 

of mouth dan loyalitas pelanggan dan (Tjiptono, 2011). Kepuasan konsumen dapat dicapai dengan 

memberikan kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan jasa harus berfokus pada 

kepuasan konsumen. Untuk dapat mengetahui pelayanan yang diinginkan , dibutuhkan, dan 

diharapkan oleh konsumen maka dilakukan penelitian konsumen. Hal terebut dilakukan agar tidak 

terjadi perbedaan persepsi mengenai apa yang diberikan perusahaan kepada konsumen dengan 

apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan konsumen. 

Jasa secara umum adalah dengan memberikan sesuatu pelayanan kepada orang lain yang 

membutuhkan pelayanan tersebut (Nugraha, dkk, 2014).  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah atribut pelayanan yang sudah diberikan kepada pelanggan bengkel XY sudah 

memuaskan pelayanan bengkel XY. Analisis kualitas pelayanan pada penelitian ini menggunakan 

integrasi Importance Performance Analysis (IPA) dan model kano. Importance-Performance 

Analysis dipandang sebagai bagian dari teknik riset  pemasaran yang melibatkan analisa sikap 

pelanggan terhadap atribut produk atau jasa yang menonjol dan membantu praktisi 

memprioritaskan peluang untuk memperbaiki atribut kualitas produk atau jasa secara langsung 
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(Wu et al, 2010). Sedangkan Kano untuk mengetahui tingkat kepentingan dari atribut pelayanan 

yang diberikan. Penelitian sebelumnya mengenai integrasi metode IPA dan model kano yang 

dilakukan oleh Balqis (2016), Indrasari (2015) dan Futhila, Lestari, Husna (2016) berhasil 

mengidentifikasi atribut pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan serta atribut yang kurang 

optimal dan memberikan usulan perbaikan kualitas pelayanan pada perusahaan pelayanan jasa. 

 

2. Metode 

Variabel penelitian yang digunakan dalam kuesioner terakit dengan lima dimensi kualitas 

jasa dari Parasuraman dkk( 1988) antara lain : tangibles (bukti fisik) Bukti fisik dalam hal ini 

meliputi fasilitas fisik, peralatan dan penampilan karyawan atau personel dari penyedia layanan, 

reliability (reliabilitas) dalam hal ini berarti kemampuan penyedia layanan untuk meberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan akurat, responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan 

kesediaan penyedia layanan untuk membantu pelanggan dan memberikan respon permintaan 

pelanggan dengan segera, assurance (jaminan) merupakan pengetahuan dan kesopanan personel 

penyedia layanan serta kemampuannya dalam membangun kepercayaan dan keyakinan, empathy 

(empati) berkenaan dengan kepedulian dan pemberian perhatian personel atau karyawan bengkel 

XY kepada para pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan instrumen kuesioner. Kuisioner metode IPA berisi 

pertanyaan mengenai seberapa penting atribut pelayanan yang ada dibengkel XY, dengan 

memberikan penilaian kinerja karyawan bengkel XY serta kepentingannya. Sedangkan kuisioner 

model kano berisi pertanyaan mengenai pelayanan bengkel XY yang dibagi dalam dua macam. 

Pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang bersifat positif (functional) dan pertanyaan 

kedua adalah bersifat negatif (dysfunctional). Atribut yang pertanyaan yang ditanyakan pada 

kuisioner kano memepunyai kesamaan dengan atribut yang dipakai pada kuisioner metode IPA. 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui kuesioner sudah valid dan reliabel 

sebelum dilakukan pengolahan data. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS. Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung > r tabel, sedangkan 

kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha conbrach > 0,7. (Ghozali, 2011) 

Pengolahan data Metode IPA ini menggunakan data nilai rata – rata tingkat kepentingan dan 

kinerja tiap atribut, responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan berbagai atribut relevan 

dan tingkat kinerja bengkel XY pada masing – masing atribut tersebut. Dalam penelitian ini 

terdapat 2 buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, di mana X merupakan tingkat 

kinerja perusahaan yang menunjukkan nilai kepuasan para konsumen, sedangkan Y merupakan 

tingkat kepentigan atribut pelyanan berdasarkan konsumen. Rumus yang digunakan sebagai 

berikut (Martilla dan James, 1977) 

Tki = 
𝑋𝑖

𝑌𝑖
 x 100%                                                                                                    (1) 

Di mana:  

Tki = Tingkat kesesuaian responden 

Xi = Skor penilaian kinerja perusahaan 

Yi = Skor penilaian kepentingan konsumen 

Selanjutnya, sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat kinerja/pelaksanaan, 

sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. Dalam menyederhanakan 

rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah dengan rumus 

(Nasution, 2010): 

�̅� = 
∑𝑋𝑖

𝑛
               (2) 

�̅� = 
∑𝑌𝑖

𝑛
               (3) 

Di mana :   
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  �̅� = skor rata – rata tingkat pelaksanaan / kepuasan 

  �̅� = skor rata – rata tingkat kepentingan 

  n = jumlah responden 

Diagram kartesius merupakan suatu bagan yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh 

2 buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik – titik (X,Y), X merupakan rata – rata dari 

rata – rata skor tingkat pelaksanaan atau kepuasan konsumen seluruh faktor atau atribut dan Y 

adalah rata – rata dari rata – rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Nilai dari pembatas masing masing kuadran didapatkan dari rumus berikut 

(Nasution, 2010): 

�̅̿� = 
∑ �̅�𝑖

𝐾
                (4) 

    �̅̿� = 
∑�̅�𝑖

𝐾
                (5) 

Di mana K = banyaknya atribut/fakta yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 

Selanjutnya, tingkat unsur – unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian ke 

dalam diagram kartesius yang terdiri dari empat kuadran yang masing-masing menjelaskan 

keadaan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui atribut – atribut yang berada di 

kuadran I, II, III dan IV dan mengetahui atribut yang menjadi prioritas utama (atribut yang berada 

di kuadran I). 

Pengolahan data menggunakan metode kano ini bertujuan untuk menentukan kategori 

atribut. Cara perhitungan dan analisa menggunakan model Kano. Untuk cara perhitungan model 

Kano dapat digunakan tabel evaluasi kano pada tabel 1. 
Tabel 1. Evaluasi Kano 

 

Keterangan :Q = Questionable (diragukan), R = Reserve (kemunduran), A = Attractive 

(menarik), I = Indefferent (netral), O = One dimensional (satu ukuran), M = Must be 

(keharusan) 

Setelah memetakan tiap atribut dari masing-masing responden, langkah selanjutnya adalah 

menentukan grade tiap atribut dari keseluruhan jumlah responden (jumlah sampel/n) pelanggan 

bengkel XY dengan menggunakan blauth’s formula dalam Wijaya (2017) sebagaimana berikut:  

Jika (one dimensional + attractive + must be) > (indifferent + reserve + questionable) maka grade 

diperoleh dari yang paling maksimum dari (one dimensional, attractive, must be). Jika (one 

dimensional + attractive + must be) < (indifferent + reserve + questionable) maka grade 

diperoleh dari yang paling maksimum dari (indifferent + reserve + questionable)  

Setelah diketahui atribut-atribut pada Importance Performance Matrix yang termasuk pada 

kuadran I, II, III dan IV serta diketahui atribut-atribut yang termasuk dalam kategori Kano, maka 

langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan klasifikasi atribut berdasarkan kategori kano 

dengan identifikasi kuadran-kuadran pada importance performance matrix. Model integrasi yang 

dipakai pada penelitian ini menggunakan model yang diusulkan oleh (Kuo et al, 2012). Model ini 

merumuskan stategi pengembangan tiap-tiap atribut pelayanan. Prioritas pengembangan 

Kebutuhan Konsumen 

Dysfunctional 

1 2 3 4 5 

Suka Mengharap Netral Toleransi Tidak Suka 

functional 

1. suka Q A A A O 

2.mengharap R I I I M 

3.netral R I I I M 

4.toleransi R I I I M 

5.tidak suka R R R R Q 
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diperoleh dengan cara mengkombinasikan hasil klasifikasi matrik IPA dan klasifikasi model 

Kano (indikator dengan kategori Kano indifferent atau reverse harus di eliminasi atau ditinjau 

ulang kembali) dari setiap atribut pelayanan dan mengklasifikasikannya kedalam 12 kategori 

dengan tingkat prioritas masing-masing. Hasil dari integrasi ini  dapat mengetahui atribut layanan 

apa saja yang harus dipenuhi dan perlu untuk ditingkatkan agar kepuasan pelanggan dapat 

meningkat serta atribut yang harus dipertahankan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Model 

integrasi ini dapat dilihat pada gambar 1(Indrisari, 2015). 

 
Gambar 1. Model Integrasi IPA-Kano 

3. Hasil dan Pembahasan 

Perancangan kuisioner diawali dengan menentuan atribut pelayanan. Atribut ini dibagi 

kedalam 5 dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik (tangible) , empati (emphaty), daya tanggap 

(responsiveness), kehandalan (reliability) dan jaminan (assurance).Atribut – atribut pelayanan ini 

diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden serta dilakukan konsultasi dengan pihak 

perusahaan. Hasil wawancara tersebut menghasilkan 22 atribut pelayanan. Rancangan kuesioner 

kemudian diuji validitas dan reabilitas. Hasil dari uji validitas dinyatakan valid karena nilai r 

hitung dari semua atribut lebih besar dari r tabel. Hasil perhitungan uji reliabilitas dari kuisioner 

yang disebarkan didapatkan hasil nilai alpha cronbach sebesar 0,958 untuk kinerja dan 0.908 

untuk kepentingan kuisioner IPA, dan untuk kusioner kano memiliki alpha cronbach sebesar 

0,949. Nilai alpha cronbach diketahui > 0,70 sehingga kuesioner dikatakan reliabel. 

  Perhitungan nilai rata – rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut pelayanan 

berdasarkan persamaan 1 dan 2. Perhitungan ini dilakukan untuk mempermudah pengolahan data 

pada metode IPA. Hasil penilaian responden untuk tiap tiap atribut pelayanan dapat dilihat pada 

tabel 2. 

 
Tabel 2. Hasil Penilaian Atribut Pelayanan 

No Dimensi 

Kualitas 
Atribut Pelayanan 

Atribut 

Pelayanan 

Tingkat 

kepentingan 

1 
Reliability 

(Kehandalan) 

Ketepatan waktu pengerjaan 

servis dengan waktu yang 

dijanjikan 

3,725 3,525 
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2 Ketersediaan stok spare part 

yang lengkap untuk perbaikan 

kendaraan  

3,375 3,275 

3 Kebersihan kendaraan setelah 

perbaikan servis oleh montir 

3,425 3,35 

4 Keahlian montir bengkel dalam 

mengerjakan reparasi 

kendaraan 

3,825 3,55 

5 Hasil servis sesuai dengan 

keluhan pelanggan 

3,75 3,55 

6 

Responsiveness 

(Daya Tanggap) 

Kemampuan staf dalam 

berkomunikasi, menjawab 

pertanyaan atau keluhan 

pelanggan 

3,825 3,725 

7 Kesigapan montir dalam 

merespon keluhan pelanggan 

3,725 3,625 

8 Montir langsung melayani 

pelanggan yang datang  

3,875 3,825 

9 Kecepatan dalam mengerjakan 

servis 

3,6 3,475 

10 

Assurance 

(Jaminan) 

Adanya garansi servis 3,675 3,525 

11 
Keamanan area parkir 3,825 3,7 

12 
Spare part asli dan terjamin 3,7 3,6 

13 Ketepatan jam buka  dan jam 

tutup pelayanan bengkel 

3,675 3,55 

14 Ketepatan kasir dalam melayani 

proses pembayaran 

3,775 3,7 

15 

Emphaty 

Ketersediaan data historis 

kendaraan pelanggan 

3,75 3,55 

16 Keramahan dan kesopanan staf 

dalam melayani pelanggan 

3,575 3,45 

17 Staf memberikan informasi 

tentang jasa yang ditawarkan 

3,675 3,575 

18 Kemampuan staf menjelaskan 

mengenai perbaikan, biaya dan 

estimasi waktu perbaikan 

kepada pelanggan 

3,475 3,325 

19  

 

 

Tangibles 

(Bukti Fisik) 

Area parkir yang luas dan bersih 
3,875 3,75 

20 
Kebersihan toilet  3,5 3,35 

21 Kebersihan dan kerapian 

karyawan (pakaian seragam, 

bersih) 

3,85 3,75 

22 Ruang tunggu luas, bersih dan 

nyaman 

3,95 3,8 
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Data yang sudah dikumpulkan dari kuesioner IPA kemudian diolah berdasarkan rumus pada 

persamaan 4 dan 5  sehingga didapat nilai  Y  sebesar 3,701 dan nilai x  sebesar 3,57. Nilai tersebut 

digunakan sebagai pembatas antara nilai Y dan X  yang berpotongan sehingga membentuk empat 

bagian. Nilai rata – rata tingkat kepentingan dan nilai tingkat kinerja yang telah dihitung pada  

tabel 1 tersebut di jabarkan pada diagram kartesius. Hasil pemetaaan dari tiap – tiap atribut  dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

 
      Gambar 2. Diagram Kartesius Dari Perhitungan Metode IPA 

Penjabaran atribut pelayanan dilakukan untuk mengidentifikasi atribut – atribut  pelayanan 

yang masuk kedalam empat kategori, antara lain : atribut yang harus ditingkatkan pelayanannya 

(concentrate here), dipertahankan (keep the good work), prioritas rendah (low priority), dan 

pelayanan yang berlebihan (possible overskill). Hasil dari pembagian masing – masing kuadran 

dapat dilihat pada gambar 2. Kuadran A (prioritas utama/ concentrate here), Kuadran B 

(dipertahankan /keep the good work), Kuadran C (prioritas rendah /low priority), Kuadran D 

(pelayanan yang berlebihan /possible overskill). Hasil pengumpulan data kuesioner kano yang 

telah ditabulasi berdasarkan kategori attractive, must be, one dimensional, indifferent, 

questionable dan reserve sesuai cara pada tabel 1. Rekapitulasi untuk menentukan kategori kano 

untuk tiap atribut pelayanan sesuai dengan blauth’s formula sehingga didapatkan hasil pada tabel 

3. 
 

Tabel 3. Kategori Atribut Pelayanan Berdasarkan Model Kano 

No Atribut Pelayanan  Grade 

1 Ketepatan waktu pengerjaan servis dengan waktu yang dijanjikan O 

2 Ketersediaan stok spare part yang lengkap untuk perbaikan 

kendaraan  

O 

3 Kebersihan kendaraan setelah perbaikan servis oleh montir M 

4 Keahlian montir bengkel dalam mengerjakan reparasi kendaraan M 
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5 Hasil servis sesuai dengan keluhan pelanggan M 

6 Kemampuan staf dalam berkomunikasi, menjawab pertanyaan atau 

keluhan pelanggan 

O 

7 Kesigapan montir dalam merespon keluhan pelanggan M 

8 Montir langsung melayani pelanggan yang datang  M 

9 Kecepatan dalam mengerjakan servis M 

10 Adanya garansi servis A 

11 Keamanan area parker A 

12 Spare part asli dan terjamin M 

13 Ketepatan jam buka  dan jam tutup pelayanan bengkel A 

14 Ketepatan kasir dalam melayani proses pembayaran A 

15 Ketersediaan data historis kendaraan pelanggan O 

16 Keramahan dan kesopanan staf dalam melayani pelanggan O 

17 Staf memberikan informasi tentang jasa yang ditawarkan M 

18 Kemampuan staf menjelaskan mengenai perbaikan, biaya dan 

estimasi waktu perbaikan kepada pelanggan 

M 

19 Area parkir yang luas dan bersih O 

20 Kebersihan toilet  O 

21 Kebersihan dan kerapian karyawan (pakaian seragam, bersih) O 

22 Ruang tunggu luas, bersih dan nyaman M 

Setelah didapat hasil klasifikasi dari 2 metode yaitu Importance performance 

analysis dan model kano telah diperoleh,  maka selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan 

IPA – Kano seperti yang dijelaskan pada gambar 1. Setelah mendapat kategori dengan 

integrasi importance performance analysis dan model kano selanjutkan akan dikelompokkan 

berdasarkan atribut mana yang hanya perlu dipertahankan yang berarti pelayananya dirasa sudah 

cukup dan atribut mana yang perlu ditingkatkan yang berarti bahwa atribut tersebut perlu 

mendapat perhatian agar bisa meningkat kinerjanya. Pengkategorian atribut – Atribut berdasarkan 

integrasi importance performance analysis dan model kano dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Keputusan atribut masuk dipertahankan atau ditingkatkan 

Atribut 

ke- 
Atribut IPA Kano IPA - Kano Keputusan 

7 

Kesigapan montir dalam 

merespon keluhan 

pelanggan 

II  M 

Survival Dipertahankan 1 
8 

Montir langsung 

melayani pelanggan 

yang datang  

II  M 

22 
Ruang tunggu luas, 

bersih dan nyaman 
II  M 
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4 

Keahlian montir 

bengkel dalam 

mengerjakan reparasi 

kendaraan 

IV M 

Fittness Dipertahankan 2 

5 

Hasil servis sesuai 

dengan keluhan 

pelanggan 

IV M 

3 

Kebersihan kendaraan 

setelah perbaikan servis 

oleh montir 

III  M 

Chronic Disease Ditingkatkan 2 

9 
Kecepatan dalam 

mengerjakan servis 
III  M 

18 

Kemampuan staf 

menjelaskan mengenai 

perbaikan, biaya dan 

estimasi waktu 

perbaikan kepada 

pelanggan 

III  M 

12 
Spare part asli dan 

terjamin 
I  M 

Fatal Ditingkatkan 1 

17 

Staf memberikan 

informasi tentang jasa 

yang ditawarkan 

I  M 

6 

Kemampuan staf dalam 

berkomunikasi, 

menjawab pertanyaan 

atau keluhan pelanggan 

II O 

Major Weapon Dipertahankan 3 19 
Area parkir yang luas 

dan bersih 
II O 

21 

Kebersihan dan 

kerapian karyawan 

(pakaian seragam, 

bersih) 

II O 

1 

Ketepatan waktu 

pengerjaan servis 

dengan waktu yang 

dijanjikan 

IV O 

Supportive Weapon Dipertahankan 4 

15 

Ketersediaan data 

historis kendaraan 

pelanggan 

IV  O 

2 

Ketersediaan stok spare 

part yang lengkap untuk 

perbaikan kendaraan  

III O 

Defenseless Zone Ditingkatkan 4 

16 

Keramahan dan 

kesopanan staf dalam 

melayani pelanggan 

III  O 

20 Kebersihan toilet  III  O 
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11 Keamanan area parkir II A 

Precious Treasure Dipertahankan 5 
14 

Ketepatan kasir dalam 

melayani proses 

pembayaran 

II  A 

10 Adanya garansi servis III  A Rough Stone Ditingkatkan 6 

13 

Ketepatan jam buka  

dan jam tutup 

pelayanan bengkel 

I  A Dusty Diamond Ditingkatkan 5 

 

Dari tabel 5 sudah didapatkan kategori hasil integrasi IPA dan model kano. Penjelasan untuk 

tiap kategori adalah sebagai berikut :  

1. Kategori Survival : Kategori survival adalah kategori yang digunakan untuk atribut dengan 

kinerja yang tinggi, harapan yang tinggi (kuadran II IPA) dan termasuk kategori Kano “Must-

be”. Atribut pelayanan yang masuk dalam kategori ini harus terus dijaga agar tingkat 

kinerjanya tidak menurun. Penurunan kinerja pelayanan dapat meningkatkan nilai 

ketidakpuasan pasien terhadap bengkel XY.  Berdasarkan hasil analisis diperoleh 3 atribut 

yang masuk dalam kategori survival, yaitu kesigapan montir dalam merespon keluhan 

pelanggan, montir langsung melayani pelanggan yang datang dan ruang tunggu luas, bersih 

dan nyaman 

2. Kategori Fatal : Kategori fatal adalah kategori yang digunakan untuk jenis atribut pelayanan 

dengan kinerja pelayanan yang rendah, sedangkan harapannya tinggi (kuadran I IPA)  dan 

masuk kategori Kano “Must-be”. Atribut pelayanan yang berada pada kategori ini harus 

segera diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya, sehingga tidak berakibat menurunnya 

kepuasan pelanggan secara fatal. Atribut dalam kategori ini tidak diragukan lagi dapat 

menyebabkan kematian perusahaan sehingga harus diberi prioritas tinggi. Terdapat 2 atribut 

yang masuk dalam kategori fatal, yaitu: Spare part asli dan terjamin serta staf memberikan 

informasi tentang jasa yang ditawarkan. 

3. Kategori Chronic Disease : Kategori chronic disease adalah kategori yang digunakan untuk 

atribut pelayanan dengan kinerja pelayanan yang rendah, harapan yang rendah pula (kuadran 

III IPA)  dan termasuk kategori Kano “Must-be”. Atribut yang masuk dalam kategori ini 

seharusnya segera ditingkatkan dengan prioritas kedua setelah atribut pelayanan dengan 

kategori fatal diperbaiki kinerjanya, karena meskipun atribut dalam kategori ini relatif tidak 

penting tetapi dapat membuat kehilangan pelanggan, pelanggan mungkin tidak mengeluh 

tentang kualitas yang buruk dari atribut ini dan segera pergi ketika kualitas yang buruk terjadi 

pada pertama kalinya, tapi pelanggan sudah memilih untuk mempertahankan ketidakpuasan 

mereka dan menolak untuk kembali. Seperti penyakit kronis, atribut ini tidak segera 

terdeteksi. Atribut ini biasanya tetap belum ditemukan sampai mereka menjadi fatal. Hasil 

analisis terdapat 3 atribut pelayanan yang termasuk kategori chronic desease yaitu: 

Kebersihan kendaraan setelah perbaikan servis oleh montir,kecepatan dalam mengerjakan 

servis dan kemampuan staf menjelaskan mengenai perbaikan, biaya dan estimasi waktu 

perbaikan kepada pelanggan. 

4. Kategori Fitness : Kategori keempat yang berada pada kategori Kano “Must-be” adalah 

fitness. Atribut dalam kategori ini memiliki kinerja yang tinggi, sedangkan tingkat 

kepentingannya rendah (kuadran IV IPA). Strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga 

kepuasan konsumen agar kinerjanya tidak turun menjadi kategori chronic di sease. Ada 2 

atribut yang termasuk kategori ini yaitu : Keahlian montir bengkel dalam mengerjakan 

reparasi kendaraan dan hasil servis sesuai dengan keluhan pelanggan. 
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5. Kategori Major weapon: Kategori Major weapon ini digunakan untuk atribut dengan 

kinerja yang tinggi, harapan yang tinggi (kuadran II IPA) dan termasuk kategori Kano “one-

dimensional”. Atribut dalam kategori ini adalah seperti senjata utama yang perusahaan 

gunakan untuk mengusir saingan. Perusahaan perlu melakukan upaya untuk 

mempertahankan kinerja yang baik dari atribut yang menjadi saingan berat bagi kompetitor 

setiap saat, kategori ini merupakan atribut yang harus di pertahankan kinerjanya ketiga 

setelah dua kategori yang perlu dipertahankan sebelumya. Ada 3  atribut yang termasuk 

kategori ini yaitu: Area parkir yang luas dan bersih, kemampuan staf dalam berkomunikasi, 

menjawab pertanyaan atau keluhan pelanggan dan Kebersihan dan kerapian karyawan 

(pakaian seragam, bersih) . 

6. Kategori Suppportive Weapon : Kategori Supportive Weapon  adalah kategori yang  

memiliki kinerja yang tinggi, sedangkan tingkat kepentingannya rendah (kuadran IV IPA). 

Atribut dalam kategori ini memiliki karakteristik yang mirip dengan “major weapon” atau 

senjata utama, akan tetapi masih dibawahnya dan tidak begitu berpengaruh. Oleh karena itu 

atribut dalam kategori ini dapat disebut senjata mendukung dalam hal bersaing dengan 

kompetitor. Ada 2 atribut dalam kategori ini yaitu: Ketepatan waktu pengerjaan servis 

dengan waktu yang dijanjikan dan ketersediaan data historis kendaraan pelanggan. 

7. Kategori Defenseless zone : Kategori Defenseless zone adalah kategori yang digunakan 

untuk atribut pelayanan dengan kinerja pelayanan yang rendah, harapan yang rendah pula 

(kuadran III IPA)  dan termasuk kategori Kano “one-dimensional”. Atribut yang berada 

dikategori ini merupakan atribut tidak begitu penting tetapi tetap menjadi titik lemah, 

akibatnya perbaikanpun tetap diperlukan. Ada 3 atribut dalam kategori ini yaitu: Keramahan 

dan kesopanan staf dalam melayani pelanggan, Ketersediaan stok spare part yang lengkap 

untuk perbaikan kendaraan,  dan kebersihan toilet. 

8. Kategori Precious treasure : Kategori Precious treasure ini digunakan untuk atribut dengan 

kinerja yang tinggi, harapan yang tinggi (kuadran II IPA) dan termasuk kategori Kano 

“Acttractive”. Atribut dalam kategori ini adalah menarik untuk pelanggan, dan dengan 

demikian menjadi harta berharga bagi perusahaan. Atribut dalam kategori ini urutan ke-4 

untuk dipertahankan. Ada 2 atribut dalam kategori ini yaitu: Keamanan area parkir dan 

ketepatan kasir dalam melayani proses pembayaran. 

9. Kategori Rough stone : Kategori Rough stone adalah kategori yang digunakan untuk atribut 

pelayanan dengan kinerja pelayanan yang rendah, harapan yang rendah pula (kuadran III 

IPA)  dan termasuk kategori Kano “Acttractive”. Kategori ini merupakan prioritas terakhir 

untuk ditingkatkan dengan syarat sumberdaya memungkinkan. Ada 1 atribut dalam kategori 

ini yaitu : Adanya garansi servis. 

10. Kategori Dusty Diamond : Kategori Dusty diamond adalah kategori yang digunakan untuk 

jenis atribut pelayanan dengan kinerja pelayanan yang rendah, sedangkan harapannya tinggi 

(kuadran I IPA)  dan masuk kategori Kano “Acttractive”. Atribut kategori ini seperti berlian 

yang tertutup, dan perlu buka (diperbaiki) untuk bisa melihatnya. Atribut dalam kategori ini 

menjadi sangat penting dan meningkatkan kinerja secara efektif dan dapat menarik 

pelanggan. Ada 1 atribut dalam kategori ini yaitu : ketepatan jam buka dan jam tutup 

pelayanan bengkel. 

 

4. Simpulan 

Setelah mendapat kategori sesuai dengan integrasi Importance performance Analysis dan 

model kano maka dari 22 atribut tersebut akan diketahui atribut mana yang perlu dipertahankan, 

yang berarti sudah baik dalam hal pelayananya, dan atribut mana yang perlu ditingkatkan 

pelayananya.Hasil integrasi Importance performance Analysis dan model kano memberikan hasil 
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bahwa terdapat 12 atribut masuk dalam kategori untuk dipertahankan dan sisanya sebanyak 10 

atribut merupakan atribut yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya. 

Adapun poin yang masuk dalam kategori dipertahankan mengenai kesigapan montir dalam 

merespon keluhan pelanggan, pelayanan langsung montir saat pelanggan datang, ruang tunggu 

yang luas, bersih, dan nyaman, keahlian montir dalam mengerjakan reparasi kendaraan, hasil 

service yang sesuai keluhan, kemampuan staf dalam berkomunikasi kepada pelanggan, area parkir 

yang luas dan bersih, kebersihan dan kerapian pelanggan, ketepatan waktu pengerjaan service 

sesuai perjanjian, ketersediaan data historis pelanggan, keamanan area parkir, dan juga ketepatan 

kasir dalam proses pembayaran. 

Dan berikut poin yang harus ditingkatkan oleh bengkel adalah kebersihan kendaraan setelah 

diservice, kecepatan dalam pengerjaan, kemampuan penjelasan mengenai perbaikan, biaya, 

estimasi waktu selama perbaikan kepada pelanggan, penggunaan spare part yang asli dan 

terjamin, pemberitahuan mengenai informasi tentang jasa yang diberikan oleh staf, ketersediaan 

stok spare part yang lengkap untuk perbaikan, keramahan dan kesopanan staf dalam melayani 

pelanggan, kebersihan toilet, adanya garansi service, dan juga ketepatan jam buka ataupun tutup 

pelayanan bengkel. 
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ABSTRAK 

Perusahaan dituntut untuk mengoptimumkan keuntungan dengan tetap memperhatikan kepuasan 

pelanggan. Profitabilitas perusahaan akan optimum ketika perusahaan mampu menurunkan biaya dan loss 

produksinya dan seminimum mungkin. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengecoran dan 

pembentukan logam baja memproduksi track link yang merupakan komponen roda kendaraan tank 

produksi. Namun, karena produk track link ini masih tergolong produk baru, variasi karakteristik teknis 

kritikal track link yang dihasilkan masih tergolong besar. Perusahaan masih belum capable dalam 

menghasilkan track link sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan 

analisis dengan pendekatan Taguchi’s Quality Loss Function. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi 

secara kuantitatif terhadap kerugian yang disebabkan oleh variasi produk yang terjadi Setelah dilakukan 

perbaikan pada proses heat treatment, terjadi pengurangan variasi karakteristik tingkat kekerasan dan kuat 

tarik. Perbaikan ini akan mengurangi total loss of quality sebesar Rp.746.967/bulan.  

 

Kata kunci: Hardness Index, Loss of Quality, Taguchi’s Quality Loss Function, Track Link, Tensile 

Strength 

 

1. Pendahuluan 

Pada era yang kompetitif saat ini, perusahaan dituntut harus mampu bersaing agar tetap 

bertahan dalam industri-industri sejenis. Ketatnya persaingan yang terjadi saat ini menyebabkan  

perusahaan harus memperhatikan keinginan pelanggan sebaik mungkin agar  kepuasan pelanggan 

dapat terpenuhi. Di sisi lain, perusahaan akan semakin baik apabila mempunyai kekuatan finansial 

yang baik. Berdasarkan hal ini, perusahaan dituntut untuk mengoptimumkan keuntungan dengan 

tetap memperhatikan kepuasan pelanggan. Profitabilitas perusahaan akan optimum ketika 

perusahaan mampu menurunkan biaya dan loss produksinya dan seminimum mungkin.  

Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengecoran dan pembentukan logam baja mulai 

memproduksi track link pada tahun 2015. Track link merupakan komponen roda kendaraan tank 

produksi dimana roda tersebut harus dapat menahan beban tank yang berat dan melalui medan 

yang berat sehingga track link yang digunakan harus membutuhkan sifat kekerasan (hardness 

index) dan sifat ulet (tensile strength), sehingga dalam pemakaiannya nanti tidak akan mengalami 

kerusakan. Track link juga memerlukan tingkat presisi ukuran yang tinggi agar dapat sesuai 

dengan komponen rantai roda tank yang lainnya. Namun, karena produk track link ini masih 

tergolong produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan, variasi karakteristik teknis kritikal track 

link yang dihasilkan masih tergolong besar. Meskipun spesifikasi produk sudah berada di dalam 

batas toleransi pelanggan, adanya variasi karakteristik teknis tersebut akan menyebabkan loss of 

quality, yang terjadi baik terhadap perusahaan, customer, bahkan lingkungan sosial (Taguchi, G., 

2004).  

Banyak studi yang telah dilakukan terkait permasalahan losses. Studi terdahulu dilakukan 

oleh Safa’at (2017) pada perusahaan yang bergerak dibidang  readymix concrete atau beton siap 

pakai. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi losses bahan baku dengan mengaplikasikan metode 

six sigma (DMAIC) sehingga diharapkan losses bahan baku menjadi berkurang. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa  penyebab losses bahan baku pada proses/record. Losses bahan 

baku pada proses/record disebabkan oleh tiga faktor yaitu bahan baku semen pasir dan batu pecah. 
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Penerapan metode Six Sigma dapat menurunkan losses. Penurunan losses cukup signifikan, yaitu 

dari 16.666,7 DPMO menjadi 10.562,9 DPMO. Jika dilihat dari kapabilitas Sigma, maka 

penerapan metode DMAIC dapat meningkatkan level Sigma dari 2.48 menjadi 2.5 yang berarti 

terjadi peningkatan level Sigma. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 

Taguchi’s Quality Loss Function. Loss function menggambarkan biaya sosial yang timbul di 

antara perusahaan dan pelanggan akibat penetapan karakteristik kualitas tertentu pada produk. 

Loss Function digunakan dalam mengukur performansi karakteristik kualitas dalam pencapaian 

target, yaitu seberapa besar adanya variasi di sekitar target. Dengan menggunakan metode ini 

diperoleh hasil evaluasi secara kuantitatif terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan oleh 

variasi-variasi karakteristik teknis tersebut.  

 

2. Metode 

Studi ini dilakukan pada salah satu perusahaan manufaktur logam baja yang terletak di 

Sumatera Utara. Objek yang diteliti dalam studi ini adalah track link yang merupakan komponen 

dari rantai roda kendaraan tempur tank dengan karakteristik teknis kritis berupa panjang track 

link, track link’s Hardness Index, dan track link’s Tensile Strength. Studi ini akan merancang 

perbaikan untuk menurunkan variasi karakteristik yang ada. (Sukaria Sinulingga, 2013). Studi ini 

dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap pertama yang dilakukan adalah menggali informasi 

dan kondisi serta masalah-masalah yang ada pada perusahaan, proses produksi, dan informasi 

lainnya yang ditunjang dengan literatur dan teori pendukung metode pemecahan masalah. 

Pengumpulan sampel data dibagi ke dalam 15 subgroup, masing-masing 5 unit. Tahap kedua 

adalah melakukan observasi terhadap proses produksi track link serta wawancara kepada kepala 

produksi untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan biaya yang akan dikeluarkan bila 

terdapat produk reject. Tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan taguchi loss function. 

Taguchi Loss Function  berkaitan dengan indeks kapabilitas proses Cp. Rasio rata-rata loss cost 

sebelum dilakukan aksi dalam proses produksi dan sesudahnya sebanding dengan rasio kuadrat 

Cp sesudah dilakukan aksi proses produksi dan sebelumnya. Dengan rasio ini bias mengetahui 

apakah aksi yang dilakukan tersebut membuat proses produksi semakin baik atau tidak. Tahapan 

pengerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Pemetaan terhadap variasi karakteristik aktual menggunakan peta kontrol. 

Peta control yang digunakan adalah peta kontrol  X̅ − 𝑠 karena sampel yang digunakan sebesar 

50 atau n>30 (Besterfield, D., 2004) 

2. Perhitungan process capability index  

Ketika produk yang dikirim sesuai dengan spesifikasi, dibutuhkan peramalan tingkat kualitas 

dari produk yang tidak cacat dengan menggunakan process capability index (Taguchi., 2004).  

3. Menghitung Loss of Quality perusahaan 

Tahap ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi loss perusahaan, memetakan Taguchi’s 

Quality Loss Function, dan menghitung loss of quality 

4. Melakukan rancangan perbaikan proses menggunakan konsep Taguchi’s Quality Loss 

Function dan Failure Mode and Effect Analysis. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1    Perhitungan Aktual 

a. Peta Kontrol 

Hasil pemetaan variasi masing-masing karakterisitk teknis kritis track link aktual 

ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Pemetaan Variasi Masing-Masing Karakterisitk Teknis Track Link 

 

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa semua karakteristik teknik untuk track link 

berada dalam batas control atau in control. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi sudah 

berada dalam pengendalian statistik dan stabil dari waktu ke waktu. Selain itu, teknik kontrol 

perusahaan sudah cukup baik dalam hal meminimalisir assignable cause. Assignable cause  pada 

lantai produksi track link  perusahaan yaitu operator yang tidak terampil, mutu bahan yang tidak 

homogen, kerusakan mesin dan peralatan pada saat digunakan yang menyebabkan variasi produk 

sangat besar, tak terkontrol, dan tidak dapat diprediksi kehadirannya.  

b. Process Capability Index 

Indeks kapabilitas proses adalah tolak ukur kemampuan suatu proses untuk menghasilkan 

suatu produk sesuai dengan kebutuhan/syarat dari konsumen atau spesifikasi yang diharapkan. 

Indeks kapabilitas proses dikategorikan menjadi 3, yaitu: 

1) Apabila Cp<1, maka proses belum kapabel dalam memenuhi spesifikasi. 

2) Apabila 1<Cp<1,33, maka proses cukup kapabel dalam memenuhi spesifikasi. 

3) Apabila Cp>1,33, maka proses sangat kapabel dalam memenuhi spesifikasi. 

 Contoh perhitungan untuk menentukan nilai process capability index karakteristik panjang 

adalah sebagai berikut: 

𝜎𝑜 = 
𝑠̅

𝑐4
          (1) 

𝜎𝑜 = 
0.522

0.94 
 = 0,5550   

𝑐𝑝 = 
𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿

6𝜎𝑜
         (2) 
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𝑐𝑝 = 
288.5−286.5

6(0.5550)
  = 0,6006 

 

 Rekapitulasi hasil perhitungan kapabilitas proses untuk setiap karakteristik ditunjukkan 

pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Process Capability Setiap Karakteristik 

Karakteristik Cp Capaian 𝜎 

Panjang 0,6006 <2 sigma 

Hardness Index (HI) 0,7418 <2 sigma 

Tensile Strength (TS) 0,5212 <2 sigma 

 

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa proses yang ada saat ini masih sangat rendah 

kapabilitasnya dalam menghasilkan produk seperti yang diharapkan pelanggan. Proses yang ada 

hanya mampu mencapai nilai 2 sigma dibandingkan sasaran quality management 6 sigma, zero 

defect. Proses ini diprediksi akan menghasilkan persentase cacat sebesar 308.538 DPMO (defects 

per million opportunity) yang akan meningkatkan biaya pengeluaran perusahaan. 

c. Taguchi’s Quality Loss Function 

Tahapan dalam Taguchi’s Quality Loss Function adalah sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi loss perusahaan 

Loss perusahaan adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan selama 

melakukan proses rework untuk memperbaiki karakterististik teknis produk yang tidak 

sesuai spesifikasi. Biaya tambahan ini kemudian dikaitkan dengan biaya tenaga kerja dan 

overhead pabrik yang terjadi selama proses rework. Rekapitulasi hasil perhitungan loss 

perusahaan untuk setiap adanya kecacatan pada masing-masing karakteristik ditunjukkan 

pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Loss Perusahaan untuk Setiap Adanya Kecacatan pada Masing-Masing Karakteristik 

Karakteristik Loss per unit 

Panjang Rp. 1.667,45 

Hardness Index (HI) 
Rp. 1.405,26 

Tensile Strength (TS) 

 

2) Pemetaan Taguchi’s Quality Loss Function 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan loss perusahaan, dilakukan 

perhitungan persamaan Taguchi’s Quality Loss Function. Fungsi dasar Taguchi’s Quality 

Loss Function adalah sebagai berikut: 

L = k(y-m)2         (3) 

 Dimana nilai k diperoleh dengan persamaan sebagai berikut: 

k = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑠𝑠

(𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘)2
       (4) 

Rekapitulasi hasil Taguchi’s quality loss function untuk setiap karakteristik dapat dilihat 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Taguchi’s Quality Loss Function untuk Setiap Karakteristik 

Karakteristik Taguchi’s Quality Loss Function 

Panjang L = 6.669,8(y-287)2 

Hardness Index (HI) L = 3,513(y-305)2 

Tensile Strength (TS) L = 56,210(y-100)2 

 

3) Perhitungan loss of quality 

Perhitungan total loss of quality ditentukan dengan menggunakan rumus: 

L = 
𝐴

9𝑐𝑝 
2         (5) 

Rekapitulasi loss of quality yang terjadi untuk setiap karakteristik ditunjukkan pada Tabel 

4. 

 
Tabel 4. Rekapitulasi Loss yang Terjadi untuk Setiap Karakteristik 

Karakteristik Loss yang Terjadi 

Panjang Rp. 513,55 

Hardness Index (HI) Rp. 283,78 

Tensile Strength (TS) Rp. 574,82 

Total Loss Rp. 1372,15 

 

Perusahaan memproduksi 2000 unit track link setiap bulannya, dengan kata lain, perusahaan 

akan mengalami loss of quality sebesar 2000 × Rp.1372,15= Rp.2.744.308 per bulan. Nilai ini 

belum mencakup loss sosial jika terjadi kegagalan performansi produk pada saat produk 

digunakan oleh pelanggan, kegagalan performansi produk ini juga dapat berdampak negatif 

pada performansi ataupun umur komponen roda tank lainnya.  

 

3.2  Usulan Perbaikan Taguchi’s Quality Loss Function 

 Proses produksi yang diperbaiki adalah proses heat treatment dengan meningkatkan durasi 

pembakaran track link dari 400 menit menjadi 520 menit. Perbaikan ini dinilai feasible karena 

mampu meningkatkan nilai process capability dan pengurangan kerugian sosial. Perbaikan proses 

produksi ini meningkatkan nilai process capability untuk karakteristik hardness index (Cp usulan 

= 0,9034 > Cp awal = 0,7418) dan karakteristik tensile strength (Cp usulan = 0,7290 > Cp awal 

= 0,5212). Selain itu, perbaikan yang dilakukan juga mengurangi nilai loss of quality perusahaan 

dari Rp.2.744.308/bulan menjadi Rp. 1.997.341/bulan, dengan peningkatan harga pokok produksi 

perusahaan sebesar Rp.667.720/bulan, dan penghematan kerugian sosial sebesar 

Rp.746.967/bulan. 

 

4. Simpulan 

Variasi karakteristik teknis track link yang dihasilkan  tergolong besar sehingga 

menyebabkan loss of quality. Dengan menggunakan metode Taguchi’s Quality Loss Function 

diperoleh bahwa nilai loss of quality perusahaan berkurang dari Rp.2.744.308/bulan menjadi 

Rp.1.997.341/bulan, dengan peningkatan harga pokok produksi perusahaan sebesar 

Rp.667.720/bulan, dan penghematan kerugian sosial sebesar Rp.746.967/bulan.Untuk 

selanjutnya, perusahaan diharapkan untuk melakukan eksperimen penentuan parameter proses 

heat treatment yang lebih baik serta dapat mengidentifikasi parameter loss of quality track link 

yang berada di luar perusahaan. 
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ABSTRAK 

Industri pembuatan tempe masih mengandalkan tenaga manusia untuk menjalankan aktivitas produksinya. 

Pada industri ini terdapat bagian pencucian kacang kedelai yang berproses secara manual dalam posisi 

membungkuk dan berdiri. Aktivitas pada bagian pencucian kedelai meliputi (1) mengangkat ember berisi 

kacang kedelai, (2) membawa kacang kedelai tersebut ke bak, dan (3) memasukkan kacang kedelai ke 

dalam bak. Aktivitas yang dilakukan pekerja memiliki resiko tinggi dan menyebabkan keluhan rasa sakit. 

Untuk mangatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis postur kerja untuk menilai dan 

mengevaluasi postur pekerja. Berdasarkan hasil kuisioner Nordic Body Map, pekerja mengalami keluhan 

pada bagian pinggang, tulang belakang, dan kedua. Hasil penilaian REBA menunjukkan aktivitas pertama 

dengan skor 8, artinya aktivitas memiliki resiko tinggi terhadap musculoskeletal disorder sehingga perlu 

dilakukan perbaikan secepatnya. Sedangkan aktivitas kedua dan ketiga memiliki skor masing-masing 6 dan 

7 yang artinya kedua aktivitas ini memiliki resiko menengah perlu dilakukan tindakan investigasi lebih 

lanjut dan perubahan. 

Kata kunci: Kelelahan, Musculoskeletal Disorders, Postur Kerja, REBA 

 

1. Pendahuluan 

Industri skala kecil dan menengah merupakan salah satu bidang yang memiliki potensi 

sangat besar dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan industri skala kecil dan menengah 

dapat berfungsi sosial dimana dapat menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran 

meskipun tidak dalam lingkup yang besar. Akan tetapi, industri skala kecil dan menengah masih 

sangat mengandalkan tenaga manusia untuk menjalankan sebagian besar aktivitas produksinya. 

Sebagian besar pekerjaan dilakukan secara manual dengan posisi tertentu, dalam waktu lama, dan 

postur kerja yang salah sehingga menyebabkan kondisi yang tidak nyaman (Rizkya, 2018). 

Kondisi kerja ini menimbulkan keluhan musculoskeletal. Muskuloskeletal Disorders merupakan 

jenis kelainan yang disebabkan oleh penumpukan cedera pada sistem musculoskeletal akibat 

trauma berulang sehingga membentuk kerusakan cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit. 

Keluhan pada sistem muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot rangka yang 

dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Otot menerima 

beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan keluhan pada 

sendi, ligamen dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang dikenal dengan keluhan MSDs 

(Rinawati, 2016). 

Industri pembuatan tempe merupakan salah satu industri kecil dan menengah yang masih 

menerapkan cara tradisional dalam  produksinya. Hal ini terlihat dengan adanya aktivitas yang 

dilakukan secara manual  seperti pada proses pencucian kacang kedelai. Pada proses ini, pekerja 

mengangkat kacang kedelai dengan berat lebih dari 20 kg ke bak pencucian secara berulang-

ulang. Kondisi ini menyebabkan gejala-gejala dari musculoskeletal dengan keluhan sakit pada 

bagian punggung dan tulang belakang yang dirasakan pekerja. 

Banyak studi yang telah dilakukan terkait penilaian postur kerja dan kondisi kelainan 

musculoskeletal. Studi terdahulu dilakukan oleh Nurhasanah, dkk (2016) pada pekerja home 

industry pembuatan tempe. Studi ini bertujuan untuk merancang postur kerja yang ergonomis 

pada aktivitas pembuatan tempe yang memiliki resiko musculoskeletal disorder paling tinggi. 
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Hasil pada studi ini menunjukkan bahwa aktivitas kerja yang memiliki keluhan MSDs paling 

banyak adalah pada aktivitas pencucian kedelai setelah penggilingan. Postur kerja pada aktivitas 

pencucian yang memiliki tingkat resiko tinggi adalah pada postur kerja pengayakan dan 

pengangkatan keranjang. Postur kerja pengayakan memiliki skor REBA 8 dengan tingkat resiko 

tinggi dan memerlukan perbaikan secepatnya. Postur kerja pengangkatan keranjang memiliki skor 

REBA 11 dengan level resiko sangat tinggi dan memerlukan perbaikan sekarang juga.  

 Studi ini dilakukan untuk menganalisis postur kerja dari pekerja bagian pencucian kacang 

kedelai di industri pembuatan tempe dengan menggunakan metode REBA (Rapid Entire Body 

Assessment). Higgnet and Mcatamney (2000) mengemukakan bahwa metode REBA secara cepat 

dapat menilai resiko tubuh bagian tubuh atas. Metode REBA relatif mudah digunakan karena 

untuk mengetahui nilai suatu postur tubuh tidak diperlukan besar sudut yang spesifik, hanya 

berupa range sudut. Diharapkan dengan mengaplikasikan metode REBA pada industri pembuatan 

tempe ini dapat mengurangi keluhan - keluhan sakit dirasakan oleh pekerja di bagian pencucian 

dan tidak mengurangi performansi kerja serta mengganggu pekerjaan. 

 

2. Metode 

Studi ini dilakukan pada salah satu industri kecil dan menengah yang memproduksi tempe 

di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan totally sampling dengan objek yang diteliti 

adalah 2 operator bagian pencucian kacang kedelai. Studi ini dilakukan dengan beberapa tahapan. 

Tahapan pertama adalah mengidentifikasi keluhan berdasarkan Nordic Body Map (NBM). Nordic 

Body Map merupakan kuesioner berupa peta tubuh yang berisikan data bagian tubuh yang 

dikeluhkan oleh para pekerja. Kuesioner Nordic Body Map digunakan untuk mengetahui 

ketidaknyamanan pada para pekerja, dan kuesioner ini paling sering digunakan karena sudah 

terstandarisasi dan tersusun rapi. Dengan melihat dan menganalisis peta tubuh (NBM), dapat 

diestimasi jenis dan tingkat keluhan musculoskeletal yang dirasakan pekerja (Tarwaka, 2004).  

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penilaian postur kerja dengan metode REBA. 

Metode REBA digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan 

tangan, dan kaki seorang pekerja. Langkah pertama dalam menentukan sudut pada postur tubuh 

saat bekerja pada bagian tubuh seperti leher, batang tubuh, kaki, lengan atas, lengan bawah, dan 

pergelangan tangan. Langkah kedua adalah menentukan berat beban, pegangan, dan aktivitas 

kerja. Langkah ketiga adalah menentukan nilai REBA untuk postur yang relevan dan menghitung 

skor akhir dari kegiatan tersebut (Nurhasanah, 2016).  

 

 
Gambar 1. Kuesioner NBM 
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Gambar 2. Lembar Kerja Penilaian Metode REBA 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengamatan dilakukan pada pekerja di bagian pencucian kacang kedelai. Pada bagian ini 

pekerja bertugas mencuci kacang kedelai dengan berat lebih dari 20 kg dan membawa ke bak 

pencucian. Aktivitas pertama yang diamati pada studi ini adalah mengangkat ember berisi kacang 

kedelai. Posisi tubuh pekerja saat melakukan aktivitas ini yaitu membungkuk dengan kedua 

tangan sejajar dengan bahu. Aktivitas kedua yaitu membawa kacang kedelai tersebut ke bak 

pencucian. Posisi tubuh pekerja saat melakukan aktivitas ini adalah berdiri sambil berjalan dengan 

siku membentuk sudut 900. Aktivitas ketiga yaitu memasukkan kacang kedelai ke dalam bak 

pencucian. Posisi tubuh saat operator melakukan aktivitas ini adalah badan membungkuk dengan 

posisi tangan kiri berada di bawah bahu sedangkan tangan kanan menyebabkan bahu terangkat. 

Hasil persentase keluhan menurut hasil pembagian kuesioner Nordic Body Map kepada pekerja 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil persentase kuesioner Nordic Body Map 

No Jenis Keluhan 
Tingkat Keluhan (%) 

TS AS S SS 

0 Sakit/kaku di leher bagian atas 100    

1 Sakit/kaku di leher bagian bawah 50 50   

2 Sakit di bahu kiri 100    

3 Sakit di bahu kanan 50 50   

4 Sakit pada lengan atas kiri   50 50 

5 Sakit di punggung    100 

6 Sakit pada lengan atas kanan   50 50 

7 Sakit pada pinggang    100 

8 Sakit pada bokong 50 50   

9 Sakit pada pantat 100    

10 Sakit pada siku kiri 50 50   
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11 Sakit pada siku kanan 50 50   

12 Sakit pada lengan bawah kiri   50 50 

13 Sakit pada lengan bawah kanan   50 50 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri  50 50  

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan   100  

16 Sakit pada tangan kiri  50 50  

17 Sakit pada tangan kanan  50 50  

18 Sakit pada paha kiri 50 50   

19 Sakit pada paha kanan 50 50   

20 Sakit pada lutut kiri 100    

21 Sakit pada lutut kanan 100    

22 Sakit pada betis kiri 50 50   

23 Sakit pada betis kanan 50 50   

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 100    

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 100    

26 Sakit pada kaki kiri 100    

27 Sakit pada kaki kanan 100    

 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa bagian-bagian tubuh yang dikeluhkan kedua pekerja   

dengan keluhan “sangat sakit” antara lain bagian tubuh lengan atas kiri, lengan atas kanan, 

punggung, pinggang, lengan bawah kiri, dan lengan bawah kanan. Kedua pekerja pada industri 

pembuatan tempe ini adalah perempuan. Hal ini mempengaruhi hasil dari kuesioner NBW dimana 

jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi selain usia dan lama bekerja. 

Dimana operator perempuan lebih banyak mengeluhkan rasa sakit dibandingkan laki-laki. 

   
Gambar 3. Postur Pekerja pada Bagian Pencucian 

 

Penilaian postur tubuh pekerja dilakukan dengan mengisi lembaran penilaian REBA untuk 

setiap aktivitas. Pada aktivitas pertama, leher tertekuk kebawah dengan sudut 100 sehingga diberi 

nilai 2. Posisi tubuh membungkuk dengan sudut 750 sehingga diberi nilai 4. Kaki sedikit menekuk 

dan bertumpu pada satu kaki sehingga diberi nilai 4. Lengan atas sejajar dengan bahu dan 

membentuk sudut 600 sehingga diberi nilai 3. Pada aktivitas kedua, lengan bawah menekuk 

dengan sudut 600 sehingga diberi nilai 2. Lengan atas membentuk sudut 200 sehingga diberi nilai 

2. Pada aktivitas ketiga, lengan atas berada di bawah bahu membentuk sudut 450  dan bahu 

terangkat sehingga diberi nilai 3. Lengan bawah menekuk keatas membentuk sudut 700 sehingga 
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diberi nilai 1. Rekapitulasi penilaian postur kerja menggunakan REBA untuk ketiga aktivitas 

dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2.Hasil Penilaian Postur Tubuh dengan REBA 

Parameters Aktivitas1 Aktivitas 2 Aktivitas 3 

Leher 2 1 2 

Batang Tubuh 4 2 2 

Kaki 4 1 1 

Nilai Postur Tabel A 8 2 3 

Penilaian Beban 0 2 2 

SCORE A 8 4 5 

Lengan Atas 3 2 3 

Lengan Bawah 2 2 1 

Pergelangan Tangan 1 1 2 

Nilai Postur Tabel A 4 2 4 

Nilai Genggaman 0 3 1 

SCORE B 4 5 5 

Penilaian Aktivitas 1 1 1 

Nilai Tabel C 6 5 6 

REBA SCORE 8 6 7 

LEVEL RISK High Medium  Medium  

 

Berdasarkan tabel diatas, skor REBA pada aktivitas pertama memiliki nilai 8 yang 

menunjukkan bahwa postur tubuh yang dilakukan pekerja pada aktivitas ini memiliki resiko tinggi 

terhadap musculoskeletal disorder. Pada aktivitas ini perlu diselidiki dan dilakukan perbaikan 

secepatnya. Sedangkan aktivitas kedua dan ketiga memiliki nilai masing-masing 6 dan 7 yang 

menunjukkan bahwa postur tubuh yang dilakukan pada kedua aktivitas ini memiliki resiko 

menengah. Pada aktivitas ini perlu dilakukan investigasi lebih lanjut dan melakukan tindakan 

perubahan. 

 

4. Simpulan 

Dalam industri pembuatan tempe terdapat bagian pencucian kacang kedelai masih melakuka 

proses secara manual dimana pekerja melakukan pekerjaan dalam posisi membungkuk dan 

berdiri. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pekerja memiliki resiko tinggi dan menyebabkan 

keluhan rasa sakit pada bagian pinggang, tulang belakang, dan kedua tangan. Hasil penilaian 

postur kerja menggunakan metode REBA menunjukkan bahwa gangguan muskuloskeletal 

ditemukan pada aktivitas tersebut sesuai dengan keluhan sakit yang dirasakan pekerja sehingga 

diperlukan adanya perbaikan fasilitas kerja dengan penerapan pengetahuan ergonomi untuk 

menghindarkan pekerja dari gangguan musculoskeletal. 
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ABSTRAK 

Home Industry Aelida Shoes merupakan industri rumahan pembuat sepatu untuk laki-laki dan wanita 

dewasa. Sifat produksi perusahaan yaitu make to stock dan make to order. Produk make to stock yang dibuat 

adalah sepatu boots. Proses pembuatan sepatu dimulai dari tahap pemolaan, pemotongan pola, penjahitan, 

penghalusan, pengesolan, finishing dan packing. Pada stasiun kerja pengesolan terjadi pemborosan waktu 

proses, karena terdapat gerakan-gerakan yang tidak efektif. Hal ini disebabkan karena stasiun kerja belum 

melakukan pemilahan alat/benda kerja, sehingga alat dan benda tercampur. Oleh karena itu diperlukan 

perbaikan metode kerja agar proses produksi lebih efesien dan efektif. Hasil dari identifikasi kesesuaian 

budaya kerja saat ini dengan 5S, secara keseluruhan menunjukkan bahwa pada stasiun kerja pengesolan 

belum menerapkan prinsip 5S. Hasil dari perhitungan waktu berdasarkan studi gerakan menunjukkan 

adanya gerakan yang tidak efektif pada saat melakukan pekerjaan sol. Perbaikan yang dilakukan guna 

meminimasi gerakan yang tidak efektif adalah dengan merancang metode kerja menggunakan prinsip 5S.  

 

Kata kunci: Metode 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu Shitsuke), Studi Gerakan 

1. Pendahuluan 

Home Industry Aelida Shoes yang merupakan suatu industri rumahan pembuatan sepatu 

untuk laki-laki dan wanita dewasa. Home Industry ini bertempat di Jl. Sukagalih Gg. Pa Surmin 

No.6, Bandung. Sifat produksi perusahaan yaitu make to stock dan make to order. Produk make 

to stock terdiri dari beberapa jenis sepatu untuk wanita seperti boots, high heels, wedges, sandals 

dan beberapa jenis sepatu untuk laki-laki seperti sepatu kulit. Rata-rata pembuatan produk make 

to stock untuk satu (1) bulan adalah sebanyak 70 pasang sepatu, sedangkan untuk rata-rata 

pembuatan produk make to order untuk satu (1) bulan adalah sebanyak 95 pasang sepatu. Proses 

pembuatan sepatu terdiri tujuh (7) tahapan yaitu tahap pembuatan pola, pemotongan pola, 

penjahitan, penghalusan, pengesolan, finishing dan packing. 

Pada stasiun kerja pemolaan, pemotongan, penjahitan, finishing dan packing telah tersedia 

tempat untuk menyimpan peralatan, setelah alat-alat digunakan operator menyimpan kembali 

pada tempatnya. Hal ini memudahkan operator untuk mencari peralatan yang akan digunakan. 

Pada stasiun kerja penghalusan, sisa dari proses penghalusan yang dibuang pada tempat 

pembuangan apabila proses penghalusan telah selesai. Pada stasiun kerja pengesolan memiliki 

jumlah tempat pengesolan sebanyak tiga (3) tempat. Area kerja pada stasiun kerja ini belum tertata 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peralatan kerja yang digunakan tidak dipilah sesuai 

kebutuhan, terdapat peralatan kerja yang tidak digunakan pada stasiun kerja yang tercampur 

dengan peralatan kerja sol, peralatan kerja tidak memiliki tempat penyimpanan, adanya lem sol 

yang memiliki bau yang menyengat, terdapat sisa potongan bahan baku pada meja kerja dan 

pembersihan pada stasiun kerja ini tidak dilakukan secara teratur. Cara kerja yang digunakan 

untuk masing-masing tempat sol berbeda-beda karena setiap tempat sol memiliki operator yang 

berbeda. Waktu penyelesaian untuk sol lebih lama dibandingkan dengan waktu penyelesaian di 

stasiun kerja yang lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di setiap stasiun kerja, 

pada stasiun kerja pengesolan belum melakukan pemilahan alat/benda kerja yang diperlukan dan 

yang tidak diperlukan, penataan tata letak peralatan belum tertata dengan rapi, sampah/kotoran 

masih terdapat di sekitar stasiun kerja dan pemeliharaan barang tidak dilakukan secara teratur. 

Sehingga, penelitian ini di lakukan pada stasiun kerja pengesolan karena dari permasalahan 

mailto:chaznin_crm@yahoo.co.id2
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tersebut berdampak pada efesiensi dan efektifitas pekerjaan, pada stasiun kerja ini masih 

terdapatnya gerakan-gerakan yang tidak diperlukan yang dilakukan oleh operator pada saat 

melakukan pekerjaannya. Sehingga ada waktu yang terbuang untuk hal yang tidak perlu yang 

menyebabkan adanya pemborosan waktu yang menyebabkan tidak efektifnya suatu pekerjaan. 

untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi pada stasiun kerja pengesolan ini dilakukan 

rancangan perbaikan dengan menggunakan metode 5S yang merupakan suatu metode mengenai 

ilmu kedisiplinan dan kebersihan serta kerapihan dalam bekerja untuk mencapai efektifitas dan 

efesiensi dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui metode kerja yang digunakan karyawan stasiun pengesolan di Aelida Shoes 
saat ini. 

2. Mengetahui keseuaian kondisi stasiun kerja pengesolan saat ini dengan prinsip 5S. 

3. Membuat usulan rancangan perbaikan metode kerja di stasiun kerja pengesolan Aelida 

Shoes berdasarkan prinsip 5S. 

2. Metode 

Metode yang digunakan untuk tahap awal penelitian adalah dengan melakukan penguraian 

elemen gerakan operator pada stasiun kerja pengesolan untuk melihat gerakan efektif dan tidak 

efektif. Identifikasi elemen gerakan pada stasiun kerja pengesolan ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Deskripsi Elemen Kerja Pengesolan  

Elemen Kerja Gerakan Efektif Gerakan Tidak Efektif 

Pembuatan pola pada bahan tekson coklat untuk alas (1) 2 10 

Pemotongan pola pada bahan tekson coklat (1) 4 2 

Pembuatan pola pada tekson abu 7 3 

Pemotongan pola pada bahan tekson abu 9 3 

Pembuatan pola pada bahan tekson coklat untuk alas (2) 6 2 

Pemotongan pola pada bahan tekson coklat (2) 4 2 

Pemberian lem pada bahan tekson coklat (1) dan tekson abu 

pada alas sulas 

8 7 

Pemberian lem pada besi tulang sepatu 4 1 

Pemasangan tekson coklat dan tekson abu pada sulas 34 4 

Pemotongan sisa bahan tekson pada sulas 6 - 

Pemasangan besi tulang sepatu 29 2 

Pembuatan pola pengeras sepatu 4 5 

Pemotongan pola pengeras sepatu 3 2 

Penipisan pengeras sepatu 7 8 

Pemberian lem pada bagian sisi upper (kiri) 5 - 

Pemberian lem pada bagian sisi upper (kanan) 7 1 

Pemasangan pengeras baguan belakang pada upper (kanan) 6 1 

Penarikan upper pada sulas 50 2 

Pemberian lem pada pelateran 10 7 

Pemasangan pelateran 4 1 

Pembuatan pola pada bahan sol 15 - 

Pemasangan sol 16 1 

Pemotongan sisa bahan sol 6 - 

 

Peta tangan kanan dan tangan kiri ini menggambarkan semua gerakan pada saat bekerja dan 

waktu menganggur yang dilakukan tangan kiri maupun tangan kanan dan juga menunjukkan 

perbandingan antara tugas yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan 

suatu pekerjaan. Melalui peta ini dapat dilihat setiap operasi secara cukup lengkap, yang berarti 

mempermudah perbaikan operasi tersebut. Peta ini sangat praktis untuk memperbaiki suatu 

pekerjaan manual, yakni setiap siklus dari pekerja terjadi dengan cepat. (Sutalaksana, dkk. 2006). 

Methods Time Measurement (MTM) adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku 

(predetermined time standar) yang dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan 
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kerja dari suatu operasi kerja industri yang direkan dalam film. Sistem ini didefinisikan sebagai 

suatu prosedur untuk menganalisa setiap opsserasi atau metoda kerja (manual operation) ke 

dalam gerakan-gerakan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut, kemudian 

menetapkan standar waktu dari masing-masing gerakan tersebut berdasarkan macam-macam 

gerakan dan masing-masing kondisi kerja yang ada. (Wignjosoebroto, 2006). Metode Methods 

Time Measurement (MTM) melakukan pengukuran waktu dalam tujuh (7) gerakan yaitu 

menjangkau (RE), mengangkut (M), memutar (T), memegang (G), melepas (RL), lepas rakit (D) 

dan gerakan mata (E) (Sutalaksana, dkk. 2006). 

Budaya Kerja 5S merupakan suatu ilmu yang sangat perlu untuk dipelajari, dalam 

pengembangan suatu perusahaan atau organisasi (Universitas, Sekolah, partai dll), untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi, menciptakan manusia yang berdisiplin tinggi, menghargai 

waktu, pekerja keras, teliti, berorientasi sukses, hemat dan bersahaja, suka menabung dan 

investasi, berorientasi kepada Integritas dan hal yang positif lainnya (Osada, 2004). Menurut 

Suwondo (2012) mengenai 5S adalah sebagai berikut: 

• Seiri 

Merupakan langkah awal dalam menjalankan budaya 5S, yaitu membuang/menyortir/ 

menyingkirkan barang-barang, file-file yang tidak digunakan lagi ke tempat pembuangan.  Semua 

barang yang ada di lokasi kerja, hanyalah barang yang benar-benar dibutuhkan untuk aktivitas 

kerja.  Tindakan dilakukan agar tempat penyimpanan menjadi lebih efisien, karena dipergunakan 

untuk menyimpan barang atau file yang memang penting dan dibutuhkan, serta bertujuan juga 

agar tempat kerja terlihat lebih rapi dan tidak berantakan. 

• Seiton  

Setelah menyortir semua barang atau file yang tidak dipergunakan lagi, pastikan segala 

sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan, sehingga selalu siap digunakan pada saat 

diperlukan. 

• Seiso 

Setelah menjadi rapi, langkah berikutnya adalah membersihkan tempat kerja, ruangan 

kerja, peralatan dan lingkungan kerja.  Tumbuhkan pemikiran bahwa kebersihan merupakan hal 

yang fital dalam kehidupan, jika kita tidak menjaga kebersihan, lingkungan akan menjadi kotor 

dan menjadi faktor utama terjangkitnya penyakit tidak nyaman. Menyebabkan berkurangnya 

produktivitas dan berakibat banyak kerugian.  Lakukanlah pembersihan harian, pemeriksaan 

kebersihan dan  pemeliharaan kebersihan. 

• Seiketsu 

Tahap ini adalah tahap yang sukar. Untuk menjaga ketiga tahap yang sudah dijalankan 

sebelumnya secara rutin.  Tahap ini dapat juga disebut tahap perawatan, merupakan standarisasi 

dan konsistensi dari masingmasing individu untuk melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. 

Membuat standarisasi dan semua individu harus patuh pada standar yang telah ditentukan.   

• Shitsuke  

Pemeliharaan kedisiplinan pribadi meliputi suatu kebiasaan dan pemeliharaan program 

5S yang sudah berjalan.  Bila berada pada posisi sebagai atasan, buatlah standarisasi 5S serta 

berikan pelatihan 5S, agar seluruh karyawan perusahaan dapat mengerti akan kegunaan dari 5S 

sebagai dasar kemajuan perusahaan, karena dengan menerapkan 5S yang praktis dan ringkas 

bertujuan pada efisiensi, pelayanan yang baik, keamanan bekerja serta peningkatan produktivitas 

dan profit. 

3. Hasil dan Pembahasan 

 Pengolahan data yang dilakukan agar dapat meminimasi gerakan yang tidak efektif pada 

pekerjaan sol dengan menggunakan studi gerakan dan 5S dilakukan tahapan-tahapan dengan 
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menggunakan data yang telah diperoleh. Tahapan yang dilakukan untuk pengolahan data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi Kesesuaian Budaya Kerja yang Ada Pada Perusahaan dengan Metode 5S 

Pada Stasiun Kerja Pengesolan 

Identifikasi kesesuaian stasiun kerja pengesolan saat ini dengan prinsip 5S  bertujuan untuk 

mengetahui metode kerja yang ada pada stasiun kerja pengesolan berdasarkan kriteria dan 

indikator 5S. Peneliti menggunakan indikator 5S yang telah disesuaikan dengan kondisi yang 

terjadi pada saat ini. Adapun, lembar checklist yang digunakan pada pengamatan ini adalah untuk 

mengetahui penerapan 5S pada stasiun kerja pengesolan saat ini. Hasil dari checklist yang 

digunakan pada pengamatan ini ditunjukkan pada Tabel 2. 



 

 

334 
 

Tabel 2. Identifikasi Kesesuaian Budaya Kerja yang Ada Pada Perusahaan dengan Metode 5S Pada Stasiun Kerja Pengesolan 

5S Indikator 5S Kriteria 5S 

Penerapan 5S 

SK Sol 1 SK Sol 2 SK Sol 3 

Y T Y T Y T 

Seiri 

Membuang barang yang tidak 

diperlukan. 

Tidak adanya penumpukkan sampah disetiap ruangan  √  √  √ 

Tersedianya tempat sampah untuk barang yang tidak memiliki nilai tambah  √  √  √ 

Pemilahan terhadap alat dan 

bahan 

Setiap alat/barang memiliki tempat penyimpanan  √  √  √ 

Setiap alat/barang dipilah sesuai dengan jenisnya  √  √  √ 

Adanya tempat penyimpanan 

untuk setiap barang setengah 

jadi 

Setiap barang setengah jadi memiliki tempat penyimpanan  √  √  √ 

Setiap barang setengah jadi yang sudah selesai diproses memiliki tempat 

penyimpanan 
 √  √  √ 

Seiton 

Penataan peralatan/tools di 

ruang alat. 

Tersedia tempat/rak/laci penyimpanan alat sesuai dengan fungsinya.  √  √  √ 

Tempat/rak/laci memiliki label, lokasi, nama alat, kode alat  √  √  √ 

Penataan peralatan di area 

kerja. 

Peralatan mudah terjangkau dan tidak mengganggu aktivitas kerja.  √  √  √ 

Penataan dilakukan oleh semua karyawan sendiri √  √  √  

Seiso 

Pembersihan pada area kerja 

Kelengkapan peralatan kebersihan di area kerja  √  √  √ 

Pembersihan area kerja dilakukan setiap hari oleh yang bertaggung jawab pada 

setiap karyawan 
 √  √  √ 

Pembersihan pada peralatan 

kerja 

Setiap operator melakukan pembersihan pada peralatan yang telah digunakan.  √  √  √ 

Tersedianya alat kebersihan  √  √  √ 

Seiketsu Pemeliharaan 3S sebelumnya 
Penerapan 3S sebelumnya dilakukan setiap waktu  √  √  √ 

Adanya evaluasi berkala untuk setiap stasiun kerja berdasarkan 3S sebelumnya  √  √  √ 

Shitsuke 

Komunikasi yang baik antar 

karyawan di tempat kerja. 

Penggunaan bahasa yang dapat dimengerti √  √  √  

Tidak adanya salah komunikasi antar karyawan setiap karyawan √  √  √  

Peraturan di workshop ditaati 

oleh setiap karya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

wan. 

Seluruh karyawan menaati semua peraturan yang telah ditentukan  √  √  √ 

Adanya pengarahan dari pemilik usaha mengenai 5S  √  √  √ 

Pengontrolan terhadap pekerja dilakukan secara rutin  √  √  √ 
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b. Perhitungan Waktu dengan Studi Gerakan Kondisi Existing 

Kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja pengesolan adalah melakukan proses 

penggabungan antara bagian sepatu atas dan bagian sepatu bawah dengan terlebih dahulu dilem, 

kemudian dilakukan pengesolan agar sepatu kuat dan tahan lama saat digunakan. Tata letak 

peralatan meja kerja pengesolan untuk kondisi existing ditunjukkan pada Gambar 1. 

  

 
Gambar 1. Layout Meja Kerja Pengesolan Sepatu Kondisi Existing 

Pekerjaan yang dilakukan di stasiun kerja pengesolan dilakukan penguraian elemen gerakan 

berdasarkan elemen gerakan therbligh menggunakan peta tangan kiri dan tangan kanan. Hasil dari 

uraian elemen gerakan therbligh untuk pekerjaan yang dilakukan di stasiun kerja pengesolan 

terdiri dari tujuh (7) gerakan yaitu, menjangkau, memegang, membawa, mengarahkan, melepas, 

menggunakan dan menganggur. Rekapitulasi elemen gerakan dan waktu yang diperlukan untuk 

satu (1) kali proses sol di stasiun kerja pengesolan kondisi existing tersaji pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Elemen Gerakan Pada Pekerjaan di Stasiun Kerja Pengesolan Kondisi Existing 

No. Elemen Gerakan 
Notasi 

Therbligh 

Jumlah Gerakan 

Tangan Kiri 

(Gerakan) 

Tangan Kanan 

(Gerakan) 

1 Menjangkau RE 36 185 

2 Memegang  G 1184 257 

3 Membawa M 76 187 

4 Mengarahkan P 20 278 

5 Melepas RL 39 199 

6 Menggunakan U 0 175 

7 Menganggur D 2 2 

Jumlah Gerakan 1357 1283 

Jumlah Waktu 1941 detik 

 

c. Rancangan Perbaikan  

Hasil dari identifikasi kesesuaian stasiun kerja dengan kriteria 5S menunjukkan masih 

terdapatnya ketidaksesuaian, sehingga diperlukan rancangan perbaikan untuk masing-masing 

kriteria. Rancangan perbaikan berdasarkan kriteria 5S ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengelompokkan Perbaikkan Berdasarkan 5S 

5S Indikator 5S 
Rancangan Perbaikan  

Stasiun Kerja Pengesolan (1, 2 dan 3) 

Seiri 

Pekerja memilah antara barang yang 

diperlukan dengan barang yang tidak 

diperlukan 

• Tersedia tempat sampah untuk barang yang tidak 

memiliki nilai tambah  

Pekerja memilah antara peralatan yang 
digunakan pada area kerja 

• Tersedia tempat penyimpanan untuk setiap jenis peralatan 
yang digunakan 

Seiri 
Pekerja menyimpan bahan setengah jadi 

pada tempat yang telah disediakan 
• Tersedia tempat penyimpanan untuk barang setengah jadi 

yang digunakan pada stasiun kerja pengesolan 

 

Lanjutan Tabel 2. Pengelompokkan Perbaikkan Berdasarkan 5S 
5S Indikator 5S Rancangan Perbaikan  
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Stasiun Kerja Pengesolan (1, 2 dan 3) 

Seiton 

Pekerja mampu memilah peralatan yang 

terdapat pada setiap stasiun kerja. 

• Pembuatan label untuk setiap tempat penyimpanan sesuai 
dengan nama peralatan yang disimpan. 

• Penataan alat dipisah sesuai dengan jenis peralatannya 

Pekerja mampu melakukan penataan 

peralatan di area kerja 

• Pembuatan perancangan penataan peralatan sesuai dengan 
frekuensi pemakaian yaitu peralatan yang sering 

digunakan, jarang digunakan dan tidak pernah digunakan. 

Seiso 

Pekerja membersihkan area kerja 

• Tersedia peralatan kebersihan untuk stasiun kerja dan 

ditempatkan pada tempat khusus untuk alat kebersihan 

• Pembersihan area kerja dilakukan secara teratur 

• Tersedia display mengenai pentingnya kebersihan di area 

kerja 

Pekerja membersihkaan peralatan kerja 
• Tersedia alat kebersihan untuk peralatan kerja yang 

dilakukan secara rutin sebagai pemeliharaan untuk 

peralatan kerja 

Seiketsu 
Pekerja konsisten terhadap pemeliharaan 3S 

sebelumnya  

• Membuat display mengenai peringatan pemeliharaan 3S 

sebelumnya yang sesuai dan jelas. 

• Membuat intruksi kerja 

• Pembuatan lembar evaluasi untuk 5S 

Shitsuke 

Pekerja mampu melakukan pembiasaan 

untuk menaati peraturan dan memiliki 

tempat kerja yang disiplin 

• Melakukan pembiasaan pemeliharaan terhadap stasiun 

kerja dan peralatan kerja secara berkala 

• Pemilik usaha melakukan pengontrolan terhadap pekerja 

secara berkala 

• Membuat aturan dalam bekerja 

d. Perhitungan Waktu dengan Studi Gerakan Kondisi Usulan 

Untuk perhitungan waktu dengan studi gerakan pada kondisi usulan disesuaikan dengan 

rancangan perbaikan menggunakan 5S (Tabel 2). Usulan gerakan yang diusulkan menggunakan 

Method Times Measurement yang terdiri dari tujuh (7) gerakan yaitu menjangkau, memegang, 

membawa, mengarahkan, melepas dan menekan. Layout usulan untuk meja kerja pengesolan 

ditunjukkan pada Gambar 2. Adapun rekapitulasi elemen gerakan untuk pekerjaan di stasiun kerja 

pengesolan kondisi usulan tersaji pada Tabel 3. 

 
Gambar 2. Layout Meja Kerja Pengesolan Kondisi Usulan 

Tabel 2. Rekapitulasi Elemen Gerakan Pada Pekerjaan di Stasiun Kerja Pengesolan Kondisi Usulan 

No. Elemen Gerakan 
Notasi 

Therbligh 

Jumlah Gerakan 

Tangan Kiri 

(Gerakan) 

Tangan Kanan 

(Gerakan) 

1 Menjangkau RE 35 180 

2 Memegang  G 1165 250 

3 Membawa M 74 190 

4 Mengarahkan P 20 270 

5 Melepas RL 37 232 

7 Menekan A 0 209 

Jumlah Gerakan 1331 1331 

Jumlah Waktu 527 detik 

 

Berdasarkan hasil usulan yang telah diberikan dapat dibandingkan bahwa waktu proses pada 

kondisi existing lebih lama dibandingkan dengan kondisi usulan. Penghematan waktu yang 
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didapat adalah selama 1414 detik atau 23,5 menit. Hal tersebut menunjukkan adanya waktu yang 

terbuang pada saat melakukan pekerjaannya pada saat kondisi existing. Sedangkan, untuk kondisi 

usulan telah meminimasi gerakan yang tidak perlu sehingga waktu proses yang dihasilkan dapat 

lebih cepat. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penlitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Metode kerja yang terjadi saat ini masih belum efektif dikarenakan masih ada gerakan-

gerakan yang tidak efektif seperti mencari dan memilih peralatan yang digunakan. Gerakan-

gerakan tersebut terjadi karena alat/barang yang berada pada area kerja belum dipilah sesuai 

dengan jenisnya dan tidak memiliki tempat penyimpanan tetap sehingga operator 

memerlukan waktu untuk mencari alat/barang yang akan digunakan, hal tersebut berdampak 

pada pemborosan waktu untuk kegiatan yang sebenarnya bisa dihindari atau dihilangkan. 

Selain itu, pembersihan tidak dilakukan secara teratur karena kurangnya kesadaran pekerja 

terhadap kebersihan area kerja.  

2) Budaya kerja yang ada pada saat ini belum sesuai dengan metode 5S. Hal ini dapat dilihat 

dari tidak adanya pemilahan terhadap alat/barang yang ada di stasiun kerja, tidak tersedia 

tempat penyimpanan untuk setiap jenis peralatan, penataan alat tidak tetap/berubah-ubah dan 

pembersihan area kerja tidak dilakukan secara teratur,. 

3) Rancangan perbaikan metode dan kondisi area kerja berdasarkan prinsip 5S adalah sebagai 

sebagai berikut: 

- Rancangan seiri yang di usulkan adalah dengan melakukan pemilahan terhadap 

alat/barang yang diperlukan dan tidak diperlukan dan penyediaan tempat sampah 

untuk jenis sampah organik dan anorganik serta pemberian tempat penyimpanan untuk 

setiap jenis peralatan dan barang setengah jadi yang digunakan di stasiun kerja 

pengesolan, 

- Rancangan seiton yang diusulkan adalah label untuk setiap tempat penyimpanan 

sesuai dengan nama alat/barang yang disimpan, penataan alat/barang disusun sesuai 

dengan jenis alat/barang dan sesuai dengan frekuensi pemakaiannya yaitu sering 

digunakan, jarang digunakan dan tidak pernah digunakan. 

- Rancangan seiso yang diusulkan adalah penyediaan alat kebersihan untuk area kerja 

dan peralatan kerja sebagai bentuk pemeliharaan terhadap area dan peralatan kerja, 

pembersihan area kerja dilakukan dengan teratur serta tersedia display mengenai 

pentingnya menjaga kebersihan. 

- Rancangan seiketsu yang diusulkan adalah pembuatan display mengenai peringatan 

pemilaharaan 3S sebelumnya dan display mengenai intruksi kerja, sehingga pekerja 

dapat membaca, mengingat dan melakukan pemeliharaan 3S serta melakukan 

pekerjaan sesuai dengan intruksi. Selain itu, perancangan pembuatan lembar evaluasi 

5S untuk mengevaluasi pekerjaan setelah dilakukan penerapan 5S. 

- Rancangan shitsuke yang diusulkan adalah melakukan pembiasaan pemeliharaan 

terhadap stasiun kerja dan peralatan kerja secara berkala, pemilik usaha melakukan 

pengontrolan terhadap pekerja dilakukan secara rutin dan pembuatan peraturan dalam 

bekerja yang perlu ditaati oleh para pekerja. 

- Rancangan metode kerja yang diusulkan adalah dengan melakukan pekerjaan sesuai 

dengan rancangan metode 5S, yaitu dengan selalu memilah peralatan kerja yang 

digunakan, menyimpan peralatan yang telah digunakan pada tempatnya masih-masing 

dan membersihkan area kerja secara teratur.  
 



Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

338 
 

Daftar Pustaka 

Aditya, P. R., 2014. Display (Alat Peraga). [online] Blogspot.co.id. Tersedia pada: 

http://rianindustrial.blogspot.co.id/2014/07/display-alat-peraga.html [Diakses 7 April 

2017].  

Desta, A., Asgedom, H.B., Gebresas, A., dan Asheber, M., 2014. Analysis of Kaizen 

Implementation in Northern Ethiopia’s Manufacturing Industries, International Journal 
of Business and Commerce, Makelle University, Tigrai, Ethiopia, 3(8). Tersedia Pada : 

www.ejurnal.asmi.ac.id [Diakses 7 April 2017]. 

Faishol, M., Hastuti, S., dan Ulya, M., 2013. Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Produksi 

Pabrik Tahu Srikandi Junok Bangkalan : Agrointek, 7(2), Tersedia pada: 

http://listpdf.com/ju/jurnal-tata-letak-pabrik-pdf.html [Diakses 11 April 2017]. 

Iftikar Z. Sutalaksana, Anggawisastra dan Tjakraatmadja. 2006. Teknik Perancangan Sistem 

Kerja. Penerbit ITB. 

Noviyasri, Lestari Setiawati. 2014. Penyusunan Area Kerja Produksi dengan Menggunakan 

Metode 5S.  

Nurmianto Eko, 2003. Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Surabaya: Guna Widya.  

Michalska, J., dan Szewieczek, D,. 2007., The 5S methodology as a tool for improving the 

organization : journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 

24(2). Tersedia Pada: www.journalamme.com [Diakses 11 April 2017].  
Monden, Y,. 1995. Sistem Produksi Toyota Edisi 1. Jakarta: PT Pustaka Binaman Presindo. 

Titu, M. A., Oprean, C., and Grecu, D., 2010. Applying the Kaizen Method and the 5S Technique 

in the Activity of Post-Sale Services in the Knowledge-Based Organization, proceedings 

of the international multy conference of engineers and computers scientist, 3. Tersedia 

Pada :  www.journalamme.com [Diakses 11 April 2017]. 

Simanjuntak., A. Risma., dan Hernita Dian,. 2008. Usulan Perbaikan Metode Kerja Berdasarkan 

Micromotion Study dan Penerapan Metode 5S Untuk Meningkatkan Produksi. Tersedia 

Pada: www.academia.edu [Diakses 12 April 2017]. 

Sedarmayanti., 1996. Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja, Suatu Tinjauan Dari Aspek   Ergonomi   

atau   Kaitan   Antara   Manusia   dan   Lingkungan Kerjanya. Cetakan Pertama. Bandung: 

Penerbit Mandar Maju. 

Suwondo, C., 2012. Penerapan Budaya Kerja Unggulan 5s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Dan 

Shitsuke) Di Indonesia; Jurnal MAGISTER MANAJEMEN, 1(1), Tersedia pada : 

www.ejurnal.asmi.ac.id [Diakses 12 April 2017]. 

Tarwaka, Solichul HA., 2004, Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Produktivitas. [e-book]. Uniba Press. Tersedia Pada: www.shadibakri.uniba.ac.id 

Osada, T., 2004. Sikap Kerja 5S. Diterjemahkan oleh Mariani Gandamihardja., Jakarta: PT 

Pustaka Binaman Presindo. 

Wignjosoebroto Sritomo, 2003. Ergonomi Studi Gerak dan Waktu. Surabaya: Penerbit Guna 

Widya.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

339 
 

Analisis dan Perancangan Kursi Lesehan Ergonomis Guna 

Mencegah CTDs pada Perajut 

 
Tofan Pratama*1), Retno Gumilar2), dan Amarria Dila Sari3) 

1, 2, 3) Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia 

Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 

Email: tofan.pratama@hotmail.com, retnogumilar90@gmail.com, amarria.dila@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Industri kerajinan (Craft Industry) merupakan salah satu subsektor usaha yang mampu menggerakan 

perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Salah satu industri kerajinan yang berkembang di Kota 

Yogyakarta adalah seni merajut. Dibalik nilai estetika dari seni merajut, terdapat ancaman kesehatan berupa 

penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan postur kerja selama berjam-jam secara berulang, yaitu CTDs 

(Cumulative Trauma Disorders). Permasalahan tersebut ditinjau menggunakan kuesioner NBM (Nordic 

Body Map), metode RULA (Rapid Upper Limb Assessment), dan perancangan model menggunakan 

pengukuran antropometri. Hasil dari metode RULA menunjukan skor 5 yang berarti resiko sedang dan 

diperlukan penanganan lebih lanjut. Diberikan rekomendasi berupa perancangan kursi lesehan yang dapat 

dilipat, dengan tujuan membantu mengurangi resiko cidera atau keluhan postur kerja yang dialami oleh 

perajut. Perancangan didasari oleh pengukuran dimensi tubuh yang diperoleh hasil Tinggi Duduk Tegak 

(TDT) sebesar 82,03 cm, Tinggi Bahu Duduk (TBD) sebesar 60,27 cm, Lebar Bahu (LB) 59 cm, dan 

Panjang Pantat Popliteal (PPO) 56 cm. 

 

Kata Kunci: Antropometri, CTD’s, Perajut, RULA 

 

1. Pendahuluan 

Menuruk Ki Hajar Dewantara seni dapat diartikan sebagai hasil keindahan yang dapat 

menggerakkan perasaan manusia yang melihatnya, oleh karenanya perbuatan manusia yang dapat 

mempengaruhi dapat menimbulkan perasaan indah itu merupakan sebuah seni (Badriya, 2017). 

Salah satu pengaplikasian seni pada kehidupan sehari-hari terutapa pada sektor industri adalah 

pada industri kerajinan. Industri kerajinan (Craft Industry) merupakan salah satu unit industri 

yang mampu menggerakkan perdagangan dan perekonomian DIY, dengan penyerapan tenaga 

kerja yang cukup besar. 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) merupakan usaha ekonomi produktif yang 

dikriteriakan berdasarkan jumlah aset maupun omset pada usaha tersebut. Di Indonesia sendiri, 

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perokonomian yang memiliki peran penting dan 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pada sektor 

UMKM itu sendiri, terdapat total usaha sebanyak 533.670 unit usaha, dimana jumlah usaha mikro 

dan kecil (UMK) sebanyak 524.935 atau sebesar 98,40% dan usaha menengah besar (UMB) 

sebanyak 8.735 atau sebesar 1,60% (Ovier, 2017). UMKM kerajinan rajut Poyeng Rajut 

merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada industri kerajinan yang bertempat di Sleman, 

Yogyakarta. Seni merajut merupakan salah satu kerajinan tangan yang banyak berkembang di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Seni merajut merupakan metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari 

benang rajut dengan metode mengait benang melalui lubang tusukan. Walaupun dewasa ini 

kemajuan teknologi semakin canggih, mesin diciptakan untuk menghasilkan produk dengan tepat 

waktu yang relatif lebih cepat, namun hasil karya dengan tangan sendiri memiliki nilai lebih, baik 

bagi yang membuat maupun yang menikmati hasil karya tersebut. Dengan seni merajut 

masyarakat mampu menciptakan berbagai macam karya seni sesuai dengan keinginan dan 

kehendaknya. Seni ini mampu menyalurkan kreatifitas kita secara lebih dengan mencurahkan apa 

mailto:amarria.dila@gmail.com
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yang akan kita ciptakan sehingga dapat menghasilkan kepuasan sendiri untuk membuatnya 

(Alhabsyi, 2010). 

Namun, dibalik nilai estetika yang dihasilkan oleh seorang perajut terdapat bahaya yang 

dapat mengancam kesehatan mereka. Yaitu kesalahan postur tubuh perajut yang dilakukan selama 

berjam-jam pada saat mengaplikasikan benang dan jarum rajut dengan posisi duduk lesehan. 

Penyakit akibat kesalahan postur kerja ini dapat juga disebut dengan nama Cumulative Trauma 

Dissorder (CTDs) dimana hal ini ditimbulkan oleh aktifitas yang dilakukan secara berulang 

dengan postur kerja yang salah. Selain dari CTDs, penyakit lain yang dapat ditimbulkan oleh 

postur kerja tersebut adalah Musculoskeletal Dissorder (MSD) atau gangguan pada tulang 

belakang manusia (Hapsari, 2011).  

Langkah-langkah yang dapat diambil agar untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan 

merancang sistem kerja yang baik. Peran sistem kerja sangat penting dalam menunjang kemajuan 

usaha dan peningkatan produktivitas. Berbagai pendekatan perlu dilakukan dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan secara 

ergonomi. Pendekatan ergonomi adalah suatu pendekatan untuk menyesuaikan antara pekerja 

dengan lingkungan kerja atau pun fitting the job to the human (Grandjean & K.H.E, 2009). 

Berdasarkan permasalahan diatas, dipilih penelitian dengan tema perbaikan posisi kerja dan 

pembuatan desain alat bantu yang nyaman dan praktis digunakan oleh perajut pada UKM Poyeng 

Rajut pada saat melakukan pekerjaan. Dengan metode RULA, dianalisa posisi sikap kerja saat 

operator bekerja. Lalu dengan menggunakan metode antropometri juga akan diberikan solusi 

yang mungkin mengenai perbaikan posisi kerja berupa pembuatan desain alat bantu untuk 

meminimalisir timbulnya rasa sakit yang terjadi pada operator. Sehingga proses produksi yang 

ada dapat berjalan dengan optimal. 

 

2. Metode 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi terfokus, maka ada beberapa tahapan penelitian 

sebagai berikut: 

 

2.1  Observasi Masalah 

Observasi dilakukan menggunakan pengamatan langsung di tempat kerajinan rajut bernama 

Poyeng Rajut yang terletak di Sleman Yogyakarta. Observasi awal dilakukan dengan cara 

mengamati postur kerja operator pada saat merajut. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan 

kuesioner NBM (Nordic Body Map) kepada operator yang sedang bekerja. Kuesioner NBM 

merupakan salah satu alat ukur subjektif berupa kuesioner yang digunakan untuk mengetahui 

bagian-bagian otot yang mengalami keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak sakit) sampai 

sangat sakit (Corlett, 1992). Berdasarkan hasil kuesioner NBM, operator mengeluhkan anggota 

tubuh yang sering mengalami sakit adalah di bagian bawah leher (lower neck) dan punggung 

(back). 

 

2.2  Pengumpulan Data 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) adalah metode pengukuran postur kerja. Metode ini 

dirancang oleh Lynn Mc Atamney dan Nigel Corlett (1993), merupakan sebuah perhitungan 

tingkatan beban muskuluskeletal (tulang belakang) pada pekerjaan yang memiliki resiko pada 

bagian tubuh dari perut hingga leher atau anggota badan bagian atas (McAtamney & Corlett, 

1993). 

        Berdasarkan observasi masalah yang telah dilakukan, operator mengeluhkan sakit pada 

bagian bawah leher dan punggung. Dari keluhan tersebut kemudian dilakukan pengukuran postur 

kerja menggunakan metode RULA untuk mengetahui apakah postur kerja yang dilakukan oleh 

operator masuk dalam kondisi aman atau tidak. Pengukuran postur kerja dilakukan terhadap 3 
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orang karyawan yang sedang merajut. Pengambilan data postur kerja dengan cara merekam postur 

kerja pada saat merajut, kemudian membuat sudut yang terbentuk oleh tubuh, dan mengolahnya 

dengan metode RULA menggunakan software ergofellow. 

Setelah mendapatkan hasil score RULA pada saat merajut, selanjutnya dilakukan 

rekomendasi berupa perancangan kursi lesehan. Kursi lesehan yang ergonomis, agar operator 

merasa aman dan nyaman pada saat menggunakan kursi tersebut. Perancangan kursi lesehan yang 

ergonomis menggunakan pendekatan antropometri.  

Antropometri merupakan sebuah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh 

manusia (Wignjoesubroto, 2008). Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan 

produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Pemakaian 

data antropometri mengusahakan semua alat disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan 

manusia disesuaikan dengan alat (Y.P, et al., 2007).  

2.3  Pengolahan Data 

Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

1. Metode RULA 

a. Membuat sudut tubuh yang terbentuk pada tubuh operator pada saat merajut. Pembuatan 

sudut tubuh menggunakan coreldraw. 

b. Setelah membuat sudut, selanjutnya adalah mengolah data sudut, menggunakan software 

ergofellow. 

c. Didapatkan hasil score RULA dan tingkatan resikonya. 

 

2. Antropometri 

a. Menentukan kebutuhan perancangan kursi lesehan yang ergonomis 

b. Populasi pemakai adalah seluruh perajut dengan rentan usia 18-22 tahun 

c. Sampel yang digunakan adalah data 30 orang dewasa yang diperoleh dari bank data. Hal ini 

dikarenakan kursi rajut yang akan di desain di khususkan untuk perajut yang berusia 18-22 

tahun. 

d. Menentukan dimensi tubuh yang digunakan 

e. Uji Kecukupan Data 

f. Uji Normalitas 

g. Uji Keseragaman Data 

h. Perhitungan persentil 

i. Visualisasi desain 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1   Analisis Kuesioner NBM (Nordic Body Map) 

Kuesioner NBM merupakan salah satu alat ukur subjektif berupa kuesioner yang digunakan 

untuk mengetahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan mulai dari rasa tidak nyaman 

(agak sakit) sampai sangat sakit (Corlett, 1992). Operator diminta mengisi kuesioner tingkatan 

rasa sakit yang dialami pada bagian tubuh mereka, dengan memilih skor A (tidak sakit), B (cukup 

sakit), C (menyakitkan) dan D (sangat menyakitkan). Berdasarkan jawaban kuesioner yang 

dilakukan terhadap 3 orang perajut, operator merasa anggota tubuh yang sering mengalami 

keluhan menyakitkan adalah di bagian bawah leher (lower neck) dan punggung. Keluhan ini 

dirasakan pada saat operator merajut dalam waktu yang lama. Berikut adalah data rekapitulasi 

kuesioner NBM dari 3 orang operator: 
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Tabel 1. Data kuesioner NBM 

N

o 

Location Level of 

Complaints 

A B C D 

0 Upper Neck 3 0 0 0 

1 Lower neck 0 0 3 0 

2 Left Shoulder 3 0 0 0 

3 Right Shoulder 3 0 0 0 

4 Left Upper Arm 3 0 0 0 

5 Back 0 0 3 0 

6 Right Upper Arm 3 0 0 0 

7 Waist 0 3 0 0 

8 Buttock 3 0 0 0 

9 Bottom 3 0 0 0 

10 Left Elbow 3 0 0 0 

11 Right Elbow 3 0 0 0 

12 Left Lower Arm 3 0 0 0 

13 Right Lower Arm 3 0 0 0 

14 Left Wrist 3 0 0 0 

15 Right wrist 3 0 0 0 

16 Left Hand 3 0 0 0 

17 Right Hand 3 0 0 0 

18 Left Thigh 3 0 0 0 

19 Right Thigh 3 0 0 0 

20 Left Knee 3 0 0 0 

21 Right Knee 3 0 0 0 

22 Left Calf 3 0 0 0 

23 Right Calf 3 0 0 0 

24 Left Ankle 3 0 0 0 

25 Right Ankle 3 0 0 0 

26 Left Foot 3 0 0 0 

27 Right Foot 3 0 0 0 

 

3.2   Analisis Postur Duduk Perajut 

Posisi duduk yang digunakan untuk mengetahui skor RULA adalah posisi duduk paling 

ekstrim yang dilakukan operator selama bekerja. Tingkatan resiko yang dapat ditimbulkan 

sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Tingkat resiko pada penilaian RULA 

Skor 

RULA 

Tingkat Resiko 

1 – 2 Resiko diabaikan, tidak perlu 

penanganan 

3 – 4 Resiko rendah, perubahan 

dibutuhkan 

5 – 6 Resiko sedang, penanganan lebih 

lanjut dibutuhkan segera 

6+ Sangat beresiko, Lakukan 

perubahan sekarang 
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Berdasarkan perhitungan dengan metode RULA menggunakan software ergofellow, 

didapatkan skor  RULA sebesar 5 dari ketiga orang operator tersebut. Dari tabel tingkat resiko 

pada penilaian RULA, skor yang didapat oleh operator masuk dalam kategori sedang. Meskipun 

dalam kategori sedang perubahan tetap diperlukan dengan segera. Karena jika posisi tersebut 

dipertahankan, semakin lama akan menimbulkan dampak yang serius pada diri operator. Seperti 

yang di kemukakan oleh (Grandjean & K.H.E, 2009) bahwa postur duduk dengan posisi 

punggung tegak menyebabkan tekanan diantara lumbar 3 dan lumbar 4 sebesar 140% sedangkan 

tekanan sebesar 190% terjadi ketika postur duduk membungkuk ke depan. Semakin besar sudut 

yang dibentuk ketika duduk akan menyebabkan tekanan pada lumbar semakin kecil. Penekanan 

pada lumbar dapat mengakibatkan risiko cedera tulang belakang. Berikut adalah sudut yang 

dibentuk dari postur tubuh seorang perajut: 

   
Gambar 1. Sudut tubuh yang dibentuk operartor 

 

Dapat dilihat pada gambar, posisi duduk seorang perajut tidak terlalu menyimpang dan sudut-

sudut yang dihasilkan tidak terlalu besar. Hal ini yang mengakibatkan skor RULA dalam kategori 

sedang. Namun dengan postur duduk seperti ini, operator masih merasa mengalami keluhan pada 

bagian bawah leher dan punggung saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

dilakukan rekomendasi berupa desain kursi lesehan yang ergonomis yang dapat digunakan agar 

posisi duduk operator menjadi aman dan nyaman. 

 

3.3   Analisis Pengolahan Data Antropometri 

Sebelum melakukan desain alat, terlebih dahulu menentukan dimensi yang akan digunakan 

dalam pengukuran antropometri. Dimensi tubuh yang digunakan adalah dimensi tubuh statis. 

Pengukuran dimensi tubuh statis mencakup pengukuran seluruh bagian tubuh dalam posisi 

standar dan diam baik dalam posisi berdiri maupun posisi duduk (Purnomo, 2013). Dimensi tubuh 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Dimensi tubuh 

NO Dimensi Antropometri Dimensi Produk 

1 Tinggi Duduk Tegak 

(TDT) 

Panjang Sandaran Kursi 

2 Tinggi Bahu Duduk 

(TBD) 

Tinggi Sandaran Kursi Agar Bahu Tidak 

Terangkat 

3 Lebar Bahu (LB) Lebar Sandaran Kursi 

4 Pantat Popliteal (PPO) Panjang Alas Kursi 
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Metode purposive sampling merupakan memilih anggota subyek berdasarkan ciri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 1994). Populasi yang digunakan adalah 

seluruh perajut dengan rentan usia 18-22 tahun. Sampel yang digunakan adalah data 30 orang 

dewasa yang diperoleh dari bank data dimensi tubuh antropometri. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan penelitian dilapangan, rata-rata usia perajut yang bekerja di Poyeng Rajut adalah 

berkisar antara 18-22 tahun. 

 

Beberapa pengolahan data yang harus dilakukan pada data antropometri (Tayyari dan Smith, 

1997) adalah : 

a. Kecukupan Data 

 
Dimana : 

k = tingkat kepercayaan 

bila tingkat kepercayaan 99%, maka k = 2,58 ≈ 3 

bila tingkat kepercayaan 95%, maka k = 1,96 ≈ 2 

bila tingkat kepercayaan 68%, maka k ≈ 1 

s = derajat ketelitian 

N’ = jumlah pengamatan yang dibutuhkan 

N = jumlah pengamatan 

Apabila N’ < N, maka data dinyatakan cukup. 

 
Tabel 4. Hasil uji kecukupan data 

No Dimensi Antropometri Data Kecukupan Data Hasil 

(N’) 

Hasil 

  k s N ∑X 2 (∑X)2 ∑X   

1 TDT 2 0,05 30 211.679 6.345.361 2.519 1 Cukup 

2 TBD 2 0,05 30 94.712 2.835.856 1.684 3 Cukup 

3 LB 2 0,05 30 59.351 1.771.561 1.331 8 Cukup 

4 PPO 2 0,05 30 58.306 1.742.400 1320 6 Cukup 

 

b. Normalitas Data 

 
Tabel 5. Hasil uji normalitas 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TDT ,133 30 ,184 ,951 30 ,184 

TBD ,133 30 ,075 ,901 30 ,175 

LB ,131 30 ,200* ,934 30 ,064 

PPO ,133 30 ,182 ,958 30 ,279 

 

Uji normalitas data dimensi tubuh menggunakan software SPSS, Uji statistik yang digunakan 

untuk menguji normalitas adalah Kolmogorov Smirnov. Jika angka probabilitas < = 0,05 maka 

variabel tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas >= 0,05 maka 

variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2002). 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

345 
 

c. Keseragaman Data 

Ditentukan batas kontrol Atas dan Batas kontrol Bawah (BKA/BKB) 

BKA = Χ + 3σ 

BKB = X − 3σ 

Setelah BKA dan BKB diperoleh, data dimasukkan kedalam peta kendali dengan Ms. Excel. 

Berikut merupakan grafik dari uji keseragaman data: 

 
Gambar 2. Grafik uji keseragaman data 

 

d. Persentil 

Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang-orang yang 

memiliki ukuran di bawah atau pada nilai tersebut (Sinaga, et al., 2015).Sebagai contoh, persentil 

ke-95 akan menunjukkan 95 % populasi akan berada pada atau di bawah nilai dari suatu data yang 

diambil. 

 
Tabel 6. persentil tiap dimensi tubuh 

NO Dimensi �̅� 1,645 * 𝝈 P95 P5 

1 TBD 56,13 4,137 60,271 - 

2 LB 44,36 5,281 59,648 - 

3 PPO 53 3,815 56,815 - 

4 TDT 83,96 3,947 - 82,013 

 

Dari hasil pengukuran menggunakan persentil 5 dan persentil 95 di dapatkan ukuran kursi sebagai 

berikut: Tinggi Duduk Tegak (TDT) sebesar 82,03 cm. Tinggi Bahu Duduk (TBD) sebesar 60,27 

cm. Lebar Bahu (LB) 59 cm. Panjang Pantat Popliteal (PPO) 56 cm. 
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Gambar 3. Tampak belakang 

 

 
Gambar 4. Tampak depan 

 

 
Gambar 5. Tampak samping 

 

Berikut merupakan rekomendasi kursi lesehan yang bisa dilipat seperti gambar di atas. Karena 

perajut lebih banyak menghabiskan waktu merajut dengan duduk di lantai (lesehan). Agar 

punggung dan leher perajut tidak mengalami cidera, maka diberi sandaran kursi yang dapat 

menopang tulang belakang. Kursi ini di desain mampu menahan berat beban orang dibawah 80 

kg. Sandaran kursi terbuat dari bahan polyester yang dilapisi busa dan rangka logam sehingga 

dapat menopang punggung dengan nyaman. Kelebihan kursi ini juga mampu dilipat seperti tas, 
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jadi dapat dibawa kemana saja oleh perajut. Tali dan gesper di samping kanan dan kiri juga 

berfungsi untuk mengatur tinggi rendahnya sandaran kursi. Ukuran tali (panjang tali) didapat dari 

jarak antara alas duduk dengan sandaran kursi, hingga sandaran kursi berada pada posisi tegak 

lurus atau 90˚. 

4. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan, skor NBM adalah skor C atau menyakitkan pada bagian 

leher bawah dan punggung. Perhitungan postur dengan metode RULA didapatkan skor 5. Yaitu 

resiko sedang, namun memerlukan penanganan lebih lanjut dengan segera. Oleh karena itu 

diberikan rekomendasi berupa kursi lesehan ergonomis yang memiliki sandaran dan dapat dilipat 

agar mampu memberikan kenyamanan dan mencegah resiko cidera tulang belakang pada perajut. 

Berdasarkan perhitungan antropometri didapatkan skor Tinggi Duduk Tegak (TDT) sebesar 82,03 

cm. Tinggi Bahu Duduk (TBD) sebesar 60,27 cm. Lebar Bahu (LB) 59 cm. Panjang Pantat 

Popliteal (PPO) 56 cm.  
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Lampiran 

 
Lampiran 1. Kuesioner NBM 

 

 
Lampiran 2. Skor RULA 
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ABSTRAK 

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain. Seiring berjalannya 

waktu, kejahatan meningkat dengan pola yang tidak menentu, Kejahatan secara klasik "tidak dapat 

diprediksi". Ini tidak harus acak, tapi juga tidak dilakukan secara konsisten dalam ruang atau waktu, oleh 

karena itu perlu untuk mencegah tindak pidana yang akan terjadi. Data mining adalah teknik yang bisa 

digunakan untuk mencegah kejahatan. Menurut penelitian sebelumnya, teknik data mining memiliki 

berbagai metode yang dapat digunakan untuk memprediksi kejahatan dengan memanfaatkan data yang ada. 

Pada penelitian ini, penulis berusaha untuk menambang data (data mining) laporan tindak kriminal yang 

terjadi di Kabupaten Sleman dari tahun sebelumnya. Data dianalisis menggunakan algoritma decision tree 

yang mana algoritma ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi data pada kelas tertentu, yang kemudian 

pola tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan kejahatan yang akan terjadi. Hasil yang didapat adalah 

ketidaksesuaian antara data laporan kriminal pencurian dan penipuan terhadap rule yang diperoleh 

menggunakan algoritma decision tree pada software Rapidminer yang ditunjukkan oleh akurasi sebesar 

40,00%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebanyak 40,00% dari 50 data testing set terdapat kesesuaian 

prediksi antara data laporan kriminal dengan rule yang diperoleh menggunakan algoritma decision tree. 

Kata kunci: Classification, Clustering, Crime profiling, Data mining, Predict, Decision tree. 

1. Pendahuluan 

Kejahatan seiring berjalannya waktu semakin berkembang dengan cepat, terutama di 

Indonesia. Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar aturan hukum yang merugikan orang 

lain dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Kejahatan adalah masalah sosial-

ekonomi yang mempengaruhi orang-orang di seluruh dunia dan berdampak negatif pada 

kesejahteraan masyarakat. (Pereira dan brandao., 2014). Kemudian kejahatan adalah gangguan 

sosial dan dapat merugikan banyak masyarakat dengan berbagai macam cara (Kaur dan Singh., 

2017). Kejahatan tidak sistematis atau sama sekali acak atau tidak dapat diprediksi secara 

langsung (Yu dkk., 2011). Penelitian tentang penggunaan data mining untuk memprediksi 

kejahatan juga pernah dilakukan oleh Shojaee dkk (2014), Tayal dkk (2014), Zubi dan Mahmud 

(2013) yang memprediksi tingkat kriminalitas dengan tujuan untuk membantu pihak kepolisian 

dalam mencegah tindak kriminal yang akan terjadi, penelitian ini dilakukan karena tingkat 

kriminalitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah tindakan pencegahan yang dapat meminimalisir 

tingkat kejahatan yang akan terjadi. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mencegah 

kejahatan yang akan terjadi adalah teknik data mining dengan cara memprediksi pola dari tindak 

kriminal yang akan terjadi berdasarkan data sebelumnya yang sudah ada. Data mining adalah 

teknik yang memungkinkan untuk memprediksi kejahatan yang akan terjadi secara akurat (Yu 

dkk., 2011). Melakukan penelitian dengan teknik data mining untuk mendeteksi dan memprediksi 

pola kejahatan dapat membantu memecahkan permasalahan kejahatan lebih cepat (Nath., 2006). 

 

 

mailto:bagushindartowibowo@yahoo.com


Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

351 
 

2. Metode 

2.1  Data mining 

Data mining adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dari berbagai sumber, yang 

kemudian dari data-data tersebut diubah menjadi informasi yang sangat berguna menggunakan 

berbagai metode yang sudah ditentukan. Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang 

keilmuan yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, 

dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar 

(Larose., 2014). Secara garis besar, data mining dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori utama, 

yaitu descriptive mining dan predictive (Tan dkk., 2005). Dalam melakukan predictive, 

diperlukan teknik pengolahan data yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian dikumpulkan dan 

diolah, teknik yang paling populer digunakan adalah Data Mining (Liao dkk., 2012). Beberapa 

metode di dalam teknik data mining telah digunakan untuk memprediksi sesuatu pola, dalam hal 

ini adalah memprediksi pola tindak kejahatan. Menurut Liao dkk (2012), data mining adalah 

teknik yang paling populer digunakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000 

hingga tahun 2011. informasi didalam data mining memiliki tipe yang berbeda (Kaur and Singh., 

2017). 

2.2 Klasifikasi 

Klasifikasi data mining adalah penempatan objek-objek ke salah satu dari beberapa kategori 

yang telah ditentukan sebelumnya. Klasifikasi banyak digunakan untuk memprediksi kelas pada 

suatu label tertentu, yaitu dengan mengklasifikasikan data (membangun model) berdasarkan 

training set dan nilai-nilai (label kelas) dalam mengklasifikasikan atribut tertentu dan 

menggunakannya dalam mengklasifikasikan data yang baru (testing set) (Susanto & Sudiyatno, 

2014). 

Data yang digunakan sebagai input adalah 100 data laporan kriminal mengenai delapan 

variabel yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak kejahatan pencurian dan 

penipuan. Dari 100 data laporan kriminal tersebut akan dibagi menjadi dua macam data, yaitu 

training set dan testing set. Banyak penelitian terdahulu yang telah menjelaskan rasio yang 

digunakan dalam menentukan training set dan testing set. Sebanyak 60% dari keseluruhan data 

digunkan untuk data training yang nentinya akan menghasilkan sebuah rule. Sisanya sebanyak 

40% digunakan sebagai data testing (Sulistyowati, 2016). 

 

2.3 Algoritma decision tree 

Menurut Jailani dkk 2015, Decision Tree (pohon keputusan) adalah pohon yang ada dalam 

analisis pemecahan masalah, pemetaan mengenai alternatif-alternatif pemecah masalah yang 

dapat diambil dari masalah. Pohon keputusan juga dapat disebut salah satu algoritma dalam 

klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi. Konsep dari decision tree 

adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan (rule). Decision 

tree sesuai digunakan untuk kasus dengan output berupa nilai diskrit. Manfaat untama dari 

penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk menelaah dan menguraikan proses 

pengambilan keputusan yang kompleks sehingga menjadi lebih simpel dan pengambil keputusan 

lebih mudah dalam interpretasikan solusi dari sebuah masalah. 

Pohon keputusan biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi untuk tujuan pen-

gambilan sebuah keputusan. Pohon keputusan dimulai dengan sebuah root node (titik awal) yang 

digunakan oleh user untuk mengambil tindakan. Berdasarkan node root ini, user memecahkan 

leaf node sesuai dengan algoritma decision tree. Hasil akhir dari penyusunan node root dan leaf 

node tersebut adalah sebuah pohon keputusan dengan setiap cabangnya menunjukkan 

kemungkinan skenario dari keputusan yang diambil serta hasilnya. Konsep pohon keputusan 
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adalah mengubah data menjadi sebuah pohon keputusan (decision tree) dan aturan-aturan 

keputusan (rule) (Susanto & Sudiyatno., 2014). 

 

2.4 Objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau dan mengklasifikasikan atribut atau 

variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas pencurian dan penipuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik klasifikasi data mining dengan metode 

algoritma decision tree. Hasil penelitian yang ingin dicapai adalah rule atau aturan dari kejahatan 

pencurian dan penipuan berdasarkan atribut atau variabel yang ada. Pengolahan data dilakukan 

dengan bantuan software Ms. Excel, SPSS, dan Rapidminer. Pada penelitian pendahuluan ini 

terdapat 100 data laporan kriminal pencurian dan penipuan di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 

yang dijadikan objek dalam penelitian ini. 

2.5   Metode pengumpulan data 

Menurut (Taufik dkk., 2012), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pada 

penelitian pendahuluan ini, data yang diperoleh merupakan data atribut atau variabel yang 

mempengaruhi terjadinya kriminalitas pencurian dan penipuan yaitu hari, musim, waktu, TKP, 

jenis kelamin korban, usia korban, jenis kelamin pelaku, dan usia pelaku. 

 

2.6  Jenis data 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Viarani & Zadry., 2015). Pada penelitian 

pendahuluan ini, data sekunder yang digunakan merupakan 100 data atribut atau variabel dari 

laporan tindak kriminal pencurian dan penipuan yaitu hari, musim, waktu, TKP, jenis kelamin 

korban, usia korban, jenis kelamin pelaku, dan usia pelaku. Data sekunder lain dalam penelitian 

ini adalah data penelitian terdahulu mengenai masalah terkait yaitu teknik klasifikasi data mining, 

metode algoritma decision tree dengan permasalahan terkait kriminalitas. 

 

 

2.7 Alur penelitian 

Gambar 1 menunjukkan gambar diagram alir dari keseluruhan tahap penelitian yang 

dilakukan.
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Gambar 1. Diagram alur penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Tabel 1 menunjukkan 5 data dari 100 data laporan kriminal yang telah dilakukan data 

cleaning. 

Tabel 1. Hasil data cleaning 

D

a

t

a 

Hari Musim Waktu TKP 

Jenis 

kelamin 

korban 

Usia 

korban 

Jenis 

kelamin 

Pelaku 

usia 

pelaku 

Jenis 

kejahatan 

1 weekday Penghujan pagi Pnginapan P Lansia P dewasa Pencurian 

2 weekday Penghujan siang Pnginapan P Dewasa L dewasa Pencurian 

3 weekday Penghujan pagi kantor L Manula L dewasa Pencurian 

4 weekend Penghujan Siang toko L Dewasa L remaja Pencurian 

5 weekend Penghujan siang rumah L Dewasa L dewasa Pencurian 

 

Data yang telah dibersihkan dan diseleksi selanjutnya dilakukan transformasi data. Proses 

data transformasi adalah proses untuk mengubah data menjadi format yang sesuai dalam proses 

pengolahan data mining. Setelah itu sebelum dilakukannya pengolahan data untuk memperoleh 

Mulai

1. Data laporan kriminal 

Polres Sleman

1. Jenis kejahatan, 2. Waktu kejadian, 3. Musim, 4. Usia 

korban, 5. Lokasi kejadian, 6. Pekerjaan korban, 7. Tempat 

tinggal korban, 8. Pekerjaan pelaku, 9. Tempat tinggal pelaku, 

10. Usia pelaku, 11. Kerugian, 12. Jumlah pelaku, dll

Melakukan preprocessing data

1. Data Cleaning

2. Transformasi data

Pembentukan rule pada decision tree

Rule yang dihasilkan akan mendiskripsikan hasil 

kombinasi-kombinasi antar variabel

Perhitungan akurasi

Nilai akurasi digunakan untuk mengetahui perbedaan data 

laporan yang ada terhadap hasil yang didapat

Menganalisis 

Hasil

Kesimpulan 

dan Saran

Selesai
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rule pada decision tree,  peneliti perlu membagi data menjadi dua bagian, yaitu training set dan 

testing set. Rasio pembagian antara training set dan testing set dilakukan berdasarkan aturan-

aturan yang umum atau berdasarkan penelitian sebelumnya. Sulistyowati, 2016 menjelaskan 

sebanyak 60% dari keseluruhan data digunkan untuk data training yang nantinya akan 

menghasilkan sebuah rule. Sisanya sebanyak 40% digunakan sebagai data testing. Tabel 2 

menunjukkan aturan transformasi dan tabel 3 menunjukkan hasil data transformasi. 

Tabel 2. Aturan transformasi 

Atribut/variabel Kode Penjelasan 

Hari 1 dan 2 Weekday dan weekend 

Musim 1 dan 2 Penghujan dan kemarau 

Waktu 1,2,3,4,5 Pagi,siang,sore,malam,dini hari 

TKP 1,2,3,4,5 Rumah,kantor,toko,penginapan,umum 

Jenis kelamin korban 1 dan 2 L dan P 

Usia korban 1,2,3,4 Remaja,dewasa,lansia,manula 

Jenis kelamin pelaku 1 dan 2 L dan P 

Usia pelaku 1,2,3,4 Remaja,dewasa,lansia,manula 

 

 

Tabel 3. Hasil data transformasi 

Data Hari Musim Waktu TKP 
Jenis kelamin 

korban 

Usia 

korban 

Jenis kelamin 

Pelaku 

usia 

pelaku 

Jenis 

kejahatan 

1 1 1 1 4 2 3 2 2 Pencurian 

2 1 1 2 4 2 2 1 2 Pencurian 

3 1 1 1 2 1 4 1 2 Pencurian 

4 2 1 2 3 1 2 1 1 Pencurian 

5 2 1 2 1 1 2 1 2 Pencurian 

 

Bentuk uji hipotesis dari setiap variabel adalah Ho = Semua proporsi setiap variabel terhadap 

jenis kejahatan adalah tidak terdapat pengaruh variabel terhadap jenis kejahatan. Ha = Tidak 

semua proporsi setiap variabel terhadap jenis kejahatan adalah tidak sama atau terdapat pengaruh 

variabel terhadap jenis kejahatan pencurian dan penipuan. 

Hasil dan analisis Uji Independensi (Chisquare) menggunakan software SPSS, jika setiap 

variabel menunjukan nilai sig = < 0,05, maka Ho ditolak. Pada kasus penelitian ini variabel hari, 

TKP, usia korban, dan usia pelaku menunjukkan nilai sig > 0,05, sehingga variabel-variabel 

tersebut dianggap tidak terdapat pengaruh terhadap jenis kejahatan pencurian dan penipuan. 

Kemudian variabel tersisa yang terdapat pengaruh, digunakan untuk melakukan analisis 

klasifikasi menggunakan algoritma decision tree pada software rapidminer. 

Berdasarkan analisis klasifikasi menggunakan algoritma decision tree pada Rapidminer 

diperoleh decision tree sebagai berikut: 
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Gambar 2. Hasil decision tree  

Rule yang terbentuk dari analisis klasifikasi pada permasalahan awal untuk profiling kejahatan 

pencurian atau penipuan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut: 

IF Tempat Kejadian Perkara = di Kantor dan 

|   Musim = Kemarau: THEN terjadi Penipuan {Pencurian=0, Penipuan=7} 

|   Musim = Penghujan dan 

|   |   Jenis kelamin korban = Laki-laki: THEN terjadi Pencurian {Pencurian=1, Penipuan=1} 

|   |   Jenis kelamin korban = Perempuan: THEN terjadi Penipuan {Pencurian=0, Penipuan=2} 

IF Tempat Kejadian Perkara = di Penginapan: THEN terjadi Pencurian {Pencurian=5, 

Penipuan=0} 

IF Tempat Kejadian Perkara = di Rumah dan 

|   Musim = Kemarau: THEN terjadi Penipuan {Pencurian=0, Penipuan=10} 

|   Musim = Penghujan dan 

|   |   Jenis kelamin Pelaku = Laki-laki: THEN terjadi Pencurian {Pencurian=3, Penipuan=3} 

|   |   Jenis kelamin Pelaku = Perempuan: THEN terjadi Penipuan {Pencurian=0, Penipuan=3} 

IF Tempat Kejadian Perkara = di Toko: THEN terjadi Pencurian {Pencurian=1, Penipuan=1} 

IF Tempat Kejadian Perkara = di tempat umum dan  

|   Musim = Kemarau: THEN terjadi Penipuan {Pencurian=1, Penipuan=3} 

|   Musim = Penghujan: THEN terjadi Pencurian {Pencurian=8, Penipuan=1} 

Tabel 4. Performansi data 
 True penipuan True pencurian Class precision 

Prediksi penipuan 4 29 12,12% 

Prediksi pencurian 1 16 94,12% 

Class recall 80.00% 35.56%  

Accuracy: 40.00% 

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa ketidaksesuaian antara data laporan kriminal 

pencurian dan penipuan terhadap rule yang diperoleh menggunakan algoritma decision tree pada 

software Rapidminer yang ditunjukkan oleh akurasi sebesar 40,00%. Nilai ini menunjukkan 



Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

356 
 

bahwa sebanyak 40,00% dari 50 data testing set terdapat kesesuaian prediksi antara data laporan 

kriminal dengan rule yang diperoleh menggunakan algoritma decision tree.  

Class prediction untuk prediksi penipuan sebesar 12,12% menunjukkan prediksi klasifikasi 

yang diperoleh dari perhitungan klasifikasi algoritma decision tree ini, kemudian ternyata sistem 

dapat melakukan pemanggilan ulang klasifikasi (class recall) untuk prediksi penipuan sebesar 

80,00%. Class prediction untuk prediksi pencurian adalah sebesar 94,12% menunjukkan prediksi 

klasifikasi yang diperoleh dari perhitungan klasifikasi algoritma decision tree ini, kemudian 

ternyata sistem dapat melakukan pemanggilan ulang klasifikasi (class recall) untuk pencurian 

sebesar 35,56%. 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapat kesimpulan bahwa metode 

decision tree dapat menemukan pola kejahatan yang dapat dijadikan informasi berguna bagi pihak 

kepolisian dan masyarakat luas. Rule yang dihasilkan dapat menjadi informasi baru yang berguna 

dalam profiling kejahatan di Kabupaten Sleman. Penggunaan software rapidminer dapat 

menyajikan data berupa tree dan tingkat keakurasian kesesuaian antara data laporan dengan rule 

yang didapat menggunakan algoritma decision tree. 

Setelah didapatkan hasil rule seperti di atas, diharapkan bisa dijadikan dasar untuk pihak 

kepolisian dalam usaha mencegah terjadinya tindak kriminal yang akan terjadi, selain itu hasil 

awal ini juga dapat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan tingkat kewaspadaan 
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ABSTRAK 

Seiring dengan tingginya persaingan bisnis di tengah arus globalisasi membuat Industri Kecil Menengah 

(IKM) harus menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan nilai jual IKM. Penelitian ini dilakukan 

untuk membantu pemerintah daerah yang ingin melakukan intervensi terhadap pertumbuhan IKM agar 

tercapai IKM naik kelas dengan mengadopsi model penilaian pertumbuhan IKM. Pada penerapannya 

terdapat beberapa elemen didalam model acuan yang tidak dapat diterapkan karena model sebelumnya di 

adopsi untuk perusahaan kecil di luar negeri, Sehingga perlu menggantinya dengan menambahkan 

pertimbangan usulan dari konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu. Dalam penerapannya, model ini di uji 

coba dengan menggunakan uji normalitas sehingga diketahui apakah berdistriusi normal dan didapatkan 

hasil indikator sebanyak 34 berdistribusi normal. Dari hasil penelitian ini didapatkan instrumen penilaian 

pertumbuhan IKM yang akan digunakan Pemerintah daerah sebagai alat bantu untuk membantu 

permasalahan yang terjadi pada IKM.  

Kata kunci : IKM, Model, Uji Normalitas, Surakarta 

 

1. Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi dan peran yang strategis 

dalam mempercepat perubahan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

(Setyobudi, 2007). Salah satu sektor UMKM yang memiliki kontribusi penting dalam 

perekonomian Indonesia adalah Industri kecil menengah (IKM).  

Pemberdayaan IKM dimana tingginya persaingan membuat IKM harus dapat mengadapi 

tantangan global, seperti meningkatkan inovasi dalam produk dan jasa, mengembangkan sumber 

daya manusia dan  teknologi, dan memperluas area pemasaran. IKM juga menghadapi banyak 

sekali permasalahan bahwa IKM di Indonesia secara kualitas sulit berkembang di pasar. 

Permasalahan IKM meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari: modal kerja 

yang terbatas, rendahnya sumber daya manusia seperti pendidikan pengusaha yang masih rendah, 

keterampilan dan keahlian yang masih rendah, minimnya informasi, prospek usaha yang  kurang 

terrencana, kurangnya motivasi pada pengusaha dan penguasaan ilmu pengetahuan serta 

teknologi yang masih minim. 

Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) ingin 

melakukan intervensi terhadap pertumbuhan IKM agar meningkatnya daya saing pada IKM 

sehingga IKM dapat naik kelas, namun dilakukan dalam pelaksanaannya terdapat tahapan-

tahapan pertumbuhan setiap IKM yang berbeda-beda membuat sulitnya pemerintah daerah untuk 

memberikan kebijakan bantuan kepada IKM. Kebijakan tersebut akan dijabarkan menjadi 

kebijakan-kebijakan bidang, dimana kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-

2019 diarahkan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga dapat tumbuh 

menjadi IKM yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung 

kemandirian perekonomian nasional. Dan setelah ini arah kebijakan tersebut akan kita laksanakan 

melalui lima strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2. 
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Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3. Peningkatan nilai tambah 

produk dan jangkauan pemasaran, 4. Penguatan kelembagaan usaha, 5. Kemudahaan dan 

perlindungan usaha. 

Penelitian ini menggunakan model Ferreira dkk, 2013 yang telah merangkum berbagai 

penelitian mengenai pertumbuhan IKM seperti: Miller dan Friesen, 1983; Davidsson, 1989; 

Lumpkin dan Dess, 1996;  dan Zahra, 1991. Model ini dicoba untuk diterapkan pada pemerintah 

kota Surakarta untuk melihat tahapan pertumbuhan IKM yang ada di Kota Surakarta. 

 

2. Metode 

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yaitu identifikasi awal, pengumpulan dan 

pengolahan data, kemudian analisis dan kesimpulan. Tahap identifikasi awal diawali dengan studi 

pendahuluan dan studi literatur dilanjutkan dengan identifikasi masalah, penentuan latar 

belakang, perumusan masalah, serta penentuan tujuan penelitian. Identifikasi masalah dilalui 

dengan mengidentifikasi keadaan beberapa IKM yang dijadikan objek dalam penelitian sehingga 

didapatkan gambaran masalah, menghasilkan temuan bahwa untuk menjalankan bisnisnya, 

Industri Kecil Menengah (IKM) yang diteliti memerlukan adanya suatu tahapan penilaian yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya rumusan 

masalah yang ditetapkan pada penelitian ini adalah bagaimana menilai pertumbuhan IKM dengan 

mempertimbangkan faktor EO, motivasi, siklus hidup perusahaan, sumber daya perusahaan dan 

lingkungan perusahan dalam meningkatkan daya saing IKM kepada pemerintah daerah di kota 

Surakarta. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah Pengamatan dilakukan pada IKM yang 

berada di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Dan asumsi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah data yang digunakan tahun 2017 tidak mengalami perubahan selama proses pengolahan 

data dan analisis. 

Pada tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 

diawali dengan melakukan pengembangan model penilaian tahapan IKM, identifikasi variabel 

dan konfirmasi, pendefinisian operasional model, pembuatan instrumen penilaian (kuesioner), 

penilaian kuesioner, pengujian alat ukur. Data yang digunakan untuk pengujian alat ukur adalah 

data primer dan data dummy. Pemilihan model acuan dengan melakukan studi pustaka yang 

relevan dan jurnal utama yang membahas penilaian tahapan IKM. Adopsi model penilaian 

pertumbuhan IKM yang meliputi penentuan model acuan dan uraian dimensi, elemen, dan 

indikator yang digunakan dalam penilaian IKM. Model acuan juga disesuaikan dengan keadaan 

atau kondisi lapangan yang berada pada IKM di Kota Surakarta. Kemudian dilakukan 

pendefinisian operasional variabel dengan memberikan uraian secara lebih detail tentang masing-

masing elemen dan konfirmasi kepada pelaku dan konsultan IKM pada Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (PLUT), serta dilakukan FGD dengan beberapa konsultan untuk mengkaji ulang model 

orientasi kewirausahaan IKM dan instrumen penilaian yang sudah dirancang. Setelah 

mendapatkan validasi dari konsultan IKM dilakukan perancangan lembar instrumen penilaian 

berupa kuesioner yang akan diberikan kepada responden pemilik IKM. Setelah itu uji coba alat 

ukur penilaian pertumbuhan IKM menggunakan distribusi normal. 

Tahap terakhir adalah analisis dan interpretasi hasil berdasarkan pengumpulan dan pengolahan 

data. Analisis menjelaskan mengenai adopsi model orientasi kewirausahaan dengan elemen lain 

yang berpengaruh terhadap kinerja IKM dan usulan kebijakan pemerintah dalam 

mengembangkan IKM. Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan berdasarkan tujuan dari 

penelitian dan saran yang diberikan. 

Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti 

atau mendekati distribusi normal atau tidak dan dapat digunakan untuk statistik parametrik 

Apabila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat 
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analisis. Sebagai gantinya, akan digunakan teknik statistik lain yang tidak harus berasumsi bahwa 

data tersebut berdistribusi normal. 

Menurut Setiawan (2003), perhitungan uji normalitas dapat dilakukan seperti berikut. 

Langkah-langkah menghitung uji normalitas Kolmogoerov-Smirnov:  

• Mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar.  

• Dari data tersebut dicari skor Z masing-masing. Dengan rumus:  

Zi= Xi –Mean / standar deviasi  

• Dari skor Z tersebut dan dengan menggunakan daftar distribusi normal, dihitung peluang 

F(Zi).  

• Kemudian dihitung proporsi Z1, Z2, Z3…dst. Yang lebih kecil atau sama dengan Zi. 

Kemudian dibagi jumlah sampel  

• Hitung selisih (K-S) = F(Zi) –S(Zi). Tentukan harga absolutnya.  

• Harga yang paling besar adalah K-S hitung yang dicari  

• K-S hitung tersebut dibandingkan dengan K-S tabel pada tabel “nilai Kolmogorov-

Smirnov (K-S)”  

• Jika K-S hitung < K-S tabel, maka data berdistribusi normal. 

Skala Likert 

Penggunaan skala Likert dapat mengukur variabel sehingga mampu ditentukan variabel 

indikator untuk dijadikan titik tolak dalam penyusunan instrument berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Pada skala Likert, range jawaban yang digunakan adalah mulai dari negatif sampai 

positif, yaitu Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), dan Sangat 

Tidak Penting (STP). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Model Acuan 

Pemilihan model acuan dilakukan dengan studi pustaka yang relevan dan menggunakan 

jurnal yaitu Ferreira et al (2013) yang membahas penilaian tahapan IKM untuk melihat 

kelengkapan dimensi, elemen, dan indikator. 

Uraian Dimensi, Elemen, dan Indikator 

Pengembangan model acuan dilakukan dengan menambahkan elemen dan indikator yang 

belum tercantum dalam model acuan namun tercantum pada jurnal yang lainnya. Pengembangan 

model acuan dilakukan dengan menambahkan elemen dan indikator yang belum tercantum dalam 

model acuan namun tercantum pada jurnal yang lainnya dan elemen dan indikator. 

Konfirmasi Model Penilaian Pertumbuhan IKM 

Pada subbab ini dilakukan konfirmasi model penilaian tahapan IKM dengan melaksanakan 

Focus Group Discussion (FGD) dengan pihak PLUT dan telah di konfirmasi bahwa model 

penilaian tahapan telah sesuai dengan kondisi lapangan ada IKM di Kota Surakarta. Didapatkan 

hasil dengan dimensi sebagai berikut, yaitu: motivasi pengusaha IKM, Entrepreneur Orientation, 

tahapan perusahaan, sumber daya perusahaan, lingkungan, output kinerja IKM. Model pada 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 

Penyusunan Instrumen Penilaian 

Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, disusun instrumen penilaian berupa kuesioner. 

Uji Coba Alat Ukur Penilaian Pertumbuhan IKM  

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan- pernyataan dalam bentuk skala 

likert untuk masing-masing indikator. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan 

entrepreneur orientation, tahapan perusahaan, motivasi, sumber daya perusahaan, lingkungan, 

pertumbuhan perusahaan dimana dalam kuesioner tersebut terdapat 34 pernyataan dan responden 

diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka dengan menggunakan skala 

likert. 
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Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S) satu sampel ditemukan semua variabel berdistribusi 

normal. 

 
Gambar 1. Model Pada Penelitian ini. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

 
 

 

Dimensi Elemen Indikator
Asymp.sig 

(2-tailed)
α=5% Keterangan

Inovasi Pengembangan pada 

produk, layanan atau 

proses yang unik dan baru.

,499 Lebih besar Berdistribusi normal

Mengambil 

resiko

Investasi dan tindakan yang 

beresiko dan kemungkinan 

gagal

,386 Lebih besar Berdistribusi normal

Proaktif Ketekunan dan kreatifitas 

untuk mengatasi 

hambatan/rintangan, sampai 

konsep pembaruan 

diterapkan

,089 Lebih besar Berdistribusi normal

Agresif 

berkompetisi

Menanggapi persaingan, 

tren dan persyaratan yang 

sudah ada di pasar.

,421 Lebih besar Berdistribusi normal

Siklus hidup Identifikasi tahapan dari 

perusahaan 
,676 Lebih besar Berdistribusi normal

Kontekstual Umur perusahaan ,436 Lebih besar Berdistribusi normal

Struktural Struktur organisasi ,134 Lebih besar Berdistribusi normal

Kreatif ,554 Lebih besar Berdistribusi normal

Keuntungan pribadi ,093 Lebih besar Berdistribusi normal

Stabilitas ,545 Lebih besar Berdistribusi normal

Kekuatan ,156 Lebih besar Berdistribusi normal

Pertumbuhan penjualan ,415 Lebih besar Berdistribusi normal

Pertumbuhan ketenaga 

kerjaan
,762 Lebih besar Berdistribusi normal

Fungsi 

perusahaan

Perencanaan pemasaran, 

produksi, strategi 

pengembangan bisnis, 

melakukan kontak dengan 

klien

,367 Lebih besar Berdistribusi normal

Penghargaan Penghargaan dari luar 

perusahaan
,545 Lebih besar Berdistribusi normal

Orientasi 

Pengusaha

Tahapan 

Perusahaan

Motivasi

Objektivitas 

perusahaan

Objektivitas 

perusahaan
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Tabel 1. Hasil Uji Normalitas (lanjutan) 

 
 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilakukan pengelompokkan yang mengacu pada 

kriteria pengkategorisasian yang didasarkan pada asumsi bahwa skor subjek penelitian 

terdistribusi secara normal (Azwar, 2006). 

Rentang minimum dan maksimumnya adalah 34 x 1 sampai dengan 34 x 4, yaitu 34 – 136 

dengan jarak sebaran 136 – 34 = 102. Dengan demikian setiap satuan deviasi standarnya bernilai 

s = 102 : 6 = 17, sedangkan mean teoritisnya adalah m = (34+136)/2 = 85. 

Digolongkan dalam 3 kategori diagnosis, maka keenam satuan deviasi standar itu dapat 

dibagi dalam 3 bagian menjadi ( x ≤ m-1.5s), (m-1.5s < x > m+1.5s), dan (x > m+1.5s), sehingga 

didapat kategori: 

 

 

 
 

Elemen Indikator
Asymp.sig 

(2-tailed)
α=5% Keterangan

Pendidikan pemilik/ 

manajer
,499 Lebih besar Berdistribusi normal

Kewarganegaraan ,489 Lebih besar Berdistribusi normal

Gender pengusaha ,388 Lebih besar Berdistribusi normal

Umur pengusaha ,362 Lebih besar Berdistribusi normal

Pengalaman ,482 Lebih besar Berdistribusi normal

Ukuran manajemen ,306 Lebih besar Berdistribusi normal

Ukuran perusahaan 

dibandingkan pesaing
,762 Lebih besar Berdistribusi normal

Tenaga kerja dengan 

pendidikan tinggi
,357 Lebih besar Berdistribusi normal

Karyawan yang terlibat 

dalam pengambilan 

keputusan

,134 Lebih besar Berdistribusi normal

Konsultan profesional ,203 Lebih besar Berdistribusi normal

Konsultan operasional ,229 Lebih besar Berdistribusi normal

Hubungan dengan 

perusahaan lain
,405 Lebih besar Berdistribusi normal

Dinamisme Tingkat perubahan dan 

diprediksi 
,587 Lebih besar Berdistribusi normal

Heterogenitas Mempertimbangkan 

perbedaan
,082 Lebih besar Berdistribusi normal

Permusuhan Menyatakan dari harga, 

dari produk, dari kompetisi 

teknologi, atau dari tren 

yang tidak menguntungkan

,762 Lebih besar Berdistribusi normal

Pertumbuhan 

karyawan

Penambahan karyawan 

dalam 3 tahun terakhir
,364 Lebih besar Berdistribusi normal

Pertumbuhan 

penjualan

Pendapatan perusahaan 
,676 Lebih besar Berdistribusi normal

Pertumbuhan 

penjualan 

dibandingkan 

pesaing

Perusahaan mengalami 

peningkatan penjualan bila 

dibandingkan perusahaan 

pesain

,405 Lebih besar Berdistribusi normal

Kinerja Pertumbuhan omzet ,616 Lebih besar Berdistribusi normal

Karakteristik 

pengusaha

Sumber daya 

perusahaan

Jaringan
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Tabel 2. Kategorisasi alat ukur penilaian pertumbuhan 

Kriteria Kategori Hasil 

X ≥ (Mean + 1.5s) Tinggi X ≥ 111 

(Mean – 1.5s) ≤ X < (Mean + 

1.5s) 
Sedang 60 ≤ X < 111 

X < (Mean – 1.5s) Rendah X < 60 

 

4. Simpulan  

Terdapat lima dimensi untuk penilaian pertumbuhan IKM yaitu dimensi entrepreneur 

orientation, motivasi pengusaha, tahapan perusahaan, sumber daya perusahaan dan lingkungan 

perusahaan, dimana dimensi  entrepreneur orientation terdapat empat elemen yaitu inovasi, 

proaktif, mengambil resiko dan agresifitas kompetitif, dimensi motivasi terdapat dua elemen yaitu 

motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, dimensi tahapan perusahaan terdapat dua elemen yaitu 

kontekstual dan struktur, dimensi sumber daya perusahaan terdapat empat elemen yaitu 

karakteristik pengusaha, sumber daya internal, hubungan dengan pemasok dan hubungan dengan 

perlanggan, dimen lingkungan perusahaan terdapat tiga elemen yaitu peranan KUBE, peranan 

pemerintah dan pengaruh lingkungan. 

Model yang dikembangkan dapat digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Surakarta untuk menentukan intervensi kebijakan berdasarkan penilaian pertumbuhan IKM 

dengan mengalikan bobot indikator dengan skor penilaian terhadap IKM yang dinilai pada 

instrumen penilaian pertumbuhan IKM sehingga didapatkan skor untuk mengetahui pertumbuhan 

IKM. Alternatif solusi yang diusulkan berdasarkan permasalahan yang terjadi pada masing-

masing elemen pertumbuhan IKM. Peran yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

pertumbuhan IKM yang memiliki skor terendah di suatu elemen dan memfasilitasi kegiatan atau 

memberikan bantuan yang dapat meningkatkan kinerja IKM agar tercipta IKM naik kelas. 
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ABSTRAK  

Tingginya proporsi mahasiswa terlambat lulus, munculnya mahasiswa yang mengalami Drop Out 

serta adanya fakta bahwa tidak semua alumni menggunakan ijazah S2 dalam mencari pekerjaan, 

menimbulkan keingintahuan prodi terhadap pola kelulusan mahasiswa terkait masa studi, performansi dan 

pekerjaan setelah lulus dari prodi S2 Teknik Industri UGM. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

mengenai bagaimana cara mengklasifikasikan data yang dimiliki oleh prodi dan hasil tracer study untuk 

mendapatkan pola kelulusan mahasiswa sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan prodi. Penelitian 

ini merupakan kajian awal dimana atribut dan data yang digunakan masih bersifat sementara, sehingga 

aturan transformasi yang dihasilkan pada penelitian ini kedepannya masih dapat berubah. Selain aturan 

transformasi, penelitian ini juga menghasilkan desain untuk penelitian selanjutnya yaitu menetapkan tujuan 

Educational Data Mining kasus ini sebagai student modelling yang akan dicapai dengan cara profiling 

menggunakan metode Decision Tree dengan algoritma ID3 dan C4.5. Selanjutnya kedua algoritma tersebut 

akan dibandingkan untuk menentukan pola terbaik. Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk dapat 

merealisasikan tujuan penelitian kasus ini. 

 

Kata Kunci: C4.5 algorithm, decision tree, ID3 algorithm, profiling,  

 

1. Pendahuluan 

Salah satu aspek penting untuk mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan program studi 

di perguruan tinggi adalah mahasiswa (Ridwan et al., 2013). Mahasiswa merupakan peserta didik 

pada jenjang pendidikan perguruan tinggi yang haknya diatur dalam Undang-Undang no. 20 

tahun 2003 Bab V tentang Peserta Didik. 

Demi kelancaran proses akademik, perguruan tinggi pasti memiliki data mahasiswa yang 

tersimpan dalam sistem informasi. Data tersebut terdiri dari data registrasi mahasiswa, data 

akademis mahasiswa setiap semesternya hingga data kelulusan mahasiswa. Setelah mahasiswa 

lulus data-data tersebut cenderung tidak digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, data-data 

ini perlu dimanfaatkan untuk dapat menggali informasi sedalam-dalamnya. Namun, tidak mudah 

untuk membuat prediksi dengan cara memanfaatkan berbagai data mentah yang dimiliki oleh 

institusi, sehingga diperlukan teknik Educational Data Mining untuk membantu mengubah data 

mentah dari sistem menjadi sebuah informasi yang berpotensi memiliki dampak positif terhadap 

dunia pendidikan (Kaur et al., 2015). 

Setiap institusi pendidikan pasti ingin berkontribusi untuk memajukan dunia pendidikan. 

Salah satunya adalah Program Studi S2 Teknik Industri, Departemen Teknik Mesin & Industri 

Universitas Gadjah Mada. Di awal berdirinya prodi tahun 2008, mahasiswa cenderung mengalami 

keterlambatan waktu kelulusan. Waktu kelulusan untuk jenjang S2 ini normalnya adalah 4 

semester, namun tidak sedikit mahasiswa menempuh pendidikan dengan keterlambatan lulus 

lebih dari 4 semester. Demi meningkatkan kualitasnya, prodi mengeluarkan kebijakan bahwa 

batas maksimum kelulusan adalah 8 semester. Sejak itu tingkat keterlambatan kelulusan dapat 

berkurang, namun mulai terdapat mahasiswa yang harus Drop Out karena tidak dapat 

menyelesaikan masa studinya sesuai ketentuan yang berlaku. Sekitar 64% mahasiswa yang masuk 

pada tahun 2008-2015 mengalami keterlambatan lulus dengan proporsi 52% terlambat dibawah 

4 semester sedangkan 12% mengalami keterlambatan mulai dari 4 semester ke atas. Sisanya 
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sebanyak masing-masing 5% untuk mahasiswa Drop Out akibat tidak dapat menyelesaikan studi 

sesuai waktu yang ditetapkan dan mahasiswa yang keluar sebelum masa studi berakhir. 

Tingginya proporsi mahasiswa yang mengalami keterlambatan lulus, hingga munculnya 

mahasiswa yang mengalami Drop Out ini, mendorong penelitian untuk mengetahui pola 

kelulusan mahasiswa terkait masa studi dan performansi mahasiswa sebagai bahan evaluasi. 

Selain itu adanya fakta bahwa tidak semua alumni menggunakan ijazah S2 dalam mencari 

pekerjaan juga menimbulkan keingintahuan prodi terhadap pola kelulusan mahasiswa terkait 

pekerjaan setelah mahasiswa lulus dari prodi S2 Teknik Industri UGM.  

Penggunaan Educational Data Mining memiliki berbagai macam tujuan. Beberapa 

penelitian menggunakan EDM untuk memprediksi pola akademis dengan meninjau ketepatan 

masa studi peserta didik dalam menempuh pendidikannya seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Abu-oda & El-halees (2015), Kusumawati et al (2015), Saefulloh & Moedjiono (2013), Jaman 

(2013), Ameri et al (2016), Ojha et al (2017), Aulck et al (2016). Selain itu terdapat penelitian 

dengan tujuan memprediksi pola akademis dengan meninjau performansi peserta didik seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmed & Elaraby (2014), Asif et al (2017), Ridwan et al (2013), 

Wanli et al (2014), Thakur et al (2014). Dan ada pula penelitian yang bertujuan untuk 

memprediksi pola akademis peserta didik dengan meninjau performansi peserta didik terhadap 

eksperimen atau skenario yang diberikan seperti penelitian yang dilakukan Márquez-Vera et al 

(2016) yaitu penelitian untuk memprediksi pola akademis dengan cara melakukan 3 kali 

eksperimen. Serta penelitian yang dilakukan oleh Zacharis (2016) untuk memprediksi 

performansi peserta didik menggunakan skenario blended learning. 

Berdasarkan uraian di atas, kedepannya penelitian ini bertujuan untuk memprofilkan data 

yang dimiliki oleh prodi dan data hasil tracer study untuk mendapatkan pola kelulusan mahasiswa 

sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan Program Studi S2 Teknik Industri Universitas 

Gadjah Mada. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Decision Tree dengan menggunakan 2 

algoritma yaitu ID3 dan C4.5. Metode Decision Tree merupakan metode klasifikasi sederhana 

yang efektif dalam memprediksi dan menjelaskan hubungan antar atribut dan nilai target. 

Decision Tree berbeda dengan metode lain yang lebih fokus terhadap hasil akhir prediksi tanpa 

mengetahui hubungan antar atribut/ pola yang terjadi dalam prosesnya. Sehingga metode 

Decision Tree tepat digunakan untuk memprofilkan kelulusan mahasiswa. Seiring berjalannya 

waktu, metode Decision Tree memiliki berbagai macam algoritma. Algoritma ID3 dan C4.5 

merupakan algoritma yang sering digunakan dalam kasus EDM. Menurut pengertiannya, 

algoritma C4.5 adalah pengembangan dari algoritma ID3 dimana algoritma C4.5 ini memiliki 

keunggulan yaitu lebih robust terhadap noise. Oleh karena itu algoritma C4.5 biasanya 

menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan algoritma ID3. Namun tidak 

semua penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang serupa. Penelitian Pal (2013) menyimpulkan 

bahwa algoritma ID3 memiliki keakurasian lebih tinggi dibandingkan algoritma C4.5. Oleh 

karena itu, disamping tujuan utama penelitian yaitu untuk memprofilkan kelulusan mahasiswa, 

penelitian ini juga ingin membandingkan pola yang dihasilkan oleh kedua algoritma populer 

tersebut serta mencari tahu algoritma mana yang memiliki keakurasian lebih tinggi untuk kasus 

kelulusan mahasiswa S2 Teknik Industri UGM ini. 

Secara garis besar, hubungan antara input, proses dan output penelitian ini ditunjukkan pada 

Gambar 1. berikut: 
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Decision Tree

(Algoritma ID3, Algoritma C4.5)
Data

Atribut Input

Pola Kelulusan 

Mahasiswa

Atribut Output dari:

1. Masa Studi 

2. Performansi

3. Pekerjaan Setelah Lulus  

Gambar 1. Garis Besar Penelitian 

Sedangkan untuk detail tahap penelitian ini digambarkan dengan jelas menggunakan 

diagram alir pada Gambar 2. berikut: 

Mulai

Melakukan Studi Literatur:

Studi tentang sumber data, objek, metode, 

tujuan, serta hasil penelitian tentang 

Educational Data Mining terdahulu

Mengumpulkan Data

Data Administratif Mahasiswa S2 Teknik 

Industri tahun 2008-2017 dan data Tracer 

Study

Melakukan Pra-pengolahan Data

Memilih atribut yang relevan dan 

melakukan transformasi data

Data 

Pelatihan

Melakukan Pengolahan Data

Melakukan klasifikasi dengan menggunakan 

metode Decision Tree (Algoritma ID3 dan 

Algoritma C4.5) untuk mendapatkan pola 

kelulusan mahasiswa

Mengevaluasi Pola 

Melakukan evaluasi terhadap pola-pola 

yang terbentuk untuk mendapatkan pola 

yang memiliki keakurasian lebih tinggi

Data 

Validasi

Selesai

Kesimpulan dan saran

Melakukan Analisis dan Pembahasan 

Pola Terbaik

 

Gambar 2. Diagram Alir Tahap Penelitian 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengambilan data, yaitu data 

administratif mahasiswa S2 Teknik Industri tahun 2008-2017. Namun jika hanya menggunakan 

data-data yang tersedia tidak akan ada bedanya dengan penelitian-penelitian yang sudah banyak 

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan karena bersifat Deep Mining, dimana 

tidak hanya menggunakan data-data yang sudah tersedia namun dituntut sekreatif mungkin dalam 

mendapatkan data-data diluar database, misalnya dengan Tracer study yaitu melakukan pelacakan 

jejak alumni baik menggunakan kuesioner, social media, search engine, ristek dikti dan lain 

sebagainya. Selain itu output dari penelitian ini adalah multi output, tidak seperti penelitian 

sebelumnya yang biasanya hanya 1 output saja (ketepatan masa studi atau performansi).  

Setelah data-data didapatkan perlu dilakukan seleksi dan juga transformasi data. Seleksi data 

dilakukan agar lebih efisien pada saat melakukan proses klasifikasi, sedangkan transformasi data 

dilakukan untuk mengubah bentuk data menjadi lebih sesuai dan dapat diolah. Namun pada kajian 

awal ini belum semua data didapatkan oleh karena itu tahap seleksi data belum dapat dilakukan. 

Jika diasumsikan semua data perlu dimasukkan ke dalam proses mining, maka data tersebut perlu 

ditransformasikan. Tabel 1 berikut menjelaskan aturan transformasi dari data-data sementara 

yang sudah didapatkan. 

 

Tabel 1. Aturan Transformasi 

Atribut Keterangan 

Jenis Kelamin 1= Perempuan 

2= Laki-Laki 

Tahun Masuk 1= Ganjil 

2= Genap 

Semester 1= Ganjil 

2= Genap 

Tempat Lahir 1= Yogyakarta 

2= Jawa Tengah  

3= Jawa Barat 

4= Jawa Timur 

5= Kalimantan 

6= Sulawesi  

7= Sumatra 

8= Riau  

9= Maluku 

Umur masuk S2 1= < 25 

2= 25-30 

3= > 30 

Biaya 1= Biaya Sendiri 

2= Beasiswa/ BPPS 

Suku (dilihat dari nama) 1= Jawa (Nama yang tidak memiliki marga) 

2= Batak (Nama yang memiliki marga Batak) 

3= Timur (Nama yang memiliki marga Timur) 

Minat Studi 1= Teknik Produksi 

2= OR 

3= Ergonomi 

4= Manufaktur 

SKS 1= < 46 SKS 

2= >=46 SKS 
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Atribut Keterangan 

Dosen Pembimbing Masing-masing Dosen S2 TI UGM yang sudah 

pernah membingmbing tesis. 

Pernah mengalami 

perubahan tesis 

1= ya 

2= tidak 

Minat Tesis 1= Teknik Produksi 

2= OR 

3= Ergonomi 

4= Manufaktur 

Topik Tesis 1  = Desain Intrumen  

2  = Aplikasi Ergonomi 

3  = Pengambilan Keputusan 

4  = Penjadwalan 

5  = Desai Proses Manufaktur 

6  = Analisis Pengaruh 

7  = Analisis Kesuksesan produk 

8  = Keandalan Manusia 

9  = Pengembangan Produk 

10= Supply Chain 

11= Desain Alat Bantu Manufaktur 

12= Manajemen Proyek 

Keterbaruan Tesis 1= Metode 

2= Kasus 

3= Metode dan Kasus 

IPK 1= >3.75 

2= 3.5 – 3.75 

3= 3.25 – 3.5 

4= <3.25 

Nilai Tesis 1= A 

2= B 

3= C 

Lama Pengerjaan Tesis 1= 6 bulan 

2= 7 – 12 bulan  

3= > 12 bulan 

Lama Masa Studi 1= < 800 hari 

2= >=800 hari 

 

Keterangan pada tabel di atas dapat berubah karena pada saat pembuatan aturan transformasi 

tersebut belum melibatkan seluruh data yang dimiliki, dan dilakukan berdasarkan intensitas dari 

history data yang dimiliki. 

Setelah transformasi data, hal yang dilakukan kemudian adalah mengolahnya menggunakan 

Decision Tree dengan algoritma ID3 dan algoritma C4.5. Kemudian di validasi manakah 

algoritma yang memiliki keakurasian yang lebih tinggi untuk kasus profiling kelulusan 

mahasiswa S2 Teknik Industri UGM ini. 

 

 

 

 



Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

369 
 

4. Simpulan 

Menurut Backshinategh et al (2017), salah satu yang menjadi tujuan dari penelitian 

Educational Data Mining adalah Student Modelling, dimana student Modelling ini terbagi 

menjadi 2 yaitu prediksi dan penemuan struktur. Jika didasarkan pada penelitian yang dilakukan 

oleh Backshinategh et al (2017), kedepannya penelitian ini akan masuk ke dalam penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan struktur/ pola dengan cara Profiling. Uraian tersebut dapat dengan 

jelas dilihat pada Gambar 3 berikut ini: 

Objectives in Educational 
Data Mining

Student Modelling

Prediction
Structure 
Discovery

Performance & 
characteristics

Undesirable 
Behaviors

Profiling & 
Grouping

Social network 
Analysis

 

 

Gambar 3. Bagan Survey Penelitian EDM (Backshinategh et al, 2017) 

Namun untuk sementara, paper ini terbatas hanya pada desain dan kajian awal dari profiling 

kelulusan mahasiswa S2 Teknik Industri UGM. Sehingga untuk selanjutnya perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk benar-benar merealisasikan tujuan penggunaan Educational Data 

Mining dalam penemuan pola kelulusan mahasiswa. 

Profiling ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi prodi sebagai bahan evaluasi 

penyelenggaraan Program Studi S2 Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Pola yang 

terbentuk dapat memberi gambaran terhadap prodi hal-hal apa saja yang dapat berdampak pada 

lama masa studi, performansi dan juga pekerjaan setelah lulus. 
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ABSTRAK  

CV AT adalah salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi injection plastik dan mold maker 

berbahan polimer sesuai dengan pesanan customer. Salah satu produk yang rutin diproduksi adalah tutup 

botol showa. Berdasarkan data historis periode Mei – Oktober 2017 diperoleh bahwa keseluruhan 

pencapaian produksi kurang dari 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya cacat. Penelitian ini menggunakan 

metode six sigma untuk mengurangi terjadinya cacat. Tahapan pada six sigma adalah DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve, dan Control). Namun penelitian ini tidak melakukan control. Pada tahap define 

diidentifikasi terdapat 5 buah CTQ potensial yang mempengaruhi kualitas produk. Dilakukan pengukuran 

stabilitas proses menggunakan peta kendali p dan perhitungan kapabilitas proses (DPMO dan level sigma) 

pada tahap measure. Selanjutnya tahap analyze, untuk memberikan usulan perbaikan mengurangi cacat, 

dilakukan pencarian akar penyebab menggunakan fishbone diagram dan 5 why’s. Sehingga tahap improve, 

usulan yang diberikan adalah pembuatan kartu pemeriksaan dan pokayoke. 

 

Kata kunci: Cacat, DMAIC, Six sigma, Tutup botol showa.  

 

1. Pendahuluan 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam memasuki era persaingan 

industri adalah tercapainya kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Pada 

nyatanya, kepuasan pelanggan merupakan metrik kinerja yang baik untuk mengevaluasi sebuah 

proyek dan mewakili salah satu faktor yang menyebabkan pelanggan loyal kepada perusahaan 

tertentu dan bahkan akan membayar lebih untuk produknya serta merekomendasikan hal ini 

kepada kerabatnya (Milion, Alves and Paliari, 2016). Dengan demikian, Milion, Alves and 

Paliari, 2016 (seperti dikutip dalam Anderson & Sullivan, 1993) menyatakan bahwa perusahaan 

harus memberikan apa yang pelanggan harapkan dengan cara yang andal dan konsisten untuk 

menghindari hilangnya pelanggan dan pangsa pasar.  

CV AT merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang berdiri pada tahun 2000 yang 

bergerak pada bidang produksi injection plastik dan mold maker dengan tujuan memberikan 

pelayanan produksi khususnya dengan bahan baku polimer serta pembuatan mold berbahan dasar 

besi dan baja sesuai dengan pesanan customer. CV AT juga memudahkan para customer dalam 

menciptakan segala bentuk produksi yang berbahan dasar bijih plastik.  

Sistem produksi yang diterapkan CV AT adalah make to order, dimana CV AT akan 

memproduksi produk jika terdapat pesanan atau proyek dari pihak pemesan (customer). Salah 

satu produk yang sedang diproduksi saat ini dan menjadi fokus penelitian ini adalah tutup botol 

showa. Namun, nyatanya terdapat perbedaan antara jumlah permintaan dengan jumlah realisasi 

produksi tutup botol showa sehingga mengakibatkan permintaan produksi yang tidak terpenuhi. 

Menurut data historis perusahaan diketahui bahwa jumlah permintaan tutup botol showa pada 

periode Mei hingga Oktober 2017 tidak sebanding dengan jumlah realisasi produksi yang 

mengakibatkan nilai pencapaian produksi tidak 100% dan pihak perusahaan harus membayar 

penalti kepada customer. Jumlah permintaan dalam satuan unit dari bulan Mei hingga Oktober 

2017 berturut-turut adalah sebagai berikut 85.000, 62.000, 80.000, 83.000, 62.000, dan 83.000. 

Sedangkan untuk jumlah realisasi produksi dalam satuan unit pada periode yang sama berturut-

turut adalah 80.000, 60.000, 75.000, 80.000, 60.000 dan 75.000. Sehingga dapat diketahui 

mailto:lakshitajuw@gmail.com
mailto:tya.athari@gmail.com
mailto:rizkamaliakhulda@gmail.com
mailto:reynaldy2696@gmail.com
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pencapaian produksi pada periode tersebut secara rinci adalah pada bulan Mei sebesar 94%, bulan 

Juni sebesar 97%, bulan Juli sebesar 94%, bulan Agustus sebesar 96%, bulan September sebesar 

97%, dan pada bulan Oktober sebesar 90%. 

Ketidakmampuan pemenuhan permintaan ini disebabkan oleh adanya cacat yang terjadi pada 

proses produksi. Terdapat dua jenis cacat pada produksi tutup botol showa antara lain flek hitam 

pada bagian atas produk dan permukaan cap (tutup botol) yang tidak utuh. Jenis cacat tersebut 

biasanya diakibatkan oleh pengaturan mesin yang selalu berubah-ubah dan memerlukan 

pemantauan khusus di setiap waktu oleh operator.  

Jumlah cacat berdasarkan jenis cacat flek hitam pada bagian atas tutup dari bulan Mei sampai 

Oktober 2017 berturut-turut adalah 2.070, 1.749, 1.770, 1.650, 1.581, 1.595. Sedangkan untuk 

jenis cacat permukaan cap (tutup botol) yang tidak utuh pada periode yang sama adalah 1.324, 

1.340, 1.541, 1.484, 1.428, dan 1.512. Selama periode Mei sampai dengan Oktober ditemukan 

dua jenis cacat dengan jumlah cacat sebanyak 19.044 tutup botol. 

Kedua jenis cacat yang terjadi saat proses produksi tutup botol showa yaitu flek hitam pada 

bagian atas tutup dan tidak utuhnya permukaan cap (tutup botol). Nilai persentase untuk jenis 

cacat flek hitam pada bagian atas tutup adalah 55% dengan jumlah cacat dari periode Mei hingga 

Oktober 2017 adalah sebesar 10.415 tutup botol, sedangkan nilai persentase untuk jenis cacat 

tidak utuhnya permukaan cap (tutup botol) adalah 45% dengan jumlah cacat sebesar 8.629 tutup 

botol.  

Dengan demikian, setelah membandingkan persentase kedua cacat tersebut didapatkan hasil 

bahwa penelitian ini hanya berfokus pada jenis cacat flek hitam pada bagian atas tutup botol. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus untuk meminimalkan cacat 

pada produksi tutup botol showa dengan menggunakan metode six sigma dan pendekatan 

DMAIC. 

 

2. Metode 

a. Six Sigma 

Six Sigma merupakan sebuah kombinasi dari filosofi manajemen, yang terdiri dari 

seperangkat alat untuk perbaikan, serta terdapat metodologi yang digabungkan dalam sebuah 

sistem. (Franchetti, M. J., 2015). 

 

b. DMAIC 

DMAIC merupakan tahapan perbaikan proses yang berfokus pada keberlangsungan proses 

dan pencapaian hasil. (Jiju, A., 2016). DMAIC merupakan sebuah pendekatan yang digunakan 

dalam metode six sigma. DMAIC ini berupa lima tahap pemecahan masalah yaitu define, 

measure, analyze, improve, and control. Pendekatan DMAIC menggunakan kerangka kerja antara 

lain control charts, designed experiments, analisis kemampuan proses, studi kemampuan sistem 

pengukuran, dan lain-lain. Pendekatan DMAIC merupakan kerangka kerja yang sangat efektif 

untuk memperbaiki proses (Jirasukprasert et al., 2012).  

Menurut Dale et al, 2007 (seperti dikutip dalam Jirasukprasert et al, 2012) secara singkat 

mendefinisikan tahap DMAIC yaitu: 

A. Define 

Pada tahap ini harus melibatkan penentuan peran tim, lingkup proyek dan batasan, 

persyaratan dan harapan pelanggan serta tujuan proyek yang terpilih. Pada penelitian ini 

melakukan tahap define dengan melakukan pendefinisian Critical to Quality (CTQ). 

Gopalakrishnan, 2012 (seperti dikutip dalam Antony et al., 2016) menyebutkan bahwa 

karakteristik CTQ dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan merupakan faktor utama dalam pengembangan parameter CTQ. 
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dan menerjemahkan supplier, input, process, output, dan customer dalam diagram 

SIPOC. Adams et al., 2004 (seperti dikutip dalam Antony, Vinodh and Gijo, 2016) 

menyatakan bahwa SIPOC merupakan tools perbaikan proses yang memberikan 

ringkasan utama dari input dan output dari satu atau lebih proses dalam bentuk tabel. 

B. Measure 

Pada tahap measure mencakup pemilihan faktor pengukuran yang harus diperbaiki dan 

menyediakan struktur untuk mengevaluasi kinerja saat ini serta menilai, membandingkan 

dan memantau perbaikan selanjutnya. Menurut (Montgomery, 2009) tujuan pada tahap 

ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami keadaan proses saat ini. 

C. Analyze 

Pada tahap ini berpusat pada penentuan akar penyebab masalah (cacat), memahami 

mengapa cacat terjadi, serta membandingkan dan memprioritaskan kesempatan untuk 

perbaikan selanjutnya. Salah satu tools yang digunakan pada tahap ini adalah diagram 

fishbone dan analisis 5 Why’s. 

D. Improve 

Tahap improve menggunakan teknik eksperimen dan statistik untuk menghasilkan 

kemungkinan perbaikan untuk mengurangi jumlah masalah dan/atau mengurangi cacat 

kualitas. 

E. Control 

Tahapan terakhir pada DMAIC adalah tahap control. Tahap ini dilakukan pemantauan 

kinerja setelah diterapkannya perbaikan. Namun karena keterbatasan waktu, pada 

penelitian ini tidak sampai pada tahap ini. Tahap control dilakukan langsung oleh 

perusahaan yang dijadikan objek kajian penelitian. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Define 

A. CTQ 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai Critical To Quality (CTQ) untuk produk tutup 

botol showa. 
Tabel 1. CTQ Tutup Botol Showa 

CTQ Kunci CTQ Potensial Deskrispsi 

Kesesuaian 

Visual Produk 

Ukuran Tutup Botol 

Showa 

Diameter bagian atas: 46,5 mm 

Diameter bagian bawah: 57,6 mm 

Tinggi tutup: 47,3 mm 

Panjang jeruji tutup: 38,4 mm 

Lebar jeruji tutup: 15 mm 

Bahan Dasar Produk Jenis bijih plastik: HDPE (High Density 

Polyethylene). 

Jenis pewarna: Masterbatch  

Warna Hasil Molding Pemilihan warna sesuai dengan permintaan 

customer. 

Warna: Merah  

Visualisasi Produk Tidak terdapat flek hitam pada produk. 

Kebersihan Produk Tidak ada scrap berlebih pada sisi bawah 

tutup botol. 
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B. SIPOC 

Pada tahap pemetaan proses produksi dilakukan pemetaan proses menggunakan diagram 

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer). Pemetaan ini dilakukan untuk 

mengetahui proses produksi tutup botol showa dari awal hingga akhir dan memastikan 

bahwa proses masih dalam batas kendali. 

 

Supplier

PT Indah 

Jaya Ciseret 

Bandung

Input

• Biji Plastik 

(HDPE)

• Pewarna 

Plastik 

(Masterbach)

Output

• Tutup Botol 

Showa

• Runner

Customer

• PT. Lurina Plastik Industries

• PT. Taruma Mandiri Indonesia.

• PT. Sanlit

• PT. Santo

• PT. Aneka Plastik.

• CV. Tamiya Tiga Gemilang

• PT BGI

• PT Djajasih

• PT Medion

• PT BLUU Electronik

• PT Karya Insani

• PT Panca Buana

• PT MKI

Process

Penimbangan 

HDPE (Biji 

Plastik) Sesuai 

Kebutuhan

Penimbangan 

Masterbach 

(Pewarna Biji 

Plastik) Sesuai 

Kebutuhan

Pencampuran 

Bahan Baku 

(HDPE dan 

Masterbach)

Pengadukan 

Bahan Baku 

(HDPE dan 

Masterbach)

Penuangan Bahan 

Baku (HDPE dan 

Masterbach) 

Pemanasan Hasil 

Pencampuran 

Bahan Baku

Pencetakkan 

Tutup Botol 

Showa

Pemeriksaan oleh 

Bagian Quality 

Control

Packaging Produk 

Gambar 1. Diagram SIPOC Tutup Botol Showa 

 

b. Measure 

A. Pengukuran Stabilitas Proses 

Pengukuran stabilitas proses bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan untuk 

mengetahui apakah proses masih dalam batas kendali atau tidak. Tools yang digunakan 

untuk pengukuran stabilitas proses adalah peta kendali p karena data yang digunakan 

merupakan produk cacat dan ukuran sampel yang bervariasi pada setiap pengamatan.  

CL= p̅=
∑ defect seluruh periode

∑ produk yang diperiksa pada seluruh periode
          (1) 

UCL = p̅ + 3√
p̅ (1−p̅)

n
       (2) 
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LCL = p̅ − 3√
p̅ (1−p̅)

n
        (3) 

Berikut merupakan hasil perhitungan pengukuran stabilitas proses: 

 
Tabel 2. Hasil Perhitungan Stabilitas Proses Tutup Botol Showa 

Pemesanan 

(Bulan) 

Realisasi 

Produksi 

(Eksemplar) 

Cacat 

(Eksemplar) 

Fraksi 

Cacat 

% Fraksi 

Cacat 
CL UCL LCL 

Mei 80000 3394 0,0424 4,2425 0,0443 0,0465 0,0421 

Juni 60000 3089 0,0515 5,1483 0,0443 0,0468 0,0418 

Juli 75000 3311 0,0441 4,4147 0,0443 0,0465 0,0420 

Agustus 80000 3134 0,0392 3,9175 0,0443 0,0465 0,0421 

September 60000 3009 0,0502 5,0150 0,0443 0,0468 0,0418 

Oktober 75000 3107 0,0414 4,1427 0,0443 0,0465 0,0420 

Jumlah 430000 19044 0,2688 26,8807 0,2657 0,2796 0,2518 

 

Kemudian dilakukan penggambaran ke dalam peta kendali p untuk periode Mei 2017 

hingga Oktober 2017 yang disajikan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Diagram Peta Kendali P Tutup Botol Showa 

 

B. Pengukuran Kapabilitas Proses 

Pengukuran kapabilitas proses bertujuan untuk mengetahui kinerja proses dalam 

penelitian apakah dapat memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak.  

DPO = 
∑produk cacat

∑produk yang diperiksa x ∑ CTQ potensial
  (4) 

DPMO = DPO × 1.000.000  (5) 

Nilai Sigma = NORMSINV [
1.000.000−DPMO

1.000.000
] + 1,5      (6)   

Berikut merupakan hasil perhitungan pengukuran kapabilitas proses untuk produk tutup 

botol showa periode Mei hingga Oktober 2017. 

 
Tabel 3. Hasil Perhitungan Kapabilitas Proses Tutup Botol Showa 

0.03800.03900.04000.04100.04200.04300.04400.04500.04600.04700.04800.04900.05000.05100.05200.0530

Peta Kendali P Tutup Botol Showa

Fraksi Cacat CL UCL LCL
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Pemesanan 

(Bulan) 

Produksi 

(Eksemplar) 

Cacat 

(Eksemplar) 

CTQ 

Potensial 
DPO DPMO 

Level 

Sigma 

Mei 80000 3394 5 0,008485 8485 0,213599 

Juni 60000 3089 5 0,010297 10296,67 0,212559 

Juli 75000 3311 5 0,008829 8829,333 0,213401 

Agustus 80000 3134 5 0,007835 7835 0,213971 

September 60000 3009 5 0,01003 10030 0,212712 

Oktober 75000 3107 5 0,008285 8285,333 0,213713 

Rata-rata 0,00896 8960,222 0,213326 

 

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh rata-rata nilai sigma adalah sebesar 0,213326 dengan nilai 

rata-rata DPMO (Defect per Million Opportunity) sebesar 8960,222. Nilai kapabilitas proses 

0,213326 sigma. 

 

 
Gambar 3. Grafik DPMO Tutup Botol Showa 

 

 
Gambar 4. Grafik Level Sigma Tutup Botol Showa 

 

c. Analyze 

A. Fishbone Diagram 
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Flek Hitam Pada 

Tutup Botol Showa

Mold atau cetakan pada mesin

kurang bagus

 
Gambar 5. Diagram Fishbone untuk Permasalahan Flek Hitam pada Bagian Atas Tutup Botol Showa 

 

B. 5 Why’s 
Tabel 4. Analisis 5 Why’s Akar Penyebab Cacat Tutup Botol Showa 

Cause 

(Factor) 
Subcause Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 

Man / 

Manusia 

Operator 

tidak 

memantau 

setting 

mesin 

Operator tidak 

melakukan 

pengaturan 

secara berkala 

Pengaturan 

temperatur 

oleh operator 

tidak sesuai 

Operator telat 

dalam 

pengaturan 

mesin 

Operator 

tidak 

terlatih 

dalam 

pengaturan 

mesin 

Operator 

tidak 

melakukan 

pengcekkan 

kinerja 

mesin 

Operator tidak 

memantau 

kinerja mesin 

secara berkala 

Operator 

mesin telat 

membersih-

kan bagian 

molding 

sehingga 

tertinggal 

sisa runner 

di mesin 
molding 

    

Machine/ 

Mesin 

Cetakan 

botol sudah 

aus karena 

berumur 

Tidak adanya 

pemeliharaan 

mesin secara 

berkala 

Material 

pencetak 

botol kurang 

bagus 

Ketidakse-

suaian kualitas 

pencetak tutup 

botol membuat 

produk yang 

dihasilkan 

menjadi cacat 
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Cause 
(Factor) 

Subcause Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 

Material 

Kualitas 

bahan baku 

kurang baik 

Titik lebur 

material yang 

dipakai tidak 

sesuai dengan 

material yang 

dibutuhkan 

Kombinasi 

warna dari 

bahan baku 

tidak sesuai 

dengan 

warna yang 

diharapkan 

    

 

d. Improve 

Tahap improve memberikan usulan pembuatan kartu pemeriksaan serta pembuatan 

pokayoke yang digunakan untuk mempermudah pada saat proses quality control secara visual 

sehingga diharapkan menjadikan proses lebih teliti dan cepat. 

 
Gambar 6. Kartu Pemeriksaan Usulan 

 

 
Gambar 7. Pokayoke Usulan 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode six sigma dengan pendekatan DMAIC 

diperoleh bahwa terjadinya cacat flek hitam pada tutup botol showa di CV AT disebabkan oleh 

cetakan yang sudah aus, operator tidak melakukan pengecekan kinerja mesin, serta kualitas bahan 

baku yang kurang bagus. Sehingga untuk meminimalkan cacat dilakukan beberapa usulan 

perbaikan. Usulan perbaikan yang diberikan antara lain dengan adanya kartu pemeriksaan seperti 

pada gambar 6. Serta diberikan usulan perbaikan berupa penggunaan pokayoke seperti pada 

Qty : Order date :

Planner : Due date :

Mesin :

QC by :

Note

Customer Name

Batch No.Product Name
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gambar 7. Pokayoke yang sudah disesuaikan dengan ukuran-ukuran tutup botol digunakan 

sebagai petunjuk pemeriksaan saat proses quality control  

 

5. Ucapan Terima Kasih 

Kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya penelitian ini dari awal hingga 
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ABSTRAK 

Batik merupakan salah satu ragam budaya Indonesia. Pembuatan kain batik membutuhkan usaha manusia 

seperti proses membatik, mewarnai, dan menjahit. Apabila dalam bekerja postur pekerja tidak alamiah 

maka akan timbul risiko Musculoskeletal Disorders (MSDs) yang dapat mempengaruhi produktivitas 

karyawan. Hal tersebut yang mendasari penelitian pada postur kerja karyawan di salah satu industri batik 

yaitu CV. XYZ dengan menggunakan metode Workplace Ergonomic Risks Assessment (WERA). Terdapat 

9 faktor risiko fisik yang dianalisis yaitu pada bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, kaki, kekuatan, 

getaran, kontak tegangan, dan lamanya pekerjaan. Penelitian dilakukan pada setiap operator di 8 stasiun 

kerja bagian produksi. Hasil identifikasi dan analisis menunjukan bahwa tiap stasiun kerja memiliki skor 

dengan rentang yaitu 32 sampai dengan 36. Rentang skor tersebut menunjukkan bahwa seluruh bagian 

produksi memiliki tingkat risiko medium sehingga dibutuhkan investigasi lebih lanjut dan perbaikan pada 

sistem kerja. 

Kata kunci: Batik, Postur Kerja, WERA 

 

1. Pendahuluan 

Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang sudah turun-temurun sejak dulu. Pada 

mulanya, batik hanya ada dikalangan kaum bangsawan atau kerajaan karena sarat akan makna 

dan filosofinya yang melekat pada tiap motif batik. Namun seiring berjalannya waktu, batik 

kemudian menyebar dan mulai digunakan oleh masyarakat umum. Bahkan kini batik telah 

menjadi warisan budaya Indonesia yang dikenal secara luas dalam kancah internasional dan telah 

diakui oleh UNESCO dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia 

pada tanggal 2 Oktober 2009 (Suryanto, 2009).  

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha para pekerja di industri batik yang terus 

memproduksi batik berkualitas sehingga pekerja menjadi salah satu aset yang penting dalam 

industri. Namun tidak banyak industri yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan pekerja. 

Lingkungan kerja tidak didukung secara ergonomi sehingga seringkali menimbulkan keluhan-

keluhan terkait kesehatan pekerja. Keluhan yang muncul diantaranya yaitu Musculoskeletal 

Disorders (MSDs). 

Musculoskeletal Disorders adalah keluhan yang dirasakan seseorang dengan skala sangat 

ringan hingga sangat sakit pada bagian-bagian otot skeletal yang diakibatkan karena sikap atau 

posisi yang salah (Anizar & Suriadi, 2008). Apabila seorang pekerja menderita MSDs, pekerja 

tersebut tidak dapat bekerja secara maksimal sehingga produktivitas kerja dapat menurun. Dapat 

dikatakan bahwa penting adanya tinjauan ergonomi agar MSDs dapat dicegah atau diminimalkan. 

Hal tersebut didukung juga dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Institute for Work and 

Health di Toronto, apabila ilmu ergonomi diterapkan dalam aktivitas maka kesehatan dan 

produktivitas kerja dapat meningkat (Jalajuwita dan Paskarini, 2015). 

CV. XYZ merupakan salah satu sentra produksi batik di Yogyakarta yang beralamat di 

Sleman, Yogyakarta. CV. XYZ telah berdiri sejak tahun 2001 dan memiliki 30 karyawan di 

bagian produksi. Karyawan-karyawan di bagian produksi tersebut bekerja selama kurang lebih 8 

jam dengan postur kerjanya berupa membungkuk, berdiri, dan duduk. Padahal pekerja yang 

duduk statis selama 91-300 menit, 2,35 persen lebih berisiko menderita Low Back Pain 

dibandingkan dengan pekerja yang hanya duduk statis selama 5-90 menit (Diana, 2005).  

mailto:oktavira.revi@gmail.com
mailto:taufikanugerah96@gmail.com
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Permasalahan ini yang mendasari peneliti untuk melakukan studi pendahuluan yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi postur kerja operator di lini produksi pada CV. XYZ  menggunakan 

metode Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA). 

2. Metode 

Objek studi penelitian ini merupakan postur kerja karyawan yang dilakukan di CV. XYZ. 

Sedangkan untuk subjek dilakukan pada karyawan yang melakukan aktivitas khusus pada bagian 

lini produksi. Dari subjek yang dipilih terdapat 8 operator dari 8 stasiun kerja yang diteliti yaitu 

proses pembatikan, pemolaan, penjahitan, pewarnaan, pemotongan, pemasangan aksesoris, serta 

finishing dan packaging. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi postur kerja pada sistem 

kerja operator di bagian produksi. Tahapan awal pada penelitian ini yaitu melakukan studi 

lapangan dan mengidentifikasi permasalahan operator yang terdapat pada lini produksi. 

Selanjutnya merumuskan masalah, menetapkan tujuan, dan batasan masalah sehingga peneliti 

dapat fokus terhadap masalah yang terjadi pada CV. XYZ.  

Sedangkan mengenai pengumpulan data, peneliti melakukan pengambilan data primer yaitu 

dengan mengambil video dan foto operator secara langsung serta pengambilan data sekunder 

yakni dengan mencari kajian literatur seperti jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Ergonomi 

Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai kondisi kerja yang dapat 

mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan pekerja. (Jaffar et al., 2011). Penerapan ergonomi 

pada dasarnya berupa pekerja tidak memaksakan kemampuannya melebihi batas tertentu agar 

pekerja terhindar dari tekanan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan 

pekerja serta produktivitas perusahaan (Jaffar et al., 2011). Dalam identifikasi kondisi kerja 

operator pada bagian lini produksi, ditemukan berbagai risiko tertinggi maupun fasilitas kerja 

yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan keluhan kerja pada operator.  

Workplace Ergonomic Risk Assessment 

Metode WERA merupakan metode yang menjelaskan pengembangan penilaian resiko ergonomis 

tempat kerja guna mendeteksi faktor risiko fisik yang terkait dengan gangguan Work-related 

Musculoskeletal Disorders (WMSDs) pada pekerjaan (Rahman et al., 2011). Metode WERA 

mempunyai sistem penilaian dan tingkat tindakan yang memberikan panduan terhadap tingkat 

risiko serta kebutuhan untuk melakukan penilaian yang lebih rinci. (Rahman et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Worksheet WERA (Sumber: Rahman et. al., 2011) 
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Dalam pelaksanaan konsep metode WERA memiliki beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama: Memastikan terdapat 9 faktor risiko fisik yang dapat dianalisis yaitu 

bahu, pergelangan tangan, punggung, leher, kaki, kekuatan, getaran, kontak stres, dan 

lamanya pekerjaan.  

b. Langkah kedua: Menentukan penilaian terhadap operator mengenai 9 faktor risiko fisik 

sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

c. Langkah ketiga: Menghitung total skor akhir dengan cara menjumlahkan skor tiap 

penilaian faktor risiko. 

d. Langkah keempat: Penentuan kategori action level berdasarkan total skor akhir akan 

menunjukkan apakah tingkat risiko tergolong low, medium, atau high.  

Dari langkah-langkah tersebut barulah peneliti memberikan usulan perbaikan yang terjadi 

pada operator tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Mulai

Studi Lapangan Pada CV. XYZ

Identifikasi Masalah Yang Terjadi dalam 

Lini Produksi 

Perumusan Masalah, Menetapkan 

Tujuan, dan Batasan Masalah

Pengumpulan Data Primer dan Data 

Sekunder

Menentukan 9 Faktor Risiko Fisik 

Penentuan Skoring Sistem dalam 9 

Faktor Risiko Fisik

Menentukan Kategori Action Level 

Pembahasan

Pemberian Usulan Perbaikan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Konsep Metode WERA 

(Workplace Ergonomic 

Risk Assessment)

 
Gambar 4. Alur Penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pengolahan data dilakukan setelah pengambilan data selesai dilakukan. Hasil yang 

didapatkan dijabarkan pada Tabel 1 berikut ini: 
 

Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian WERA 

No. Divisi 
Indikator Risiko Fisik 

Skor 
Tingkat 

Risiko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Pra Potong 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 Medium 

2 Pemolaan 3 4 6 4 4 4 3 3 4 35 Medium 

3 Pemotongan 4 3 5 5 5 3 3 4 4 36 Medium 

4 Penjahitan 3 3 2 5 5 2 5 3 4 32 Medium 

5 Pemasangan Aksesoris 4 3 3 5 6 2 3 4 4 34 Medium 

6 Finishing & Packaging 4 3 4 5 5 3 3 3 4 34 Medium 
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7 Pembatikan 3 4 3 4 6 3 4 4 4 35 Medium 

8 Pewarnaan 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 Medium 

 
Tabel 3. Risiko Fisik 

Nomor Indikator Risiko Fisik 

1 Shoulder 

2 Wrist 

3 Back 

4 Neck 

5 Leg 

6 Forceful 

7 Vibration 

8 Contact Stress 

9 Task Duration 

 

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode WERA, didapatkan tingkat risiko 

pada tiap-tiap divisi ialah medium. Skor yang didapatkan berkisar pada rentang 32 hingga 36. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa seluruh divisi pada bagian produksi berada pada tingkat risiko 

medium sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut dan rancangan perbaikan. 

Untuk mendapatkan rancangan perbaikan yang tepat sasaran, diperlukan analisis pada tiap-

tiap divisi terkait indikator risiko fisik tertinggi pada divisi tersebut. Skor tertinggi terjadi pada 

divisi pemotongan dengan skor 36. Indikator risiko fisik yang menyebabkan skor tinggi ialah 

punggung, leher, dan kaki seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Hal tersebut dikarenakan 

punggung tidak dalam posisi alami dan tidak terdapat sandaran karena pekerja lebih sering bekerja 

dalam posisi berdiri. Kemudian tinggi meja yang terlalu pendek menyebabkan pekerja harus 

menundukkan kepala sehingga lehernya tertekuk. Begitupun pada posisi kaki yang terkadang 

tidak dalam posisi alami (menekuk). 

 

 
Gambar 5. Operator Stasiun Kerja Pemotongan 

Skor tertinggi kedua dengan skor 35 terjadi pada divisi pemolaan, pembatikan, dan 

pewarnaan. Pada divisi pemolaan, aktivitas yang sering terjadi ialah menundukkan badan 

(punggung) untuk menggambar pola di atas meja karena posisi meja lebih rendah dari operator. 

Kemudian pada divisi pembatikan, aktivitas membatik dilakukan dengan posisi duduk pada kursi 

kecil sehingga kaki tidak dalam posisi alaminya. Sedangkan pada divisi pewarnaan, aktivitas yang 

paling berbahaya ialah saat pengangkatan dan pencelupan kain kedalam air. 
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 Gambar 6. Stasiun Kerja Pembatikan                   Gambar 7. Stasiun Kerja Pewarnaan 

  

Divisi dengan skor 34 ialah pra potong, pemasangan aksesoris, serta finishing dan 

packaging. Pada divisi pra potong, penyebab utamanya ialah ritme kerja yang tidak tentu dan saat 

pengerjaan terdapat postur kerja yang tidak alami seperti punggung dan leher. Kemudian pada 

divisi pemasangan aksesoris disebabkan oleh posisi pekerja yang duduk dalam waktu lama dan 

penggunaan alat yang berbahaya sehingga jari pekerja sering tertusuk. Pada divisi finishing dan 

packaging aktivitas yang paling sering dilakukan adalah proses setrika dengan posisi tubuh berdiri 

namun tidak dalam posisi alaminya. Terakhir dengan divisi yang memiliki skor 32 ialah divisi 

penjahitan. Pada divisi penjahitan, pekerja menggunakan alat yaitu mesin jahit. Penyebab 

utamanya ialah paparan vibrasi yang terlalu sering dan posisi tubuh yang tidak alami saat 

melakukan aktivitas. 

 

   

 

Usulan Perbaikan 

Usulan perbaikan diberikan berkaitan dengan faktor risiko paling tinggi dari tiap-tiap 

divisi. Pada divisi pemotongan, dapat diberikan usulan perbaikan yaitu meja dengan tinggi yang 

dapat diatur (adjustable) sehingga dapat menyesuaikan tinggi pekerja. Perlunya diberikan kursi 

yang ergonomis agar pekerja sewaktu-waktu dapat mengistirahatkan punggungnya. Pemberian 

meja yang dapat diatur ketinggiannya dan kursi yang ergonomis dapat diberikan pula kepada 

divisi pemolaan, pra potong, penjahitan, serta finishing dan packaging.  

                                                      Gambar 8. (Kiri-Kanan) Stasiun Kerja Pra Potong dan Pemasangan Aksesoris 
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Pada divisi pembatikan, diberikan usulan perbaikan yaitu kursi dengan tinggi yang dapat 

diatur (adjustable) sehingga kaki operator tidak tertekuk. Kursi tersebut dapat diintegrasikan 

dengan meja untuk menaruh kain batik dan canting dengan posisi yang nyaman untuk operator. 

Kursi tersebut juga dapat diberikan sebagai usulan perbaikan untuk divisi pemasangan aksesoris. 

Pada divisi pewarnaan, diberikan usulan perbaikan berupa alat untuk mengangkat dan 

mencelupkan kain. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, didapatkan simpulan bahwa 

pengukuran postur kerja menggunakan metode WERA pada operator lini produksi dengan 

beberapa divisi, berada pada tingkat risiko medium. Tingkat risiko tersebut mengindikasikan 

bahwa dibutuhkan investigasi lebih lanjut dan perbaikan pada sistem kerja. Faktor risiko paling 

tinggi dari tiap-tiap divisi berbeda, tergantung dari aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Usulan 

perbaikan diberikan berdasarkan faktor risiko paling tinggi dari tiap-tiap divisi. 
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ABSTRAK 

UD. Citra Tani merupakan salah satu industri produksi beras yang masih menggunakan sistem tradisional. 

Pada proses produksinya masih terdapat permasalah, antara lain terdapat beras yang tercecer sehingga 

berserakan dilantai, saringan beras pada alat penyaringan juga tidak efektif dalam menyaring untuk 

memilah beras yang utuh dengan beras yang, dan pada alat penyaringan beras juga tidak memperhatikan 

ergonomi dari pekerjanya yang menyebabkan postur kerja sering dalam posisi membungkuk, mengangkat 

satu kaki, dan mengangkat bahu terlalu tinggi. Perlu adanya perancangan perbaikan alat penyaringan beras 

yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan proses penyaringan beras. Berdasarkan 

hasil penelitian dengan merancang perbaikan alat penyaringan beras menggunakan pendekatan Ulrich 

dengan metode Generic Product Development Process, didapatkan rancangan alat yang dapat 

meningkatkan efektivitas dari alat penyaringan, sehingga dapat memilah secara baik beras yang utuh 

dengan beras yang patah, dan meminimalkan jumlah beras yang tercecer di lantai, serta juga dapat 

menurunkan risiko cedera akibat postur kerjanya. 

 

Kata kunci: Efektivitas, Penyaringan Beras, Perancangan, Postur Kerja 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara pengahasil beras dengan jumlah yang banyak, namun secara 

ironi bahwa negara penghasil beras masih melakukan impor beras dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Hasil Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari Kusmana, Budiman, & Hidayat 

(2017), menunjukkan bahwa Angka Ramalan II (ARAM II) memperkirakan produksi padi pada 

tahun 2011 mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 2,4 persen dibandingkan 

tahun 2010. Jika dikonversi ke beras, artinya pada tahun ini produksi beras nasional sebesar 38,2 

juta ton. Apabila dibandingkan dengan konsumsi beras Indonesia sebanyak 34 juta ton per tahun, 

Indonesia sedang mengalami surplus beras sebanyak kurang lebih 4 juta ton beras. Berbagai 

kebijakan dalam usaha pertanian (beras) yang telah ditempuh pemerintah pada dasarnya kurang 

berpihak kepada kepentingan petani. Pertama, terdapat kebijakan tarif impor yang sangat rendah 

sehingga mendorong semakin mudahnya beras impor masuk dan melebihi kebutuhan dalam 

negeri. Selajutnya, teknologi yang dimiliki petani Indonesia juga sudah jauh tertinggal sehingga 

kualitas beras yang dihasilkan pada umumnya kalah dengan kualitas beras impor. Industri 

produksi beras di Indonesia juga masih banyak yang menggunakan sistem tradisional dalam 

memproduksi beras, dibandingkan yang sudah diproduksi oleh pabrik. Kualitas dan harga dari 

beras yang dihasilkan juga lebih rendah jika dibandingkan dengan beras impor. 

Salah satu industri produksi beras di Indonesia yang masih menggunakan sistem tradisional 

adalah UD. Citra Tani. Industri produksi beras UD. Penggunaan sistem tradisional memiliki 

tingkat efektivitas yang kurang dalam memproduksi beras. Efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, atau waktu) yang telah tercapai 

(Wignjosoebroto, 2000). Sedangkan pada UD. Citra Tani dalam produksinya masih kurang 

efektif, karena kualitas beras yang masih tercampur antara beras utuh dengan menir dan juga 
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kebersihannya masih kurang akibat banyak beras yang dibiarkan berserakan di lantai. Citra Tani 

berada di Desa Klumprit, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Terdapat beberapa proses dalam 

produksi beras, yaitu: proses pengupasan kulit gabah, proses pemisahan kulit gabah, proses 

penyosohan beras, proses penyaringan beras, proses pengemasan dan penyimpanan. Proses 

produksi yang berlangsung masih terdapat permasalah pada proses penyaringan beras yang tidak 

dapat menyaring beras secara efektif, sehingga mengakibatkan tercampurnya menir pada beras 

kualitas tinggi, dan beras utuh yang terdapat pada beras kualitas rendah. Permasalahan lain yang 

terjadi pada proses penyaringan beras adalah  terjadinya  beras yang tercecer dan tidak tertampung 

dalam wadah. Hal tersebut disebabkan karena alat penyaringan yang digunakan tidak efektif 

dalam menyaring beras, seperti masih terdapat celah keluarnya beras sehingga mengakibatkan 

beras tidak dapat masuk kedalam wadah secara keseluruhan. Pada alat penyaringan juga tidak 

terdapat penampungan untuk beras menir, sehingga beras yang tersaring (menir) berserakan jatuh 

dibawah saringan. Tingkat kualitas dari kebersihan berasnya juga menjadi berkurang karena beras 

yang jatuh dan tidak tertampung dalam wadah dapat tercampur pasir dan kotoran-kotoran lainnya. 

Pekerja juga harus bekerja dua kali, yaitu dengan mengumpulkan beras yang berserakan terlebih 

dulu baru setelahnya memasukkannya kedalam karung. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada alat penyaringan beras yang berada di UD. Citra Tani 

masih kurang efektif dalam menyaring beras, sehingga perlu adanya perbaikan rancangan alat 

penyaringan beras untuk meningkatkan efektivitas alat penyaringan beras di UD. Citra Tani. 

 

2. Metode 

Mulai

Identifikasi Kebutuhan Desain

Menetapkan Spesifikasi Target

Analisis dan Intepretasi Hasil

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Tahap 

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahap 

Analisis dan Interpretasi Hasil

Tahap Akhir

Mendesain Konsep Produk

1. Pencarian Internal dan Eksternal

2. Penentuan Kriteria Konsep Desain Berdasarkan Kelayakan  

    Visible

3. Penentuan Konsep Desain Berdasarkan Kelayakan 

    Reliability

Memilih Konsep Desain

1. Penyaringan Konsep Desain

2. Penilaian Konsep Desain

3. Ranking Konsep Desain

 
Metode yang digunakan merupakan pendekatan Ulrich dengan metode Generic Product 

Development Process. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan 

desain dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil identifikasi kebutuhan 

desain selanjutnya dilakukan analisis permasalah dengan menggunakan fishbone sehingga 
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didapatkan bahwa terdapat dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alat. Identifikasi faktor 

manusia dilakukan dengan menggunakan metode analisis REBA untuk mengetahui postur tubuh 

pekerja yang melakukan kegiatan pada proses penyaringan beras dalam posisi berisiko cedera 

atau tidak. Pada faktor alat dilakukan pengamatan mengenai kinerja alat untuk mengetahui 

permasalah yang terjadi untuk dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki desain alat. 

Selanjutnya, setelah didapatkan identifikasi kebutuhan, maka dilakukan penetapan spesifikasi 

target untuk mengubah kebutuhan desain menjadi kebutuhan teknis dalam merancang perbaikan 

alat. Spesifikasi target dilakukan untuk menentukan kebutuhan teknis dari perbaikann konsep 

desain alat penyaringan agar mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan efektivitas dari alat 

penyaringan. Berikutnya, dilakukan tahapan mendesain konsep produk yang bertujuan untuk 

menggali konsep dan membangkitkan alternatif konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan. 

Konsep desain didapatkan dari desain alat sebelumnya yang masih memiliki permasalahan dalam 

kinerjanya, sehingga perlu membangkitkan alternatif konsep perbaikan desain agar mampu 

meningkatkan efektivitas pada alat penyaringan beras. Alternatif-alternatif konsep desain yang 

didapat, selanjutnya dilakukan penyaringan dan penilaian konsep desain untuk memilih konsep 

desain yang terbaik dan yang sesuai dengan kebutuhan. Penilaian konsep dilakukan dengan 

menggunakan delapan dimensi menurut Garvin (1998), namun yang digunakan hanya empat 

dimensi saja. Karena empat dimensi tersebut yang memenuhi kriteria dalam menilai konsep 

desain dan yang sesuai dengan kebutuhan desain. Keempat dimensi tersebut adalah performance, 

features, durability, dan serviceability 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Identifikasi Kebutuhan Desain 

Proses produksi di UD. Citra Tani terdapat permasalahan pada proses penyaringan beras. 

Hal tersebut disebabkan karena kualitas alat penyaringan belum efektif dalam menyaring beras. 

Terdapat beberapa masalah yang terjadi pada proses penyaringan beras, yaitu: beras yang tercecer 

dan tidak tertampung dalam wadah, beras yang tersaring (patah) juga dibiarkan berserakan 

dibawah saringan yang menjadikan tingkat kualitas kebersihannya berkurang, dan alat 

penyaringan beras tidak dapat menyaring beras dengan baik. Terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pada proses penyaringan, yaitu manusia dan alat penyaringan beras. 

Pada faktor manusia disebabkan karena manusia kesulitan dalam menjangkau  alat, sehingga 

postur kerja menjauhi titik alamiah tubuh pekerjanya. Hasil rekapitulasi REBA menunjukkan 

bahwa ketiga pekerja berpotensi terjadinya risiko cedera dengan level yang sangat berbahaya dan 

perlu adanya tindakan perbaikan sekarang juga. Postur kerja yang membungkuk, mengangkat 

kedua bahu terlalu tinggi, dan mengangkat satu kaki merupakan kegiatan yang dapat 

menyebabkan tingkat level risiko cedera menjadi tinggi. Apalagi jika kegiatan dan posisi tersebut 

dilakukan secara terus menerus dengan intensitas waktu yang lama. 
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Gambar 1. Rekapitulasi Hasil REBA 

 

Selain faktor manusia sebagai penyebab belum efektifnya pada proses penyaringan beras, 

terdapat faktor alat yang terdiri dari alat penyaringan beras dan wadah penampungan. Pada alat 

penyaringan beras menyebabkan masih terdapat beras yang tercecer dan berserakan, akibat masih 

terdapat celah pada alat penyaringan yang membuat beras keluar tidak tepat pada wadahnya, 

sehingga beras yang keluar tidak tertampung secara menyeluruh kedalam wadah. Kemudian yang 

menyebabkan beras tercecer adalah beras yang tersaring (patah) dibiarkan jatuh dan berserakan 

dibawah saringan tanpa diberikan alas atau penampung sementara, sehingga kualitas dari 

kebersihannya berkurang dan membuat pekerjaan menjadi bertambah. Pada alat penyaringan juga 

belum dapat memilah beras dengan baik, karena dari hasil pengamatan bahwa beras yang terdapat 

pada karung beras kualitas baik masih ditemukan beras yang patah dan juga sebaliknya. 

Permasalahan yang didapat selanjutnya dikonversi untuk dijadikan sebagai identifikasi 

kebutuhan desain dalam merancang perbaikan alat penyaringan beras. Hasil dari identifikasi 

kebutuhan desain, sebagai berikut: 

1. Ketinggian hopper alat penyaringan beras tidak melebihi tinggi siku. 

Operator Kegiatan Gambar Beban 

(Kg)

Skor 

REBA

Level 

Resiko

Tindakan

1 Penuangan 

beras ke 

hooper  alat 

penyaringan 

beras

12,5 12 4 Dilakukan 

perbaikan 

sekarang 

juga

2 Penampungan 

beras kualitas 

tinggi hasil 

penyaringan

12,5 11 4 Dilakukan 

perbaikan 

sekarang 

juga

3 Penampungan 

beras kualitas 

rendah hasil 

penyaringan

12,5 13 4 Dilakukan 

perbaikan 

sekarang 

juga
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2. Tinggi funnel saluran keluar menyesuaikan tinggi karung beras. 

3. Pemberian tray pada bagian bawah penyaring. 

4. Penggunaan ukuran wiremesh yang sesuai untuk menyaring beras. 

5. Wadah penampungan menyesuaikan ukuran karung dan dapat menopang karung, sehingga 

beras yang keluar dapat langsung tertampung dalam karung. 

 

Penetapan Spesifikasi Target 

Menetapkan spesifikasi target dilakukan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan desain. 

Hasil dari identifikasi kebutuhan desain terdapat permasalahan pada proses penyaringan beras. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor manusia dan alat. Setelah kebutuhan desain ditentukan maka 

dilakukan dekomposisi untuk mengubahnya menjadi kebutuhan teknis yang lebih sederhana  dan 

mudah dipahami dalam merancang perbaikan alat penyaringan beras. 

 
Tabel 1. Penetapan Spesifikasi Target 

No Kebutuhan Spesifikasi Target 

1 Ketinggian hopper alat 

penyaringan mudah dijangkau 

Ketinggian hopper disesuaikan dengan 

antropometri tinggi siku pekerja maksimal 101 

cm. Karena posisi siku yang baik apabila dalam 

posisi mendekati sudut 900 

2 Posisi  funnel saluran keluar beras 

menyesuaikan dengan ketinggian 

karung beras 

Tinggi funnel minimal 50 cm, karena tinggi 

karung beras 50 cm sehingga  hasil dari proses 

penyaringan (beras kualitas tinggi) bisa 

langsung masuk kedalam karung beras 

3 Pemberian tray pada bagian bawah 

penyaring 

Tray dapat menampung beras yang jatuh dari 

penyaring minimal 1,5 kg, karena beras yang 

tersaring kurang lebih hanya 10% dari total beras 

yang masuk ke hopper. Selain itu penggunaan 

tray untuk memfokuskan keluarnya beras hasil 

saringan (beras kualitas rendah) agar tidak 

berserakan 

4 Penggunaan ukuran wiremesh 

yang sesuai untuk menyaring beras 

Ukuran wiremesh 0,25 cm dapat memilah beras 

utuh dengan beras patah secara efektif 

5 Wadah penampungan sesuai 

dengan ukuran karung 

Wadah penampungan dapat menampung beban 

25 kg beras dan tinggi wadah menyesuaikan 

tinggi karung sebesar 50 cm 

 

Mendesain Konsep 

Langkah awal dalam mendesain adalah dengan menentukan kriteria kelayakan dari konsep 

desain yang telah dibuat. Penentuan kriteria dapat dilakukan dari segi visible maupun reliable. 

Penentuan alternatif dilihat dari kekurangan desain alat sebelumnya, sehingga diharapkan 

penentuan alternatif dapat memperbaiki desain alat. Pertama melakukan penentuan kriteria 

konsep desain berdasarkan kelayakan visible. Dasar penentuan layak atau tidaknya  dapat dilihat 

dari fungsi alternatifnya perbaikan desain alatnya. 
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Tabel 2. Penentuan Kriteria Konsep Desain Berdasarkan Kelayakan Visible 

 

Tahap selanjutnya adalah penentuan konsep desain berdasarkan reliability untuk menilai 

apakah konsep desain dapat dengan jelas di realisasikan atau tidak. penentuan konsep dilakukan 

dengan menggunakan morphological chart untuk mengidentifikasi atau mencari kombinasi 

elemen-elemen yang baru agar dapat memperluas pencarian solusi. Hasil dari morphological 

chart yang dijelaskan sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Morphological Chart 

 

Tabel 3 menunjukan hasil dari Tabel 2 yang menjelaskan bahwa yang memenuhi kriteria dari 

visiblenya yaitu pada alternatif 15 dan alternatif 16, dengan perbaikan di seluruh fungsi alternatif 

konsep desainnya. Yang selanjutnya membangkitkan alternatif-alternatif konsep yang dapat 

Alternatif
Perbaikan tinggi 

hopper

Perbaikan 

kapasitas hopper

Perbaikan ukuran 

lubang saringan

Perbaikan letak 

funnel
Keputusan

1 0 0 0 0
Tidak Melakukan 

Perbaikan Apapun

2 1 0 0 0 Tidak Layak

3 0 1 0 0
Layak, tapi tidak 

memenuhi kriteria

4 0 0 1 0
Layak, tapi tidak 

memenuhi kriteria

5 0 0 0 1
Layak, tapi tidak 

memenuhi kriteria

6 1 1 0 0 Tidak Layak

7 1 0 1 0 Tidak Layak

8 1 0 0 1 Tidak Layak

9 0 1 1 0
Layak, tapi tidak 

memenuhi kriteria

10 0 1 0 1
Layak, tapi tidak 

memenuhi kriteria

11 0 0 1 1
Layak, tapi tidak 

memenuhi kriteria

12 1 1 1 0 Tidak Layak

13 1 1 0 1 Tidak Layak

14 1 0 1 1 Tidak Layak

15 0 1 1 1 Layak Sepenuhnya

16 1 1 1 1 Layak Sepenuhnya

No Fungsi Alternatif 15 Alternatif 16

1 Menyalurkan beras menuju 

penyaring
Horizontal Hopper Vertical Hopper

2 Cara menyaring beras

Manual (Gravitasi)  Listrik (Getaran)

3 Cara menampung beras tersaring 

berdasarkan letak funnel Bawah alat 

penyaringan

Depan alat 

penyaringan
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menunjang perbaikan pada desain perbaikan alat penyaringan beras dengan menggunakan 

morphological chart. Konsep yang didapat sebanyak delapan konsep desain dan dibagi 

berdasarkan simbol, yaitu simbol lingkarang untuk konsep desain I, simbol persegi untuk konsep 

desain II, simbol segitiga untuk konsep desain III, simbol trapesium untuk konsep desain IV, 

simbol belah ketupat untuk konsep desain V, simbol segilima untuk konsep desain VI, simbol 

bintang untuk konsep desain VII, dan simbol plus untuk konsep desain VIII. Selanjutnya 

dilakukan penyaringan konsep, sebagai berikut: 

 
Tabel 4. Penyaringan Konsep Desain 

 

Dari hasil penyaringan didapatkan bahwa dari kedelapan konsep desain, hanya dapat 

dikerucutkan menjadi empat alternatif, yaitu konsep desain I, konsep desain II, konsep VII, dan 

konsep desain VIII. Pada tahap selanjutnya dilakukan penilaian untuk menentukan ranking dan 

pemilihan dari hasil ranking tertingginya. 

 
Gambar 2. Konsep Desain I (1), Konsep Desain II (2), Konsep Desain VII (3), Konsep Desain VIII (4) 

 

Memilih Konsep Desain 

Memilih konsep desain sebelumnya dilakukan penilaian konsep yang didapatkan dengan 

cara meranking konsep dari keempat alternatif desain alat penyaringan. Selanjutnya keempat 

Horizontal 

Hopper

Vertical 

Hopper

Manual 

(Gravitasi)

Motor Listrik 

(Getaran)

Letak Funnel 

di Bawah

Letak Funnel 

di Depan

1 1 0 1 0 1 0
Layak, dapat 

dibuat

2 1 0 1 0 0 1
Layak, dapat 

dibuat

3 1 0 0 1 1 0

Layak, tapi 

tidak dapat 

dibuat

4 1 0 0 1 0 1

Layak, tapi 

tidak dapat 

dibuat

5 0 1 1 0 1 0

Layak, tapi 

tidak dapat 

dibuat

6 0 1 1 0 0 1

Layak, tapi 

tidak dapat 

dibuat

7 0 1 0 1 1 0
Layak, dapat 

dibuat

8 0 1 0 1 0 1
Layak, dapat 

dibuat

Desain

Kriteria Kapasitas Hopper Kriteria Tinggi Hopper Kriteria Letak Funnel di Bawah

Keputusan

1 2 

3 4 
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alternatif desain dinilai dengan perhitungan sama, lebih baik, atau lebih buruk untuk dibandingkan 

dengan alat yang sekarang digunakan. Penilain dilakukan oleh internal dengan membeperhatikan 

kebutuhan desain yang telah ditentukan.  Di akhir penilaian, skor tertinggi menjadi konsep desain 

yang terpilih. 

 
Tabel 5. Penilaian Konsep Desain 

 

Nilai akhir didapatkan dari perhitungan dari jumlah (+) dikurangi dengan jumlah (-) pada 

masing-masing kolom alternatif desain sehingga didapatkan peringkat pertama yaitu alternatif 

desain VIII dengan nilai akhir 4, peringkat kedua yaitu alternatif desain VII dan II dengan skor 3, 

dan peringkat ketiga yaitu alternatif I dengan skor 2. Terpilihnya alternatif desain VIII karena 

memiliki kelebihan daripada alternatif desain I dan desain II. 

 

Hasil Pembahasan 

Hasil rancangan perbaikan alat penyaringan beras diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas pada proses penyaringan beras. Perancangan perbaikan alat penyaringan beras 

difokuskan untuk memperbaiki permasalahan mengenai adanya beras yang tercecer dan tidak 

tertampung dalam wadah. Serta kurangnya efektivitas dalam memilah beras kualitas tinggi 

dengan kualitas rendah. Terjadinya  beras yang tercecer dan tidak tertampung dalam wadah 

dikarenakan masih terdapat celah lubang yang menyebabkan beras keluar tidak tepat pada wadah 

penampungannya. Selain itu kapasitas wadah yang tidak memadai untuk menampung 

menyebabkan beras dapat tumpah. Untuk beras yang tersaring (patah) juga dibiarkan jatuh dan 

berserakan dibawah alat penyaringan beras. Dengan demikian dilakukan perbaikan rancangan alat 

untuk meminimalkan beras yang tercecer dan tidak tertampung dalam wadah. Perbaikan dengan 

menggunakan pemberian tray pada bagian bawah saringan untuk menampung sementara beras 

yang tersaring (patah), yang selanjutnya digiring keluar melalui funnel untuk langsung ditampung 

ke dalam karung. Perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dalam memilah antara beras kualitas 

tinggi dengan beras kualitas rendah adalah dengan memberikan ukuran lubang wiremesh 0,25 cm. 

Hal tersebut dikarenakan beras yang utuh memiliki ukuran panjang 0,5 cm  dan beras yang 

dikategorikan dalam kualitas tinggi adalah beras yang memiliki panjang lebih dari 50% dari 

ukuran panjang beras utuhnya. Apabila panjang beras kurang dari setengah ukuran panjang beras 

Desain I Desain II Desain VII Desain VIII

0 0 + +

0 + 0 +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

0 0 + +

0 0 - -

0 0 - -

3 4 5 6

5 4 1 0

0 0 2 2

2 3 3 4

3 2 2 1Ranking

Nilai Akhir

2. Features

4. Serviceability

a. Kemudahan dalam perawatan

c. Memperhatikan ergonomi pekerja

b. Biaya service

Alternatif Konsep Desain
Kriteria Seleksi

Jumlah (+)

Jumlah (0)

Jumlah (-)

1. Performance

b. Mengurangi jumlah pekerja

a. Efektif dalam menyaring beras

b. Mengurangi elemen kerja

a. Kapasitas hopper

3. Durability

a. Material lebih kuat
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utuhnya, maka dikategorikan kedalam beras kualitas rendah. Sehingga penggunaan wiremesh 

dengan ukuran 0,25 cm bertujuan agar beras yang utuh tidak ikut tersaring. 

Penurunan tinggi hopper dengan memperhatikan antropometri tinggi siku berdiri setinggi 

101 cm, maka pekerja tidak perlu lagi mengangkat satu kaki dan mengangkat bahu untuk 

menuangkan beras kedalam hopper. Selanjutnya perbaikan  pada kegiatan penampungan beras 

dilakukan perbaikan ketinggian funnel yang menyesuaikan tinggi karung setinggi 50 cm. 

Tujuannya agar beras dapat dengan langsung masuk kedalam karung tanpa harus ditampung 

dalam wadah terlebih dulu. Hasil penilaian postur kerja setelah perbaikan prancangan perbaikan 

alat pada kegiatan penuangan beras ke hopper dan penampungan beras menunjukkan bahwa 

kegiatan tersebut berada dalam level resiko rendah. 

 

4. Simpulan 

Desain fasilitas kerja yang dihasilkan yaitu berupa alat penyaringan beras yang 

meningkatkan efetivitas dalam memilah antara beras yang utuh dengan beras menir secara baik. 

Perbaikan rancangan alat penyaringan beras juga meminimalkan jumlah beras yang tercecer dan 

tidak tertampung dalam wadah. Berdasarkan hasil analisis postur kerja dengan menggunakan 

metode REBA setelah perbaikan rancangan alat penyaringan beras, menunjukkan bahwa postur 

kerja pada proses penyaringan beras memiliki penurunan risiko dari kategori sangat tinggi 

menjadi risiko level rendah.  
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ABSTRAK  

Salah satu produk pangan lokal yang ada di daerah Solo Raya adalah karak. karak merupakan camilan 

sejenis kerupuk untuk pelengkap yang terbuat dari beras. Sentra industri karak yang ada di daerah Solo 

Raya banyak ditemukan di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Mojolaban. Di kecamatan tersebut banyak 

pengusaha karak yang proses pembuatannya terdiri dari beberapa tahap, yaitu : pengukusan, penumbukan, 

pencetakan, pemotonggan, penjemuran, penggorengan dan pengemasan. Dari beberapa tahapan tersebut, 

tahap penjemuran meruapakan proses yang membutuhkan waktu paling banyak sekitar  420 menit. Dari 

proses penjemuran yang lama, tidak semua karak dapat kering dalam waku satu hari sehingga karak yang 

dihasilkan per harinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu banyak karak yang berjamur dan 

menciut akibat dari penyimpanan karak yang belum kering dimana kandungan air masih banyak. 

Berdasarkan masalah tersebut dibutuhkan suatu pengembangan fasilitas penjemuran untuk mempersingkat 

waktu penjemuran agar semua karak kering dalam waktu satu hari tanpa ada penyimpanan. Dengan 

menggunakan metode perancangan Generic Product Development Process. Dengan menggunakan metode 

perancangan tersebut, maka dihasilkan konsep desain yang dapat mempercepat proses penjemuran dengan 

beberapa fiture yang dapat memepngaruhi laju pengeringan karak. 

 

Kata kunci: Generic Product Development Process, Karak, Penjemuran,  

 

1. Pendahuluan 

Salah satu produk pangan lokal di daerah solo raya adalah karak. karak merupakan salah satu 

makanan olahan yang terbuat dari beras. Camilan khas solo raya ini mudah di jumpai di daerah 

Solo Raya dan harganya sangat terjangkau oleh semua kalangan. Permintaan karak semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk di daerah tersebut. Salah satu sentra usaha 

karak yaitu di Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Bedasarkan observasi dan 

wawancara dengan kepala Desa Dukuh, di daerah tersebut terdapat 13 pengusaha karak. Dari ke 

13 pengusaha karak terebut hanya satu yang sudah maju dengan bantuan peralatan moderen pada 

proses produksinya. Namun untuk proses penjemuran baik yang sudah maju atau belum pada 

proses penjemurannya tetap megandalkan panas sinar matahari. Dengan metode penjemuran 

menggunakan panas sinar matahari, para produsen karak mengalami beberapa masalah. Seperti 

yang terjadi di industry karak Pak Kabul yang mengalami masalah tentang produktivitas dan 

kualitas karak yang dihasilkan. Masalah tersebut terjadi karena karak yang dijemur tidak kering 

dalam waktu satu hari sehingga penjualan perhari tidak sesuai dengan kondisi ideal. Karak yang 

tidak kering tersebut juga mempengaruhi kualitas karena disimpan dalam keadaan mengandung 

kadar air lebih dari 15% yang menyebabkan karak tersebut melengkung dan berjamur. Dari 

pencarian penyebab masalah karak tidak keing dalam satu hari produksi menggunakan diagram 

fishbone menunjukkan pada fasilitas yang digunakan untuk proses penjemuran terjadi beberapa 

masalah. 

Fasilitas penjemuran karak yang digunakan saat ini masih seadanya dan memiliki daya 

tampung yang terbatas. Dari 55 anjang karak yang akan dijemur hanya 45 anjang yang dapat 

menempati rak penjemur. Sisa dari anjang karak yang tidak mendapat tempat di fasilitas 

penjemuran akan diletakkan pada atap atau atas tanah. Hal tersebut dinilai tidak layak karena 

mengingat bahan yang dijemur merupakan makanan yang harus mempertimbangkan kebersihan. 

Letak area penjemuran berada di tengah pemukiman dimana banyak pohon atau bangunan yang 
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menghalangi sinar matahari sehingga karak yang dijemur tidak menerima panas matahari dengan 

baik. Lantai penjemuran yang beralaskan tanah juga dapat mempengaruhi kelembaban area yang 

akan berdampak pada laju proses pengeringan bahan.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivas dan kualitas industri karak, pada penelitian 

ini akan dibuat sebuah rancangan konsep desain fasilitas penjemuran karak dengan metode 

generic product development process untuk mengatasi masalah yang terjadi pada proses 

penjemuran karak. 

 

2. Metode 

Dalam penelitian ini menggunakan metode generic product development process dalam 

merancang konsep desain dengan urutan seperti flowchart dibawah ini. 

 

Menetapkan Spesifikasi Target

Kesimpulan 

Identifikasi Kebutuhan Pelanggan

Mendesain Konsep Produk

Memilih Konsep Desain

 
Gambar 1. Metode Generic Product Development Process 

 

• Langkah awal adalah dengan melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan. Identifikasi tersebut 

dilakukan dengan cara observasi ke lokasi penelitian yaitu karak Pak Kabul dan melakukan 

wawancara kepada pemilik usaha. Tujuan dari identifikasi kebutuhan adalah untuk mengetahui 

permasalahan yang dialami oleh pengusaha karak dan solusi apa yang diperlukan unuk mengatasi 

masalah tersebut.  

• Tahap menetapkan spesifikasi target bertujuan untuk menentukan target yang ingin dicapai dalam 

mengatasi masalah yang terjadi. 

• Langkah ketiga adalah mendesain konsep fasilitas untuk memenuhi target yang telah ditentukan. 

Konsep desain tersebut dikembangkan menjadi beberapa alternatif yang pada akhirnya akan 

dilakukan pemilihan konsep untuk mendapatkan satu konsep desain fasilitas penjemuran karak 

yang terbaik dari beberapa alternatif yang telah dikembangkan. 

• Langkah terakhir adalah memilih konsep desain dengan penilaian menggunakan metode pugh, 

dimana kriteria seleksinya berdasarkan dimensi kualitas menurut Garvin (1998). Garvin 

menyatakan ada delapan dimensi untuk menentukan kualitas produk, yaitu: performance, features, 

reliability, conformance, durability, serviceablity, aesthetics, dan perceived quality. Namun dalam 

menentukan kriteria seleksi hanya menggunakan empat dimensi. Hal tersebut dikarenakan dimensi 

yang digunakan harus direfleksikan sesuai dengan kebutuhan dalam merancang fasilitas 

penjemuran karak.  Pada penelitian ini hanya sampai tahap memlih konsep desain. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Analisis penyebab permasalahan yang terjadi di industri karak Pak Kabul dengan 

menggunakan diagram fishbone untuk selanjutnya menjadi kebutuhan pelanggan hingga 

pemilihan konsep desain sesuai dengan metode generic product development. 

a. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan 

Dari identifikasi kebutuhan pelanggan yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat 

masalah produktivitas dan kualitas karak yang dihasilkan. Karak banyak yang tidak kering dalam 

satu hari dan terdapat karak yang berjamur dan melengkung. Hal tersebut terjadi karena waktu 

proses penjemuran yang terlalu lama yaitu sampai pukul 16.00 dan pada saat itu masih terdapat 
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karak yang belum kering. Karak tersebut harus disimpan untuk dijemur keesokan harinya dimana 

juga akan menurunkan kualitas karak. Dengan produktivitas dan kualitas yang menurun 

menyebabkan kondisi aktual produksi karak tidak sesuai dengan kondisi ideal sehingga terjadi 

gap seperti pada gambar berikut: 

Kondisi Ideal

Kondisi Aktual

Produktivitas dan Kualitas 

Karak Rendah

Gap (Permasalahan)

Hasil Produksi = 11.000 karak/Hari

Hasil Penjualan = Rp. 1.320.000 / Hari

Semua Karak  Dalam Keadaan Baik

Hasil Produksi = 4.600 Karak/Hari 

Hasil Penjualan = Rp. 552.000 / Hari 

Sejumlah Karak Berjamur dan Mengkerut  
Gambar 2. Gap (permasalahan) di Industri karak Pak Kabul 

 

 Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa di keadaan aktual hasil penjualan yang diperoleh hanya 

sebesar Rp. 552.000,- per harinya. Padahal industri karak tersebut idealnya dapat memperoleh 

sebesar Rp. 1.320.000,-. Terjadi penurunan hasil penjualan sebesar 58% atau sebesar Rp. 

768.000,- per harinya. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya karak yang tidak kering dan 

defect yang terjadi.  

 Masalah yang terjadi mengenai waktu proses penjemuran yang terlalu lama kemudian di 

analisis penyebabnya dengan menganalisis lingkungan proses penjemuan, metode yang dipakai, 

material untuk membuat karak, dan alat yang digunakan menggunakan diagram fishbone. 

Diagram ini digunakan untuk mengetahui penyebab yang memicu terjadinya masalah pada proses 

penjemuran. Berikut adalah diagram fishbone dari masalah waktu proses penjemuran yang terlalu 

lama. 

Karak tidak kering 

dalam satu hari

Metode

Material

Lingkungan

Alat/Mesin

Hanya mengandalkan 

panas sinar matahari

Fasilitas 

penjemuran karak 

tidak efektif

Adonan karak 

jelek

Panas sinar 

matahari tidak 

terjamin

Cuaca 

mendung

Terhalang Pohon atau 

bangunan disekitar

Area penjemuran beralaskan 

tanah yang lembab

Aliran udara 

kurangAnjang karak tidak 

efektif

Panas tidak mencapai 

sisi bawah karak

Pencampuran adonan 

tidak ada takaran

Kualitas bahan 

baku rendah

Sinar matahari 

tidak maksimal

Panas dari sinar 

matahari tidak merata

Area penjemuran 

sempit

 
Gambar 3. Diagram fishbone waktu proses penjemuran terlalu lama 

 

Berdasarkan hasil analisis akar masalah dengan menggunakan diagram fishbone di atas, diketahui 

bahwa sebagian besar dari semua permasalahan yang terjadi mengarah pada masalah mengenai 

alat atau fasilitas yang ada di industri karak. 

 

3.2 Menetapkan Spesifikasi Target 

 Identifikasi kebutuhan rancangan digunakan untuk mendapatkan penjabaran dari evaluasi 

pengguna yang telah diketahui permasalahannya dan selanjutnya dilakukan dekomposisi menjadi 
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kebutuhan teknis perancangan untuk mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan sesuai target 

perbaikan perancangan. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Teknis Perancangan 

No Kebutuhan Desain Spesifikasi Target 

1 Fasilitas dapat mempercepat proses 

penjemuran 

Proses penjemuran tidak lebih dari 5 jam 

dan menambah waktu efektif penjemuran. 

2 Adanya aliran udara Meningkatkan aliran udara menjadi  4,5 

m/s untuk mempercepat proses 

pengeringan. 

3 Fasilitas memiliki daya tampung 

besar 

fasilitas penjemuran karak yang dapat 

menampung 55 anjang karak atau lebih 

dengan memanfaatkan luas area 12 m x 7 

m. 

4 Area penjemuran yang lebih kering Menurunkan kelembaban lantai area 

penjemuran tidak lebih dari 50% RH. 

  

Berikut merupakan penjelasan kebutuhan teknis perancangan pada Tabel 4.1, yaitu: 

1.  Menggunakan material yang dapat menyimpan panas sinar matahari sebelum anjang mulai 

diletakkan di atas rak. Dengan cara ini bertujuan untuk meningkatkan suhu sehingga 

proses penjemuran karak dapat lebih cepat menjadi 5 jam dibandingkan sebelumnya 

hingga 7 jam. Tujuan lain dari penggunaan material tersebut adalah ketika terjadi mendung 

maka proses penjemuran masih bisa berlangsung karena masih ada panas yang tersimpan. 

2.  Pemberian ruang dibawah anjang karak bertujuan untuk menambah aliran udara. Efisiensi 

proses pengeringan semakin meningkat dengan semakin tingginya suhu dan aliran udara. 

Target dari pemberian ruang ini untuk menciptakan aliran udara yang sesuai dengan 

kebutuhan proses pengeringan. Seperti yang penelitian yang telah dilakukan oleh Yani dan 

Fajrin (2013), bahwa laju pengeringan yang paling cepat terjadi terhadap bahan yang 

dikeringkan pada kecepatan udara 4.5 m/s. Dengan aliran udara yang semakin cepat, uap 

air juga akan semakin cepat hilang dari permukaan bahan. 

3.   Fasilitas penjemuran karak yang dapat menampung minimal 55 anjang karak  yang akan 

dijemur dengan memanfaatkan luas area proses penjemuran 12 m x 7 m. Dengan kondisi 

demikian rancangan fasilitas harus mengoptimal area yang tersedia untuk dapat 

menampung keseluruhan anjang karak. Dengan demikian tidak ada anjang karak 

diletakkan sembarangan dengan mengabaikan kebersihan produk makanan yang 

dihasilkan. 

4. Melapisi alas penjemuran yang beralaskan tanah sehingga ketika pagi hari tidak lembab 

dan bersuhu dingin yang mempengaruhi suhu dibawah rak penjemur. Dengan pengerasan 

bagian lantai penjemuran dapat menurunkan kelembaban udara di area penjemuran yang 

sebelumnya sekitar 70% RH menjadi 50% RH. Dengan demikian maka laju penguapan 

karak tidak terhambat oleh kandungan uap air yang terlalu tinggi di udara area 

penjemuran. 
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3.3 Mendesain Konsep Produk 

Pada tahap selanjutnya dilakukan desain konsep produk dengan tujuan untuk 

membangkitkan alternatif-alternatif desain untuk merancang perbaikan alat sesuai spesifikasi 

targetnya. 

3.3.1 Morphological Chart 

Pemilihan konsep dilakukann dengan menggunakan morphological chart untuk 

mengidentifikasi atau mencari kombinasi elemen-elemen yang baru agar dapat memperluas 

pencarian solusi. Berikut hasil dari morphological chart yang dijelaskan pada table 3 dibawah ini. 
Tabel 2. Morphological chart alternative konsep 

No Solusi 

Fungsi 

I II 

1 pengumpul dan penyimpan panas 

matahari 

Penejemuran 

langsung 

Pengering energi 

surya 

2 Memberikan aliran udara konveksi bebas konveksi paksa 

3 Menghemat ruang  dan menambah 

kapasitas 

Rak kemiringan 

tetap 

Rak bertingkat 

4. Mengurangi kelembaban area 

penjemuran 

Mengeraskan lantai 

fasilitas 

Meninggikan lantai 

fasilitas 

 

Dari morphological chart menunjukkan konsep desain yang diperoleh berdasarkan 

pembagian dari solusi pencarian internal dan eksternal. Konsep yang didapat sebanyak enam 

konsep desain dan dibagi berdasarkan warna yaitu warna biru untuk konsep desain I, warna merah 

untuk konsep desain II, warna coklat untuk konsep desain III, warna kuning untuk konsep desain 

IV, warna  hijau untuk konsep desain V dan warna oranye untuk konsep desain VI. 

3.4 Memilih Konsep Produk 

Dalam memilih konsep produk dilakukan dengan penyaringan enam konsep desaian yang 

telah diperoleh dengan menggunakan metode pugh. Penentuan dimensi dan kriteria seleksi 

dilakukan dengan diskusi bersama pengguna dan ahli. Keempat dimensi tersebut adalah 

performance, features, durability, dan serviceability. Penjelasan keempat dimensi sebagai 

berikut: 

Tabel 3. Penyaringan Konsep 

No Kriteria Seleksi 

Alternatif Konsep Desain  

Desain 

I 
Desain II Desain III Desain IV Desain V 

Desain 

VI 

1 Performance +  0 + 0 0 - 

2 Features + + + + + + 

3 Durability + + + + + + 

4 Serviceability + + - - - - 

Jumlah (+) 4 3 3 2 2 2 

Jumlah (0) 0 0 0 1 1 0 

Jumlah (-) 0 1 1 1 1 2 

Nilai Akhir 4 3 2 1 1 0 

 

Dari tahap penyaringan konsep didapatkan alternatif konsep dengan nilai akhir tertinggi yaitu 

desain I dengan spesifikasi untuk pengumpul dan penyimpan panas dengan penyinaran matahari 

langsung, konveksi untuk memberikan aliran udara dengan cara bebas tanpa bantuan alat, model 
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rak dengan kemiringan tetap untuk menghemat ruang serta menambah daya tampung , dan area 

penjemuran agar lebih kering untuk mencapai kelembaban yang dinginkan dengan cara 

mengeraskan lantai fasilitas penjemuran. 

 
Gambar 4. Ilustrasi Desain Konsep I 

 

4. Kesimpulan 

Konsep desain dari fasilitas penjemuran karak yang dihasilkan dapat meningkatkan 

produktivitas dan kualitas dari karak apabila menggunakan hasil desain yang telah dirancang. 

Peningkatan dari segi produktivitas dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan lebih singkat dari 

waktu semula, sehingga karak tidak perlu dilakukan penyimpanan. 
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Penerapan Milkrun Delivery Untuk Penurunan Stok pada 

Komponen Lokal Supplier PT ABC 

 

Arina Nur Laili*1), Nuzulia Khoiriyah2) 

1,2) Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung, Jl. Raya 

Kaligawe Km. 4 Kota Semarang 

Email: arinanurlaili@std.unissula.ac.id, nuzuliakhoiriyah@gmail.com 

ABSTRAK 

PT ABC adalah salah satu divisi dari PT ABCD yang menyuplai kebutuhan engine mobil. Pada setiap 

proses produksi, membutuhkan pengendalian produksi adalah meminimumkan persediaan. Persediaan yang 

berlebih akan menyebabkan tingginya biaya penyimpanan (inventory cost) yang merupakan pemborosan. 

Oleh karena itu, dilakukan analisis dan penerapan sistem pendistribusian milkrun delivery pada supplier 

yang masih menggunakan sistem pendistribusian direct delivery. Pada penerapan sistem milkrun delivery 

dibutuhkan data awal berupa efesiensi pengiriman dan efesiensi truk, volume pengiriman per hari (m3), 

cycle issue dan jumlah pengiriman. Berdasarkan perhitungan perencanaan aplikasi milkrun pada zona 

Cikarang dan Cibitung dapat menunrunkan stok dari 761unit ke 609unit pada zona Cikarang dan 719unit 

ke 611unit pada zona Cibitung. Selain itu, memiliki additional benefit berdasarkan perhitungan 

perencanaan aplikasi milkrun pada zona Cikarang dan Cibitung diperoleh benefit reduce trans cost/unit 

sebesar Rp. 4,103.65..  

Kata kunci: Cycle Issue, Milkrun Delivery, Persediaan 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur kendaraan 

bermotor. Perusahaan ini memiliki lima plant, salah satu dari kelima plant tersebut adalah 

engine plant yang terletak di Kabupaten Karawang. Karawang Engine plant merupakan tempat 

untuk proses produksi serta assembly dari engine mobil yang akan disuplai untuk mobil dengan 

merk dagang X dan beberapa produk Y. PT ABC yang merupakan perusahaan manufaktur yang 

umumnya memiliki persediaan finished goods engine untuk menunjang proses produksi pada 

Assy Plant. 

Pada dasarnya persediaan merupakan sumber daya yang menganggur (idle resources), yang 

menunggu proses lebih lanjut. Pada perusahaan besar seperti PT ABC nilai persediaan bisa 

mencapai nilai yang tingi pada setiap saat. Selain itu masalah persediaan dalam sistem 

manufaktur cenderung lebih rumit. Pada sistem manufaktur, ada hubungan langsung antara 

tingkat persediaan, jadwal produksi dan permintaan konsumen. Selain kondisi di atas, sistem 

manufaktur mempunyai tiga bentuk jenis persediaan, salah satunya persediaan bahan baku. 

Masalah utama persediaan bahan baku adalah menentukan berapa jumlah pemesanan yang 

ekonomis (Economic Order Quantity) yang akan menjadi solusi berapa jumlah bahan baku dan 

kapan bahan baku itu dipesan sehingga dapat meminimasi ordering cost dan holding cost. 

Dalam mencari jawaban tersebut muncul metode pengendalian persediaan dengan 

menggunakan metode Kanban. 



Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

404 
 

 

Gambar 1. Persediaan Awal Komponen Lokal Wilayah Cikarang 

 

 

Gambar 2. Persediaan Awal Komponen Lokal Wilayah Cibitung 

 

Sebagaimana yang telah dipahami, bahwa salah satu tujuan utama dari pengendalian 

produksi adalah meminimumkan persediaan. Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri tetapi juga 

harus didukung supplier dalam pengiriman material (Supplier Delivery Performance) yang tepat 

waktu dan juga frekuensi pengiriman material (Supplier Delivery Frequency) yang tinggi. 

Sayangnya semua hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh supplier, sehingga menyebabkan stock 

level yang tidak stabil, overstock maupun shortage. Stok yang berlebih menyebabkan tingginya 

biaya penyimpanan (inventory cost) yang merupakan pemborosan. Oleh karena itu, dilakukan 

analisis dan penerapan sistem pendistribusian milkrun delivery pada supplier yang masih 

menggunakan sistem pendistribusian direct delivery. 

1.2 Tujuan 

Berdasarkan kasus di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penilitian ini adalah standarisasi 

level stock untuk komponen lokal pada PT ABC dengan menerapkan milkrun delivery pada 

supplier yang masih menggunakan sistem pendistribusian direct delivery. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan kasus di atas, penelitian ini berfokus dalam penurunan stok untuk 

empat supplier di wilayah Cikarang dan Cibitung. 
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2. Metode  

Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian kasus di atas secara sistematis 

adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi permasalahan 

Permasalahan yang teridentifkasi pada perusahaan adalah adanya tingginya stok atau 

persediaan komponen part lokal dari supplier ke perusahaan. 

2. Studi Literatur 

Setelah melakukan identifikasi pemasalahan, maka tahap selanjutnta adalah melakukan 

studi literature. Studi literature digunakan untuk mencari data-data terkait, baik dari buku 

teks, karya ilmiah dan sumber lain yang terakit dengan permasalhaan yang ada. Literatur 

utama yang digunakan adalah Vehicle Routing Problem, Milkrun dan Cycle Issue. 

3. Menentukan tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah standardisasi level stok untuk komponen lokal untuk 

supplier wilayah Cikarang dan Cibitung. 

4. Pengambilan data 

Pengambilan data berupa mengidentifikasi data yang dibutuhkan dalam melakukan 

penenlitian ini. Data yang dibutuhkan merupakan data alamat dan nama supplier, data 

jarak aktual supplier ke perusahaan, daftar jumlah atau volume produksi komponen part, 

cycle issue, standarisasi dimensi polybox dan skid yang digunakan oleh supplier dan data 

kalkulasi volume matrix. Selanjutnya yaiu data alat transportasi yang berupa data ukuran 

dan standar truk yang diperlukan dan daftar biaya transportasi part.  

5. Pengolahan data 

Setelah melakukan pengambilan data, tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. 

Pengolahan data ini dilakukan dengan dua tahap yaitu yang pertama pengolahan data 

awal, dan dihasilkan data efesiensi pengiriman dan efesiensi truk, volume pengiriman 

per hari (m3) dan jumlah pengiriman. Kemudian pengolahan data yang kedua yaitu 

penentuan alur transportasi milkrun delivery, cycle issue dan transportasi cost 

calculation. 

6. Analisa 

Pada tahapan selanjutnya dilakukan analisa, yang berupa analisa dari pengolahan data 

dengan cara observasi ke lapangan dan konsultasi dengan perusahaan terkait. Jika hasil 

rute terbaru dari penerapan milkrun delivery dan penyesuaian cycle issue dapat 

dilakukan, maka perbaikan tersebut dapat dikatan layak. 

7. Kesimpulan 

Tahapan ini berupa kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dikalukan. Kesimpulan 

dari penilitia ini adalah berupa ringkasan dari hasil pengolahan data dan analisisi yang 

telah dilakukan. 
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Flow chart Metodologi Penelitian
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Gambar 3. Flow chart Metodologi Penelitian 

3. Hasil dan Pembahasan 

Langkah awal untuk melakukan standarisasi stok dengan cara melakukan pengaturan ulang 

terkait pendistribusian komponen lokal yang berada di wilayah Cikarang dan Cibitung untuk 

PT ABC, supplier yang dikembangkan dalam peneilitian ini yaitu : 
 

Tabel 1. Daftar Supplier yang Dikembangkan 

No. Supplier Area 

1 PT. YOHZU Cikarang Jababeka 

2 PT. KATI Cikarang Jababeka 

5 

PT. TSUANG 

HINE 

INDUSTRIAL 

Cikarang EJIP 

8 PT. SEIWA Cibitung MM2100 

 

Alur Transportasi Milkrun Delivery 

Berikut ini adalah rancangan alur transportasi supplier dari wilayah Cikarang dan Cibitung 

ke perusahaan. Supplier pada wilayah tersebut menerapkan sistem pengiriman dengan cara 

direct delivery. Penentuan urutan alur transportasi milkrun delivery berdasarkan jarak aktual 

di lapangan. 
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Sistem milkrun procurement adalah sistem pengangkutan/pengambilan komponen dari 

sejumlah pemasok dengan menggunakan satu kendaraan dan paa waktu yang bersamaaan, 

dan kotak kosong dikirimkan kembali kepada pemasok. (Froechlich, 1999) 

PT. KATI

PT. THI

PT. YOHZU

PT. SEI

EFF 65.83%
1:1:1

PT. ADM 
Engine 
Plant

ETD
4:28 AM

ETD 
5:06 PM

ETD 
5:29 AM

ETA
07:25 AM

ETD
6:01 AM

 
Gambar 4. Alur Milkrun Next Condition 

Keterangan : 

ETA : Estimation Time Arrival 

ETD : Estimation Time Delivery 

Estimation Time Arrival dan Estimation Time Delivery pada kasus di atas, di peroleh 

berdasarkan dtudi langsung di lapangan dan perhitungan jarak aktual. 

Efesiensi yang diperoleh pada kasus di atas berdasarkan perhitungan berikut : 

 

Efesiensi Truck = 
Total muatan truck per cycle

Truck Capacity
 

 

Penentuan Cycle Issue 

Cycle Isssue merupakan frekuensi pengiriman barang (kedatangan) oleh supplier ke 

perusahaan. Penjelasan menegenasi cycle issue, adalah sebagai berikut : 

X = Jumalah hari dalam pengiriman 

Y = Pengiriman dalam jumlah hari pengiriman 

Z = Interval dalam pengiriman setelah wkatu permintaan 

Faktor yang mempngaruhi dalam menentukan cycle issue adalah sebagai berikut : 

a) Jarak pemasok 

b) Karakteristik dan varian komponen yang dipasok 

c) Jumalah pesanan per hari 

d) Kapasitas truk 

Pada Gambar 5. Penentuan Cycle Issue juga emmeiliki perhitungan mengenai total supplier 

trip dalam satuan jam, perhitungan tersebut dipengaruhi oleh lama waktu untuk loading dan 

unloading komponen beradasrkan rata-rata aktual di lapangan. 
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Gambar 5. Penentuan Cycle Issue 

 

Perhitungan Transportasi Cost Calculation 

Pada perhitungan transportasi cost calculation, diperoleh dari biaya transportasi part 

komponen dari supplier ke perusahaan. 

Tabel di bawah ini menjelasakna bahwa dari sisi perhitungan cost apabila dilakukan 

penerapan milkrun delivery pada keempat supplier di wilayah Cikarang dan Cibitung mampu 

mengehamat Rp 4,103.65 
 

Tabel 2. Perhitungan Transportasi Cost Calculation 

 
Estimation Result dan Added Value 

Estimation Result 

Berikut ini adalah estimation result, apabila dilakukan penerapan milkrun delivery secara 

keseluruhan untuk keeempat supplier di wilayah Cikarang dan Cibitung. Estimation result 

di bawah ini mengacu pada tujuan awal dilakukan penelitian yang berupa standarisasi stok 

level. Di mana, 

 

Safety stock =  α 
permintaan harian komponen

kapasitas lot size
 

 

Dengan α adalah koefisien safety stock. Sehingga, 
 

𝑛 =  𝛼 
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒
 × {𝑋 ×  (

1 + 𝑧

𝑌
)} +  𝛼 × 

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑡 𝑠𝑖𝑧𝑒
 

 

Koefisien safety stock (𝛼) merupakan koefiesein yang membandingkan antara jumlah jam 

yang dapat dipenuhi oleh safety stock dengan jumlah kerja total. 

Seq. /day Cycle-1 Cycle-2 Km Move

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 1 Cycle 2

0 0

Cikarang 1 PT. KATI 1 0.098 0.1 24.6 49.2 10 34.6

Cikarang 2 PT. YOHZU 1 3.960 4 17.6 35.20 20 37.6

Cikarang 3 PT. TSUANG HINE 1 0.03 0.1 13.2 26.4 10 23.2

Cibitung 4 PT. SEIWA 1 3.65 3.7 11.9 23.8 20 31.9

ADM KEP 29.3 58.6 45 74.3

TOTAL 7.738 7.9 96.6 193.2 105 201.6

TRUCK CAPACITY 12 5 Hours 3

Eff Truck 64.48% 65.83%

Cycle 

Issue
Cycle 1

1:1:1
Vol/ 

Cycle
7.9

0 0

Total supplier/ trip

ADM-KEP

Route CYCLE 

ISSUE

Volume (m3) JARAK TIME

Area Load/Unload TOTAL

Volume/ Day 

(Part)

Capasitas 

Truck (4T)
Eff Truck /Trip Total

Cost 

Trans 

Before

Trans Cost 

After

BALANCE 

(Saving Cost)

skid m3 %

1 YOHZU Cikarang Jababeka 139 12315-BZ090-00 BRACKET, ENGINE MOUNTING, RH 4 554 138.5 335 335 195 0.02 36 3.03 59% 800 639.83          160.17              

2 PT. KATI Cikarang Jababeka 176 12180-BZ0060-00 CAP ASSY, OIL FILLER 72 486 6.8 335 335 100 0.01 72 0.08 1% 226 18.36            207.64              

3 PT. TSUANG Cikarang EJIP 331 15301-BZ040-00 GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL 200 93 0.5 800 310 170 0.04 16 0.02 0% 1200 26.51            1,173.49           

4 SEIWA Cibitung MM2100 130 16603-BZ040-00 PULLEY SUB-ASSY, IDLER, NO.1 (tcc) 12 535 44.6 335 335 100 0.01 72 0.50 10% 1500 109.41          1,390.59           

SEIWA Cibitung MM2101 131 16620-BZ010-00 TENSIONER ASSY, V-RIBBED (tcc) 4 535 133.8 335 335 100 0.01 72 1.50 29% 1500 328.24          1,171.76           

5.13 100% 5226 4,103.65           

Part Number

12 600,000.00            600,000.00       68%1

% volume 

(truck)

(Rp)

Freq Del/ 

Day

Supplier Area No. of Item Part Name Box/ 

Skid

Ukuran BOX

Volume 

Box

TLP
Qty/ Box

Loading/ 

Day
Box/ Day

COST PART TRANSPORTATION

Rp/Pcs
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Gambar 6. Estimation Result Zona Cikarang 

 

 
Gambar 7. Estimation Result Zona Cibitung 

Added Value 

Selain menghasilkan estimation result seperti di atas, penerapan milkrun delivery juga 

mengahsilkan nilai tembah berupa reduce cost per unit untuk kedua wilayah yaitu wilayah 

Cikarang dan Cibitung. 

 
Gambar 8. Added Value Zona Cikarang 

 

 
Gambar 8. Added Value Zona Cibitung 
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4. Simpulan 

Berdasarkan tujuan awal yang telah disebutkan sebelumnya, hasil yang didapat sesuai 

dengan tujuan tersebut, yaitu : 

1. Berdasarkan perhitungan perencanaan aplikasi milkrun pada zona Cikarang dan Cibitung 

dapat menunrunkan stok dari 761unit ke 609unit pada zona Cikarang dan 719unit ke 

611unit pada zona Cibitung. 

2. Additional benefit berdasarkan perhitungan perencanaan aplikasi milkrun pada zona 

Cikarang dan Cibitung diperoleh benefit reduce trans cost/unit sebesar Rp. 4,103.65 
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ABSTRAK  
Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jogja telah berusia sepuluh tahun dan masih menghadapi beberapa 

permasalahan diantaranya adalah rendahnya load factor. Akibatnya pendapatan penjualan tiket rendah 

sehingga kebutuhan subsidi menjadi tinggi. Tahun 2019 Pemda DIY berencana mengurangi subsidi sebesar 

20%. Konsekuensinya pengoperasian BRT Trans Jogja harus lebih efisien agar memenuhi target subsidi 

yang ditetapkan. Salah satu solusinya adalah penetapan headway secara dinamis menyesuaikan fluktuasi 

ketersediaan penumpang di halte. Namun waktu tunggu kedatangan bus harus tetap diperhatikan karena 

menentukan kepuasan penumpang. Sebuah model simulasi ABM berbasis Netlogo dapat digunakan untuk 

menguji skenario skema headway yang menghasilkan keluaran terbaik pada dua aspek diatas. Agar model 

simulasi ABM yang dikembangkan terstandarisasi dan diterima secara ilmiah maka langkah-langkah dalam 

ODD Protocol perlu diikuti. Dengan ODD Protocol model ABM akan terdeskripsikan dengan detail 

sehingga dapat dilakukan pengujian ulang dan pengembangan oleh peneliti lain. Paper ini akan menjabarkan 

ODD Protocol untuk model simulasi ABM BRT Trans Jogja trayek 1A. 

 

Kata kunci: ABM, headway, load factor,  Netlogo, ODD Protocol 

 

1. Pendahuluan 

Sejak tahun 2008 di Yogyakarta telah beroperasi sebuah Bus Rapid Transit (BRT) yang 

diberi nama Trans Jogja. Trans Jogja adalah pelayanan transportasi publik yang disubsidi oleh 

pemerintah yang mengedepankan konsep buy the service. Hadirnya Trans Jogja diharapkan 

mampu menjadi solusi permasalahan transportasi di kota Yogyakarta diantaranya kemacetan dan 

tingkat kenyamanan angkutan umum yang rendah, polusi udara dan biaya operasional kendaraan 

yang tinggi. 

Memasuki usianya yang ke-10 ternyata Trans Jogja masih menghadapi banyak permasalahan 

diantaranya : keterlambatan armada (waktu tunggu yang lama), kerusakan armada, utilitas 

kapasitas penumpang bus (load factor) yang rendah, jarak antar halte yang jauh, kebocoran 

administrasi tiket, Bantuan Operasional Kendaraan (BOK) yang masih sangat besar, keterbatasan 

jumlah armada dan pelanggaran kontrak kerja sama oleh pihak operator (Wibowo, 2014). 

Dari identifikasi permasalahan diatas dapat ditarik benang merah antara permasalahan 

pertama, ketiga, dan keenam. Waktu tunggu yang lama bersama waktu tempuh yang lama 

merupakan faktor dominan yang menimbulkan ketidakpuasan pengguna jasa angkutan 

(Nandasari, 2013). Akibatnya minat pengguna jasa transportasi menjadi menurun untuk 

menggunakan Trans Jogja sehingga load factor menjadi rendah dan pada akhirnya biaya 

operasional tidak tertutupi oleh penghasilan dari penjualan tiket penumpang (Widiantoro, 2014). 

Akibatnya Trans Jogja memerlukan subsidi yang tinggi dari pemerintah agar bisa beroperasi 

(Lekitoo, 2017). Padahal Pemda DIY sudah mencanangkan bahwa pada tahun 2019 skema BOK 

akan ditiadakan dan diganti dengan skema subsidi yang besaran nilainya berkurang sekitar 20% 

dari besaran nilai BOK pada saat ini (Sunartono, 2017). 

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi pengurangan subsidi tersebut 

adalah melakukan efisiensi pengelolaan BRT Trans Jogja dengan cara menetapkan headway 

secara dinamis dalam penjadwalan armada Trans Jogja untuk meningkatkan load factor dan 

mengurangi biaya operasional Jika load factor bisa ditingkatkan maka pendapatan akan meningkat 

sehingga jumlah subsidi yang dibutuhkan akan berkurang. Namun optimalisasi tersebut harus 
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memperhatikan kualitas pelayanan. Ada 4 aspek bisa yang menjadi tolok ukur kualitas pelayanan 

yaitu keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu dan keterandalan (Nandasari, 2013). Dari keempat 

aspek diatas yang harus mendapat perhatian lebih adalah ketepatan waktu karena keluhan 

penumpang tertinggi adalah pada aspek ini (Widiantoro, 2014). 

Mengingat Trans Jogja termasuk kategori sistem kompleks maka salah satu metode yang bisa 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah Agent Based Modeling (ABM) 

(Wilensky dan Rand, 2015). Dengan metode tersebut dapat dibangun model untuk melakukan 

percobaan dalam rangka menentukan skenario skema headway yang menghasilkan load factor 

yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan kepuasan penumpang. Agar model ABM yang 

akan dikembangkan terdokumentasi dengan baik dan memenuhi kriteria model secara ilmiah 

maka tahapan-tahapan dalam ODD Protocol perlu diikuti dan dipenuhi dengan baik (Grimm dkk, 

2010). 

 

2. Metode 

2.1. Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah BRT Trans Jogja trayek 1A. Jam operasi dibatasi 

hanya pada weekday (Senin – Jumat) mulai pukul 5.30 – 21.30 WIB. 

 

2.2. Metode Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : waktu kedatangan penumpang di halte, 

waktu tunggu yang diharapkan penumpang serta waktu tunggu maksimal, proporsi penumpang, 

waktu kedatangan bus di halte, waktu keberangkatan bus dari halte, jumlah penumpang yang naik 

dari halte, jumlah penumpang yang turun dari halte, Geographical Information System (GIS) kota 

Yogyakarta, dan data pendukung lainnya. Data waktu kedatangan penumpang di halte dan data 

proporsi penumpang didapatkan diperoleh melalui observasi lapangan. Data waktu tunggu yang 

diharapkan penumpang serta waktu tunggu maksimal diperoleh melalui wawancara. Sedangkan 

data-data lainnya diperoleh dari data sekunder yang didapatkan dari badan atau instansi yang 

membidangi BRT Trans Jogja yaitu : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans Jogja Dinas 

Perhubungan DIY, PT. Anindya Mitra International (AMI) dan BAPPEDA DIY. 

 

2.3. Alat Yang Digunakan 

2.3.1. Perangkat Lunak Netlogo 6.0.2 

Pada platform Netlogo 6.0.2 inilah akan dibangun model simulasi ABM yang memodelkan 

sistem BRT Trans Jogja. Sebelum dibangun model ABM-nya maka file GIS kota Yogyakarta 

harus diintegrasikan terlebih dahulu ke dalam perangkat lunak Netlogo 6.0.2.  

2.3.2. Perangkat Telepon Pintar Berbasis Android 

Penelitian ini akan banyak menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada perangkat telepon 

pintar android diantaranya : stop watch, perekam audio, kamera foto, kamera video dan Global 

Positioning System (GPS). Fitur-fitur tersebut akan digunakan sebagai pendukung proses olah data 

dan validasi output dari model terhadap sistem nyata. 
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2.4. Tahapan Penelitian 

 

 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 

2.5.  Agent Based Modeling (ABM) 

Agent Based Modeling (ABM) adalah sebuah paradigma pemodelan berbasis komputer 

yang mampu menggambarkan perilaku (behaviour) dari agen-agen yang terdapat di dalamnya 

(Wilensky dan Rand, 2015). Metode ini menggunakan aturan sederhana untuk mengkodekan 

perilaku masing-masing agen dan lalu mengamati hasil interaksi dari agen-agen tersebut dalam 

bentuk keluaran dari sistem tersebut. Metode ini mampu mendeskripsikan berbagai macam 

sistem namun akan terlihat kelebihannya ketika diaplikasikan pada sebuah sistem yang 

kompleks. 

Helbing (2012) memaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memodelkan 

dengan ABM yaitu : 

1. Menetapkan apa yang ingin dideskripsikan dengan model yang akan dibuat, 

2. Menetapkan tujuan dari simulasi, 

3. Menetapkan agen : apa yang akan diwakili atau digambarkan oleh agen tersebut, 

4. Menetapkan hipotesis, 

5. Perancang simulasi tidak boleh memasukkan asumsi yang diinginkannya menjadi hasil 

akhir dari model tersebut sehingga menggiring model tersebut menghasilkan perilaku 

seperti yang diinginkannya, 

6. Hasil simulasi perlu dibandingkan dengan hasil dari sistem nyata. 

 

 

 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

414 
 

2.6. Netlogo 

Netlogo adalah sebuah bahasa pemodelan ABM yang bersifat umum (general purpose) 

yang dikembangkan oleh Uri Wilensky (Wilensky dan Rand, 2015). Pertama kali dikembangkan 

pada tahun 1990. Sampai tulisan ini dibuat versi Netlogo 6.0.2 merupakan yang terbaru. Pada 

Netlogo terdapat 4 jenis agen yang dapat dipilih sesuai dengan karakter dari obyek yang akan 

dimodelkan yaitu : turtle, patch, link dan observer. Turtle adalah agen yang bisa bergerak di 

world. World adalah luasan dua dimensi yang tersusun oleh patch. Patch adalah satuan luasan 

di mana turtle bisa bergerak. Link adalah agen yang munghubungkan antara turtle satu dengan 

turtle yang lain. Sedangkan observer adalah pengamat yang melihat apa yang terjadi di world. 

 

2.7. ODD Protocol 

ODD (Overview, Design Concept, Detail) Protocol adalah serangkaian prosedur yang 

ditempuh dalam pengembangan model ABM yang bertujuan untuk membuat model lebih 

dipahami dan lengkap elemen-elemennya yang bertujuan melakukan standarisasi sekaligus 

menjawab kritik terhadap model ABM (Grimm dkk., 2010). Walaupun awalnya didesain khusus 

untuk ABM namun dalam perkembangannya ODD Protocol juga bisa digunakan untuk 

pemodelan di luar ABM. Masih menurut Grimm dkk (2010) elemen-elemen dari ODD Protocol 

versi yang diupdate adalah sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1. 
  Tabel 1. Elemen ODD Protocol 
   

No Elemen / Sub Uraian 

 elemen  
   

1 Purpose Pada  elemen  ini  pemodel  menyebutkan  tujuan  yang  mendasari 

  dibuatnya suatu model 
   

2 Entities, State Entities adalah siapa atau apa saja yang terlibat di dalam model : 

 Variable dan agen, spatial unit, environment dan collectives. State Variable adalah 

 Scale peubah yang membedakan antar entity. Scale adalah perbandingan 

  satuan dalam model dengan sistem nyata 
   

3. Process overview Process Overview menggambarkan perilaku dari agen. Scheduling 

 dan Scheduling adalah waktu terjadinya perilaku, perubahan atribut dan bagaimana 

  peubah waktu di dalam model : diskrit atau kontinu. 
   

4. Design Concept  

 1.1. Basic Konsep dasar, teori, hipotesa, ataupun metode yang menjadi fondasi 

 Principle pembuatan model. 
   

 1.2.  Emergence Keluaran yang paling penting dari model sebagai hasil interaksi agen 

  dengan agen lain dan lingkungannya 
   

 1.3.  Adaptation Kemampuan adaptasi agen, rule atau aturan apa saja yang mendasari 

  perubahan perilaku agen dan faktor yang memicu 
   

 1.4.  Objective Tujuan atau goal dari masing-masing agen. 
   

 1.5.  Learning Kemampuan agen untuk merubah daya adaptasinya 
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  Tabel 1. Elemen ODD Protocol 
   

No Elemen / Sub Uraian 

 elemen  
   

 1.6.  Prediction Kemampuan agen untuk memperkirakan apa yang akan terjadi 
   

 1.7.  Sensing Kemampuan agen untuk mempertimbangkan kondisi internalnya dan 

  kondisi lingkungannya sebagai dasar untuk merubah perilakunya 
   

 1.8.  Interaction Interaksi apa saja yang terjadi dan apa dampak dari interaksi tersebut 
   

 1.9.  Stochasticity Unsur-unsur dalam model yang mengandung unsur ketidakpastian. 
   

 1.10.  Collectives Kelompok yang dibentuk oleh individu/agen yang memberi pengaruh 

  pada perilaku agen atau justru dipengaruhi oleh perilaku agen 
   

 1.11.  Observa- data apa saja yang dikumpulkan dari keluaran yang dihasilkan model 

 tion dan bagaimana cara interpretasinya 
   

5. Initialization Kondisi awal pada saat model akan dijalankan 
   

6. Input Data Input data dari luar yang dibutuhkan oleh model 
   

7. Submodels Submodel yang digunakan untuk merepresentasikan urutan proses 
   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Variabel Kunci dalam Penelitian 

3.1.1. Waktu Kedatangan Penumpang di Halte 

Waktu kedatangan penumpang adalah waktu saat seorang calon penumpang Trans 

Jogja datang di halte. Data ini selanjutnya akan diolah menjadi distribusi probabilitas yang 

akan digunakan untuk membuat bangkitan kedatangan penumpang dari trayek terpilih 

pada suatu halte. Variabel ini penting karena menggambarkan ketidakpastian yang 

terdapat dalam sistem. 

3.1.2. Waktu Tunggu Harapan (ti) 

Waktu tunggu harapan adalah lama waktu yang diharapkan oleh seorang calon 

penumpang Trans Jogja dalam menunggu kedatangan bus di halte sampai dengan naik bus 

yang diinginkan. 

3.1.3. Waktu Tunggu Maksimal (tmax) 

Waktu tunggu maksimal adalah lama waktu maksimal yang bisa diterima oleh 

seorang calon penumpang Trans Jogja dalam menunggu kedatangan bus di halte sampai 

dengan naik bus yang diinginkan. Jika bus belum datang sampai dengan batas waktu 

tunggu ini maka penumpang akan memutuskan untuk berganti moda transportasi lain. 

Waktu Tunggu Maksimal bersama dengan Waktu Tunggu Harapan akan digunakan untuk 

menentukan Waktu Tunggu Toleransi (ttol). 

3.1.4. Proporsi Penumpang 

Proporsi penumpang menggambarkan heterogenitas penumpang Trans Jogja. Pada 

penelitian ini proporsi penumpang akan dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu : pelajar, 

mahasiswa, pegawai dan umum. Pengelompokan tersebut didasarkan pada dua hal : 

proporsi penumpang aktual dan perbedaan perilaku. Dishubkominfo (2009) dalam 

Perestroika (2014) menyebutkan bahwa proporsi penumpang Trans Jogja adalah sebagai 

berikut : Mahasiswa 32%, Karyawan/Swasta 29%, Pelajar 21%, Wiraswasta 7%, Ibu 

rumah tangga 4%, PNS 4%, Guru/Dosen 2%, dan Pensiunan 1%. Dari data tersebut terlihat 

bahwa pelajar, mahasiswa dan pegawai (karyawan, PNS, guru/dosen) masing-masing 

memiliki proporsi yang besar (melebihi 20%) dan ketiganya cukup mewakili proporsi 

penumpang secara keseluruhan karena ketiganya proporsinya melebihi 80%. Sementara 
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untuk menampung kelompok penumpang yang di luar tiga kategori tersebut ditambahkan 

kategori yang keempat yaitu umum. 

Dari segi perilaku keempat kategori penumpang di atas diprediksi akan memiliki ttol 

yang berbeda dengan kombinasi waktu penggunaan bus Trans Jogja. Misalnya di jam 

06.00 sampai dengan 09.00 pelajar, mahasiswa dan pegawai akan memiliki ttol yang ketat 

mengingat mereka harus sampai di tujuan pada waktu tertentu. Sementara bagi penumpang 

umum ada kemungkinan ttol lebih longgar mengingat mereka lebih fleksibel dalam hal 

waktu. Di rentang jam siang, sore dan malam ttol dari masing-masing kategori juga sangat 

mungkin bervariasi satu sama lain. 

 

3.1.5. Waktu Tunggu Aktual 

Waktu Tunggu Aktual (ta) adalah lamanya waktu yang dialami oleh seorang calon 

penumpang bus Trans Jogja dari mulai yang bersangkutan datang di halte sampai dengan naik 

ke bus yang diinginkan. ta akan dibandingkan dengan ttol. Jika ta > ttol maka penumpang akan 

merasa tidak puas. Jika ta < ttol maka penumpang akan merasa puas. Secara otomatis di dalam 

model akan dihitung prosentase penumpang yang tidak puas. 

3.1.6. Headway 

Headway adalah waktu keberangkatan antar armada (Prabawati, 2012). Trans Jogja dalam 

operasionalnya selama ini menerapkan headway yang tetap di sepanjang jam operasinya. Dengan 

kata lain Trans Jogja . memasang kepasitas layanan yang tetap. Padahal kedatangan penumpang 

di halte bersifat dinamis. Pada jam kerja dan jam pulang kerja kedatangan penumpang 

meningkat. Sebaliknya di luar kedua waktu di atas kedatangan penumpang cenderung berkurang. 

Menurut FTA (2004) dan Thilakaratne et al (2011) dalam Wirasinghe et al (2013) bahwa 

dalam kondisi ridership yang rendah maka pelayanan BRT yang diberikan frekuensinya perlu 

disesuaikan dengan permintaan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghemat biaya 

operasional. Artinya nilai headway tidak tetap namun dinamis sesuai dengan ketersediaan 

penumpang. Pada jam-jam sibuk nilai headway kecil, misal : 8 menit, dan pada jam-jam yang 

tidak sibuk nilai headway-nya besar, misal : 20 menit. Dalam model ABM yang akan dibuat pada 

penelitian ini dapat dilakukan uji coba perubahan nilai headway dan pengaruhnya terhadap 

perubahan load factor dan waktu tunggu aktual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Hubungan Antara Kapasitas dan Demand (FTA (2004) dalam Wirasinghe et al.(2013
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3.1.7. Load Factor 

Menurut Vuchic (1981) dalam Prabawati (2012) load factor adalah prosentase nilai 

perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut oleh kendaraan dengan jumlah 

tempat 

duduk yang terpasang. 
Jp 

 
 

LF = (1)   

 

C LF : Load factor  
  

Jp : Jumlah Penumpang   

C : Kapasitas Tempat Duduk   
 

3.2. Menyusun ODD Protocol 
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No Elemen / Sub elemen Uraian 
   

 1.22.  Observation a. Load Factor, 

  b. Tingkat kepuasan penumpang, 

  c. Headway, 

  d.  Jumlah kebutuhan armada untuk setiap trayek 
   

5 Initialization a. Semua  parameter  di-nol-kan  :  waktu  (tick),  headway, 

  load factor dan prosentase penumpang yang tidak puas. 

  b. Membangkitkan kedatangan penumpang di setiap halte 

  sesuai dengan distribusi kedatangannya 

  c. Menetapkan    halte    tujuan    untuk    masing-masing 

  penumpang 

  d. Bus diposisikan pada titik awal keberangkatan (terminal 

  atau halte). 

  e. Menampilkan menu pilihan : hari, skenario headway 
   

6 Input Data a. Data kedatangan penumpang di halte, 

  b. Data waktu tunggu harapan penumpang, 

  c. Data waktu tunggu maksimal penumpang, 

  d. Data proporsi penumpang, 

  e. Data kedatangan bus di halte, 

  f. Data keberangkatan bus dari halte, 

  g. Data penumpang yang naik dari halte, 

  h. Data penumpang yang turun dari halte, 

  i. Data  Geographical  Information  System  (GIS)  kota 

  Yogyakarta yang tercakup di dalamnya rute dari BRT 

  Trans Jogja trayek 1A. 
   

7 Submodels Bangkitan  waktu  kedatangan  penumpang  di  tiap  halte, 

  Bangkitan halte tujuan untuk tiap penumpang, Menetapkan 

  proporsi penumpang, Menunggu bus di halte, Menghitung 

  waktu tunggu  :  palajar, mahasiswa, pegawai dan umum, 

  Bangkitan posisi awal bus di pagi hari, Pergerakan Bus, bus 

  berhenti di halte, Proses naik turun penumpang dari/ke bus 

  di  halte,  Perhitungan  load  factor,  Perhitungan  tingkat 

  kepuasan  penumpang,  Penjadwalan  keberangkatan  bus, 

  Perhitungan kapasitas tersedia, dan Kalkulasi waktu tunggu 

  aktual. 
   

 

Rancangan ODD Protocol diatas nantinya akan digunakan untuk membuat model simulasi 

berbasis agen dengan menggunakan Netlogo yang dikombinasikan dengan GIS. Terdapat 

tiga alternatif skenario untuk diuji dalam model yaitu : headway tetap, headway seragam 

dalam interval waktu dan headway heterogen. Rancangan skenario tersebut didasarkan pada 

kondisi aktual penetapan headway saat ini yang menetapkan headway tetap dan kondisi 

ideal yang disarankan oleh FTA (2004) dan Thilakaratne et al (2011) dalam Wirasinghe et 

al (2013) yaitu headway dinamis. Untuk headway dinamis maka ada dua alternatif yang bisa 

digunakan yaitu seragam pada interval waktu tertentu dengan menyesuaikan jam sibuk dan 
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jam tidak sibuk dan headway heterogen yang besaran nilainya bisa berbeda-beda dalam tiap 

keberangkatan armada. Skenario-skenario tersebut akan diuji dalam model ABM untuk 

mendapatkan skema yang dapat menaikkan load factor dengan tetap memperhatikan 

kepuasan penumpang. Proses pembangunan model ABM dan pengujian sKenario tidak 

dibahas dalam paper ini. 

 

4. Simpulan 

ODD Protocol mampu mendokumentasikan model ABM BRT Trans Jogja trayek 1A pada  

tingkat detail dengan sangat baik. Dampaknya adalah proses pembangunan model ABM dengan 

perangkat lunak Netlogo menjadi lebih mudah dilakukan. Selain itu peneliti lain akan terbantu 

ketika akan mereplikasi model yang sama tersebut karena elemen-elemen model, interaksi antar 

elemen, emergence dan unsur penting lainnya dipaparkan dengan jelas dalam ODD Protocol. 

Keberadaan ODD Protocol benar-benar mampu menjawab kritikan kepada metode simulasi 

ABM yang dianggap kurang ilmiah karena tidak terdokumentasi dengan baik. 
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ABSTRAK 

Optimalisasi salah satu indikator untuk menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh dengan cara 

memaksimumkan keuntungan dan meminimalkan biaya produksi sesuai dengan yang diinginkan manajemen 

pengambil keputusan. Penentuan penyelesaian optimalisasi dipakai untuk memperoleh informasi dalam 

mengukur kemampuan aktivitas produksi. Model fuzzy goal programming mampu mengoptimakan 

keuntungan dengan cara menentukan jumlah hasil produksi sesuai untuk masing-masing jenis produk yang 

dihasikan UKM furnitur. Dalam memperoleh keuntungan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya 

tenaga kerja dan biaya bahan baku. Analisis dilakukan dengan memaksimalkan pendapatan dan 

meminimalkan tenaga kerja, bahan baku dan waktu kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi tujuan 

yang dibatasi oleh fungsi kendala sumber daya, bahwa jumlah kayu yang harus disediakan untuk UKM 

furnitur minimal berjumlah 15,58 m3/bulan. Nilai keanggotaan fuzzy sebesar 0,08 menunjukan bahwa 

keuntungan yang optimal dapat tercapai dari kegiatan produksi. 

 

Kata Kunci : Furnitur, Fuzzy Goal Programming, Optimal 
 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan produksi sebagai perencanaan dan pengorganisasian sumber daya usaha kecil dan 

menengah (UKM) Furnitur. Perencanaan digunakan untuk merencanakan tenaga kerja, bahan, mesin 

dan peralatan lain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang pada suatu periode 

tertentu di masa depan sesuai dengan yang diperkirakan atau diramalkan (Ouhimmou, 2008). 

Perencanaan produksi antara lain biaya produksi yang dikeluarkan harus seminimal mungkin, 

bertujuan memperoleh laba yang maksimal dan kapasitas produksi terpenuhi (Chin-Nung Liao, 

2011). Tujuan dari perencanaan produksi adalah minimumkan biaya produksi dan beberapa tujuan 

saling bertentangan dan kendala atau pembatas dari perencanaan produksi adalah terpenuhinya 

kapasitas produksi dengan meminimumkan bahan baku dan tidak melebihi pembatas yang ditentukan 

sehingga pengambil keputusan dapat dulakukan dengan tepat (Ouhimmou, 2008). 

Mengotimalkan fungsi tujuan dengan kendala-kendala tertentu dapat diselesaikan dengan 

menggunakan dengan metode simpleks untuk linear programming (LP) (Gani AN, 2012). 

Pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata yang memiliki banyak tujuan dapat menggunakan 

pemrograman matematika (Cunkas M., 2008). Masalah manajemen produksi yang tidak bisa hanya 

dilihat dari sisi produksi barang semaksimal mungkin, tapi perlu mempertimbangkan batasan 

ketersediaan bahan baku, jumlah tenaga kerja, waktu produksi dan tujuan lain harus dicapai secara 

optimal.  

Metode yang menggunakan beberapa tujuan dalam model LP disebut multi objective linear 

programming (MOLP) atau goal programming (GP). Menurut (Lopez M J, 2005) mengatakan bahwa 

GP sangat cocok sekali digunakan pada masalah-masalah dengan beberapa tujuan karena melalui 
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variable deviasinya, GP selanjutnya akan menangkap informasi berkaitan pencapaian relatif 

berdasarkan tujuan-tujuan yang ada. Penyelesaian optimal yang diberikan akan dibatasi pada solusi 

fisibel yang menggabungkan ukuran-ukuran kemampuan/performansi yang diinginkan. Menurut 

(Lopez M J, 2005) memaparkan bahwa GP dapat diaplikasikan secara efektif dalam perencanaan 

produksi, karena metode GP berkemampuan dalam menyelesaikan beberapa aspek yang bertentangan 

antara elemen-elemen dalam perencanaan produksi, meliputi : proses manufaktur, produk dan 

konsumen. Metode GP hanya digunakan untuk masalah-masalah kuantitatif yang pasti, tidak dapat 

digunakan untuk ukuran rentang, maka perlu penyelesaian masalah dengan metode fuzzy goal 

programming (Kusumadewi S, 2004), (Kusumadewi S, 2006).  

Pembuat keputusan, harus mempertimbangkan tingkat aspirasi dalam memecahkan masalah dari 

perspektif strategi kepuasan (Imam, 2017). Menurut (Uyun, 2011) ketidakjelasan dalam sistem fuzzy 

dilambangkan dengan angka oleh pembuat keputusan, karena penilaian dilakukan unsur manusia 

yang disebut dengan fuzzy goal programming (FGP). Pendekatan ini mendukung pembuat keputusan 

masing-masing tujuan dengan jumlah tujuan yang harus terpenuhi dengan keyakinan bahwa solusi 

terbaik yang ditemukan solusi ideal dengan pertimbangan keanggotaan fuzzy.  

Model FGP digunakan untuk pengambilan keputusan dengan multi-kriteria (multi criteria 

decision making-MCDM) mempunyai dua pendekatan dasar yaitu pengambilan keputusan multi-

attribut (multi  attribute decision making-MADM) dan pengambilan keputusan multi-objektif (multi 

objective decision making-MODM). Metode FGP masuk dalam pendekatan MODM (Kahraman C, 

2008). Sistem pendukung keputusan (decision support system-DSS) yang merupakan prosedur 

berbasis model untuk pemrosesan data dan penilaian untuk membantu manajer mengambil keputusan, 

mempunyai karakteristik dan kapabilitas analisis pemodelan. Kapabilitas pemodelan akan 

menghasilkan model yang optimasi dalam penerapan berbagai strategi yang berbeda dengan 

konfigurasi yang berbeda pula (Singh P, 2011). 

Kabupaten Pasuruan dan pemerintaan kota pasuruan adalah sentral UKM furnitur di Jawa Timur 

dan memunyai 600 lebih UKM furnitur tersebar di seluruh tempat tersebut. Berdasarkan data yang 

ada dari sekian banyak UKM tersebut belum melakukan analisis mengoptimalkan keuntungan secara 

tepat. UD. Wijaya Pasuruan adalah salah satu UKM mebel kayu jati yang berada di kota Pasuruan. 

UKM ini memproduksi mebel kayu jati dengan jenis produk lemari, buffet, dipan, dan meja kursi. 

Selama ini, untuk menentukan jumlah produk yang akan diproduksi setiap bulan, hanya berdasarkan 

produksi pada tahun sebelumnya dan permintaan konsumen pada bulan berjalan. Perusahaan belum 

melakukan analisa jumlah produk yang harus diproduksi setiap bulan agar memberikan keuntungan 

lebih optimal, dengan mempertimbangkan kemampuan jumlah sumber daya yang tersedia dan tujuan 

yang ingin dicapai dari sisi pendapatan, penggunaan mesin produksi, dan biaya produksi. 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah adalah bagaimana mencari jumlah produksi 

yang optimal dari masing-masing produk dalam perencanaan produksi. UKM furnitur ingin 

memenuhi tujuan memaksimalkan pendapatan, meminimalkan biaya tenaga kerja, meminimalkan 

biaya bahan baku, dan meminimalkan waktu hasil kerja, yang dibatasi kendala atau sumber daya yang 

tersedia (Muh. Hisjam, 2015). Sebagai solusi maka Model fuzzy goal programming mampu 

mengoptimalkan keuntungan UKM furnitur. 

 

2. Metode 

Langkah-langkah penelitian  ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi masalah 

manajemen produksi yang tidak optimal di UKM Furnitur, dilanjutkan pengumpulan data biaya-biaya 

produksi dan pengolahan data.Tahap kedua adalah membuat model Linear Programming, selanjutnya 
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model Fuzzy Goal Programming, menentukan keanggotaan fuzzy, dan penyelesaian keuntungan yang 

optimal, serta selanjutnya menganalisis hasil simulasi model untuk mendapatkan keuntungan yang 

optimal (J. Alberto, 2006). 

 

2.1. Pengumpulan Data  

Penelitian dilakukan dengan tahap pengumpulan data-data yang digunakan untuk menunjang 

tercapainya tujuan. Data-data produksi diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

mengoptimalkan sumber daya (Philip R, 2013). UKM furnitur dalam kegiatan produksi menghasikan 

jenis produk sebagai variable penelitian yaitu : x1 = jumlah produksi lemari 1 pintu, x2 = jumlah 

produksi lemari 2 pintu, x3 = jumlah produksi lemari 3 pintu, x4 = jumlah produksi bufet 1 meter, x5 

= jumlah produksi bufet 1,5 meter, x6 = jumlah produksi bufet 2 meter, x7 = jumlah produksi dipan 

1,2 meter, x8 = jumlah produksi dipan 1,4 meter , x9 = jumlah produksi dipan 1,6 meter, dan x10 = 

jumlah produksi meja kursi.  

 

2.2. Analisa data  

Tahap pembentukan model menetapkan variabel-variabel keputusan yaitu jenis-jenis produk 

yang dihasilkan oleh UKM Furnitur, berupa jenis produk mebel kayu jati. Penetapan fungsi-fungsi 

tujuan model yaitu maksimisasi pendapatan, minimisasi biaya bahan baku, minimisasi biaya tenaga 

kerja dan minimisasi waktu kerja. Penetapan fungsi-fungsi kendala yaitu kendala berhubungan 

dengan bahan baku yang diperlukan setiap satuan produk dan ketersediaan bahan baku (Muh. Hisjam, 

2015). Pembentukan model Fuzzy Goal Programming (FGP) ditentukan setelah solusi dari model LP 

terbentuk, selanjutnya dinyatakan dalam fungsi keanggotaan fuzzy. Analisis data untuk mencari solusi 

model yang optimal dan derajat keanggotaan fuzzy dengan menggunakan POM/QM Win. Solusi 

model optimal ini didokumentasi sebagai dasar untuk melakukan analisis sensitivitas (Lopez M J 

,2005). 

Analisis sensitivitas diperlukan untuk mengetahui batas bawah dan batas atas pesediaan bahan 

baku untuk masing-msing jenis produk. Menurut (Muh. Hisjam, 2012) model solusi optimal ini akan 

berubah jika terjadi perubahan terhadap ketersediaan sumber daya atau bahan baku. Variabel 

keputusan adalah jenis produk mebel yang akan diproduksi yaitu x = (x1, x2, …, xn) ( atau produk ke-

j (x1, j = 1,2, …, n). 

 

2.2.1. Fungsi Tujuan  

Fungsi tujuan yang dalam model ini (Kusumadewi S, 2006) adalah :  

1. Fungsi pendapatan yang akan dimaksimalkan  

P(x) = c1x1 + c2x2 + … + cjxj + …+ cnxn = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1        (1) 

cj = harga satu satuan produk ke-j, untuk j = 1,2,…, n). 

2. Fungsi waktu hasil kerja yang akan diminimalkan  

M(x) = p1x1 + p2x2 + … + pjxj + …+ pnxn = ∑ 𝑝𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1      (2) 

pj = waktu kerja memproduksi satu satuan produk ke-j, untuk j = 1,2,…, n.  

3. Fungsi biaya bahan baku yang akan diminimalkan  

B(x) = q1x1 + q2x2 + … + qjxj + …+ qnxn = ∑ 𝑞𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1      (3) 

qj = biaya bahan baku memproduksi satu satuan produk ke-j, untuk j = 1,2,…, n.  

4. Fungsi biaya tenaga kerja yang akan diminimalkan  

T(x) = r1x1 + r2x2 + … + rjxj + …+ rnxn = ∑ 𝑟𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1      (4) 
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rj = biaya tenaga kerja memproduksi satu satuan produk ke-j, untuk j = 1,2,…, n.  

5. Fungi keuntungan yang akan dimaksimalkan. Fungsi keuntungan ini adalah fungsi pendapatan 

dikurangi fungsi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja.  

Z(x) = (c1- q1-r1)x1 + (c2- q2- r2)x2+ … + (cn- qn- rn)xn     (5) 

 

2.2.2. Fungsi Kendala  

Bentuk kendala ketersediaan sumber daya atau bahan baku furnitur (Kusumadewi S, 2006) adalah:  

a. Bahan baku furnitur  

Total bahan baku ke-i yang tersedia adalah dan jumlah bahan baku ke-i yang diperlukan untuk 

menghasilkan satu satuan produk ke-j adalah aij, maka : 

a11x1 + a12x2 + … + a1ixi + …+ a1nxn  < b1       (6) 

a21x1  + a22x2 + … + a2ixi + …+ a2nxn  < b2      (7) 

aj1x1  + aj2x2 + … + ajixi + …   + ajnxn  < bj      (8) 

am1x1 + am2x2 + … + amixi + …+ amnxn  < bm      (9) 

 b. Kendala standar dalam model 

Kendala standar dalam model yaitu kendala non negatif yaitu  

xj > 0          (10) 

 

2.2.3.  Model FGP 

 Model FGP, perlu dicari terlebih dahulu solusi LP untuk masing-masing fungsi tujuan (Li S, 

2004), dalam hal ini tujuan pendapat yang diterima UKM berdasarkan rata-rata penjualan kondisi riil 

telah diketahui, maka persamaan menjadi empat fungsi tujuan sebagai berikut : 

a. Serendah-rendahnya keuntungan yang harus diperoleh 30% adalah �̅� 

b. Setinggi-tingginya waktu hasil kerja yang digunakan 125% adalah �̅� 

c. Setinggi-tingginya biaya bahan baku 125% adalah �̅� 

d. Setinggi-tingginya biaya tenaga kerja 125% adalah �̅� 

Maka fungsi keanggotaan fuzzy dari setiap fungsi tujuan adalah : 

µz(x) = {

1      ; 𝑍(𝑥) ≥ 𝑍∗ 
𝑍(𝑥)−�̅�

𝑍∗− 𝑍
  ; 𝑍 ≤ 𝑍(𝑥) ≤ 𝑍∗

0       ; 𝑍(𝑥) ≤ 𝑍

        (11) 

µM(x) = {

1      ;𝑀(𝑥) ≤ 𝑀∗ 
�̅�−𝑀(𝑥)

 𝑀− 𝑀∗    ; 𝑀
∗ ≤ 𝑀(𝑥) ≤  𝑀

0       ;𝑀(𝑥) ≥ 𝑀

       (12) 

µB(x) = {

1      ; 𝐵(𝑥) ≤ 𝐵∗ 
�̅�−𝐵(𝑥)

 𝐵− 𝐵∗
   ; 𝐵∗ ≤ 𝐵(𝑥) ≤  𝐵

0       ; 𝐵(𝑥) ≥ 𝐵

       (13) 

µT(x) = {

1      ; 𝑇(𝑥) ≤ 𝑇∗ 
�̅�−𝑇(𝑥)

 𝑇− 𝑇∗
   ; 𝑇∗ ≤ 𝑇(𝑥) ≤  𝑇

0       ; 𝑇(𝑥) ≥ 𝑇

       (14) 

Berdasarkan dari persamaan (11), (12), (13), (14), maka dibuat dalam bentuk keanggotaan fuzzy 

terbentuk dalam grafik sebagai berikut : 
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Gambar 1. Bentuk keanggotaan Fuzzy Linier Programming 

Sehingga model fuzzy goal programming-nya adalah Max λ 

Dengan kendala : 

𝑍(𝑥)− 𝑍

𝑍∗− 𝑍
≥  𝜆         (15) 

𝑀 −𝑀(𝑥)

𝑀 −𝑀∗
 ≥  𝜆 

𝐵−𝐵(𝑥)

𝐵−𝐵∗
 ≥  𝜆         (16) 

𝑇−𝑇(𝑥)

𝑇−𝑇∗
 ≥  𝜆         (17) 

a11x1 + a12x2 + … + a1ixi + …+ a1nxn  < b1 

a21x1  + a22x2 + … + a2ixi + …+ a2nxn  < b2 

⋮                                                                ⋮ 

am1x1 + am2x2 + … + amixi + …+ amnxn  < bm      (18) 

xj > 0          (19) 

3. Hasil Dan Pembahasan  

 Bahan baku dan biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan produksi di UKM UD. Wijaya dalam 

membuat satu unit produk sebagai berikut :  
Tabel 1. Bahan Baku dan Biaya 

Bahan Baku 
Variabel 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Kayu (m3) 0.25 0.37 0.5 0.24 0.36 0.42 0.21 0.26 0.31 0.5 

Dempul (Kg) 0.6 0.8 1.1 0.7 1.1 1.3 0.4 0.6 0.8 1.2 

Lem (L) 0.25 0.27 0.3 0.3 0.32 0.34 0.1 0.13 0.15 0.4 

Plitur (kg) 4 5 6 4 5 6 3 4 5 6 

Paku (kg) 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 

Bambu (m3) 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 

Perlengkapa

n (set) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Biaya Bahan  

Baku  (Rp.) 
1.277.600 1.831.220 2.417.400 1.270.000 1.828.820 2.141.440 994.000 1.242.580 1.490.200 2.314.600 

Biaya 

Tenaga 

Kerja (Rp.) 

225.000 240.000 260.000 375.000 450.000 525.000 180.000 220.000 240.000 340.000 

 

3.1. Fungsi Tujuan  

Data harga jual per unit sebagai fungsi pendapatan akan dimaksimumkan yaitu : 

a. Maksimasi Pendapatan : 

Max P = 2.600.000x1 + 3.400.000x2 + 4.200.000x3 + 2.800.000x4 + 3.500.000x5 + 4.100.000x6 + 

2.100.000x7 + 2.500.000x8 + 3.000.000x9 + 3.900.000x10 

b. Minimisasi waktu hasil kerja : 

Min M = 0,7x1 + 0,6x2 + 0,5x3 + 0,4x4 + 0,3x5 + 0,25x6 + 0,7x7 + 0,65x8 + 0,6x9 + 0,3x10 
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c. Minimisasi biaya bahan baku : 

Min B = 1.277.600x1 + 1.831.220x2 + 2.417.400x3 + 1.270.000x4 + 1.828.820x5 + 2.141.440x6 + 

994.000x7 + 1.242.580x8 + 1.490.200x9 + 2.314.600x10 

d. Minimisasi Biaya Tenaga Kerja : 

Min T = 225.000x1 + 240.000x2 + 260.000x3 + 375.000x4 + 450.000x5 + 525.000x6 + 180.000x7 

+ 220.000x8 + 240.000x9 + 340.000x10 

e. Maksimisasi keuntungan : 

Max Z = 1.000.000x1 + 1.300.000x2 + 1.500.000x3 + 1.100.000x4 + 1.200.000x5 + 1.450.000x6 + 

900.000x7 + 1.000.000x8 + 1.200.000x9 + 1.250.000x10 

3.2. Bentuk Kendala  

Berdasarkan Tabel 1 ketersediaan bahan baku setiap bulan, dapat diperoleh bentuk kendala : 

(1) Kayu 

a. Lemari   : 0.25x1 + 0.37x2 + 0.5x3  < 60 

b. Bufet   : 0.24x4 + 0.36x5 + 0.42x6  < 50 

c. Dipan   : 0.21x7 + 0.26x8 + 0.31x9  < 40 

d. Meja Kursi  : 0.5x10 < 25 

(2) Dempul 

0.6x1 + 0.8 x2 +1.1 x3 +0.7 x4 +1.1 x5 +1.3 x6 +0.4 x7 +0.6 x8 +0.8 x9 +1.2 x10< 400 

(3) Lem 

0.25 x1 +0.27x2 +0.3 x3 +0.3 x4 +0.32 x5 +0.34 x6 +0.1 x7 + 0.13 x8 + 0.15 x9 + 0.4 x10< 100 

(4) Plitur 

4x1 + 5x2 + 6x3 + 4x4 + 5x5 + 6x6 + 3x7 + 4x8 + 5x9 + 6x10 < 2.400 

(5) Paku 

0.4x1 + 0.5x2 + 0.6x3 + 0.4x4 + 0.5x5 + 0.6x6 + 0.4x7 + 0.5x8 + 0.6x9 + 0.6x10 < 255 

(6) Bambu 

0.001x1 + 0.002x2 + 0.002x3 + 0.001x4 + 0.002x5 + 0.002x6 + 0.001x7 + 0.001x8 + 0.001x9 + 

0.002x10 < 8 

(7) Perlengkapan 

x1  < 10 

x2 < 12 

x3 < 15 

x4 < 11 

x5 < 15 

x6 < 20 

x7 < 10 

x8 < 11 

x9 < 11 

(8) Waktu hasil kerja  

Waktu jam orang per bulan = 8 (jam/hari) x 24 (hari/bulan) x 30 (orang) = 5760 jam.orang/bulan. 

0,7x1 + 0,6x2 + 0,5x3 + 0,4x4 + 0,3x5 + 0,25x6 + 0,7x7 + 0,65x8 + 0,6x9 + 0,3x10 < 5.760 

(9) Jumlah kayu minimum yang harus diproduksi  

Data produksi rata-rata dalam 1 bulan harus disediakan jumlah kayu 24 m3.  

0.25x1 + 0.37x2 + 0.5x3 + 0.24x4 + 0.36x5 + 0.42x6 + 0.21x7 +0.26x8 + 0.31x9 + 0.5x10  > 24 

(10) Non negative 

x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10 > 0 
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3.3. Fungsi Keanggotaan Fuzzy dari Setiap Fungsi Tujuan  

Berdasarkan kondisi riil dapat diketahui bahwa fungsi tujuan pendapatan berdasarkan hasil 

penjualan rata-rata dari UKM, maka pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan berubah 

menjadi empat tujuan yang akan dicapai, dinyatakan dalam bentuk: Z* = 202.900.000, M*=14,36, 

B*=151.425.600, T*= 14.400.000, maka 𝑍 ≤ Z*, 𝑀 ≥ M*, 𝐵 ≥ B*, 𝑇 ≥ T*, fungsi keanggotaan fuzzy 

dapat dinyatakan: 

µz(x) = {

0                                  ; 𝑍(𝑥) ≤ 𝑍 
𝑍(𝑥)−�̅�

202.900.000 − 𝑍
  ; 𝑍 ≤ 𝑍(𝑥) ≤  202.900.000

1                    ; 𝑍(𝑥) ≥  202.900.000

 

µM(x) = {

1                 ;𝑀(𝑥) ≤ 14,36 
𝑀−𝑀(𝑥)

𝑀−14,36
  ; 14,36 ≤ 𝑀(𝑥) ≤  𝑀

0                    ;𝑀(𝑥) ≥  𝑀

 

µB(x) = {

1                 ; 𝐵(𝑥) ≤ 151.425.600 
𝐵−𝐵(𝑥)

𝐵−2712
  ; 151.425.600 ≤ 𝐵(𝑥) ≤  𝐵

0                              ; 𝐵(𝑥) ≥  𝐵

 

µT(x) = {

1                 ; 𝑇(𝑥) ≤ 14.400.000
𝑇−𝑇(𝑥)

𝑇−110
  ; 14.400.000 ≤ 𝑇(𝑥) ≤  𝑇

0                       ; 𝑇(𝑥) ≥  𝑇

 

Bentuk gambar grafik fungsi keanggotaan fuzzy untuk fungsi tujuan yang diinginkan dari pengambil 

keputusan adalah sebagai berikut : 

µZ(x)

1

0

202.900.000

µB(x)

1

0
15.425.600

B(x)

Z(x) µM(x)

1

0

14,36

M(x)

µT(x)

1

0
14.400.000

T(x)

60.870.000 189.282.000 18.000.00019,95Z(x) B(x) T(x)M(x)

Gambar 2. Keanggotaan Fuzzy 

 

3.4. Solusi Model FGP  

 Analisa data menggambarkan keinginan pengambil keputusan menentukan nilai yang optimal. 

Membuat model fuzzy goal programming yang dapat diselesaikan dalam bentuk linear programming. 

Berdasarkan kendala yang ada, fungsi tujuan pendapatan dari rata-rata riil, sedangkan   empat fungsi 

tujuan untuk 𝑍 =0,3Z*, 𝑀 =1,25M*, 𝐵 = 1,25B*, 𝑇 = 1,25T*, maka model FGP dapat diketahui nilai 

max 𝜆 . Besarnya keuntungan paling sedikit 30% dari keuntungan minimal (𝑍) = 60.870.000, waktu 

hasil kerja paling banyak 1,25 kali waktu hasil kerja maksimal (𝑀) = 17,95, biaya bahan baku paling 

banyak 1,25 kali biaya bahan baku maksimal (𝐵) = 189.282.000, biaya tenaga kerja paling banyak 

1,25 kali biaya tenaga kerja maksimal (𝑇) = 18.000.000. Maka bentuk kendala yang ada pada model 

LP bertambah kendala dari fungsi tujuan yaitu :  

a.  Bentuk kendala dari fungsi tujuan maksimisasi keuntungan  
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𝑍(𝑥) − 𝑍

202.900.000 − 𝑍
 ≥  𝜆 

2.600.000x1 + 3.400.000x2 + 4.200.000x3 + 2.800.000x4 + 3.500.000x5 + 4.100.000x6 + 

2.100.000x7 + 2.500.000x8 + 3.000.000x9 + 3.900.000x10 −142.030.000 𝜆 > 60.870.000 

b. Bentuk kendala dari fungsi tujuan minimisasi waktu hasil kerja 

𝑀 −  𝑀(𝑥) 

𝑀 − 14,36
 ≥  𝜆 

0,7x1 + 0,6x2 + 0,5x3 + 0,4x4 + 0,3x5 + 0,25x6 + 0,7x7 + 0,65x8 + 0,6x9 + 0,3x10 + 3,59 𝜆 < 17,95 

c. Bentuk kendala dari fungsi tujuan minimisasi biaya bahan baku 

𝐵 −  𝐵(𝑥) 

𝐵 − 151.425.600
 ≥  𝜆 

1.277.600x1 + 1.831.220x2 + 2.417.400x3 + 1.270.000x4 + 1.828.820x5 + 2.141.440x6 + 994.000x7 

+ 1.242.580x8 + 1.490.200x9 + 2.314.600x10 + 37.856.400 𝜆 < 189.282.000 

d. Bentuk kendala dari fungsi tujuan minimisasi biaya tenaga kerja 

𝑇 −  𝑇(𝑥) 

𝑇 − 14.400.000
 ≥  𝜆 

225.000x1 + 240.000x2 + 260.000x3 + 375.000x4 + 450.000x5 + 525.000x6 + 180.000x7 + 

220.000x8 + 240.000x9 + 340.000x10 + 3.600.000 𝜆 < 18.000.000 

Berdasarkan hasil penyelesaian linear programming menggunakan QMWin untuk tujuan 

maksimisasi keuntungan diperoleh solusi model FGP pada tabel berikut :  
Tabel 2. Solusi Model FGP 

Variabel 
Mak. keuntungan 

Nilai (unit) 

Min. waktu hasil  

Kerja Nilai (unit) 

Min. biaya 

bahan baku 

Nilai (unit) 

Min. biaya tenaga  

Kerja Nilai (unit) 

Nilai 

(x1) 10 0 0 0 0 

(x2) 12 0 0 0 0 

(x3) 15 0 0 15 3.83 

(x4) 11 0 0 0 0 

(x5) 15 0 0 0 0 

(x6) 20 20 0 0 2.96 

(x7) 10 0 0 0 0 

(x8) 11 0 0 0 0 

(x9) 11 0 0 0 0 

(x10) 50 31,2 48 33 50 

Solusi Model 
(Z*) 

Rp. 202.900.000 

(M*) 

14,36 hari 

(B*) 

Rp.151.425.600 

(T*) 

Rp.14.400.000 
(𝜆) 
0,08 

 

Jika nilai-nilai x1,x2, …, x10 disubstitusikan pada masing-masing fungsi tujuan akan diperoleh 

besarnya keuntungan, waktu hasil kerja, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja sebesar keuntungan 

Z(x) = Rp 72.537.000,-, waktu hasil kerja M(x) = 17,66 hari, biaya bahan baku B(x) = Rp. 

179.887.754,- dan biaya tenaga kerja T(x) = Rp. 17.703.000,- 

dengan nilai keanggotaan 𝜆 : 

𝜇𝑧  (𝑥) =  
𝑍(𝑥) − 𝑍

𝑍∗ − 𝑍
=  

72.537.000 −  60.870.000 

202.900.000 −  60.870.000
= 0,08 

𝜇𝑀 (𝑥) =  
𝑀 −𝑀(𝑥)

𝑀 −𝑀∗
= 
17,95 −  17,66 

17,95 −  14,36
= 0,08 
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𝜇𝐵  (𝑥) =  
𝐵 − 𝐵(𝑥)

𝐵 − 𝐵∗
= 
189.282.000 −  179.887.754 

189.282.000 −  151.425.600
= 0,24 

𝜇𝑇  (𝑥) =  
𝑇 − 𝑇(𝑥)

𝑇 − 𝑇∗
= 
18.000.000 −  17.703.000 

18.000.000 −  14.400.000
= 0,08 

Keinginan pengambil keputusan tercapai dengan hasil yang diberikan berada pada nilai yang 

diinginkannya yaitu keuntungan paling sedikit yang .diinginkan (𝑍) Rp 60.870.000,-, ternyata 

melebihi keuntungan sebesar Z(x) Rp 72.537.000,-, waktu hasil kerja paling banyak yang bisa 

digunakan (𝑀) 17,95 hari, ternyata yang digunakan hanya M(x) 17,66 hari, biaya bahan baku paling 

banyak yang bisa digunakan (𝐵) Rp 189.282.000,- ternyata yang digunakan hanya B(x) Rp 

179.887.754,-, dan biaya tenaga kerja paling banyak yang bisa digunakan (𝑇) Rp 18.000.000,- 

ternyata yang digunakan hanya T(x) Rp17.703.000,-.  

Analisis sensitivitas dalam penelitian dilakukan pada aspek ketersediaan sumber daya kayu 

yang tersedia. Nilai ketersediaan sumber daya kayu untuk mempertahankan kondisi optimal pada 

selang nilai 12.43 – 29.31 m3. Ketersediaan sumber daya kayu  diubah diluar selang ini, maka kondisi 

optimal juga akan berubah. Kebutuhan kayu yang harus disediakan minimal untuk bahan baku kayu 

jati tiap bulan untuk kegiatan produksi agar  mencapai kondisi yang optimal harus disediakan jumlah 

kayu sebesar 15,58 m3.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan  bahwa model Fuzzy Goal Programming 

dapat digunakan untuk menentukan nilai keuntungan yang optimal dalam manajemen produksi. Hasil 

dari fungsi tujuan yang dibatasi dengan fungsi kendala sumber daya, maka jumlah kayu yang harus 

disediakan untuk UKM furnitur minimal berjumlah 15,58 m3/bulan. Nilai keanggotaan Fuzzy (𝜆) 

sebesar 0,08 menunjukan bahwa keuntungan yang optimal dapat tercapai. Hasil analisis sensitivitas 

memberikan batasan perubahan tiap ketersediaan sumber daya dalam mempertahankan solusi optimal 

bahan baku kayu jenis produk meja kursi dibatasi  12,43 – 29,31 m3. 
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ABSTRAK 

Batik adalah karya warisan budaya yang diwariskan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu Batik Butimo 

memutuskan untuk membangun pabrik yang menggunakan dua metode pewarnaan yakni pewarnaan 

sintetis dan alami. Untuk membangun pabrik baru tersebut, diselesaikan oleh pendekatan simulasi. Untuk 

menjamin lokasi departemen akan diselesaikan dengan Mixed Integer Linear Programming (MILP). MILP 

diselesaikan dengan Lingo 13 dan mempertimbangkan fungsi objektif kualitatif dan kuantitatif secara 

simultan: minimasi aliran, maksimasi kedekatan, minimasi waktu material handling, dan minimasi jumlah 

tenaga kerja antar departemen. Hasil simulasi menjamin bahwa peralatan produksi dapat memproduksi 104 

buah batik cap dan 96 buah batik tulis disetiap bulannya. Layout berhasil dioptimasi sebesar 46.8595 poin 

dan layout 80% antar departemen yang mengalami aliran proses produksi berhasil diturunkan jaraknya 

dengan rata-rata penurunan jarak antar departemen sebesar 63.40%. 

 

Kata kunci: layout, milp, promodel 

 

1. Pendahuluan 

Masalah Tata letak Fasilitas atau Facility Layout Problem (FLP) berkaitan dengan 

penyusunan sejumlah fasilitas yang berinteraksi di dalam sistem manufaktur dari lantai produksi 

(Ripon, 2011). Fasilitas tersebut dapat berupa mesin, pekerja, workstations, peralatan, gudang 

bahan baku, dan lain-lain (Francis et al., 1996). Perencanaan tata letak fasilitas memiliki tujuan 

yakni menentukan tata letak dari fasilitas dan mengurangi biaya operasional. Telah disepakati 

bahwasanya 15-70% dari total biaya operasional berkaitan dengan tata letak, dan dengan 

perbaikan pada tata letak dapat mengurangi biaya operasional ini sekitar 10-30% (Tompkins et 

al., 1996) bahkan sampai 50% (Ripon et al., 2010; Tompkins, 2003). 

Pendirian pabrik yang direncanakan di awal tentunya harus berkaca pada pabrik yang sama 

jenis produknya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan beberapa informasi sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas pada pabrik yang akan dibangun. Pendekatan simulasi digunakan 

oleh Yu et al. (2006), Tearwattanarattikal et al. (2008), dan Novrisal et al. (2015) yang digunakan 

sebagai bantuan untuk memutuskan penambahan kapasitas pada suatu fasilitas dengan mengukur 

utilitasnya, dengan penambahan kapasitas maka akan berdampak pada luasan area tempat 

ditambahnya kapasitas tersebut sehingga secara tidak langsung seiring bertambahnya kapasitas 

maka akan menambah luas area tempat tersebut. Dengan pendekatan simulasi juga, biaya yang 

dikeluarkan sedikit, tidak menghabiskan waktu yang lama, dan eksperimen tidak mengganggu 

actual system (Harrell et al., 2012). Output dari simulasi ini adalah pabrik baru akan mendapatkan 

sejumlah peralatan pada masing-masing departemen dan mendapatkan sejumlah pegawai yang 

dibutuhkan untuk melakukan proses produksi berdasarkan skenario-skenario yang dibuat. 

Sejumlah peralatan yang berhasil didapatkan pada masing-masing departemen nantinya akan 

diubah menjadi luasan departemen yang letak atau posisinya sesuai dengan fungsi objective pada 

FLP yang akan dibangun. 

Letak atau posisi departemen tersebut digunakanlah Mixed Integer Linear Programming 

(MILP) dikarenakan dapat mengakomodir fungsi objective kualitatif dan kuantitatif. Monteruil 

(1991) mengembangkan MILP berdasarkan model matematis untuk perancangan tata letak 

dengan ukuran fasilitas dan letak atau lokasi sebagai variable. MILP menggabungkan variable 

keputusan yang sifatnya “ya” dan “tidak” dalam integer value (0 dan 1) dan variable constraint 
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yang sifatnya bilangan rill (bilangan pecahan). Penelitian ini memakai objective function yang 

berbeda di antara penelitian terdahulu seperti Matai (2015), Lenin et al. (2013), Aiello et al. 

(2012), Ripon et al. (2011), Chen & Sha (2005), Sha et al. (2001) dengan fungsi objektifnya 

adalah meminimasi flow distance, memaksimalkan closeness rating, dan meminimalkan material 

handling time. Output dari MILP ini, layout optimal bila solusi yang dihasilkan dari keempat 

objective function sudah mencapai nilai yang sifatnya global optimum.  

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung jumlah fasilitas yang dibutuhkan untuk 

memproduksi batik cap dan batik tulis dalam satu denah dan mendapatkan denah-denah yang 

saling berdekatan untuk mengoptimalkan proses produksi. Aktual kondisi tata letak disana adalah 

para pengusaha batik membuat pabriknya tidak menggunakan konsep tata letak namun peletakan 

posisi departemen hanya sesuai keinginan saja sehingga pabrik baru ini akan menggunakan 

konsep tata letak dengan menggunakan MOFL. Selain itu pabrik baru ini berbeda dengan pabrik 

lainnya yang tidak menggunakan pewarnaan kombinasi dan bangunan pabrik baru (Gambar 3) 

tidak sama dengan pabrik batik cap (Gambar 1) dan tulis (Gambar 2) yang sudah berdiri sehingga 

tata letak tidak bisa mengacu pada pabrik yang telah berdiri. 

  
Gambar 1. Batik Cap Gambar 2. Batik Tulis 

 
Gambar 3. Denah Pabrik Baru Cap dan Tulis 
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2. Metode 

Metode dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan Skenario 

Skenario dibuat dikarenakan kapasitas produksi pada model nyata belum sesuai dengan 

kapasitas yang diinginkan yakni sebesar 104 batik cap dan 96 batik tulis sedangkan kapasitas 

dengan sejumlah peralatan saat ini dan dengan pewarnaan sintetis saja hanya mampu 

menghasilkan batik cap sebesar 98 batik cap sedangkan batik tulis sebesar 82 batik tulis. Oleh 

karena itu pada skenario-skenario nanti akan dibuat alternatif-alternatif baik itu menambahkan 

ataupun mengurangi resource maupun alat-alat yang tujuannya untuk mencapai target kapasitas 

produksi dan juga menambahkan departemen pewarnaan alami. 

2. MILP 

MILP adalah salah satu teknik dimana beberapa variable keputusan menggunakan nilai yang 

integer. MILP telah menjadi perhatian sebagai cara untuk memodelkan FLP. MILP dalam FLP 

adalah model matematis untuk perancangan tata letak dengan ukuran fasilitas dan letak 

atau lokasi sebagai variable. Oleh Montreuil (1991) FLP dirumuskan sebagai MILP dimana 

jarak yang mewakili tata letak continuous menjadi jarak yang bersifat discrete. Meller et al. 

(1999) mengajukan MILP yang lain untuk FLP, dimana rumus terlihat menjadi realistis daripada 

Heragu & Kusiak (1991). Meller et al. (1999) meningkatkan model dari Montreuil (1991) dengan 

merumuskan kembali variable biner beserta constraint-nya. Kemudian Meller et al. (1999) 

meningkatkan formulasi yang tadinya hanya dapat menyelesaikan 5 departemen saja menjadi 9 

departemen yang formulasinya dikenal dengan FLP2 and FLP2+. Kemudian Sherali et al. (2003) 

mengajukan model baru adaptasi dari Meller et al. (1999) yang dapat meningkatkan waktu 

penyelesaian dari software LINGO sehingga menjadi lebih akurat dan efisien serta mampu 

meningkatkan penyelesaian 30-40 fasilitas. 

Menurut Salvagnin (2009) MILP didefinisikan sebagai berikut: 

Z = Min 𝑐𝑇𝑥 

Ax ≤ b 

l ≤ x ≤ u 

x ∈ R 

𝑥𝑗 ∈ 𝑍 ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 
Disini cTx adalah objective function, Ax ≤ b adalah linear constraints, l dan 

u adalah batas bawah dan batas atas dari variable x, x bersifat bilangan rill dan Z adalah bilangan 

integer (0 dan 1). Dengan formula tersebut maka Monteruil (1991) mengadopsikan formula 

tersebut untuk masalah MOFL yang kemudian  Meller et al. (1999) menjadikan model matematis 

lebih mudah diimplementasikan dan Sherali et al. (2003) mengembangkannya menjadi lebih 

akurat dan cepat. 

Variabel yang termasuk dalam persamaan ini adalah: 

𝑙𝑖
𝑥 = setengah lebar (koordinat x) 

𝑙𝑖
𝑦
 = setengah panjang (koordinat y) 

𝑐𝑖
𝑥 = centroid departmen i pada koordinat x 

𝑐𝑖
𝑦
 = centroid departmen i pada koordinat y 

𝑑𝑖𝑗
𝑠  = jarak rectilinear fasilitas i dan j 

 

𝑧𝑖𝑗
𝑠  

=

{
 
 

 
 

1, 𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑖 
𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑖 𝑗 𝑝𝑎𝑑𝑎

𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑠(𝑥, 𝑦)

0, 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑙𝑖𝑘𝑛𝑦𝑎
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Fungsi objective pada persamaan ini adalah: 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = 𝑤1𝑂1 + 𝑤2𝑂2 + 𝑤3𝑂3 − 𝑤4𝑂4 (1) 

Untuk O1, O2, dan O4 adalah sub objektif persamaan dibawah ini: 

𝑂1 =  ∑

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑓𝑖𝑗  (𝑑𝑖𝑗
𝑥 + 𝑑𝑖𝑗

𝑦  )

𝑛

𝑗=1

 (2) 

𝑂2 =  ∑

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑚ℎ𝑡𝑖𝑗  

𝑛

𝑗=1

 (3) 

𝑂3 =  ∑

𝑛

𝑖=1

∑ 𝑙𝑑𝑖𝑗  (𝑑𝑖𝑗
𝑥 + 𝑑𝑖𝑗

𝑦  )

𝑛

𝑗=1

 (4) 

𝑂4 = ∑

𝑛

𝑖=1

∑  𝑐𝑟𝑖𝑗  

𝑛

𝑗=𝑖+1

 (5) 

Dapat dilihat bahwa objective function 1 (2) adalah jumlah aliran antar departemen i ke j, 

objective function 2 (3) adalah waktu material handling dari departemen i ke j, objective function 

3 (4) adalah jumlah tenaga kerja untuk bekerja dari departemen i ke j, dan objective function 4 (5) 

adalah nilai kedekatan antar departemen. Objective function 1, 2, dan 4 berasal dari Matai (2015), 

Lenin et al. (2013), Aiello et al. (2012), Ripon et al. (2011), Chen & Sha (2005), Sha et al. (2001) 

sedangkan Objective function 3 (04) muncul dari gap tersebut dan dalam penelitian ini. 

Constraint yang digunakan dalam persamaan ini adalah: 

𝑎𝑖𝑙𝑖
𝑥 + 4�̅�2𝑙𝑖

𝑦 ≥ 2𝑎𝑖�̅�      ∀  𝑙𝑏𝑖
𝑥  ≤ �̅� ≤ 𝑢𝑏𝑖

𝑥, i (6) 

�̅� =  𝑙𝑏𝑖
𝑥 +

𝜆

(Δ − 1)
(𝑢𝑏𝑖

𝑥 − 𝑙𝑏𝑖
𝑥)    ∀  𝜆 = 0, 1, … , Δ − 1,     

          𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟Δ≥ 2 

(7) 

∑(𝑧𝑖𝑗
𝑠 + 𝑧𝑗𝑖

𝑠 ) ≥ 1      ∀  𝑖 < 𝑗

𝑦

𝑠=𝑥

 (8) 

𝑧𝑖𝑗
𝑠 + 𝑧𝑗𝑖

𝑠 ≤ 1      ∀  𝑗 > 𝑖, 𝑠  (9) 

𝑐𝑖
𝑠 + 𝑙𝑖

𝑠 ≤ 𝑐𝑗
𝑠 − 𝑙𝑗

𝑠 +𝐻𝑠 (1 − 𝑧𝑖𝑗
𝑠 )    ∀  𝑖 ≠ 𝑗, 𝑠 (10) 

𝑑𝑖𝑗
𝑠 ≥ 𝑐𝑖

𝑠 − 𝑐𝑗
𝑠    ∀  𝑓𝑖𝑗 ≠ 0, 𝑗 > 𝑖, 𝑠 (11) 

𝑑𝑖𝑗
𝑠 ≥ 𝑐𝑗

𝑠 − 𝑐𝑖
𝑠    ∀  𝑓𝑖𝑗 ≠ 0, 𝑗 > 𝑖, 𝑠 (12) 

𝑙𝑖
𝑠 ≤ 𝑐𝑖

𝑠 ≤ 𝐻𝑠 − 𝑙𝑖
𝑠   ∀  𝑖, 𝑠 (13) 

𝑙𝑏𝑖̅̅̅̅ ≤ 𝑙𝑖
𝑠 ≤ 𝑚𝑖𝑛{𝑢𝑏𝑖̅̅ ̅̅ , 𝐻𝑠 /2 }   ∀  𝑖, 𝑠 (14) 

𝑢𝑏𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 {√∝𝑖 𝑎𝑖 , 𝑚𝑎𝑥𝑠{𝐻
𝑠 }} /2   ∀  𝑖, 𝑠  (15) 

𝑙𝑏𝑖 = 𝑎𝑖/(4𝑢𝑏𝑖)   ∀  𝑖  
(16) 

0 ≤ 𝑑𝑖𝑗
𝑠 ≤ 𝐻𝑠 − (𝑙𝑏𝑖 + 𝑙𝑏𝑗 )   ∀  𝑖 ≠ 𝑗, 𝑠  

(17) 

𝑐𝑖
𝑠 ≥ 0 (18) 

𝑧𝑖𝑗
𝑠 ∈ {0,1}    ∀  𝑖 ≠ 𝑗, 𝑠 (19) 

Persamaan (06) dan (07) digunakan untuk batasan area masing-masing departemen i. 

Batasan berasal dari polyhedral outer-approximation. Jumlah discretization points Δ (tangential) 

bervariasi dari 5 sampai 50. Semakin tinggi jumlah discretization points akan menghasilkan hasil 

yang akurat. Persamaan (08) dan (09) menjamin i dan j terpisah. Persamaan (10) mencegah agar 

i dan j tidak tumpang tindih (overlapping) dengan menggunakan nilai binary (0 atau 1) dari 𝑧𝑖𝑗
𝑠 . 

Persamaan (11) dan (12) adalah linearisasi jarak absolut dari centroid i dan j di arah s (x dan y). 

Persamaan (13) menjamin bahwa departemen i berada didalam bangunan atau fasilitas. 
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Persamaan (14) menjamin panjang dan lebar departemen i tidak melebihi panjang dan lebar yang 

telah ditetapkan, dimana persamaan (15) dan (16) adalah batasan bawah dan batasan atas dari 

panjang dan lebar departemen i. Persamaan (17) menjamin agar jarak tidak melebihi dari luas 

bangunan. Persamaan (18) memaksa agar centroid tidak bernilai negative dan persamaan (19) 

membatasi nilai 𝑧𝑖𝑗
𝑠  menjadi nilai binary (0 dan 1). 

𝑐𝑖
𝑠  𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑   ∀  𝑖, 𝑠  (20) 

Persamaan (20) digunakan untuk memberikan koordinat kepada departemen-departemen 

yang posisinya telah ditetapkan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan Skenario 

Untuk skenario 1 menghasilkan utilitas yang hampir seimbang dimana untuk resource batik 

cap memiliki utilitas masing-masing pegawai a, b, c, d, dan e adalah 51.38%, 54.64%, 54.45%, 

51.84%, dan 48.14%. Sedangkan untuk resource batik tulis memiliki utilitas masing-masing 

pegawai a, b, c, d, e, dan f adalah 63.92%, 60.11%, 61.15%, 65.39%, 60.95%, dan 61.78%. 

Untuk skenario 2 menghasilkan utilitas yang berbeda-beda kecuali pekerja wanita yang 

khusus menangani masalah membatik, Bironi, dan nembok namun utilitas selain pekerja dengan 

pekerjaan selain aktivitas membatik, Bironi, dan nembok diusahakan utilitasnya sama misalnya 

jika pekerja selain membatik, Bironi, dan nembok berjumlah 2 orang maka kedua orang itu 

utilitasnya diusahakan memiliki utilitas dengan selisih minimal.  

Hasilnya pada batik cap dikarenakan orang dengan pekerjaan membatik, dan Bironi 

berjumlah 4 orang (operator C, D, E, dan F) dengan utilitas merata sebesar 40.32% sedangkan 2 

orang (operator A dan B) yang bekerja selain membatik dan Bironi masing-masing utilitasnya 

adalah 48.41% dan 46.54%. 

Sedangkan pada batik tulis untuk orang dengan pekerjaan membatik, Bironi, dan nembok 

berjumlah 5 orang (operator B, C, D, E, dan F) dengan utilitas masing-masing 58.99%, 55.38%, 

58.30%, 59.10% dan 64.39% sedangkan 1 orang yakni operator A yang bekerja selain membatik, 

Bironi, dan nembok utilitasnya adalah 69.36% dan operator F membantu pekerjaan selain 

membatik, Bironi, dan nembok sehingga menjadi 64.39%. 

Untuk fasilitas yang bisa di sharing adalah bagian pewarnaan sintetis sedangkan yang lain 

tidak bisa dilakukan sharing dikarenakan ada jika di sharing akan terjadi tumpang tindih resource 

yang sedang melakukan proses. Untuk fasilitas ini akan dihitung analisis kelayakan aspek 

ekonominya apakah layak atau tidak. 

Dari 2 skenario tersebut disimpulkan bahwa skenario 2 lebih mudah diterapkan daripada skenario 

1 dikarenakan untuk mencari pegawai seperti uraian pekerjaan skenario 1 sangat susah dan jarang. 

Sehingga skenario 2 akan dilanjutnya pembuatan denah dengan metode MILP. 

2. MILP 

Untuk membuat layout dengan MILP maka skenario terpilih diterjemahkan kedalam luas 

departemen sebagai berikut: 

Tabel 1. Ukuran Departemen 

No Departemen Ukuran (cm) 

1 Gudang 286x306 

2 Pengecapan 240x280 

3 Pewarnaan Sintetis 256x306 

4 Pewarnaan Alami 426x306 

5 Nglorod 240x310 
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No Departemen Ukuran (cm) 

6 Membatik/Bironi/Nembok 405x450 

7 Pemotifan 270x170 

8 Nyolet 370x170 

9 Penguncian 286x306 

10 Penjemuran 600x500 

11 Galeri 772x848 

 

Tabel 2. Jumlah Aliran Material (kali) 

 Dept. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   11 10 21 32 392 10 96 10     

2     11                 

3 21                     

4                 200     

5                   32   

6 392                     

7 10                     

8                   96   

9 21                 10   

10 117                   21 

11                       

 

Tabel 3. Closeness Rating (poin) 

Depart. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 6 1 1 4 6 6 6 1 3 4 

2 6 0 6 2 1 4 3 3 1 1 3 

3 1 6 0 5 4 1 1 1 3 6 1 

4 1 2 5 0 4 1 1 1 3 6 1 

5 4 1 4 4 0 1 1 1 3 6 1 

6 6 4 1 1 1 0 4 4 1 2 3 

7 6 3 1 1 1 4 0 4 1 2 3 

8 6 3 1 1 1 4 4 0 4 6 3 

9 1 1 3 3 3 1 1 4 0 6 1 

10 3 1 6 6 6 2 2 6 6 0 3 

11 4 3 1 1 1 3 3 3 1 3 0 

 

Tabel 4. Waktu Material Handling (Minute) 

 Depart. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   6.32 4.6 4.44 10.45 2.58 4.14 7.43 4.38     

2     3.39                 

3 4.75                     

4                 2.14     

5                   10.2   
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 Depart. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 3.36                     

7 4.2                     

8                   6.61   

9 6.75                 5.04   

10 6.61                   6.6 

11                       
 

Tabel 5. Jumlah Pegawai antar Departemen (Orang) 

Depart.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   1 1 4 2 9 1 1 1     

2     1                 

3 2                     

4                 4     

5                   2   

6 9                     

7 1                     

8                   1   

9 2                 1   

10 2                   2 

11                       
 

Berdasarkan keputusan pemilik Butimo Batik maka bobot terbesar adalah pada fungsi 

objective nilai kedekatan yakni sebesar 35%. Untuk bobot selanjutnya yakni jumlah aliran 

material sebesar 30%, jumlah pegawai manual material handling sebesar 20%, dan jumlah 

material handling time sebesar 15%.Dengan data dan asumsi tersebut maka hasil layout baru 

dengan Global Optimum Solution adalah 46.8595 point. Dengan koordinat x dan y pada tabel 

5.36 dibawah ini: 
Tabel 6. Koordinat dan Ukuran Departemen 

C( 1, X) 9.17 L( 1, X) 2.86 

C( 1, Y) 7.60 L( 1, Y) 3.06 

C( 2, X) 19.39 L( 2, X) 2.40 

C( 2, Y) 10.66 L( 2, Y) 2.80 

C( 3, X) 16.55 L( 3, X) 3.27 

C( 3, Y) 10.66 L( 3, Y) 3.05 

C( 4, X) 12.72 L( 4, X) 4.24 

C( 4, Y) 7.93 L( 4, Y) 3.86 

C( 5, X) 19.00 L( 5, X) 3.70 

C( 5, Y) 7.50 L( 5, Y) 2.40 

C( 6, X) 12.85 L( 6, X) 4.14 

C( 6, Y) 12.18 L( 6, Y) 4.64 

C( 7, X) 16.04 L( 7, X) 2.23 

C( 7, Y) 7.03 L( 7, Y) 2.06 

C( 8, X) 9.16 L( 8, X) 2.88 

C( 8, Y) 10.55 L( 8, Y) 2.18 

C( 9, X) 9.25 L( 9, X) 3.06 

C( 9, Y) 13.07 L( 9, Y) 2.86 

C( 10, X) 11.25 L( 10, X) 20.50 

C( 10, Y) 3.50 L( 10, Y) 5.00 

C( 11, X) 3.86 L( 11, X) 7.72 
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C( 11, Y) 10.25 L( 11, Y) 8.48 

 

Berdasarkan koordinat dan luasan departemen tersebut maka dibuatlah layout dengan 

menggunakan software AutoCAD. 

 

 
Gambar 4. Layout Butimo Batik 

 

4. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk membuat desain tata letak 

batik tulis dan cap dengan pewarnaan kombinasi yang optimal dengan objective function 

meminimasi flow distance, memaksimalkan closeness rating, meminimalkan material handling 

time, dan meminimalkan jarak terhadap tenaga kerja maka dibutuhkan 11 departemen dimana 11 

departemen tersebut adalah gudang, pengecapan, pewarnaan sintetis, pewarnaan alami, nglorod, 

bironi, pemotifan, nyolet, penguncian, penjemuran, dan galeri. Agar sesuai dengan keempat 

fungsi objektif maka departemen-departemen tersebut harus berjarak dengan jarak hasil MILP 

yakni gudang ke pengecapan 10.22 m, pengecapan ke pewarnaan sintetis 2.83 m, sintetis ke 

gudang 3.06 m, gudang ke pelorotan 9.83 m, pelorotan ke penjemuran 11.45 m, penjemuran ke 

gudang 4.03 m, gudang ke bironi 3.68 m, gudang ke alami 3.55 m, alami ke penguncian 3.36 m, 

penguncian ke penjemuran 5.93 m, penjemuran ke galeri 6.74 m, gudang ke pemotifan 6.83 m, 

gudang ke pencoletan 2.62 m, pencoletan ke penjemuran 5.68 m, dan gudang ke penguncian 5.54 

m. Jika dilihat dari kedua layout sebelumnya maka dengan layout MILP ini 80% antar departemen 

yang mengalami aliran proses produksi berhasil diturunkan jaraknya dengan rata-rata penurunan 

jarak antar departemen sebesar 63.40%. 

 

5. Ucapan Terimakasih 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada masyarakat Gulurejo dan Batik Yoga. 
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6. Daftar Notasi 

𝑎𝑖 = luas fasilitas i, dimana 𝑎𝑖 > 0  

∝𝑖 = maximum permissible ratio antara sisi terpanjang dan terpendek.  

𝑐𝑖
𝑥 = centroid department i di koordinat x 

𝑐𝑖
𝑦
 = centroid department i di koordinat y 

crij = adjacency rating fasilitas i dan  j 

𝑑𝑖𝑗
𝑠  = rectilinear distance diantara  departemen i dan  j 

𝑓𝑖𝑗 = frekuensi aliran material dari fasilitas i ke j 

𝐻𝑠 = luas bangunan 

𝑙𝑖
𝑥 = setengah luas (koordinat x) 

𝑙𝑖
𝑦
 = setengah luas (koordinat y) 

𝑙𝑏𝑖  = lower bound dari panjang fasilitas 

ldij = jumlah pekerja dari fasilitas i ke j 

mhtij = material handling time dari fasilitas i ke j 

 s = koordinat x dan y  

𝑢𝑏𝑖  = upper bound dari panjang fasilitas 

w = weighting score masing-masing objective function 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik air asam yang berasal dari kolam bekas tambang 

batubara dari kolam penampungan yang terletak di Tanjung Enim Sumatera Selatan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pekerjaan lapangan dan pekerjaan laboratorium. 

Sampel air asam diambil dari kolam bekas kolam tambang batubara dengan menggunakan cara sampel 

sesaat (grab sampel). Selanjutnya pengukuran parameter air asam meliputi pH, TSS,  Fe, Mn dan Cd 

dilakukan di laboratorium Teknik Lingkungan UNDIP.  

Hasil penelitian menunjukkan air asam di dalam kolam bekas tambang batubara memiliki kandungan total 

padatan tersuspensi (TSS) yang tinggi, yaitu mencapai 111534 mg/l, sementara itu, nilai pH limbah cair 

masih berada pada 5,02. Kandungan besi (Fe)  sebesar 9,46 kandungan   mangan (Mn) sebesar 2,276  dan 

kandungan Cadmium (Cd)  sebesar 0,001 mg/l masih dibawah baku mutu. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Negara  Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair Pertambangan Batubara.  

Kata kunci: air asam, batubara, karakteristik 

 
1. Pendahuluan 

PT. Bukit Asam (Persero), Tbk (PT. BA) adalah badan usaha yang didirikan 2 maret 1981 

dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 dengan kantor pusat yang berada di 

Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Penambangan batubara di PT. Bukit Asam (Persero), Tbk 

diawali dengan penyelidikan eksplorasi oleh bangsa Belanda pada tahun 1915 sampai dengan 

tahun 1918. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa adanya kandungan batubara yang besar di 

kawasan Bukit Asam. Tambang batubara Bukit Asam dibuka mulai berproduksi sejak tahun 1919. 

Tambang ini terletak di Sumatera Selatan tepatnya pada Kabupaten Muara Enim. Penambangan 

pertama mampu menghasilkan batubara sebanyak 9.765 ton, yang dihubungkan ke pelabuhan 

Kertapati Palembang melalui kereta api sejauh  165 km dan jalan darat sejauh  200 km. 

Kegiatan pertambangan batubara telah menimbulkan  dampak bagi kehidupan lingkungan 

sekitarnya, baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Secara umum, dampak positif adalah 

terbukanya lapangan kerja baru serta menambah pendapatan daerah tempat penambangan 

dilakukan. Sedangkan dampak negatif yang muncul adalah terjadinya perubahan pada penurunan 

kualitas lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Di Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumberdaya batubara yang tersedia 22.240,47 milyar 

ton dan masuk dalam daftar lima besar produsen batubara di Indonesia. Kebutuhan batubara di 

bukit asam rata-rata mengalami peningkatan  5,06 % setiap tahunnya (Arief dan Said, 2009). 

Penambangan batubara merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan 

hidup. Dampak dari proses penambangan batubara adalah timbulnya air asam tambang. 

Timbulnya air asam tambang memiliki dampak yang besar bagi kelestarian lingkungan maupun 

masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung adalah 

terbentuknya air asam tambang. Pembentukan air asam tambang dipengaruhi oleh tiga faktor 

utama yaitu air, udara dan material yang mengadung mineral-mineral sulfida (Nurisman dkk, 

2012). Pada sistem tambang terbuka sangat berpotensi terbentuk air asam tambang karena sifatnya 

mailto:kiswanto@utu.ac.id
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berhubungan langsung dengan udara bebas sehingga faktor-faktor yang dapat membentuk air 

asam tambang akan semakin mudah bereaksi.  

Menurut Gautama (2014), air tambang merupakan air yang berasal dari penyaliran tambang 

(mine drainage) yang berpotensi mencemari badan perairan alamiah baik dalam bentuk air asam 

tambang maupun bukan air asam tambang jika tidak dikelola dan dikontrol dengan baik.  

Adanya kegiatan penambangan batubara selain telah menciptakan kolam-kolam raksasa juga 

diperkirakan akan timbul tekanan terhadap ekosistem lingkungan sekitarnya, akibat adanya 

perubahan struktur batuan yang diikuti dengan perubahan kualitas fisika dan kimia tanah serta air 

di sekitarnya(Komarawidjaja, W. 2011).  

Bekas areal penambangan batubara yang telah digenangi air akan menjadi kolam raksasa 

yang membentuk cekungan.  Kolam bekas tambang batubara akan terbentuk apabila musim hujan 

tiba. Ketika musim hujan maka kupasan tanah dan sisa-sisa bekas penambangan batubara akan 

terlarut di dalamnya. Dampaknya air dalam kolam bekas batubara ini akan menjadi asam.  

Kolam bekas tambang batubara di PT. Bukit Asam ini terletak tidak jauh dari penumpukkan  

stockpile batubara berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan sekitarnya. Ketika musim hujan 

limbah cair yang berasal dari stockpile batubara ikut larut dan masuk kedalam kolam bekas 

tambang batubara dan sejumlah zat terlarut didalamnya.  Supaya  tidak mencemari lingkungan 

sekitarnya, air asam tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Liu 

dan Liptak (1999) menyatakan bahwa langkah penting didalam pengolahan limbah cair adalah 

dengan mengetahui karakteristik dari limbah cair. Dengan mengetahui karakteristik  air asam 

yang akan diolah maka proses pengolahan limbah akan berjalan efektif (Binnie et al., 2002). Maka 

sangat penting dan perlu dilakukan penelitian ini  untuk mengetahui karakterisasi air asam yang 

berada dalam kolam bekas tambang batubara dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. 

 

2. Metodologi 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam peneliyian  terdiri dari pekerjaan lapangan dan pekerjaan 

laboratorium. Pekerjaan lapangan dilakukan dengan pengambilan air asam  yang berasal dari 

kolam bekas tambang batubara. Dalam penelitian ini parameter yang diukur  pH, TSS, Fe, Mn 

dan Cd dilakukan di laboratorium Tenik Lingkungan Universitas Diponegoro. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan antara lain pH meter, botol sampel, cool box, kertas label, Oven, 

desikator, neraca analisis, gelas ukur, gelas beker, kertas saring, dan spektro. Bahan yang 

digunakan yaitu  larutan, HNO3, larutan  Buffer 3, Larutan Buffer 10, Aquadest, dan larutan 

blanko. 

Prosedur Penelitian 

Sampel air asam di kolam bekas tambang batubara diambil dari tiga kolam bekas tambang 

batubara yang berbeda dengan menggunakan cara sampel sesaat (grab sampel). Sampel 

dimasukkan dalam botol kemudian diukur pH nya sebelum sampel diawetkan. Kemudian sampel 

air asam yang sudah dimasukkan botol dititrasi dengan larutan HNO3 hingga pH kurang dari 2.  

Selanjutnya sampel air asam  batubara dianalisis dengan parameter  yang diukur meliputi pH, 

TSS, Fe,  Mn dan Cd. 

Analisis Data 

Parameter air asam batubara yang diperoleh dari hasil pengukuran dianalisis di laboratorium 

Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Hasil pengukuran parameter pH, TSS, Fe, dan Mn 

pada air asam tambang batubara  dibandingkan dengan baku mutu limbah cair berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara  Lingkungan hidup no. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah 

Cair Pertambangan Batubara 
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3. Hasil Dan Pembahasan 

Analisis kualitas limbah asam cair kolam bekas tabang batubara dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik air asam batubara yang berada dalam bekas tambang batubara. Limbah yang 

dihasilkan berasal dari limpasan air hujan yang membawa partikel-partikel halus batubara. 

Analisis kualitas air asam di kolam bekas tambang batubara dilakukan di tiga kolam IPAL yang 

terdapat di area stockpile batubara tersebut yaitu Kolam A, Kolam B dan Kolam C. 

TSS 

Total Suspended Solid (TSS) adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, 

dan tidak dapat mengendap. Menurut Azwir (2006) bahwa padatan tersuspensi terdiri dan 

partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari pada sedimen, seperti bahan-bahan 

Organik tertentu, tanah liat dan lainnya.  Sementara itu partikel menurunkan intensitas cahaya 

yang tersuspensi dalam air umumnya terdiri dari fitoplankton, zooplatkton, kotoran hewan, sisa 

tanaman dan hewan, kotoran manusia dan limbah industri (Azwir, 2006). Menurut (Effendi, 

2002),  TSS adalah kepadatan tersuspensi yang umumnya terdapat dalam senyawa organik dan 

anorganik. Pada pemeriksaan laboratorium TSS merupakan padatan yang tertahan pada saringan 

yang terdiri dari bagian yang bisa mengendap dan bagian yang tidak bisa mengendap. TSS 

merupakan padatan yang menyebabkan kekeruhan, tidak terlarut dan tidak mengendap langsung. 

Hasil yang diperoleh dari analisis TSS yaitu untuk sampel air kolam bekas tambang batubara pada 

kolam A, B dan C tidak memenuhi syarat mutu. Untuk sampel air asam tambang bekas batubara 

hasil yang diperoleh berturut-turut 522, 111534, 55726 mg/L ini menunjukkan bahwa hasil 

karakterisasi air asam tambang batubara melebihi syarat mutu yang diperbolehkan yaitu 200 mg/l. 

Tabel 1. Hasil Uji Kualitas air asam  batubara  pada  Kolam A,  Kolam B, dan  Kolam C 

 
Tabel 1. Hasil Uji Kualitas Limbah Cair Asam batubara 

No Parameter Satuan Kolam A Kolam B Kolam C 

      

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TSS 

pH 

Fe 

Mn 

Cd 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

522 

5,02 

5,14 

0,189 

< 0,01 

111534 

5,24 

8,05 

1,011 

< 0,01 

 

55726 

5,65 

9,46 

2,276 

< 0,01 

Padatan tersuspensi dalam air umumnya terdiri  dari fitoplankton, zooplankton, kotoran 

manusia, kotoran hewan, lumpur, sisa tanaman dan hewan serta limbah industri. Jika padatan 

mempunyai nilai yang tinggi di permukaan perairan dapat mengurangi penetrasi sinar matahari 

yang masuk ke dalam air sehingga proses fotosintesis biota akan terganggu (Effendi, 2003). 

Hasil pemeriksaan laboratorium dengan tiga  kali pengambilan sampel menunjukkan 

kandungan TSS dikolam A sebesar 522 mg/l, dikolam B sebesar 111534 mg/l, serta di kolam C 

sebesar 55726 mg/l. Berdasarkan kondisi visual, air asam di Kolam A memang terlihat cukup 

jernih. Rendahnya kandungan TSS pada kolam A, jika dilihat kondisi di lapangan, hal ini terjadi 

karena kolam A tidak menerima limpasan dari area penumpukan batubara. Sementara kolam A 

merupakan kolam oulet dari pengolahan IPAL, dimana disekitarnya terdapat tanaman yang 

berfungsi sebagai bioremediasi dan juga fitoremediasi yang dapat mendegradasi larutan 

tersuspensi dan menjernihkan  air asam yang ada dalam kolam bekas tambang batubara tersebut. 

Namun, batubara yang tercecer hanya dalam jumlah kecil, sehingga kadar TSS yang terdapat 
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dalam air asam yang berasal dari kolam A memiliki kadar yang sangat rendah. Untuk Kolam B 

dan C, dikedua Kolam tersebut, parameter TSS memiliki kadar yang sangat tinggi yaitu berkisar 

55726 mgl – 111534 mgl. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Plafflin dan Ziegler (2006) yang 

menyatakan bahwa padatan tersuspensi yang berasal dari run-off stockpile batubara berada pada 

kadar diatas 2000 mgl-1 bahkan mencapai 10.000 mgl-1. Tingginya kadar TSS di Kolam B dan 

C ini terjadi karena kedua Kolam tersebut menerima air limpasan yang berasal dari lapangan 

penumpukan (stockpile) batubara. Air hujan yang jatuh di area stockpile batubara membawa serta 

partikel-partikel halus batubara menuju Kolam B dan Kolam C. Banyaknya sisa-sisa  batubara 

dan partikel-partikel yang terbawa air hujan menyebabkan kandungan TSS di kedua Kolam 

tersebut sangat tinggi. 

pH 

Nilai pH atau derajad keasaman  menunjukkan kadar asam atau basa di dalam suatu larutan. 

pH adalah istilah untuk menyatakan intensitas keadaan basa atau asam sesuatu melalui kadar ion 

hidrogen atau (H+). Ion hidrogen menjadi faktor utama untuk mengetahui reaksi kimia. Ion H+ 

selalu ada dalam keseimbangan dinamis dengan air (H2O), yang membentuk suasana untuk 

semua reaksi kimia yang berkaitan dengan masalah pencemaran air, meskipun sumber ion 

hidrogen tidak pernah habis. Nilai pH yang normal adalah sekitar netral antara pH 6- 8.  Kristanto, 

(2002) menyatakan bahwa  pH air buangan berbeda-beda tergantung jenis buangannya nilai pH 

merupakan salah satu faktor pembatas utama bagi kelangsungan hidup biota air. Pada pengolahan 

limbah cair, pH juga memiliki peranan penting, yaitu dalam mereduksi zat pencemar yang ada 

didalamnya (Effendi,2003). Perubahan keasaman pada air buangan baik kearah alkali (pH naik), 

maupun kearah asam (pH) menurun akan sangat mengganggu kehidupan air dan lingkungan 

sekitarnya. Menurunnya nilai pH akan memperbesar sifat korosif. Conel dan Miller (1995) 

menyatakan bahwa tingkat keasaman yang tinggi juga akan melarutkan logam berat sehingga 

meningkatkan kelarutan logam. Sebagai contoh, kelarutan logam tembaga akan meningkat seratus 

kali lipat setiap pH turun satu satuan (Eckenfelder, 1989). Dari hasil analisis kualitas limbah air 

dalam kolam bekas tambang batubara didapatkan bahwa nilai pH di kolam A 5,02; di kolam B 

5,24 dan di kolam  C nilai pH 5,65. Secara umum, nilai pH pada ketiga kolam ini  berada pada 

nilai pH yang asam, sehingga melebihi batas ambang baku mutu. 

Besi (Fe) 

Besi adalah logam yang mungkin terdapat di perairan dan sedimen dengan konsentrasi yang 

tinggi. Besi merupakan unsur terbesar keempat yang terdapat pada kerak bumi dan termasuk 

unsur yang esensial bagi makhluk hidup. Besi diperlukan oleh tanaman dan hewan pada 

konsentrasi yang signifikan. Pada hewan, zat besi sangat penting dalam metabolisme oksidatif 

dan merupakan komponen kunci dalam hemoglobin. Menurut Kadlec dan Scott (2009), zat besi 

merupakan elemen penting dalam sintesis klorofil, sitokrom, dan dalam enzim nitrogenase.  Pada 

tumbuhan, besi juga berperan dalam sistem enzim dan transfer elektron pada proses fotosintesis. 

Namun, kadar besi yang berlebihan dapat menghambat fiksasi unsur lainnya (Effendi, 2003). 

Hasil analisis air asam pada kolam bekas tambang batubara menunjukkan kandungan besi 

pada kolam A memiliki nilai  5,14 mg/l, kolam B memiliki kandungan besi sebesar 8,05 mg/l 

serta kandungan besi dikolam C sebesar 9,46 mg/l. Kandungan besi yang tinggi dapat 

membahayakan kehidupan mikroorhanisme akuatik. Moore dalam Effendi (2003) menyatakan 

bahwa kadar besi 1,0 mgl-1 dianggap membahayakan kehidupan mikroorganisme akuatik. 

Mangan (Mn) 

Mangan merupakan nutrien renik yang esensial bagi tumbuhan dan hewan. Logam ini 

berperan dalam pertumbuhan dan merupakan salah satu komponen penting pada sistem enzim. 

Defisiensi mangan dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat, serta sistem syaraf serta proses 

reproduksi menjadi terganggu. Pada tumbuhan, Mangan merupakan unsur esensial dalam proses 
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metabolisme. Effendi (2003) menyatakan meskipun mangan tidak bersifat toksik, mangan dapat 

mengendalikan unsur toksik di perairan, misalnya logam berat. Di perairan alami, kandungan 

mangan ditemukan antara 0,1 dan 1 mg/l. Konsentrasi mangan yang lebih tinggi dapat ditemukan 

di perairan dengan tingkat pH rendah (Dimkic, Heinz dan Michael 2008). Hasil analisis air asam 

batubara  di kolam bekas tambang batubara menunjukkan kandungan mangan pada kolam A 

memiliki nilai  0,189 mg/l, kolam B memiliki kandungan mangan sebesar 1,011 mg/l serta 

kandungan mangan dikolam C sebesar 2,276 mg/l. 

Kadmium (Cd) 

Hasil analisis air asam batubara  di kolam bekas tambang batubara menunjukkan kandungan 

Kadmium pada kolam A memiliki nilai  0,011 mg/l, kolam B memiliki kandungan mangan 

sebesar 0,0101 mg/l serta kandungan mangan dikolam C sebesar 0,01006 mg/l. Hasil analisis 

kandungan Cd pada kolam A, B, dan C menunjukkan tidak  melebihi nilai baku mutu yang telah 

Keputusan Menteri Negara  Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003  yaitu 0,1 mg/L. 

Baku Mutu Limbah Cair 

Limbah cair pada air asam batubara yang berada pada kolam A, B dan C  merupakan bekas 

industri penambangan batubara. Keputusan Menteri Negara  Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 

2003 tentang baku mutu limbah cair pertambangan batubara. Tabel 2. Perbandingan Baku Mutu 

limbah cair  dan Karakteristik No Parameter Satuan BML Kolam A,  Kolam B, dan  Kolam C 

 

Tabel 2. Perbandingan Baku Mutu Limbah Cair dan Karakteristik 

No Parameter Satuan BML Kolam A Kolam B Kolam C 

       

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

TSS 

pH 

Fe 

Mn 

Cd 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

200 

6 – 9 

7 

4 

0,1 

522 

5,02 

5,14 

0,189 

< 0,01 

111534 

5,24 

8,05 

1,011 

< 0,01 

55726 

5,65 

9,46 

2,276 

< 0,01 

Keterangan : BML = Baku Mutu Lingkungan 

Pada Tabel 2 diatas dapat dilihat perbandingan Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan 

dalam Keputusan Menteri Negara  Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 tentang baku mutu 

limbah cair pertambangan batubara.  

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa karakteristik air asam batubara yang masuk ke Kolam 

A, B dan C, untuk parameter pH, kandungan Fe dan Mn  sedangkan untuk kandungan Cd masih 

dibawah baku mutu  sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Negara  Lingkungan hidup No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Limbah Cair 

Pertambangan Batubara tentang Baku Mutu Limbah Cair Kegiatan Pertambangan Batubara. 

Namun demikian, pemerintah sebaiknya meninjau kembali baku mutu kandungan Fe yang 

sebesar 9,46 mg/l dan berada jauh diatas 1,0 mg/l. Hal ini mengingat Moore dalam Effendi (2003) 

menyatakan bahwa kadar besi 1,0 mg/l dianggap membahayakan kehidupan mikroorganisme 

akuatik. TSS yang terdapat dalam limbah air asam bekas tambang batubara berada  diatas baku 

mutu yang telah ditetapkan. Kandungan TSS mencapai nilai 55726 mg/l sementara baku mutu 

lingkungan menetapkan kandungan TSS sebesar 200 mg/l. Dengan  demikian, kandungan TSS 

didalam limbah air asam  bekas kolam batubara berada diatas baku mutu yang ditetapkan. 

 

4. Simpulan 

Air asam  tambang batubara di kolam bekas tambang dari hasil karakterisasi   memiliki 

kandungan total padatan tersuspensi (TSS) yang sangat  tinggi, yaitu mencapai 111534 mg/l, 
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selain itu , nilai pH air asam batubara di tambang bekas penambangan  masih diatas baku mutu. 

Untuk kandungan  besi (Fe) dan mangan (Mn) tertinggi pada air asam tambang  masing-masing 

sebesar 9,46 mg/l dan 2,276 mg/l. Sedangkan untuk kandungan Cd masih dibawah baku mutu 

yang ditetapkan kurang dari 0,01 mg/l.  

 

5. Saran 

Pengolahan air asam pada kolam bekas tambang batubara  PT. Bukit Asam  perlu dilakukan. 

Saat ini metoda menggunakan dolomit sebagai absorben belum optimal sehingga perlu dilakukan 

pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. 
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ABSTRAK 

Bagi perusahaan, mengelola organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa memandang sumber daya 

manusia secara holistik. Karena organisasi adalah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas 

dua atau lebih orang-orang, yang berfungsi dalam suatu basis yang kontinu untuk mencapai suatu tujuan 

bersama atau serangkaian tujuan..Pada penelitian kali ini, meneliti tentang pengaruh leadership  (X1) dan 

komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) dan dampaknya pada kepuasan kerja (Z) 

karyawan pada PT. Anomali Coffee. Korelasi antar variable X1, X2, Y, Z, dianalisa oleh koefisien korelasi 

menggunakan Pearson Correlation dan diuji kembali oleh path analysis lalu disimpulkan menggunakan uji 

hipotesis. Hasil penelitian manyatakan bahwa X1, X2, Y, mempengaruhi variable Z, diperoleh koefisien 

determinasi atau R Square 67.6 % variabel terikat yaitu Kepuasan kerja (Z) variasinya dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas. Gaya Kepemimpinan (X1), komitmen organisasi (X2) dan kinerja karyawan (Y) sisanya 

sebesar 32,4 % dijelaskan oleh variabel diluar variabel yang digunakan. 

Kata kunci: leadership, komitmen organisasi, kinerja, kepuasan kerja. 
 

1. Pendahuluan 

Bagi perusahaan, mengelola organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa memandang 

sumber daya manusia secara holistik. Karena organisasi itu sendiri adalah unit sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua atau lebih orang-orang, yang berfungsi dalam suatu 

basis yang kontinu untuk mencapai suatu tujuan bersama atau serangkaian tujuan (Robbins dan 

Judge, 2013). Untuk bisa menjalankan operasional dengan baik, antara pemimpin dan bawahan 

(staff) di Anomali Coffee dituntut untuk berinteraksi dengan intens. Oleh karena itu, pada 

penelitian kali ini akan menganalisa tentang pengaruh leadership dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja dan kepuasan kerja pada PT. Anomali Coffee dengan menggunakan metode path 

analysis. 

Analisis jalur (path analysis) yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1920-an oleh 

seorang ahli genetika yaitu Sewall Wright merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui peran langsung 

maupun tidak langsung seperangkat variabel independent terhadap variabel dependent. (Riduwan 

dan Kuncoro, 2013). 

Dari hasil pengolahan data menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan, komitmen organisasi, 

dan kinerja karyawan berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Anomali Coffee. Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kinerja 

karyawan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di PT. Anomali Coffee. Diperoleh koefisien 

determinasi atau R Square adalah 0.676 artinya 67.6 % variabel terikat yaitu Kepuasan kerja (Z) 

variasinya dapat dijelaskan oleh variabel bebas . Gaya Kepemimpinan (X1), komitmen organisasi 

(X2) dan kinerja karyawan (Y) sisanya sebesar 32,4 % dijelaskan oleh variabel diluar variabel 

yang digunakan. 
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2. Metode 

2.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bidang strategis dari organisasi, 

manajemen sumber manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk 

mengelola manusia secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku 

manusia dan kemampuan mengelolanya. Menurut Simamora (Edy Sutrisno, 2009), manajemen 

sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, 

dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok kerja. 

a. Metode Path Analysis 

Analisis jalur (path analysis) yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1920-an oleh 

seorang ahli genetika yaitu Sewall Wright merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk 

menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk mengetahui peran langsung 

maupun tidak langsung seperangkat variabel independent terhadap variabel dependent. (Riduwan 

dan Kuncoro, 2013). 

Menurut Riduwan dan Kuncoro (2013) ada beberapa langkah pengujian analisis jalur (path 

analysis) yaitu sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis dalam persamaan struktural 

Persamaan Sub-struktural 1: 

𝒀 =  𝝆𝒚𝒙𝑿 +  𝝆𝒚𝜺1 

Persamaan Sub-struktural 2: 

                                   𝚭 =  𝝆𝒛𝒙 X + 𝝆𝒛𝒚 𝒀 +  𝝆𝒛𝜺𝟐 

2. Menghitung koefisien jalur lengkap yang didasarkan pada koefisien regresi 

a. Gambarkan diagram jalur lengkap, tentukan sub-sub strukturnya dan rumuskan persamaan 

strukturalnya yang sesuai hipotesis yang diajukan. 

Hipotesis : naik turunnya variabel endogen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel 

eksogen (X). 

b. Menghitung koefisien jalur secara keseluruhan. Persamaan regresi berganda :  

Y = a + b1X1 + b2X2 +…..+ bnXn 

3. Menghitung koefisien jalur secara simultan (keseluruhan) 

a. Kaidah pengujian signifikan secara manual: menggunakan tabel F 

b. Kaidah pengujin signifikan: program SPSS 

• Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0,05 

≤ sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

• Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0,05 

≥ sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 

4. Menghitung koefisien jalur secara individu 

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas 

0,05 dengan nilai probabilitas sig dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

• Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0,05 ≤ 

sig], maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan. 

• Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas sig atau [0,05 ≥ 

sig], maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Profil Responden Berdasarkan Usia 

Berikut ini adalah profil responden berdasarkan usia yang didapatkan oleh penulis: 

 
Tabel 1. Profil Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

< 20 Tahun 10 Orang 10% 

>20 Tahun - <25 

Tahun 
62 Orang 60.78% 

>25 Tahun - <30 

Tahun 
28 Orang 27.45% 

>30 Tahun 2 Orang 1.96% 

Total 100 Orang 100 % 

 

Mayoritas usia karyawan PT.Anomali Coffee berusia antara 20-25 tahun (61%) dan kurang 

dari 20 tahun (10%) karena alasan yang sama dimana rata-rata para karyawan adalah karyawan 

baru yang umurnya berkisar dari 19 sampai 25 tahun. 

 

a. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier antara dua 

variabel serta mengukur keeratan hubungan dari kedua variabel tersebut. Kriteria tingkat kekuatan 

korelasi antara dua variabel adalah sebagai berikut 

 
Tabel 2. Interprestasi koefisien korelasi nilai Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 - 1,000 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0,599 

0,20 – 0,399 

0,00 – 0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat Rendah 

Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi berdasarkan data hasil kuesioner yang 

diperoleh dan diolah menggunakan SPSS 21.0: 

 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Analisis Korelasi 

Hubungan Antara Korelasi Sifat Hubungan 

X1 dan X2 0,756 Kuat, berlawanan dan signifikan 

X1 dan Y 0,798 Kuat, searah dan signifikan 

X1 dan Z 0,737 Kuat,searah dan signifikan 

X2 dan Y 0,870 Sangat kuat, searah dan signifikan 

X2 dan Z 0,783 Kuat, searah dan signifikan 
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Y 

Y dan Z 0,781 kuat, searah dan signifikan 

b. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Jadi, hasil keseluruhan pengaruh kausalitas variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan 

Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) serta dampaknya terhadap Kepuasan 

Kerja (Z) dapat digambarkan dalam model struktur sebagai berikut: 

                                                                   0,253          0,443 

          0,569 

 0,327      

 

 0,268 

     0,623 

0,359   0,359 

 

 

Gambar 1. Diagram Jalur Keseluruhan Struktur Penelitian 

Berdasarkan seluruh koefisien jalur dari hubungan kausalitas yang ada, dapat diketahui 

Pengaruh Kausal Langusng (PKL) dan Pengaruh Kausal Tidak Langsung (PKTL) dari setiap 

variabel yang diteliti. Berikut ini hasil tersebut yang ditampilkan dalam bentuk tabel: 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Pengaruh Berdasarkan Koefisien Jalur 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh Kausal 
Pengaruh Bersama 

Langsung Tidak Langsung Total 

X1 terhadap 

Y 
0,327 0,327 - 0,327  

X2 terhadap 

Y 
0,623 0,623 - 0,623  

X1 terhadap Z 0,253 0,253 
0,253 X 0,268 = 

0,067 
0,320  

X2 terhadap Z 0,359 0,359 
0,359 X 0,268 = 

0,096 
0,455  

Y terhadap Z 0,268 0,268 - 0,268  

X1 dan X2 

terhadap Y 
- - - - 0,803 

X1, X2, dan 

Y terhadap Z 
- - - - 0,676 

1  0,443 - - 0,443 - 

2  0,569 - - 0,569 - 

 

 Berdasarkan hasil keseluruhan pengaruh kausal variabel X1 dan X2 terhadap Y serta 

dampaknya pada Z dengan perhitungan analisis jalur adalah sebagai berikut: 

X1 

X2 

 

Z 
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1. Pengaruh langsung Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar 

0,327 

2. Pengaruh Langsung Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar 

0,623 

3. Pengaruh langsung Kinerja Karyawan  (Y) terhadap Kepuasan Kerja (Z) adalah sebesar 

0,268 

4. Pengaruh langsung Gaya Kepemimpinan (X1) terhadap Kepuasan Kerja (Z) sebesar 

0,253 dan X1 secara tidak langsung mempengaruhi Z melalui Y sebesar 0,320 

5. Pengaruh Langsung Komitmen Organisasi (X2) terhadap Kepuasan Kerja (Z) sebesar 

0,359 dan X2 secara tidak langsung mempengaruhi Z melalui Y sebesar 0,455 

6. Pengaruh langsung Gaya Kepemimpinan (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) secara 

simultan terhadap Kinerja Karyawan (Y) adalah sebesar 0,803 atau berkontribusi sebesar 

80,3% dan sisa sebesar 19,7% nilai Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian 

7. Pengaruh langsung Gaya Kepemimpinan (X1), Komitmen Organisasi (X2) dan Kinerja 

Karyawan (Y) secara simultan terhadap Kepuasan Kerja (Z) adalah sebesar 0,676 atau 

berkontribusi sebesar 67,6% dan sisa sebesar 32,4% nilai Kepuasan Kerja dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar penelitian. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan table 4 pada rangkuman hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Anomali Coffee. Variabel Gaya Kepemimpinan (X1) 

berpengaruh langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) sebesar (0,327)2  atau 10,69 % dan 

sisanya sebesar 89,31% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini, variabel 

Komitmen Organisasi (X2) berpengaruh langsung terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

sebesar (0,623)2 atau 38,81% dan sisanya sebesar 61,19% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian ini.   

2. Gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Anomali Coffee. Variabel Gaya 

Kepemimpinan (X1) bepengaruh langsung terhadap Kepuasan Kerja (Z) sebesar (0,253)2 

atau 6,4 % dan sisanya sebesar 93,6 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian 

ini. Sedangkan, variabel Gaya Kepemimpinan  (X1) secara tidak langsung mempengaruhi 

variabel Kepuasan kerja (Z) sebesar (0,067)2 atau sebesar 0,4 %. Sedangkan, variabel 

Gaya Kepemimpinan  (X1) mempengaruhi variabel kepuasan kerja (Z) melalui Kinerja 

Karyawan (Y) sebesar (0,320)2 atau sebesar 10,24 %. Variabel Komitmen Organisasi 

(X2) bepengaruh langsung terhadap kepuasan kerja (Z) sebesar (0,359)2 atau 12,8 % dan 

sisanya sebesar 87,2 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Sedangkan, 

variabel komitmen organisasi  (X2) secara tidak langsung mempengaruhi variabel 

kepuasan kerja (Z) sebesar (0,096)2 atau sebesar 0,9 %. Sedangkan, variabel komitmen 

organisasi (X2) mempengaruhi variabel kepuasan kerja (Z) melalui Kinerja Karyawan 

(Y) sebesar (0,455)2 atau sebesar 20,7 %.  

3. Kinerja Karyawan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Anomali Coffee. Variabel Kinerja karyawan (Y) secara langsung 

mempengaruhi variabel kepuasan kerja (Z) sebesar (0,268)2 atau sebesar 7,1 % dan 

sisanya 92,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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4. Gaya Kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan berpengaruh secara 

signifikan dan simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Anomali Coffee. 

Gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan di PT. Anomali Coffee. Diperoleh koefisien determinasi atau R 

Square adalah 0.676 artinya 67.6 % variabel terikat yaitu Kepuasan kerja (Z) variasinya 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas . Gaya Kepemimpinan (X1), komitmen organisasi 

(X2) dan kinerja karyawan (Y) sisanya sebesar 32,4 % dijelaskan oleh variabel diluar 

variabel yang digunakan 
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ABSTRAK 

PT Semen Tonasa adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam pembuatan produk semen di 

Indonesia. Perusahaan ini didukung oleh 1642 karyawan, hal ini menjadikan perusahaan memiliki sumber 

daya manusia yang besar dan membutuhkan knowledge management untuk mengelola aset intelektual yang 

dimiliki setiap karyawan. Knowledge management telah diterapkan perusahaan namun masih memiliki 

beberapa kekurangan dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

implementasi knowledge management yang diterapkan di PT Semen Tonasa Pangkep. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Data yang didapatkan 

kemudian diklasifikasikan kedalam tabel kerangka kerja yang meliputi proses komunikasi pengetahuan, 

dokumentasi pengetahuan, pengelolaan dokumen dan akses / reuse pengetahuan. Proses tersebut ditinjau 

dari empat aspek yaitu aspek peran dan tanggung jawab, aspek proses, aspek teknologi dan aspek tata kelola 

pengetahuan. Klasifikasi yang dilakukan menghasilkan kerangka kerja knowledge management yang 

diterapkan perusahaan. Berdasarkan hasil klasifikasi, kendala yang dihadapi perusahaan dapat 

didefinisikan. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain implementasi knowledge management di 

perusahaan terkendala oleh tingkat kesadaran karyawan terhadap pentingnnya knowledge management 

yang masih rendah, portal KM yang belum tersedia dalam versi mobile serta kurangnya karyawan pada 

seksi KM.  

Kata Kunci : Kerangka Kerja, Knowledge Management, Implementasi 
 

1. Pendahuluan 

PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur Indonesia dan 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan memiliki empat unit pabrik 

dan karyawan sejumlah 1642 orang. Karyawan dengan jumlah 1642 orang ini merupakan sumber 

daya manusia yang cukup besar yang dimiliki perusahaan. Dimana menurut Liebowitz (2011) 

sumber daya manusia merupakan faktor pendorong utama dalam pertumbuhan inovasi dan daya 

saing perusahaan. Apabila demikian, dapat diasumsikan bahwa pengetahuan merupakan dasar 

dari faktor ini. Oleh karena itu, kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan secara internal 

dan eksternal harus menjadi kompetisi utama dari sebuah organisasi. Semua ini mengarah pada 

bidang knowledge management (manajemen pengetahuan) yang ditujukan untuk membantu 

perusahaan atau organisasi dalam mencapai suatu hasil tertentu seperti penciptaan pengetahuan, 

peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif atau mengembangkan inovasi  (Puspitasari, 2011). 

Pengetahuan sendiri terbagi menjadi dua yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Mayoritas 

pengetahuan yang dimiliki karyawan merupakan tacit knowledge. Menurut Carrillo et al (2004) 

tacit knowledge umumnya bersifat pribadi, didapatkan dari pengalaman yang sulit untuk 

didokumentasikan dan dikomunikasikan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk secara 

sistematis memastikan pengetahuan pribadi dan semua jenis aset intelektual diciptakan, 

ditangkap, dibagi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan juga diperbaharui untuk 

terus ditingkatkan. Dengan demikian KM merupakan penciptaan, penangkapan, pengembangan, 

pembaharuan, aplikasi dan pemanfaatan pengetahuan dan segala jenis aset intelektual untuk 

memaksimalkan keefektifan dan keuntungan individu dan perusahaan (Wiig, 2004). 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

a) Mengidentifikasi implementasi knowledge management di PT Semen Tonasa. 

b) Mengevaluasi implementasi knowledge management di PT Semen Tonasa. 

 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kulitatif deskriptif yang terbagi kedalam 

beberapa langkah yaitu langkah  studi lapangan dan studi literature pada langkah pertama ini 

dilakukan observasi awal untuk mengenali medan penelitian yang ingin difokuskan dan 

mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian. Hasil dari observasi awal 

kemudian dikembangkan kedalam bentuk perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari 

penelitian ini. Langkah selanjutnya antara lain melakukan wawancara dan diskusi dengan praktisi 

yang ada diperusahaan. Setelah data dan informasi yang diperoleh dari narasumber dan hasil studi 

literatur langkah selannjutnya adalah pembahasan. Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan 

adalah mengklasifikasikan elemen – elemen dari Knowledge Managemen (KM) kedalam tabel 

matriks keranga kerja KM. adapun tabel matriks kerangka kerja sebagai berikut : 

 
Tabel 1. Kerangka Kerja Knowledge Management  

Pengelolaan KM ditinjau dari tabel matriks kerangka kerja menunjukkan lima belas aspek 

yang dapat ditinjau. Adapun deskripsi dari masing-masing isi table adalah : 

1. Penanggung jawab yang berperan dalam mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan 

yang ada baik tacit knowledge maupun explicit knowledge. 

2. Penanggung jawab yang berperan mendokumentasikan semua pengetahuan maupun 

informasi yang didapatkan. 

3. Penanggung jawab yang berperan dalam pengelolaan dokumen. 

4. Penanggung jawab yang berperan dalam mengatur penggunaan ulang dari pengetahuan 

maupun informasi yang telah didokumentasikan. 

5. Proses dalam mengkomunikasikan pengetahuan atau informasi yang dimiliki karyawan. 

6. Proses dalam pendokumentasian/penangkapan pengetahuan dan informasi. 

7. Proses pengelolaan dokumen yang telah tertangkap pada proses pendokumentasian. 

8. Proses penggunaan kembali pengetahuan yang telah didokumentasikan. 

9. Penggunaan teknologi dalam mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. 

10. Penggunaan teknologi dalam pendokumentasian pengetahuan. 

copyright ITTC - Knoco Indonesia

Tata Kelola 13 14 15

Teknologi 9 10 11 12

Proses 5 6 7 8

Peran dan Tanggung 

Jawab
1 2 3 4

Komunikasi Dokumentasi
Pengelolaan 

Dokumen
Akses/Reuse
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11. Teknologi yang diterapkan dalam rangka membantu mengelola pengetahuan yang telah 

dokumentasikan 

12. Teknologi yang membatu dalam proses penggunaan kembali pengetahuan yang telah 

didokumentasikan 

 13,14 dan 15 merupakan unit penanggung jawab yang mengelola komunikasi, dokumentasi,  

pengelolaan dokumen serta penggunaan kembali. 

Berdasarkan hasil dari klasifikasi dan keterangan langsung dari narasumber, penelitian ini 

dilanjutkan pada tahap mengidentifikasi masalah dalam implementasi KM diperusahaan. Dari 

hasil pembahasan tersebut kemudian dikembangkan saran dan kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Mendeskripsikan Kegiatan Knowledge Management ke dalam Tabel Kerangka Kerja 

Observasi mengenai implementasi KM di PT Semen Tonasa dilaksanakan berdasarkan tabel 

kerangka kerja KM diatas dengan juga melibatkan diskusi dengan praktisi. Observasi dan diskusi 

bertujuan untuk menggambarkan kerangka kerja yang diterapkan perusahaan kedalam tabel 

kerangka kerja yang didapatkan dari studi literature. Adapun hasil dari observasi dan diskusi yang 

dilakukan digambarkan dalam tabel kerangka kerja sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Hasil Observasi dan Diskusi Mengenai Kerangka Kerja KM PT Semen Tonasa 

 

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi mengenai kerangka kerja KM didapatkan gambaran 

secara keseluruhan kerangka kerja KM yang diterapkan PT Semen Tonasa. Berikut penjelasan 

untuk setiap bagian dari tabel kerangka kerja KM: 

1. Peran dan tanggung jawab dalam mengomunikasikan / berbagi pengetahuan yang dimiliki 

dipegang langsung oleh setiap karyawan. Sehingga komunikasi / berbagi pengetahuan 

dipengaruhi oleh sikap masing-masing karyawan. PT Semen Tonasa mewajibkan setiap 

karyawannya untuk aktif berbagi pengetahuan yang dimiliki dan membudayakan continous 

learning. Dalam hal ini perusahaan menerapkan sistem poin yang merupakan salah satu 

penilaian pada Key Perfoemance Indicator (KPI) karyawan. 

2. Peran dan tanggung jawab dalam mendokumentasikan pengetahuan berada ditangan masing-

masing individu yang melaksanakan aktivitas KM. Masing-masing individu juga 

copyright ITTC - Knoco Indonesia

Komunikasi Dokumentasi
Pengelolaan 

Dokumen
Akses/Reuse

Peran dan Tanggung 

Jawab
semua karyawan

setiap peserta yang 

melakukan aktivitas KM

semua dikelola oleh 

seksi KM

semua karyawan 

dapat menggunakan 

Tata Kelola
tata kelola seluruhnya ditangani oleh 

seksi KM 
seksi KM seksi KM

Proses
melalui seminar, portal, 

diskusi dan rapat

kegiatan harus difoto, 

hasil rapat harus 

dinotulensikan 

kemudian diupload 

kedalam portal khusus 

KM

semua proses 

pengelolaan 

dokumen ditangani 

oleh seksi KM

ilmu/pengetahuan 

yang dibagikan 

melalui portal khusus 

KM dapat diakses 

dengan login 

menggunakan akun 

pribadi karyawan

Teknologi
portal, speaker(saat 

seminar dan rapat)

portal, tulis tangan, 

ketik menggunakan Ms. 

Office

portal yang dikontrol 

oleh seksi KM

melalui portal KM dan 

email
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bertanggung jawab untuk mendokumentasikan pengetahuan yang dimilikinya. Perusahaan 

telah menyediakan sarana berupa portal untuk memfasilitasi karyawan dalam 

mendokumentasikan pengetahuan yang dimiliki atau didapatkan dari aktivitas KM.   

3. Peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan KM dipegang oleh seksi KM dibawah 

departemen SDM. Seksi KM bertugas memantau, megkonfirmasi, membatalkan, mengoreksi 

serta mengevaluasi kegiatan yang bersangkutan dengan KM. Seksi KM juga berperan dalam 

meningkatkan kesadaran karyawan untuk mengikuti aktivitas KM dan berbagi pengetahuan. 

Pengelolaan konten dalam portal KM sepenuhnya menjadi tanggung jawab seksi KM. 

4. Peran dan tanggung jawab dalam penggunaan kembali atau mengakses pengetahuan yang 

telah dibagikan dipegang oleh setiap karyawan yang hendak menggunakan kembali 

pengetahuan tersebut. Namun semua kegiatan yang berkaitan tentang penggunaan 

pengetahuan tetap berada dibawah pengawasan seksi KM. Karyawan berhak untuk 

mengakses semua jenis pengetahuan yang telah dibagikan baik melalui portal KM ataupun 

dari dokumen fisik yang ada. Namun karyawan tidak diperbolehkan untuk menyebarkan 

pengetahuan yang diakses tersebut kepublik. Oleh karena itu karyawan bertanggung jawab 
penuh untuk menjaga kerahasian pengetahuan yang telah diakses. Hal ini disebabkan oleh 

pentingnya pengetahuan yang dimiliki perusahaan dalam mendukung persaingan dengan 

kompetitor lain. 

5. Proses mengomunikasikan / membagi pengetahuan yang diterapkan perusahaan  dilakukan 

dengan berbagai macam cara antara lain seminar, rapat, diskusi dan juga melalui portal yang 

dibuat khusus untuk menjadi wadah berbagi pengetahuan. Komunikasi melalui acara formal 

mengharuskan adanya pendokumentasian mengenai isi dari acara tersebut terlepas dari 

pegetahuan yang didapatkan secara personal. Berbagi pengetahuan melalui portal dapat 

dilakukan dalam berbagai macam bentuk sesuai dengan fitur yang disediakan dalam portal. 

Bentuk komunikasi yang umum antara lain Blogging, dimana karyawan membuat tulisan 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Tulisan ini kemudian diunggah 

kedalam portal yang kemudian akan dikoreksi terlebih dahulu oleh seksi KM untuk 

mendapatkan konfirmasi mengenai konten dari tulisan tersebut. Setelah mendapatkan 

konfirmasi dari seksi KM, maka tulisan dapat diakses oleh karyawan lain. 

6. Proses pendokumentasian / penangkapan pengetahaun dilakukan dalam berbagai bentuk. 

Misalnya untuk proses pendokumentasi hasil rapat, dapat dilakukan saat rapat sedang 

berangsung yang nantinya akan menjadi notulensi hasil rapat. Proses penangkapan 

pengetahuan dalam rapat juga dapat dilakukan dalam bentuk video ataupun gambar. 

Pendokumentasian ini bertujuan untuk memudahkan karyawan lain untuk mengakses 

pengetahuan dari setiap kegiatan KM. Semua jenis dokumentasi tersebut kemudian diunggah 

kedalam portal KM sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan penggunaan kembali.  

7. Proses pengelolaan KM semuanya dilakukan oleh seksi KM. Proses pengelolaan meliputi 

pengecekan knowledge yang diupload kedalam portal KM, setelah pengecekan seksi KM 

berhak menolak konten knowledge yang diupload apabila diketahui adanya kesalahan / 

ketidaksesuaian begitupun sebaliknya seksi KM berhak menyetujui / mengkonfirmasi konten 
knowledge yang sudah diverifikasi kebenarannya. 

8. Proses penggunaan kembali pengetahuan yang telah dibagikan dapat dilakukan dengan 

membuka portal KM dan login menggunakan akun pribadi karyawan. Setelah login, 

karyawan sudah dapat mengakses semua konten  yang dibutuhkan.  

9. Teknologi yang digunakan dalam mengkomunikasikan pengetahuan antara lain portal khusus 

KM, speaker, LCD (saat rapat) dan media sosial (WhatsApp). Portal KM yang sekarang 

digunakan hanya tersedia dalam versi dekstop sehingga tidak dapat diakses melalui 

smartphone.   

10. Teknologi yang digunakan dalam mendokumentasikan dapat berupa kamera, portal khusus 

KM dan software Ms. Office. Penggunaan teknologi yang masih tergolong standar, 

perusahaan juga belum memiliki expert system maupun AI yang dapat mendukung dalam 

penngambilan keputusan. 
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11. Teknologi yang digunakan dalam mengelola pengetahuan berupa portal khusus KM yang 

dikontrol oleh seksi KM. Semua dokumen dan konten pengetahuan yang dibagikan disimpan 

dalam database portal KM tersebut. Hal ini memungkinkan karyawan dari Operational 

Company (OPCO) lain dapat mengakses dokumen dan konten pengatuan yang diunggah oleh 

karyawan PT Semen Tonasa. 

12. Teknologi yang digunakan dalam mengakses kembali pengetahuan yang telah dibagikan 

dapat menggunakan portal KM ataupun e-mail. Secara umum teknologi yang digunakan 

untuk mengakses antara lain portal KM, namun untuk mengakses pengetahuan yang mungkin 

belum masuk kedalam database portal KM dapat dilakukan melalui e-mail, telepon, maupun 

media sosial.  

13,14, dan 15. Tata kelola untuk komunikasi, dokumentasi, pengelolaan dokumen, dan akses 

ulang seluruhnya diatur oleh seksi KM. Seksi KM sepenuhnya bertanggung jaawab atas 

keberlangsungan imlementasi KM diperusahaan.  

Berdasarkan penjabaran tabel diatas diketahui bahwa seksi KM memegang peran penting 

dalam terlaksananya KM.  Program knowledge management yang dilakukan PT Semen Tonasa 
antara lain : 

1. Learning center 

2. Pelatihan 

3. Seminar 

4. Pengembangan SDM 

5. Lain-lain 

       Fasilitas yang digunakan PT Semen Tonasa untuk mendukung terlaksananya knowledge 
sharing antara lain : 

➢ Ruang rapat 

➢ Portal KM 

➢ Aula 

➢ Grup media sosial 

➢ E-mail 

➢ Dll 

       PT Semen Tonasa menerapkan sistem pemberian poin yang diakumulasi untuk setiap bulan. 

Sistem pemberian poin diberlakukan untuk semua karyawan dari level general manager sampai 

dengan level kepala seksi/manajer. Poin minimal yang hharus dikumpulkan untuk setiap 

karyawan diberikan standar yaitu sebanyak 90 poin. Poin yang dieroleh kemudian dimasukkan 

kedalam penilaian Key Performance Indicator (KPI) sebagai indikator yang akan mempengaruhi 

pemberian insentif. 

       Selain penilaian yang dilakukan untuk setiap karyawan, perusahaan menerapkan penilaian 

setiap bulan berdasarkan instansi, dimana setiap instansi harus memiliki poin setidaknya 90 

dikalikan jumlah karyawan yang berada dalam satu instansi. Perolehan poin untuk masing-masing 

instansi ini akan diakumulasi dan diumumkan dalam website perusahaan. Instansi dengan poin 

terbanyak akan mendapatkan reward. 

 

3.2 Kendala Implementasi knowledge Management yang Dihadapi PT Semen Tonasa 

Implementasi KM yang masih berada ditahap awal mamberikan hambatan tersendiri dalam 

usaha penerapam sistem KM di PT Semen Tonasa. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya 

berbagi pengetahuan, knowledge worker dan fasilitas pendukung yang terbatas, dan sulitnnya 

mengkodifikasi tacit knowledge menjadi masalah yang banyak dihadapi perusahaan ditahap awal 

pengembangan sistem KM.  

Masalah yang dihadapi perusahaan dalam implementasi knowledge management (KM) antara 

lain kurangnya kesadaran karyawan akan pentingnya berbagi pengetahuan. Sehingga 

pengetahuan yang ada hanya terbatas menjadi milik individu. Maka dari itu perusahaan 

memerlukan adanya metode untuk meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya 
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berbagi pengetahuan sehungga pengetahuan yang ada dapat digunakan bersama antar 

indvidu/instansi terkait. 

Selain itu kendala lain dalam implementasi KM ini adalah portal web KM yang hanya tersedia 

untuk versi dekstop. Hal ini menyebabkan karyawan merasa kurang fleksibel urusan mengakses 

atau me-reuse pengetahuan yang telah dibagikan melaluli portal web KM. 
 

4. Simpulan 

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain sebagai berikut : 

a. PT Semen Tonasa menerapkan knowledge management bertujuan untuk mengelola 

pengetahuan yang dimiliki karyawan dan menjadi wadah penampung pengetahuan karyawan.  

b. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi knowledge 

management di PT Semen Tonasa menghasilkan gambaran mengenai pengelolaan KM 

diperusahaan seluruhnya dibawah kendali seksi KM yang merupakan bagian dari departemen 

SDM dengan  framework yang terdeskripsikan jelas dalam tabel kerangka kerja KM. 

c. Implementasi knowledge management yang tepat telah dilakukan perusahaan dengan 

mengintegrasikan tiga elemen pokok dari knowledge management yaitu manusia, proses dan 

teknologi. 

d. Kendala yang menghambat implementasi knowledge management diperusahaan antara lain 

kurangnya kesadaran karyawan, budaya perusahaan yang belum tertanam baik, portal KM 

yang belum tersedia dalam versi mobile dan kurangnya karyawan pada seksi KM. 

e. Manfaat dari implementasi KM telah banyak memberikan pengaruh positif pada 

perkembangan perusahaan. 
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Desain Perbaikan Fasilitas Aktivitas Pemotongan Tempe 

Berdasarkan Analisis Postur Kerja dan Antropometri 
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ABSTRAK 

UKM Melati Jaya merupakan UKM pengolahan keripik tempe dengan proses manual yang dapat 

mengakibatkan gangguan musculoskeletal pada pekerja akibat dari postur kerja yang tidak baik. Tujuan 

penelitian ini adalah mendesain perbaikan fasilitas aktivitas pemotongan tempe berdasarkan analisis postur 

kerja menggunakan REBA dan analisis antropometri. Hasil kuesioner Nordic Body Map menunjukkan 

pekerja bagian pemotongan tempe mengeluhkan keadaan sakit dan sangat sakit yang dialami di beberapa 

bagian tubuh. Hasil analisis postur kerja aktivitas pemotongan tempe menggunakan metode REBA 

menunjukkan tingkat risiko 5 (sedang) untuk kegiatan pemotongan tempe 1, tingkat risiko 7 (sedang) untuk 

kegiatan menata tempe 1, tingkat risiko 7 (sedang) untuk kegiatan pemotongan tempe 2, tingkat risiko 8 

(tinggi) untuk kegiatan menata tempe 2. Desain perbaikan fasilitas dilakukan dengan merancang meja dan 

kursi untuk aktivitas pemotongan tempe, serta merancang alat pemotong tempe. Analisis postur kerja 

apabila desain perbaikan diterapkan menunjukkan potensi penurunan risiko kegiatan pemotongan tempe 

menjadi tingkat risiko 1 dan 2 (rendah). 

 

Kata kunci: antropometri, kerja manual, Nordic Body Map, postur kerja, REBA 

 

1. Pendahuluan 

Meningkatnya persaingan di dunia industrialisasi menuntut setiap perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas dan layanan jasa yang optimal. Banyak perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya menggunakan mesin, mulai dari mesin yang sangat sederhana sampai 

dengan menggunakan mesin yang berbasis teknologi tinggi. Berdasarkan hasil sensus Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2015), total jumlah UMKM di Jawa Timur adalah sebanyak 

6.825.931 UMKM. Dari total tersebut, 6.533.694 diantaranya merupakan usaha skala mikro yang 

didominasi oleh usaha informal yang memiliki aset, akses, dan produktivitas terbatas. Sedangkan 

sisanya, 261.827 unit merupakan usaha skala kecil dan 30.410 unit merupakan usaha skala 

menengah. Pada sektor pertanian sebesar 60,25%, dan pada sektor non pertanian sebesar 39,75%. 

Dari hasil sensus tersebut diketahui bahwa masih banyak UKM yang mengandalkan proses secara 

manual atau manual material handling pada prosesnya. Proses secara manual atau manual 

material handling memerlukan tuntutan dan tekanan secara fisik yang berat.  

Proses produksi yang dilakukan secara manual dapat mengakibatkan kelelahan kerja, hal ini 

dikarenakan karena tidak memperhatikan postur kerja yang baik dan fasilitas kerja yang kurang 

baik. Kelelahan pada pekerja dapat mengakibatkan gangguan musculoskeletal disorders (MSDs). 

Musculoskeletal disorders (MSDs) adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal akibat 

menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan 

keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligament, dan tendon (Fatimah, 2012). Menurut Sutjana 

(2006) dalam Indriastuti (2012), keluhan musculoskeletal terjadi pada bagian otot-otot skeletal 

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai sangat sakit. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melati jaya merupakan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) yang bergerak di bidang pengolahan keripik tempe. Proses pengolahan keripik tempe 

pada UKM Melati Jaya masih menggunakan peralatan manual. Proses pengolahan keripik tempe 

yang dilakukan di UKM Melati Jaya diantaranya yaitu pemotongan tempe, pengggorengan, dan 

pengemasan tempe. UKM Melati Jaya memiliki total 12 orang karyawan. UKM Melati Jaya setiap 

hari mampu menghasilkan kurang lebih sebanyak 1000 bungkus keripik tempe.  
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Pada proses pengolahan keripik tempe di UKM Melati Jaya dilakukan secara manual 

dihadapkan pada postur kerja dan fasilitas kerja yang kurang baik, diantaranya yaitu aktivitas 

pada proses pemotongan tempe dilakukan dengan cara memotongan tempe menggunakan pisau 

dengan  ukuran yang sangat tipis, posisi tubuh pada saat memotong tempe berada dalam kondisi 

duduk, dengan badan sedikit membungkuk, dan kaki sedikit tertekuk. Posisi kerja membungkuk 

dan kaki tertekuk terlalu lama serta dilakukan secara berulang dapat mengakibatkan rasa nyeri 

dan sakit. Secara keseluruhan, proses produksi di UKM Melati Jaya berpengaruh pada seluruh 

bagian tubuh mulai dari bagian leher sampai pada lutut pekerja. Oleh sebab itu perlu dilakukannya 

analisis dan identifikasi terhadap postur kerja pada pekerja saat melakukan proses produksi, 

sehingga  tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman, serta mengurangi resiko 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) akibat postur kerja dan fasilitas kerja yang kurang baik. 

Berdasarkan latar belakang pekerjaan di UKM Melati Jaya, penelitian bertujuan untuk 1) 

Menganalisis tingkat risiko postur kerja pekerja aktivitas pemotongan tempe di UKM Melati Jaya 

menggunakan metode REBA, dan 2) Merancang desain perbaikan stasiun kerja pemotongan di 

UKM Melati Jaya. 

 

2. Metode 

Responden penelitian 

Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di 

bagian pemotongan tempe, berjumlah 3 orang. Tiga responden ini akan dilibatkan dalam 

pengisian kuesioner Nordic Body Map (NBM) dan pengukuran tingkat risiko postur kerja.  

 

Analisis postur kerja 

Analisis dan penentuan tingkat risiko postur kerja pekerja dilakukan menggunakan metode 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) dengan bantuan software ErgoFellow. Pengukuran postur 

kerja dilakukan terhadap tiap elemen-elemen kerja pada proses produksi keripik tempe, 

khususnya aktivitas pemotongan tempe yang terdapat empat elemen kerja. Langkah-langkah 

analisis postur kerja dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengambilan gambar postur kerja 

Pengambilan gambar dilakukan dari sisi samping pekerja karena untuk menentukan besar 

sudut dalam pengukuran postur kerja menggunakan Rapid Entire Body Assessment (REBA). 

Gambar postur kerja yang diambil harus terperinci, terdiri dari leher, punggung, lengan, 

pergelangan tangan hingga kaki. 

2. Menentukan sudut pada bagian tubuh pekerja 

Gambar postur kerja yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan perhitungan besar sudut 

dari masing-masing bagian tubuh. Bagian tubuh dapat dikelompokkan menjadi grup A dan 

grup B. Grup A terdiri dari leher, punggung, dan kaki. Grup B terdiri dari lengan atas, lengan 

bawah, dan pergelangan tangan. 

3. Menentukan berat beban yang diangkat, menentukan coupling, dan aktivitas pekerja. 

4. Menginput data ke dalam software ErgoFellow 

Data yang telah diperoleh berdasarkan pengukuran sudut dimasukkan ke dalam software 

ErgoFellow. Data yang dimasukkan berupa skor-skor berdasarkan hasil pengukuran sudut 

dari masing-masing bagian tubuh yang terdiri dari leher, punggung, kaki, lengan atas, lengan 

bawah, dan pergelangan tangan.  

5. Pengukuran  antropometri 

Pengukuran antropometri dilakukan terhadap tiga pekerja. Pengambilan data dilakukan 

dengan mengukur ukuran tubuh pekerja untuk dijadikan acuan dalam perancangan perbaikan 

fasilitas kerja. Data antropometri yang diperlukan yaitu tinggi popliteal (TP), panjang 
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popliteal (PP), lebar panggul (LP), lebar bahu (LB), jangkauan tangan kedepan (JTD), tinggi 

bahu duduk (TBH), tinggi siku duduk (TSD), dan tinggi lutut duduk (TLD). 

6. Menentukan tingkat resiko Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

Nilai skor yang didapatkan dari hasil software ErgoFellow digunakan untuk menentukan 

level resiko postur kerja. Level resiko yang diperoleh dapat menentukan perlu tidaknya 

tindakan perbaikan pada postur kerja tersebut. Penentuan level resiko berdasarkan nilai 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) dapat diketahui pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Tingkat risiko postur kerja metode REBA 

Level 

Aksi 

Skor  

REBA 

Level 

Resiko 
Tindakan Perbaikan 

0 1 
Sangat 

Rendah 

Resiko masih dapat diterima dan tidak perlu 

dilakukan perubahan 

1 2-3 Rendah Mungkin diperlukan perubahan 

2 4-7 Sedang Perlu tindakan pemeriksaan dan perubahan 

3 8-10 Tinggi Perlu pemeriksaan dan perubahan segera 

4 11-15 
Sangat 

Tinggi 

Pemeriksaan dan perubahan diperlukan saat ini 

juga 

 

Desain perbaikan fasilitas 

Pada tahap ini data antropometri digunakan sebagai input dalam melakukan perancangan 

fasilitas dan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan pekerja di UKM Melati jaya. Perancangan 

fasilitas dan peralatan kerja ini memperhatikan aspek ergonomis, keamanan, dan kenyamanan 

pekerja. Pada penelitian ini, perancangan dapat berupa perancangan meja, kursi atau mesin yang 

digunakan pada proses produksi. Perancangan fasilitas dan peralatan kerja dilakukan dengan 

menggunakan software Corel Draw. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Profil pekerja pemotongan tempe 

Profil pekerja UKM diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada pekerja mengenai 

biodata pekerja tersebut. Profil pekerja digunakan untuk menjelaskan secara umum bagaimana 

kondisi pekerja yang ditinjau dari jenis kelamin, umur pekerja, berat badan pekerja, tinggi badan 

pekerja, dan lama waktu bekerja. Data profil pekerja bagian aktivitas pemotongan tempe 

didapatkan dari hasil wawancara pada pekerja dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Data Pekerja aktivitas pemotongan tempe UKM Melati Jaya 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 

Berat 

Badan 

(kg) 

Tinggi 

Badan 

(cm) 

Masa kerja  

(tahun) 

1 

2 

3 

Pekerja A 

Pekerja B 

Pekerja C 

Pria  

Pria  

Pria   

50 

30 

27 

58 

67 

54 

169 

171 

165 

12 

3 

3 

 

Berdasarkan data profil pekerja pada Tabel 2 secara umum mempunyai  rentang usia  antara 

27 tahun sampai 50 tahun. Usia pekerja pada proses pemotongan tempe termasuk dalam kategori 

usia produktif, sehingga masih mempunyai  semangat kerja yang tinggi. Usia produktif adalah 

usia antara 15 sampai 65 tahun (Hastuti dkk, 2008).  Berat badan pekerja antara 54 kg sampai 67 

kg. Tinggi badan pekerja antara 165 cm sampai 171 cm. Pengukuran tinggi badan dan berat badan 
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pekerja dilakukan. Berat badan dan tingi pekerja dapat mempengaruhi aktivitas kerja yang 

dilakukan secara manual. Berat badan dapat berpengaruh terhadap kecepatan perpindahan 

pergerakan, sedangkan tinggi badan berpengaruh terhadap jangkauan pekerja. Menurut Widodo 

(2009), perbedaan tinggi dan berat badan tersebut disebabkan faktor keturunan, lingkungan, dan 

gizi yang merupakan ciri dari tiap masing-masing individu. Manusia pada umumnya akan 

berbeda-beda dalam hal bentuk dan ukuran tubuhnya, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti umur, jenis kelamin, ras/suku, dan jenis pekerjaan. Berdasarkan lama waktu kerja, setiap 

pekerja mempunyai lama waktu kerja yang berbeda-beda. Dari data profil pekerja dietahui bahwa 

lama masa kerja pekerja yaitu mulai dari 3 tahun sampai 12 tahun. Semakin lama masa kerja 

pekerja maka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya serta memiliki pengalaman kerja 

lebih banyak. Menurut Atiqoh, dkk (2014), masa kerja erat kaitannya dengan kemampuan 

beradaptasi antara seorang pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 

 

Survei Nordic Body Map (NBM) Pekerja Aktivitas Pemotongan Tempe 

Pada stasiun pemotongan terdapat keluhan sakit hingga sangat sakit yang dialami pekerja 

saat melakukan pekerjaan, berikut merupakan tingkat keluhan terbesar yang dialami pekerja, 

kkeluhan pada bagian bahu kanan sebesar 100%, keluhan pada  bagian lengan atas kiri sebesar 

66,67%, pada bagian punggung sebesar 100%, pada bagian lengan atas kanan sebesar 100%, pada 

bagian pinggang atas dan bawah sebesar 100%, pada bagian pantat sebesar 66,67%, pada lengan 

bagian kanan sebesar 100%, dan pada bagian pergelangan tangan kanan sebesar 100%.  

Keluhan yang dirasakan oleh pekerja kemungkinan disebabkan oleh durasi waktu kerja yang 

cukup lama, kursi tidak terdapat sandaran dan alas kursi, sehingga dapat mengakibatkan rasa sakit 

pada pantat dan pinggang, ukuran meja terlalu rendah yang menyebabkan postur kerja sedikit 

membungkuk sehingga dapat menyebabkan rasa sakit pada punggung, pergelangan tangan 

tertekuk dan melakukan pergerakan yang berulang-ulang sehingga dapat mengakibatkan rasa 

sakit pada bahu, lengan serta pergelangan tangan. Kusuma et al. (2014) menjelaskan sikap kerja 

yang tidak ergonomis dapat menimbulkan keluhan nyeri pada bagian punngung dan beberapa 

penyebab lainnya adalah beban kerja dan juga frekuensi kerja. Menurut Riadi (2014), bila postur 

kerja yang digunakan pekerja tidak ergonomis pekerja akan cepat lelah sehingga konsentrasi dan 

tingkat ketelitiannya menurun dan dapat menyebabkan turunnya produktivitas. 

 

Analisis REBA Postur Kerja Aktivitas Pemotongan Tempe 

a) Pemotongan  Tempe 1 

Proses pemotongan tempe 1 merupakan proses pemotongan tempe menjadi beberapa bagian. 

Pada proses pemotongan tempe 1 diperoleh nilai skor REBA 5  yang termasuk dalam kategori 

sedang dengan level risiko 2 yang berarti perlu dilakukan perbaikan postur pada kegiatan tersebut. 

Hal ini dikarenakan pada proses pemotongan 1 posisi tubuh dalam kondisi jongkok dengan posisi 

leher membentuk sudut 00, hal ini dikarenakan posisi punggung yang sudah condong kedepan 

akan membuat posisi leher pada posisi tegak. punggung membungkuk mebentuk sudut 600, 

lengan atas membentuk sudut 650, sedangkan lengan bawah membentuk sudut 1200, dan posisi 

kaki tertekuk untuk menopang berat tubuh yang membentuk sudut 900. Proses pemotongan ini 

relatif singkat tanpa ada pengulangan yang banyak ditiap menitnya. Pergerakan yang lebih 

dominan yaitu perubahan cepat postur awal ke posisi berikutnya, Berat beban pekerja saat 

memotong keripik  <5 kg dengan estimasi berat alat pisau yang digunakan 0,5 kg. Pada proses ini 

pergelangan tangan berada pada posisi lurus dengan sudut 00 dengan coupling good dikarenakan 

pegangan pisau sudah dirasa pas. Proses pemotongan satu dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

b) Menata Tempe 1 
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Proses penataan tempe dilakukan untuk menata tempe diatas meja sebelum dilakukan 

pemotongan 2 dimaksudkan agar tempe tidak bergerak/bergoyang saat dilakukan pemotongan 2. 

Pada proses menata tempe 1 diperoleh nilai skor REBA 7 yang termasuk dalam kategori sedang 

dengan level resiko 2 yang berarti perlu dilakukan perbaikan. Kegiatan penataan tempe dilakukan 

dalam posisi membungkuk karena posisi meja yang agak pendek, posisi leher berada pada sudut 

00 karena posisi leher sejajar dengan punggung yang membungkuk, punggung membungkuk 

membentuk sudut 450, lengan atas membentuk sudut 1300, pergelangan tangan membentuk sudut 

600, dan kaki sedikit condong kedepan membentuk sudut 200.   Pada proses menata tempe 1 tubuh 

bertopang pada kedua kaki dengan waktu pengerjaan 5-10 menit, proses penataan tempe  hampir 

sama dengan proses pemotongan, yakni proses ini relatif singkat tanpa ada pengulangan yang 

banyak ditiap menitnya. Pergerakan yang lebih dominan yaitu perubahan cepat postur awal ke 

posisi berikutnya, berat beban pada penataan tempe <5 kg, dengan coupling fair, karena dirasa 

kurang ideal karena ukuran meja yang terlalu pendek. Proses menata tempe 1 dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Aktivitas pemotongan tempe 1 (kiri) dan menata tempe 1 (kanan) 

 

c) Pemotongan Tempe 2 

Proses pemotongan 2 yaitu memotong tempe yang telah dipotong menjadi beberapa bagian 

dipotong menjadi tempe yang berukuran tipis. Pada  Proses ini diperoleh skor REBA 7, yang 

termasuk dalam kategori sedang dengan level resiko 2 yang berarti perlu perbaikan. Hal ini 

dikarenakan proses pemotongan tempe 2 dilakukan dalam kondisi duduk dengan posisi leher 

membentuk sudut 500, posisi punggung membentuk sudut 400, lengan atas membentuk sudut 300, 

lengan bawah membentuk sudut 1100, dan kaki tertekuk membentuk sudut 700. Pada proses 

pemotongan 2 pergelangan tangan membentuk sudut 00. Proses pemotongan ini dilakukan secara 

berulang lebih dari 4x dalam 1 menit,  Berat beban pekerja saat memotong keripik  <5 kg dengan 

estimasi berat alat (pisau) yang digunakan 0,5 kg. Coupling pada proses ini termasuk coupling 

fair dikarenakan alat yang digunakan (pisau) memiliki pegangan dari kayu yang keras sehingga 

dapat menyebabkan tangan terluka. 

 

d) Menata Tempe 2 

Proses menata tempe 2 merupakan proses penataan potongan tempe yang berukuran tipis 

sebelum dibawa ke proses penggorengan, pada proses menata tempe 2 diperoleh nilai skor REBA 

8, yang termasuk dalam kategori tinggi dengan level resiko 3 yang berarti perlu segera perbaikan. 

Proses penataan tempe dilakukan pada posisi duduk dengan leher membentuk sudut 350, 

punggung sedikit membungkuk membentuk sudut 300,  lengan atas membentuk sudut 400, lengan 

bawah membentuk sudut 1100, pergelangan tangan membentuk 500, dan posisi kaki tertekuk 

membentuk sudut 800. Kegiatan menata tempe ini dilakukan secara berulang lebih dari 4x dalam 
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1 menit. Beban pekerja saat memotong keripik  <5 kg,  beban kerja pada proses menata tempe 2 

diestimasikan sebesar 2 kg, coupling pada proses ini adalah coupling fair, hal ini dikarenakan 

berat beban wadah keripik tertopang pada kedua kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Aktivitas pemotongan tempe 2 (kiri) dan menata tempe 2 (kanan) 

 

Pengukuran antropometri pekerja aktivitas pemotongan tempe 

Pengukuran antropometri digunakan sebagai usaha  agar pekerja dapat bekerja dengan aman, 

nyaman serta effisien. Pengukuran antropometri bertujuan untuk mengurangi beban kerja dan 

resiko kerja yang diakibatkan oleh ketidak singkronan antara mesin kerja, tempat kerja dan 

manusia yang bekerja dalam industriData pengukuran antropometri pada UKM  dapat dilihat pada 

tabel 3. 

 
Tabel 3.  Antropometri Pekerja Bagian Pemotongan 

Pekerja TLD 

(cm) 

TP 

(cm) 

PP 

(cm) 

LP 

(cm) 

TBH 

(cm) 

TSD 

(cm) 

LB  

(cm) 

JTD 

(cm) 

Pekerja A 53 43 50 37 61 20 44 79 

Pekerja B 54 44 51 36 63 21 46 81 

Pekerja C 52 43 48 34 57 19 47 80 

 

Keterangan: TLD (Tinggi Lutut Duduk), TP (Tinggi Poppliteal), PP (Panjang Popliteal), LP 

(Lebar Pinggul), TBH (Tinggi Bahu Duduk), TSD (Tinggi Siku Duduk), LB (Lebar Bahu), 

JTD (Jangkauan Tangan ke Depan). 

 

Kemudian dilakukan perhitungan persentil, perhitungan persentil merupakan suatu nilai 

yang menyatakan presentase dari sekelompok orang dimensinya lebih besar, lebih kecil atau sama 

dengan nilai tersebut. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan nilai tersebut ditunjukkan pada 

persentil 95% yang menunjukkan standard bagian terbesar bagian tubuh pekerja, 5% untuk 

menunjukkan bagian tubuh terkecil pekerja dan 50% menunjukkan standard bagian tubuh pekerja. 

Perhitungan percentile pada proses produksi dapat dilihat pada Tabel  4. 
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Tabel 4.  Perhitungan Persentil pekerja aktivitas pemotongan tempe 

Titik 

Antropometri 
X̅ SD 

Persentil 

5% 50% 95% 

TLD 53,00 1,00 51,35   53,00* 54,65 

TP 43,33 0,57 42,38*   43,33 44,28 

PP 49,66 1,52 47,15*   49,66  52,17 

LP 35,66 1,52   33,15   35,66 38,17* 

TBH 60,33 3,05   55,31   60,33 65,36* 

TSD 20,00 1,00   18,35 20,00*  21,65 

LB 45,66 1,52   43,15   45,66 48,17* 

JTD 80,00 1,00 78,35*   80,00  81,65 

(Sumber: Data yang diolah, 2016) 

Keterangan: (*) persentil yang digunakan 

 

Tabel 4. menunjukkan nilai persentil 5%, persentil 50%, dan persentil 95% dari tiap-tiap 

bagian tubuh pekerja pada proses pemotongan tempe, yang nantinya digunakan sebagai ukuran 

usulan perancangan perbaikan fasilitas. Ukuran yang digunakan dalam perancangan adalah 

persentil 5% untuk tinggi poppliteal, panjang poppliteal,  dan jangkauan tangan ke depan; 

persentil 50% atau mean untuk tinggi siku duduk dan tinggi lutut duduk; persentil 95% untuk 

tinggi bahu duduk, lebar bahu, lebar pinggul atau pantat. Hal ini dimaksudkan agar perancangan 

fasilitas kerja dapat digunakan oleh semua pekerja pada masing-masing stasiun kerja, karena telah 

disesuaikan dengan ukuran tubuh pekerja. Menurut Yassierti dan Iridiastadi (2014) Terdapat tiga 

penilaian yang biasanya digunakan dalam perencangan, yakni persentil kecil dipilih ketika 

dimensi rancangan tersebut “kritis” bagi mereka yang berukuran kecil atau pendek, dalam arti 

bahwa mereka yang berukuran tubuh kecil atau pendek akan sangat kesulitan menggunakan suatu 

rancangan jika dimensi tersebut terlalu besar, lebar, atau tinggi. persentil  besar digunakan ketika 

mereka yang berukuran tubuh besar atau tinggi akan kesulitan menggunakan suatu rancangan jika 

dibuat terlalu pendek atau kecil. persentil tengah digunakan ketika rancangan tidak mensyaratkan 

kedua kondisi sebelumnya. Menurut Purnomo (2013), beberapa teori merekomendasikan 

penggunaan nilai persentil untuk tinggi siku dalam merancang sandaran lengan berkisar antara 

persentil ke-5 sampai dengan persentil ke-50. 

 

Desain perbaikan fasilitas 

a. Pemotongan 1 

Pada proses pemotongan 1, perbaikan fasilitas yang diusulkan yaitu  meja pemotongan yang 

terbuat dari stainless steel. Gambar 3 menunjukkan usulan meja pemotongan. Meja pemotongan 

dirancang dengan lebar 40 cm, dan panjang 78 cm, dan tinggi 104 cm. Tinggi meja didasarkan 

pada tinggi popliteal 42 cm ditambah panjang poppliteal 47 cm, dan tinggi siku duduk 20 cm 

dijumlahkan kemudian dikurangi potongan pengukuran antara tinggi siku duduk dan panjang 

popliteal yang diestimasikan 5 cm, panjang meja didasarkan pada ukuran jangkauan tangan 

kedepan yaitu 78 cm. Dengan adanya rancangan meja pemotongan diharapkan dapat 

mempermudah pekerja untuk memotong tempe. Meja pemotongan ini berfungsi sebagai landasan 

untuk memotong tempe sehingga pekerja tidak perlu jongkok untuk memotong tempe. Usulan 

meja pemotongan disesuaikan dengan ukuran antropometri pekerja  yang mengakibatkan pekerja 

berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan badan lurus.  
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b. Menata Tempe 1 

Usulan perbaikan yang dilakukan pada proses menata tempe 1 yaitu menambah ukuran tinggi 

meja. Ukuran meja semula yaitu 50 cm, panjang meja 70 cm, lebar 40 cm. Ukuran perbaikan meja 

yang diusulkan yaitu lebar 40 cm, panjang 78 cm, dan tinggi 104 cm,  tinggi meja disesuaikan 

dengan panjang poppliteal 47 cm, tinggi poppliteal 42 cm dan tinggi siku duduk 20 cm 

dijumlahkan dikurangi potongan pengukuran antara tinggi siku duduk dan panjang popliteal yang 

diestimasikan 5 cm, panjang meja 78 cm disesuaikan dengan jangkauan tangan keedepan,  hal ini 

serupa dengan meja pemotongan 1. Penambahan ukuran tinggi meja disesuaikan dengan postur 

pekerja. Dengan adanya penambahan tinggi meja pekerja tidak perlu membungkuk lagi saat 

menata tempe, pekerja akan berada pada posisi tegak dan dapat  mengurangi postur kerja yang 

kurang ergonomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Desain perbaikan meja pemotongan 1 dan menata tempe 1 

 

c. Memotong Tempe 2 

Pada proses pemotongan tempe 2 usulan perbaikan yang dilakukan yaitu menambah ukuran 

tinggi meja, kursi, dan penambahan mesin pemotongan. Ukuran meja semula yaitu panjang 80 

cm, lebar 40 cm, dan tinggi 45 cm. Usulan perbaikan meja yang diberikan yaitu panjang 80 cm, 

lebar 40 cm, dan tinggi 53 cm. Tinggi meja dibuat menurut ukuran tinggi lutut duduk 53 cm. 

Sedangkan ukuran kursi semula yaitu panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Perbaikan 

ukuran kursi dirancang dengan tinggi 107 cm, panjang 47 cn, dan lebar 38 cm. Tinggi kursi 

sampai pada sandaran didasarkan pada ukuran tinggi poppliteal 42 cm, dan tinggi bahu duduk 65 

cm, lebar kursi didasarkan pada lebar pantat/pinggul 38 cm, lebar sandaran didasarkan pada lebar 

bahu 48 cm, dan panjang kursi didasarkan pada panjang poppliteal 47 cm. tinggi sandaran tangan 

didasarkan pada tinggi siku duduk yaitu 20 cm usulan perbaikan meja dan kursi dapat dilihat pada 

Gambar 4. Tinggi meja dan kursi pemotongan sebelumnya terlalu rendah apabila diaplikasikan 

maka punggung pekerja akan membungkuk mengakibatkan pekerja cepat lelah. Dengan adanya 

Perbaikan ukuran meja dan kursi pekerja akan berada dalam posisi tegak dengan kaki tertekuk 

dengan sempurna. Serta ditambahkannya sandaran punggung dan tangan dapat membuat pekerja 

dengan nyaman  serta dapat mengurangi resiko cidera pada pekerja. Adanya usulan penambahan 

mesin pemotongan tempe bertujuan untuk mempercepat proses pemotongan tempe dan 

mengurangi beban kerja pada pekerja serta dapat meningkatkan produktivitas keripik tempe. 

Mesin pemotongan yang disulkan bekerja secara semi otomatis, dengan adanya penambahan 

mesin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas keripik tempe. Ukuran rancangan mesin 

pemotongan disesuaikan dengan ukuran mesin yang telah ada dipasaran/ditoko yaitu tinggi 103 

40 

104 

78 
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cm, lebar 60 cm, dan panjang 95 cm. Usulan mesin pemotongan keripik tempe dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Desain perbaikan meja dan kursi pemotongan 2 dan menata tempe 2 (kiri dan tengah), alat pemotong 

tempe (kanan) 

 

d. Menata Tempe 2 

Perbaikan pada proses menata tempe 2 sama halnya pada proses memotong tempe 2 yaitu 

menambahkan ukuran tinggi meja dan kursi. Usulan perbaikan meja yang diberikan yaitu panjang 

80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 53 cm. Tinggi meja dibuat menurut ukuran tinggi lutut duduk 53 

cm. Perbaikan ukuran kursi dirancang dengan tinggi 107, panjang 50, dan lebar 35. Tinggi kursi 

sampai pada sandaran didasarkan pada ukuran tinggi poppliteal 42 cm, dan tinggi bahu duduk 65 

cm, lebar kursi didasarkan pada lebar pantat/pinggul 38 cm, lebar sandaran didasarkan pada lebar 

bahu 48 cm, dan panjang kursi didasarkan pada panjang poppliteal 47 cm, sedangkan tinggi 

sandaran tangan didasarkan pada tinggi siku duduk yaitu 20 cm Usulan penambahan tinggi meja 

dan kursi yang disesuaikan dengan postur tubuh pekerja, dengan adanya penambahan tinggi meja 

dan kursi pekerja akan bekerja dengan posisi tegak dan kaki tertekuk tidak lebih dari 900 dan 

dapat mengurangi resiko cidera pada pekerja. Penambahan sandaran punggung dan tangan akan 

memberikan kenyamanan  bagi pekerja sehingga pekerja tidak mudah cepat lelah. Usulan 

perbaikan postur kerja dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

Analisis tingkat risiko REBA perbaikan 

Perubahan penilaian postur kerja sebelum dan setelah usulan perbaikan menunjukkan 

besarnya perubahan nilai risiko cidera (skor REBA) pada pekerja. Perbandingan nilai risiko 

sebelum dan sesudah usulan  dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Penilaian REBA Sebelum dan Sesudah Usulan pada UKM 

  Sebelum Usulan Sesudah Usulan 

Stasiun Kerja Kegiatan 

Skor 

REB

A 

K

at 

Lev 

Risiko 

Penilai

an  

Risiko 

Skor 

REB

A 

K

at 

Lev  

Risiko 

Penilaia

n Risiko 

 Pemotongan   Memotong tempe 1 5 M 2 PP 2 L 1 MP 

 Menata tempe 1 7 M 2 PP 2 L 1 MP 

  Memotong tempe 2 7 M 2 PP 4 M 2 PP 

 Menata tempe 2 8 T 3 PS 3 L 1 MP 

(Sumber: Data yang diolah, 2016) 

Keterangan: kat (kategori), L (low), M (medium), H (high), MP (mungkin perlu), PP (perlu 

perbaikan), PS (perlu segera perbaikan) 

10

9
6

6

4 3

4

2

80 40 

53 
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Pada stasiun pemotongan semua kegiatan mengalami perubahan. Pada kegiatan memotong 

tempe 1 mengalami perubahan skor REBA dari 5 menjadi 2, level risiko menurun dari 2 menjadi 

1, dengan penilaian risiko perlu perbaikan berubah menjadi mungkin perlu perbaikan. Terjadi 

perubahan yang signifikan dari postur kerja sebelumnya jongkok menjadi berdiri tegak dengan 

adanya meja. Pada kegiatan menata tempe 1  mengalami perubahan skor REBA dari 7 menjadi 2, 

level risiko dari 2 menjadi 1, dengan penilaian risiko dari perlu perbaikan  berubah menjadi 

mungkin perlu perbaikan. Perubahan postur kerja menjadi lebih baik dari postur kerja sebelumnya 

membungkuk menjadi berdiri tegak. Pada kegiatan memotong tempe 2 juga terdapat perubahan 

skor REBA dari 7 menjadi 4,akan tetapi level risiko dan penilaian risiko tidak mengalami 

perubahan. Pada kegiatan ini tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan. Sedangkan pada 

kegiatan menata tempe 2 mengalami perubahan skor REBA dari 8 menjadi 3, level risiko dari 3 

menjadi 1, dengan level risiko perlu segera perbaikan berubah menjadi mungkin perlu perbaikan. 

Terjadi perubahan postur kerja yang lebih baik karena ukuran fasilitas kerja telah disesuiakan 

dengan antropometri pekerja. 

 

4. Simpulan 

Aktivitas pemotongan keripik tempe UKM Melati Jaya memiliki tiga kegiatan yang 

memiliki level risiko sedang (2/ perlu perbaikan) yaitu pemotongan 1, menata tempe 1, 

pemotongan 2, dan satu kegiatan berlevel risiko tinggi (8/perlu perbaikan) yaitu menata tempe 2. 

Desain perbaikan kerja aktivitas pemotongan tempe dilakukan dengan perubahan ukuran meja, 

perubahan ukuran kursi, dan perancangan alat pemotongan tempe. 

 

Daftar Pustaka 

Atikoh, J., Wahyuni, I., dan Lestantyo, D. (2014). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan 

Kelelahan Kerja pada Pekerja Konnveksi Bagian Penjahitan di CV. Aneka Garment 

Gunungpati Semarang. Jurnal Kesehatan Masyrakat. 2(2):119-126. 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2015). Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur. Badan Pusat 

Statistik Jawa Timur. Surabaya. 

Fatimah. (2012). Penentuan Tingkat resiko Kerja dengan Menggunakan Score REBA. 

Malikussaleh Industrial Engineering Journal. 1(1):25-29. 

Hastuti, D, Nurtini, S, dan Widiati, R. (2008). Kajian Sosial Ekonomi Pelaksanaan Inseminasi 

Buatan Sapi Potong di Kabupaten Kebumen. Mediargo. 4(2):1-12. 

Indriatus, M. (2012). Analisis Faktor Resiko Gangguan Checklist (QEC) pada Perajin Gerabah di 

Kasongan Yogyakarta. Jurnal Kesehatan masyarakat. 1(2):758-766. 

Kuswana, W. (2014). Ergonomi Dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja. PT. Remaja Rosdakarya. 

Jakarta. 

Riadi, M. (2014). Postur Kerja Ergonomis, Musculoskeletasl, dan Kelelahan Pekerja. 

<http.//www.kajianpustaka.com/2014/06/postur-kerja ergonomi.musculoskeletalhtml>. 

Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 

Widodo, E.M. (2009). Analisis postur Kerja Operator Mesin Split pada Proses Pembuatan Kulit 

Jenis Wet blue Menggunakan Moskuloskeletal Disorders (MSD) Risk Assesment Methods 

(Studi Kasus di Lembar Jaya Magelang). Prosiding Seminar Nasional Ergonomi IX. 

ISBN: 978-979-704-802-0. 
 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

469 
 

PENGENDALIAN WAKTU  KERJA DALAM 

PELAKSANAAN PRODUKSI TENUN SARUNG DI PT. 

JAYA PERKASA 

 
Agri Sugiharto*1) , Wawan Adi Listiyanto2) ,Sulis Dedi Priyawan3) 

1, 2, 3)Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 01, 

Mintaragen, Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, Indonesia 

e-mail: agrisugi17@gmail.com, wawanadi163@yahoo.com, sulisdedi326@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pengendalian proyek Microsoft Project dilakukan menambahkan waktu lembur pada kegiatan, penelitian 

produksi kain tenun mengetahui durasi waktu untuk menyelesaikan overallocated sebelum dan sesudah 

menggunakan microsoft project. Manfaat dalam penelitian menggunakan microsoft project dapat 

mengetahui durasi waktu produksi kain tenun dan menyelesaikan overallocated, Solusi proses produksi PT 

Jaya Perkasa memproduksi kain tenun waktu produksi dan sesudah produksi dengan menggunakan 

microsoft project menghilangkan overllocated. Waktu produksi dan sesudah produksi dengan tidak 

menggunakan microsoft project dalam melakukan pertimbangan antara biaya, waktu akan mengalami 

ketidak tepatan dan membuthkan waktu lama dalam meneliti dalam menghitungnya, pada waktu produksi 

dan sesudah produksi standarnya antara biaya produksi Rp 1.050.000, waktu produksi 16 hari kerja, tenaga 

kerja 15 operator dengan menggunakan microsoft project pertimbangan waktu produksi tidak akan terjadi 

overllocated pada proses produksi sedangkan biaya produksi Rp 13.050.000, waktu produksi 16 hari 

kerja,tenaga kerja 15 operator tidak menggunakan microsoft project produksi kain tenun mengalami ketidak 

tepatan terdapat overllocated. 

 

Kata kunci : Microsoft Project 2010, Pengendalian, Perencanaan, Waktu 

 

1. Pendahuluan 

Proyek adalah suatu urutan dan peristiwa yang dirancang dengan baik dengan suatu permulaan dan 

akhir yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang jelas proyek berbeda dengan yang dilakukan sehari-hari 

karena tujuan proyek adalah tertentu, bukan peristiwa yang rutin, (Syafridon, Gea Geby A., 2012). Karena 

proyek itu memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan manajemen proyek lebih menekankan 

penjadwalan dan pengendalian dibandingkan dengan manajemen dan fungsional, (Tuni, M. Rachmat, 

2013).  

Sesuai dengan tujuan semula yaitu melancarkan proses produksi yang efektif dan efisien , 

maka perlu diperhatikan akan ketersediaan bahan baku, dengan jumlah tidak terlalu besar , 

sehingga biaya yang ditimbulkan relatif kecil, (Lock,  Dennis,  1992). Tetapi juga tidak terlalu 

sedikit, sehingga mengganggu jalannya proses produksi, karena itu diperlukan pengelolaan yang 

berorientasi mengurangi terjadinya resiko, (Mertha Jaya, N. dan Dian Parami Dewi, A.A., 2007). 

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian proses produksi pada PT Jaya Perkasa 

dengan memproduksi kain tenun untuk sebagai mengetahui durasi waktu pada produksi kain 

tenun untuk menyelesaikan overallocated sebelum dan sesudah menggunakan microsoft project. 

Manfaat dalam penelitian ini dengan menggunakan microsoft project sehingga dapat mengetahui 

durasi waktu pada produksi kain tenun dan dapat menyelesaikan overallocated. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan pada produksi kain tenun di PT Jaya Perkasa. Proyek ini berlokasi 

dipemalang, jawa tengah. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari persiapan, 

survey lapangan, analisis data sampai penyusunan hasil penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian 

mengurangi jumlah resources yang berlebihan pada taks – task yang mengalami kelebihan beban 

hingga mencapai batas maksimaum resources yang dapat digunakan populasi pada resources 

sheet operator pekerjaan awal, operator persiapan benang , operator membuat kain tenun,operator 
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pembuatan motif  terdapat 3 tenaga kerja dengan std rate Rp. 30.000/day, sedangkan operator 

finishing dan assembly terdapat 3 tenaga kerja dengan std rate Rp. 50.000/day.  

Sampel yang digunakan untuk pembuata sarung tenun dalam melakukan produksi selama 16 

hari kerja membutuhkan bahan baku benang untuk menghasilkan sarung dengan 15 tenaga kerja, 

PT Jaya Perkasa yang memproduksi sarung tenun. Pengumpulan data menentukan durasi waktu 

pada proses produksi sarung tenun  menggunakan microsoft project dalam menyelesaikan 

overallocated pada sumber daya di PT. Jaya Perkasa. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pekerjaan pembangunan ini dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi pengumpulan 

data, penelitian atau penyelidikan studi kelayakan lokasi tempat proses produksi tersebut. 

Perencanaan fisik yang meliputi gambar produk, pandangan atau tampak, potongan, detail 

termasuk perhitungan material. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan proses produksi serta 

pengawasan terhadap pekerjaan.  Melihat proses yang akan dibuat merupakan produksi Sarung 

Tenun maka proses produksi membutuhkan cara-cara khusus  karena membutuhkan ketelitian dan 

orang-orang berpengalaman untuk pembuatan produk tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya 

Pengawasan dan Pengendalian pada setiap pekerjaan agar proses produksi dapat selesai sesuai 

dengan waktu yang direncanakan.  

 

3.1  Jenis Pekerjaan dan Durasi  

Dari data produksi untuk pekerjaan Office yang ada, berikut adalah jenis pekerjaan struktur 

dan lama waktu penyelesaian masing-masing aktivitas yang terjadi pada proses tersebut di atas, 

berdasarkan data perencanaan dari pelaksana proses yakni selama 16 hari kerja. 

 
Tabel 1. Jenis Pekerjaan dan Durasi 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Informasi Data Awal  

Kita perlu memasukkan data-data awal proses produksi yaitu: nama proyek, tanggal 

dimulainya proyek, lalu mengatur kalender proyek yang akan digunakan. Pada pengaturan 

kalender ini, diatur hari-hari apa saja yang akan dijadikan hari libur baik hari Minggu ataupun 
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hari-hari raya nasional. Untuk jam kerja dari tenaga kerja diatur sesuai jam kerja di lapangan yaitu 

7 jam/ hari. Dimulai pada jam 08.00-12.00, makan siang 12.00-13.00 tidak dihitung dalam jam 

kerja, pukul 13.00-16.00 pekerja kembali bekerja. Sehingga total jam kerja menjadi 7 jam/hari. 

Adapun hari kerja adalah 5 hari/ minggu, yaitu hari Senin–Jumat dan untuk hari Minggu dan sabtu 

adalah hari libur.  Hubungan antar pekerjaan dalam proyek ini tidak semua sama. Ada pekerjaan 

yang mulai atau selesai bersamaan. Ada pula pekerjaan yang dimulai setelah beberapa menit 

pekerjaan lainnya selesai. Sehingga hubungan ketergantungan antar pekerjaan pada proyek ini 

adalah hubungan predecessor, yaitu hubungan terhadap aktivitas sebelumnya yang diperlihatkan 

dalam Tabel 2 berikut ini. 

 
Tabel 2. Hubungan Antar Pekerjaan 

 
 

       
Gambar 1. Pengaturan Hari Kerja 
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Gambar 2. Pengaturan Jam Kerja 

 

3.3  Pengolahan Data  

Salah satu fase dalam siklus manajemen adalah fase pengendalian. Fase pengendalian 

merupakan fase untuk memonitor dan mengontrol kemajuan proyek, intensitas pencatatan sangat 

tergantung dari tingkat kerumitan dan besar kecilnya suatu proyek.  Pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan tidaklah cukup hanya dengan organisasi dan kepemimpinan yang handal serta motivasi 

bekerja yang tinggi. Tanpa disertai dengan pengawasan dan pengendalian, maka mustahil proyek 

dapat berjalan dengan baik.  Tujuan pengendalian adalah memantau, mengkaji, mengadakan 

koreksi, dan membimbing agar yang telah ditetapkan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan. 

Pelaksanaan proyek berlangsung dengan sangat cepat sehingga bila tidak dilakukan pengawasan 

dan pengendalian yang cukup akan mengakibatkan terjadinya penyim-pangan yang sulit untuk 

diperbaiki. Sistem pengendalian yang realistis perlu dilengkapi dengan metode yang dapat segera 

memberikan petunjuk atau mengungkapkan adanya penyimpangan (variant). 

 

3.4  Perhitungan Cost Slope  

Kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti: keterlambatan bahan material dapat 

menyebabkan keterlambatan penyelesain suatu proyek. untuk mengantisipasi hal tersebut bisa 

dilakukan dengan melakukan kerja lembur.  

Pada kondisi normal pekerja bekerja selama 7 jam sehari, dari jam 08.00 sampai 16.00, 

istirahat jam 12.00 sampai jam 13.00, sedangkan pada kerja lembur jam kerja ditambah tiga jam 

kerja, dari jam 18.00 sampai 21.00 dengan biaya kerja lembur berdasarkan ketentuan yang ada 

sebesar 0,5 kali upah normal.  

 

Contoh perhitungan dengan cara manual:  

3.4.1 Pekerjaan Bending 

a. Durasi normal 3 hari  

= 3 x 7 jam = 21 jam  

b. Harga satuan upah  

= Rp 30.000/orang 

c. Biaya normal  
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= 3 x 30.000= Rp 90.000  

d. Durasi crash  

= 21 / (7+3)= 2,10 hari  

e. Durasi crash pada jam kerja  

= 2,10 x 7 = 14, 7 jam  

 

3.4.2 Beberapa data penting mengenai proyek berdasarkan pembahasan di atas yaitu:  

a. Tanggal mulai proyek adalah 2 Oktober 2017 dan selesai pada tanggal 25 Oktober 2017 

b. Lama proyek adalah 16  hari kerja yang berarti lebih cepat dengan durasi perencanaan 

awal yaitu 18 hari kerja.  

 

4. Simpulan  

1. Solusi proses produksi pada PT Jaya Perkasa dengan memproduksi sarung tenun pada 

waktu produksi dan sesudah produksi dengan menggunakan microsoft project dengan 

menghilangkan overallocated. 

2. Pada waktu produksi dan sesudah produksi standarnya antara biaya produksi Rp 

13.050.000, waktu produksi 16 hari kerja,tenaga kerja 15 operator dengan menggunakan 

microsoft project dalam melakukan pertimbangan waktu produksi tidak akan terjadi 

overllocated pada proses produksi sarung tenun sedangkan antara biaya produksi Rp 

,19.575.000 waktu produksi 24 hari kerja,tenaga kerja 23 operator tidak menggunakan 

microsoft project proses produksi sarung tenun akan mengalami ketidak tepatan akan 

terdapat overllocated. 
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 Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit 

yang Timbul serta Penanggulangannya 
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ABSTRAK 

Untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang pesat 

dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan tersebut 

adalah pembangunan di bidang industri. Namun dalam kegiatan industri akan diikuti dengan 

dampak negatif limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia. Limbah industri yang toksik 

akan memperburuk kondisi lingkungan dan akan meningkatkan penyakit pada manusia dan 

kerusakan pada komponen lingkungan lainnya..Dari hasil penelitian diketahui bahwa limbah 
industri dapat menghasilkan bahan toksik terhadap lingkungannya. yang berdampak negatif 

terhadap manusia dan komponen lingkungan lainnya. Limbah cair industri paling sering 

menimbulkan masalah lingkungan seperti kematian ikan, keracunan pada manusia dan ternak, 

kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan dan moluska, terutama bila limbah cair tersebut 

mengandung zat racun seperti: As, CN, Cr, Cd. 

 

Kata Kunci : Pengaruh Limbah Industri , Penanggulannya 

 

2. Pendahuluan 

Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan 

manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Penanganan limbah ini tentunya 

tidak hanya sekedar mengolahnya / mendaur ulangnya langsung tanpa memperhatikan jenis 

limbah dan cara penangannanya klarena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda 

terhadap dampak yang ditimbulkanya. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses 

produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau 

juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak 

dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, 

limbah ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. 

1. Karakteristik Limbah , Limbah mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

a. Berukuran mikro, Karekteristik ini merupakan karakterisik pada besar kecilnya 

limbah/ volumenya. Contoh dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau 

bahkan tidak bias terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak 

terpakai yang di buang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan. 

b. Dinamis, pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan 

mengakibatkan pencermaran. Biasanya limbah dalam menyerbar di perlukan 
waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini 

dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat. 

c. Berdampak luas (penyebarannya), Luasnya dampak yang di timbulkan oleh limbah 

ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tak dapat 

dilihat dengan mata tellanjang. Contoh : dari besarnya dampak yang ditimbulkan 

yaitu adanya istilah “Minamata disease” atau keracunan raksa (Hg) di Jepang yang 

mengakibatkan nelayan-nelayan mengidap paralis (hilangnya kemampuan untuk 

bergerak karena kerusakan pada saraf). Kejadian ini terajadi di Teluk Minamata dan 

Sungai Jintsu karena pencemaran oleh raksa (Hg). 

d. Berdampak jangka panjang (antar generasi), Dampak yang ditimbulkan limbah 

terutama limbah kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena 

tetapi dapat mengakibatkan turunannya mengalami hal serupa. 
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3. Metode 

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ialah hasil analisa pribadi dari 

lingkungan sekitar diantara yaitu : 

1. Sektor Industri / usaha kecil pangan yang mencemari lingkungan antara lain ; tahu, 

tempe, tapioka dan pengolahan ikan (industri hasil laut). Limbah usaha kecil pangan 

dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar 

karbohidrat, protein, lemak , garam-garam, mineral, dan sisa sisa bahan kimia yang 

digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Sebagai contohnya limbah industri 

tahu, tempe, tapioka industri hasil laut dan industri pangan lainnya, dapat menimbulkan 

bau yang menyengat dan polusi berat pada air bila pembuangannya tidak diberi 

perlakuan yang tepat. Air buangan (efluen) atau limbah buangan dari pengolahan 

pangan dengan Biological Oxygen Demand ( BOD) tinggi dan mengandung polutan 

seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida. Apabila efluen dibuang langsung 

ke suatu perairan akibatnya menganggu seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan 
dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. 

2. Limbah Industri Kimia & Bahan Bangunan Industri kimia seperti alkohol dalam proses 

pembuatannya membutuhkan air sangatb esar, mengeakibatkan pula besarnya limbah 

cair yang dikeluarkan kelingkungan sekitarnya. Air limbahnya bersifat mencemari 

karena didalamnya terkandung mikroorganisme, senyawa organik dan anorganik baik 

terlarut maupun tersuspensi serta senyawa tambahan yang terbentuk selama proses 

permentasi berlangsung.Industri ini mempunyai limbah cair selain dari proses 

produksinya juga, air sisa pencucian peralatan, limbah padat berupa onggokan hasil 

perasan, endapan Ca SO4, gas berupa uap alkohol. Kategori limbah industri ini adalah 

limbah bahan beracun berbahayan (B3) yang mencemari air dan udara. Gangguan 

terhadap kesehatan yang dapat ditimbulkan efek bahan kimia toksik :  

a. Keracunan yang akut, yakni keracunan akibat masuknya dosis tertentu kedalam 

tubuh melalui  mulut, kulit, pernafasan dan akibatnya dapat dilihat  dengan  

segera, misalnya keracunan H2S, Co dalan dosis tinggi. Dapat menimbulkan 

lemas dan kematian. Keracunan Fenal dapat menimbulkan sakit perut 

dansebagainya. 

b. Keracunan kronis, sebagai akibat masuknya zat-zat toksis kedalam tubuh dalam 

dosis yang kecil tetapi terus menerus dan berakumulasi dalam tubuh, sehingga 

efeknya baru terasa dalam jangka panjang misalnya keracunan timbal, arsen, 

raksa, asbes dan sebagainya. 

c. Limbah  Industri  Sandang Kulit & Aneka 

Sektor  sandang  dan  kulit  seperti  pencucian batik, batik printing, penyamakan 

kuit dapat mengakibatkan pencemaran karena dalam proses pencucian 

memerlukan air sebagai mediumnya dalam jumlah yang besar. Proses ini 

menimbulkan air buangan (bekas Proses) yang besar pula, dimana air buangan 
mengandung sisa - sisa warna, BOD tinggi, kadar minyak tinggi dan beracun 

(mengandung limbah B3 yang tinggi). 

d. Limbah  Industri  Logam & Ekektronika. 

Bahan buangan yang dihasilkan dari industri besi baja seperti mesin bubut, 

cor logam dapat menimbulkan pemcemaran lingkungan. Sebagian besar 

bahan pencemarannya berupa debu, asap dan gas yang mengotori udara 

sekitarnya. Selain pencemaran udara oleh bahan buangan, kebisingan yang 

ditimbulkan mesin dalam industri baja (logam) mengganggu ketenangan 

sekitarnya. kadar bahan pencemar yang tinggi dan tingkat kebisingan yang 

berlebihan dapat mengganggu kesehatan manusia baik yang bekerja dalam 

pabrik maupun masyarakat sekitar. Walaupun industri baja/logam tidak 

menggunakan larutan kimia, tetapi industri ini mencemari air karena 
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buanganya dapat mengandung minyak pelumas dan asam-asam yang 

berasal dari proses pickling untuk membersihkan bahan plat, sedangkan 

bahan buangan padat dapat di manfaatkan kembali. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 Penanganan Limbah 

1. Pencegahan dan Pengurangan Sampah dari Sumbernya, Kegiatan ini dimulai dengan 

kegiatan pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan 

menyediakan tempat sampah organik dan anorganik disetiap kawasan.  

2. Pemanfaatan Kembali Kegiatan pemanfaatan sampah kembali seperti composting 

(pengomposan). Sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk 

kompos yang ramah lingkungan untuk melestarikan lingkungan. 

3. Pemanfaatan sampah anorganik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pemanfaatan kembali secara langsung, misalnya pembuatan kerajinan yang berbahan 

baku dari barang bekas, atau kertas daur ulang. Sedangkan pemanfaatan kembali 

secara tidak langsung, misalnya menjual barang bekas seperti kertas, plastik, kaleng, 

koran bekas, botol, gelas dan botol air minum dalam kemasan. 

4. Tempat Pembuangan Sampah Akhir Sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan 

secara ekonomis baik dari kegiatan composting maupun pemanfaatan sampah 

anorganik, jumlahnya mencapai ± 10%, harus dibuang ke Tempat Pembuangan 

Sampah Akhir (TPA). Di Indonesia, pengelolaan TPA menjadi tanggung jawab 

masing-masing Pemda. 

5. Tanamlah Berbagai Pepohonan Disekitar Pabrik atau lingkungan sendiri , Cara paling 

mudah dan bijak dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik adalah dengan menaman 

banyak pepohon yang berada disekita pabrik. Limbah pabrik yang bersifat gas 

umumnya akan dibuang melalui teropong asap lalu akan mencemari udara. Udara 

yang telah tercemar tersebut dapat mengakibatkan penipisan pada lapisan ozon. Oleh 

karena itu, dengan penanaman pohon disekitar pabrik dapat menetralisis udara yang 

sudah tercemar sehingga tidak begitu berbahaya. 

 

5. Simpulan 

Bahaya pembuangan limbah industri dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Untuk 

mencegah pembuangan limbah yang sembarang tempat pemerintah harus melakukan pengawasan 

dengan ketat terhadap perusahaan - perusahaan yang mempunyai hasil limbah yang berbahaya 

seperti : cair, padat ataupun udara, agar lingkungan tidak menjadi tempat pembuangan limbah 

karena akan mengakibatkan dampak lingkungan tercemar dan merusak ekosistem alam , apalagi 

Sampah yang dihasilkan manusia begitu banyak sehingga bila tidak ditangani akan menimbulkan 

banyak lebih masalah pencemaran. Beberapa metode pengolahan sampah telah diterapkan 

manusia untuk menangani permasalahan sampah. Masing-masing metode tersebut memiliki 

kekurangan dan kelebihan. Belum ada satupun dari metode yang telah diterapkan manusia yang 

dapat menyelesaikan permasalahan sampah dengan sempurna. Oleh karena itu, masih perlu terus 

dikembangkan berbagai metode baru atau modifikasi yang dapat menyempurnakan metode yang 

telah ada. Penanganan limbah padat yangsangat banyak dapat kita lakukan dengan cara cara atau 

metode penimbunan, inseinerasi, pembuatan kompos, pembuatan biogas dan daur ulang. 
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ABSTRAK 

Sama halnya seperti kinerja perusahaan, dalam supply chain pun diperlukan pengukuran kinerja. Kinerja 

supply chain diperlukan agar perusahaan dapat menghasilkan barang/jasa yang lebih berkualitas, murah, 

dan cepat dibandingkan dengan pesaing. CV. Cihanjuang Inti Teknik merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang manufaktur. Produk yang dihasilkan perusahaan terdapat 2 jenis yaitu di bidang turbin dan 

minuman. Penelitian dilakukan pada divisi makanan dan minuman dengan produk bandrek original, bajigur 

original, bandrek kopi, bandrek teh, bandrek ginseng, bandrek coklat, kopi bajigur, sakoteng dan beas cikur. 

Sampai saat ini perusahaan belum memiliki pengukuran kinerja supply chain. 

Penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard yang mengacu kepada penelitian Peter C.Brewer dan 

Thomas W. Speh dalam Journal Of Business Logistics tahun 2000.  

Berdasarkan pengolahan data diperoleh 14 KPI (KeyPerformance Indicator), kemudian dilakukan 

cascading menjadi ukuran kinerja pada tingkat yang lebih rendah, dilakukan aligment untuk melihat 

keterkaitan antar KPI dan dilakukan penyusunan target dan inisiatif strategis. 

 

Kata kunci: Balanced Scorecard, Pengukuran Kinerja, Supply Chain 

 

1. Pendahuluan 

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyikapi persaingan salah satunya dengan 

mengetahui kinerja dari perusahaan sendiri. Untuk mengukur kinerja perusahaan di masa depan, 

diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup empat perspektif yaitu keuangan, customers, 

proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran ini disebut Balanced 

Scorecard, yang cukup komprehensif untuk memotivasi perusahaan dalam mewujudkan kinerja 

dalam keempat perspektif tersebut agar keberhasilan keuangan yang diwujudkan perusahaan 

bersifat sustainable (berjangka panjang). (Mulyadi, 2001). Pengukuran kinerja tidak hanya 

melibatkan proses internal tetapi juga harus memperhatikan kinerja anggota rantai pasok lainnya, 

dengan rantai belakang adalah supplier, dan rantai depan adalah konsumen. (Norman dan 

Ramirez, 1993). 

Secara umum kegiatan dari Supply Chain Management adalah merancang produk baru, 

kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan perencanaan dan pengendalian, kegiatan 

memproduksi dan kegiatan pendistribusian. Adapun supply chain merupakan jaringan 

perusahanperusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan 

suatu produk ke tangan pemakai akhir. Dengan kata lain, supply chain merupakan jaringan fisik 

dalam melakukan kegiatan Supply Chain Management. 

CV. Cihanjuang Inti Teknik merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan supply chain 

seperti pengadaan, proses produksi, dan pendistribusian produk ke pelanggan. Sampai saat ini 

perusahaan belum memiliki pedoman pengukuran kinerja supply chain, sehingga perusahaan 

belum dapat mengetahui seberapa besar kontribusi ukuran kinerja terhadap pencapaian kinerja 

supply chain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kinerja supply chain harus 

diketahui karena supply chain sendiri merupakan komponen utama dari strategi kompettitif yang 

saat ini gencar digunakan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya. 

Pengukuran kinerja supply chain disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan mencakup 

internal perusahaan yaitu rangkaian hubungan antar aktivitas yang melaksanakan penyaluran 
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pemasokan barang yang meliputi supplier dengan satu perusahaan kemudian barang tersebut 

dapat disampaikan kepada pelanggan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas mengenai pentingnya mengetahui 

kinerja supply chain, maka dalam penelitian ini akan dibuat ukuran kinerja supply chain 

menggunakan metode Balanced Scorecard di CV. Cihanjuang Inti Teknik. Penelitian yang 

dilakukan mengacu kepada konsep Peter C. Brewer dan Thomas W. Speh dalam Journal Of 

Business Logistics tahun 2000 mengenai pengukuran kinerja supply chain menggunakan metode 

Balanced Scorecard. 

 

2. Metode 

a.  Suppy Chain 

Supply atau pasokan merupakan proses dari pelaksanaan persediaan (dalam manufaktur dan 

atau procurement) untuk menetapkan target dalam perencanaan persediaan. Tujuan dari 

manajemen pasokan yaitu untuk meminimasi total biaya pasokan untuk memenuhi ketersediaan, 

waktu respon, serta penetapan kualitas kebutuhan dalam kebijakan pelayanan pada customer dan 

rencana persediaan (inventory master plan). (Edward Frazelle,2002). 

Supply chain adalah jaringan perusahan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja 

untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-

perusahaan tersebut biasanya termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau ritel, serta 

perusahaan-perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Pada suatu suplly chain 

biasanya ada 3 macam aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran barang yang mengalir 

dari hulu (upstream) ke hilir (downstream). Yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya yang 

mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir 

ataupun sebaliknya 

Supply chain mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan pemindahan barang dari 

raw material sampai barang jadi yang siap pakai. Supply chain dapat diatur secara integrasi 

maupun tidak terintegrasi. Integrasi SCM fokus pada management relationship, informasi dan 

organisasi aliran material dibatasi untuk memotong biaya dan menaikan aliran keuangan. 

Kerangka pada gambar 1 menghubungkan tujuan dari SCM seperti kepuasan pelanggan, kinerja 

keuangan perusahaan, serta cara perusahaan untuk belajar, berinovasi dan berkembang. 

 
Gambar 1. Kerangka Supply Chain Management 

 

 

 

 

 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

480 
 

b.  BALANCED SCORECARD  

Menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton dalam Yuwono, (2002) ide tentang Balanced 

Scorecard merupakan laporan dari serangkaian riset dan eksperimen terhadap beberapa 

perusahaan di Amerika serta diskusi dua bulanan dengan wakil dari berbagai bidang perusahaan 

sepanjang tahun itu untuk mengembangkan suatu metode pengukuran kinerja yang baru. 

Balanced Scorecard dikembangkan sebagai sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan para 

eksketutif memandang perusahaan dari berbagai perspektif secara stimultan. 

Balanced scorecard merupakan sistem manajemen bagi perusahaan untuk berinvestasi 

dalam jangka panjang, untuk pelanggan (customer), pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, 

termasuk manajemen (learning and growth), proses bisnis internal (sistem), demi memperoleh 

hasil-hasil finansial yang memungkinkan perkembangan organisasi bisnis daripada sekadar 

mengelola bottom line untuk memacu hasil-hasil jangka pendek. Terdapat empat perspektif 

Balanced Scorecard yang dikaitkan dengan visi dan strategi organisasi, yaitu : 1. Perspektif 

finansial (stakeholder/pemegang saham) 2. Perspektif pelanggan (customer) 3. Perspektif bisnis 

proses internal (internal business process) 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

karyawan, manajemen dan organisasi (learning and growth). 

Terdapat dua jenis pengukuran dalam Balanced Scorecard yaitu outcome kinerja (outcome 

lagging measurement) dan pengendali kinerja (performance driver leading measurement). 

Lagging measurement digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi. 

Ukuran yang termasuk dalam lagging measurement diantaranya profitabilitas, pangsa pasar, 

kepuasan pelanggan, retensi pelanggan dan keahlian pelanggan. Leading measurement adalah 

ukuran yang menunjukan penyebab dicapainya ukuran hasil. 

 

c.  SUPPLY CHAIN BALANCED SCORECARD  

Tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk menghubungkan Balanced Scorecard pada tujuan 

utama Supply Chain Management. (Peter C. Brewer dan Thomas W. Speh,2000) Peter C. Brewer 

dan Thomas W. Speh beranggapan bahwa jika perusahaan menganggap tentang pentingnya 

konsep supply chain tetapi terus mengevaluasi karyawan menggunakan pengaruh sistem 

pengukuran kinerja yang tidak terpengaruh oleh perbaikan supply chain, maka perusahaan akan 

gagal dalam hal mengupayakan keberhasilan supply chain. Tetapi apabila diterapkan dengan 

sistem pengukuran kinerja yang terhubung dengan supply chain maka memungkinkan perusahaan 

untuk berhasil. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya hubungan antara Supply Chain 

Management dan sistem pengukuran kinerja strategis yang disebut sebagai Balanced Scorecard. 

 
Gambar 2. Kerangka Supply Chain Balanced Scorecard 
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d.  METODOLOGI PEMECAHAN MASALAH 

Dalam metodologi penelitian diuraikan langkah-langkah pemecahan masalah seperti yang 

terdapat pada gambar 3 berikut ini : 

 
Gambar 3. Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a.  Perumusan Tujuan Supply chain  

Tujuan strategis dirumuskan dari visi dan misi perusahaan, yaitu pertumbuhan pendapatan, 

menjadi perusahaan dengan jasa unggul, meciptakan produk dengan kualitas terbaik, mampu 

menjaga ketersediaan produk dalam menyikapi permintaan serta untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan, tingkat inovasi terhadap produk maupun pelayanan yang tinggi, memiliki SDM yang 

profesional, berkomitmen dan kompeten untuk meningkatkan daya saing perusahaan. 

 

b.  Perumusan Sasaran Strategis  

Rumusan sasaran strategis CV. Cihanjuang Inti Teknik adalah sasaran strategis perspektif 

finansial (meningkatkan rasio perputaran pendapatan perusahaan,  meningkatkan aliran kas), 

sasaran strategis perspektif pelanggan ( meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan 

kepuasan pelanggan terhadap produk, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan), 

sasaran strategis perspektif bisnis proses internal (meningkatkan kualitas produk. meningkatkan 

kualitas bahan baku, meningkatkan kuantitas bahan baku, menurunkan biaya per unit,  

meningkatkan kualitas pelayanan),  sasaran strategis perspektif inovasi dan pembelajaran 

(meningkatkan budaya inovasi, meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, peningkatan 

produktivitas karyawan, peningkatan kompetensi karyawan). 

 

c.  Perumusan Strategy Map 

Perumusan strategy map supply chain seperti terlihat pada Gambar 4. 

 

d.  Perumusan Performance Indicator dan KPI 

Perumusan performance indicator dan KPI seperti terlihat pada Tabel 1 s.d. Tabel 4. 

 

e.  Perumusan Strategy Aligment 

Strategy Aligment merupakan proses penyelarasan dari setiap pusat pertanggungjawaban dan 

setiap personel dalam perusahaan terhadap visi, misi dan strategi perusahaan. Strategy aligment 

yang dirumuskan secara vertikal mengacu pada struktur organisasi berdasarkan KPI pada setiap 

sasaran strategis. 
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Gambar 4. Strategy Map Supply Chain 

 
Tabel 1. Pemilihan KPI dari Performance Indicator                          

Perspektif Finansial 

 

Tabel 4. Pemilihan KPI dari Performance Indicator 

Perspektif Inovasi dan Pembelajaran 

 
 

Tabel 2. Pemilihan KPI dari Performance Indicator Perspektif 

Pelanggan 

 
 

Tabel 3. Pemilihan KPI dari Performance Indicator Perspektif Proses 

Bisnis Internal 
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f. Penyusunan Inisiatif Strategis 

Inisiatif strategis dirumuskan dengan membuat suatu pernyataan kualitatif yang berupa langkah 

besar yang akan dilaksanakan di masa depan untuk mewujudkan sasaran strategis. 

 
Tabel 5. Inisiatif Strategis Perspektif Keuangan (Financial 

Perspective) 

 

 

Tabel 6. Inisiatif Strategis Perspektif Pelanggan (Customer 

Perspective) 

 
 

Tabel 7. Inisiatif Strategis Perspektif Proses Bisnis Internal 

(Internal Busimess Process Perspective) 

 
 

Lanjutan Tabel 7. Inisiatif Strategis Perspektif Proses Bisnis 

Internal (Internal Busimess Process Perspective) 

 
 

Tabel 8. Inisiatif Strategis Perspektif Inovasi & Pembelajaran 

(Inovation & Learning Perspective) 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan 

mengenai ukuran kinerja supply chain di CV. Cihanjuang Inti Teknik, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut :  
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a. Kinerja supply chain di CV. Cihanjuang Inti Teknik belum terukur, namun metode Balanced 

Scorecard membantu membuat kerangka pengukuran kinerja supply chain sesuai dengan 

ungkapan Peter C. Brewer & Thomas W. Speh. Hasil dari penelitian, kinerja supply chain 

saat ini belum cukup baik sehingga diperlukan tindakan yang fokus terhadap kinerja supply 

chain guna mencapai peningkatan kinerja perusahaan. 

b. KPI (Key Performance Indicator) merupakan kunci dari beberapa performance indicator 

yang harus dicapai oleh perusahaan guna mendapatkan kinerja yang lebih baik. Dari hasil 

penelitian, terdapat 24 buah performance indikator yang dirumuskan sedangkan yang terpilih 

sebagai KPI adalah sebanyak 14 buah. Adapun Key Performance Indicator supply chain dari 

masing-masing perspektif Balanced Scorecad hasil dari penelitian yaitu sebagai berikut : 

1) Perspektif Finansial (Financial Perspective)  

- Return on supply chain asset  

- Cash to cash cycle time  

2) Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)  

- Tingkat retensi konsumen  

- Persentase pengiriman tanpa cacat (perfect order fulfillment)  

- Persentase order terkirim sesuai permintaan (delivery performance)  

3) Perspektif Bisnis Proses Internal (Internal Business Process Perspective)  

- Persentase produk memenuhi standar kualitas  

- Rasio kualitas bahan baku  

- Rasio penerimaan bahan baku  

- Persentase target pencapaian supply chain  

- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan 

4) Perspektif Inovasi & Pembelajaran (Inovation & Learning Perspective)  

- Jumlah inovasi  

- Kecepatan penyampaian informasi  

- Rasio pendapatan per karyawan  

- Rasio karyawan yang ikut pelatihan (training)  

 

c. Inisiatif strategis yang harus dilakukan oleh perusahaan mengacu kepada sasaran strategis, 

KPI dan target yang ditetapkan seperti yang terdapat pada Tabel 9. 

 

d. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan, 

yaitu:  

1) Hasil usulan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melihat kinerja supply chain pada 

perusahaan.  

2) Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi pengukuran kinerja supply 

chain.  

3) Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai target costing karena dapat menurunkan biaya 

produksi. 
Tabel 9.  Inisiatif Strategis 

Perspektif Finansial 

Sasaran Strategis KPI Target Inisiatif Strategis 

Meningkatkan aliran 

kas 
Cah to cash cycle time 180 hari Negosiasi kepada supplier 

dan distributor 
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Lanjutan Tabel 9.  Inisiatif Strategis 

Perspektif Pelanggan 

Sasaran Strategis KPI Target Inisiatif Strategis 

Meningkatkan 

kepercayaan 

pelanggan 

Retensi pelanggan 20% Program loyal terhadap 

pelanggan 

Peningkatan kualitas produk  

Perspektif Proses Bisnis Internal 

Sasaran Strategis KPI Target Inisiatif Strategis 

Meningkatkan 

kualitas produk 

Persentase produk yang 

memenuhi standar 

kualitas 

100% Melakukan pelatihan 

terhadap karyawan 

Meningkatkan 

kuantitas bahan baku 

Persentase penerimaan 

bahan baku 

100% Membangun hubungan 

kemitraan yang strategis 

dengan suplier 

Menurunkan biaya 

per unit  

Target costing Rp 

14.462.598.636 

pada target 

profit sebesar 

27% 

Analisis target costing 

terhadap drifting cost 

Survey kebutuhan pelanggan 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

Rata-rata waktu yang 

dibutuhkan untuk 

memenuhi permintaan 

Kurang dari 7 

hari 

Mempercepat waktu proses 

produksi 

Mempercepat keterlambatan 

waktu proses pengiriman 

Perspektif Proses Bisnis Internal 

Sasaran Strategis KPI Target Inisiatif Strategis 

Budaya Inovasi Menghasilkan produk 

baru 

3 inovasi produk Meningkatkan passion 

karyawan untuk menemukan 

sesuatu yang baru 

Meningkatkan kepercayaan 

diri karyawan untuk 

melakukan inovasi 

Peningkatan 

kecepatan 

penyampaian 

informasi 

Persentase 

implementasi teknologi 

informasi 

Adanya aplikasi 

untuk share 

informasi seperti 

aplikasi share 

point 

Peningkatan pelatihan 

teknologi informasi bagi 

karyawan 

Peningkatan penggunaan 

aplikasi sharing 

informationa 

Peningkatan 

produktivitas 

karyawan 

Rasio pendapatan per 

karyawan 

Rp. 

61.075.753,90 

per orang per 

tahun 

Membangun kompetensi 

karyawan, Mengadakan 

reward karyawan serta 

Membangun dan menjaga 

motivasi kerja karyawan. 

Karyawan yang 

berkompeten 

Rasio karyawan yang 

ikut pelatihan (training) 

6% Penilaian karyawan setiap 

periode.  
Pelatihan berskala 
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ABSTRAK 

Ketersediaan dari kehandalan mesin merupakan hal vital bagi perusahaan dalam mememenuhi permintaan. 

Kehandalan mesin, ketersediaan mesin dan part sebagai pendukung juga diperlukan dalam 

kelancaran/ketepatan pada tindakan pemeliharaan terhadap downtime mesin dan peningkatan produktivitas 

mesin. PT. X adalah perusahaan bergerak dipengolahan teh, dimana kondisi saat ini tindakan perawatan 

yang diterapkan adalah perawatan corrective. Belum berhasilnya tindakan perawatan yang dilakukan 

ditunjukkan masih tingginya downtime terutama pada mesin CTC. Berdasar permasalahan, maka tujuan 

penelitian adalah merencanakan tindakan perawatan berdasarkan data. Berdasarkan data dan analisa dengan 

metode RCM direkomendasikan penjadwalan perawatan pada komponen kritis diantaranya Roll CTC 

(pemeriksaan dilakukan setiap 58 jam; rata-rata waktu perawatan 141,89 jam; rata-rata waktu perbaikan 

3,82 jam), RC (pemeriksaan dilakukan setiap 118 jam; rata-rata waktu perawatan 242,67 jam; rata-rata 

waktu perbaikan 1,56 jam), RSTC (pemeriksaan dilakukan setiap 100 jam; rata-rata waktu perawatan 

321,06 jam; rata-rata waktu perbaikan 3,23 jam) dan EM (pemeriksaan dilakukan setiap 185 jam; rata-rata 

waktu perawatan 515,20 jam; rata-rata waktu perbaikan 1,22 jam) 

 

Kata kunci: Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), Logic Tree Analysis (LTA), MTTF, MTTR, 

Produktivitas, Reliability Centered Maintenance (RCM)  

 

1. Pendahuluan 

Ketersediaan mesin merupakan keharusan suatu usaha/industri dalam memenuhi 

produktivitas dan permintaan konsumen. Manajemen perawatan merupakan dasar suatu 

perusahaan dalam mempertahankan dan atau meningkatkan kehandalan mesin untuk selalu ada 

saat diperlukan untuk mencapai target kinerja produksi serta peningkatan produktivitasnya. 

Pada perusahaan PT. X Mecin CTC adalah mesin penggilingan teh dari pucuk teh setelah 

proses pengayakan dengan tujuan untuk mendapatkan serbuk teh dengan kualitas yang sesuai 

dengan kriteria tertentu. Pada PT. X. kehandalan mesin dalam kesiapannya untuk mencapai target 

produksi sering mengalami kendala terutama pada mesin CTC dengan kejadian 53 downtime 

terjadi dalam 1 tahun. Banyaknya downtime ini membuat perusahaan mengalami penurunan target 

produksi yang membawa effek pada penurunan produktivitas. 

Anggoro (2014) menyatakan Reliability Centered Maintenance (RCM) merupakan salah 

satu metode perawatan untuk menentukan dan menjaga agar aset tetap bisa berjalan sebagaimana 

mestinya. Yssaad (2014) adalah proses dalam pengambilan keputusan dalam program 

pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan dengan biaya efektif dengan menentukan ke 

kritisan berdasar mode kegagalan. Hoe (2014) bahwa RCM adalah model perawatan yang 

berorientasi pada keandalan untuk mengembangkan strategi perawatan pada sistem transmisi. 

Adhikayana (2015) menyatakan RCM merupakan salah satu metode perawatan dengan fokus 

pada komponen serta predictive schedule maintenance dalam menentukan tindakan perawatan 

yang tepat pada komponen mesin. Chemweno (2015) bahwa penilaian resiko sangat penting 

dalam pengambilan keputusan pemeliharaan aset melalui teknik penilaian resiko Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis (FTA) dan Bayesian Network (BN). Rahmati 

(2017) memanfaatkan RCM untuk memantau dan mengelola fungsi pemeliharaan terhadap 

masalah perencanaan produksi. 

Berdasar permasalahan dan kajian teori perawatan, maka diharapkan dengan metode 

perawatan RCM hasil penelitian dengan tujuan mengetahui informasi waktu pemeriksaan, rata-
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rata waktu pemeriksaan dan rata-rata waktu perbaiakan mampu memberikan solusi bagi 

perusahaan dalam membuat perencanaan dan menjalankan manajemen sistem perawatan secara 

efektif untuk mempertahankan maupun meningkatkan kehandalan mesin dalam menunjang 

produktivitas perusahaan.  

 

2. Metode 

Berdasarkan permasalahan dengan pendekatan metode RCM, maka dalam penelitian ini 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan Sistem 

Menentukan komponen sistem yang akan dianalisa dengan penetapan sebagai komponen 

kritis sistem. 

b. Perhitungan index of fit data 

Perhitungan ini dipergunakan untuk menduga parameter distribusi data history dari 

komponen kritis sistem. 

c. Perhitungan goodness of fit 

Perhitungan goodness of fit dipergunakan untuk melakukan konfirmasi validitas distribusi 

data terhadap nilai P-value dari model distribusi data yang telah diketahui. 

d. Perhitungan nilai MTTR dan MTTF 

Perhitungan nilai MTTR dan MTTF dipergunakan untuk mengetahui nilai rata-rata waktu 

antar kerusakan dan perbaikan dari komponen sistem. 

e. Uji Kehandalan 

Uji kehandalan komponen sistem dipergunakan untuk memberikan informasi akan 

kehandalan dari komponen sistem terhadap ketersediaan mesin dalam operasinya. 

f. Penentuan interval penjadwalan 

Penentuan interval penjadwalan dimaksudkan untuk merencanakan jadwal kegiatan 

perawatan terhadap komponen sistem dengan tujuan untuk mengurangi downtime dan 

meningkatkan kehandalan sistem serta pelaksanaan manajemen perawatan lebih efektif. 

g. Strategi penjadwalan perawatan 

Strategi penjadwalan perawatan difungsikan untuk pengambilan keputusan akan tindakan 

operasional dalam manajemen perawatan sebagai upaya menjaga kehandalan dan 

ketersediaan sistem dengan pelaksanaan manajemen perawatan lebih efektif dalam 

menunjang produktivitas perusahaan 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasar pada pengolahan data history perawatan mesin di PT. X, maka dilakukan 

identifikasi sistem terhadap komponen kritis yang mempengaruhi kerja sistem pada tabel 1 

berikut: 
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Gambar 1. Diagram Pareto Kerusakan 

 

Pada gambar 1 diatas menjelaskan bahwa, downtime yang terjadi berdasarkan frekuensi lebih 

disebabkan oleh Roll CTC, Roller Clearence (RC), Rubber Support Tension Conveyor (RSTC), 

Electric Motor (EM). Setelah diketahui faktor penyebab downtime, maka komponen kritis sistem 

telah dapat ditentukan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan index of fit dengan goodness of 

fit test berdasarkan data history perawatan. 

 

Distribusi Data Kerusakan (TTF) Time To Failure 

 
Gambar 2. Index of Fit TTF Roll CTC 

 
Gambar 3. Index of Fit TTF RC 

 
Gambar 4. Index of Fit TTF RSTC 

 
Gambar 5. Index of Fit TTF EM 

 

Berdasar pada gambar 2, 3, 4 dan 5 dilakukan analisa dan dapat kesimpulan bahwa: 

1. Index of fit TTF Roll CTC, P-Value = 0,601(data berdistribusi normal) 

H0 : waktu kerusakan Roll CTC berdistribusi normal. 

H1 : waktu kerusakan Roll CTC tidak berdistribusi normal. 

α = 0,05, Dhitung = 0,1385 < D tabel = 0,301, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

2. Index of fit RC, P-Value = 0,010 (data berdistribusi Weibull) 

H0 : waktu kerusakan RC berdistribusi Weibull. 

H1 : waktu kerusakan RC tidak berdistribusi Weibull. 

α = 0,95, Dweibull = 0,1279 < D tabel = 2,94, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi Weibull 

3. Index of fit RSTC, P-Value = 0,307 (data berdistribusi Lognormal) 

H0 : waktu kerusakan RSTC berdistribusi Lognormal. 

H1 : waktu kerusakan RSTC tidak berdistribusi Lognormal. 

α = 0,05, DLognornal = 0,1606 < D tabel = 0,483, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi 

Lognormal 

4. Index of fit EM, P-Value = 0,846 (data berdistribusi Normal) 

H0 : waktu kerusakan EM berdistribusi normal. 
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H1 : waktu kerusakan EM tidak berdistribusi normal. 

α = 0,05, DNormal = 0,1987 < D tabel = 0,563, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi 

Normal 

 

Distribusi data waktu perbaikan (TTR) Time To Repair 

 
Gambar 6. Index of Fit TTR Roll CTC 

 
Gambar 7. Index of Fit TTR RC 

 
Gambar 8. Index of Fit TTR RSTC 

 
Gambar 9. Index of Fit TTR EM 

 

Berdasar pada gambar 6, 7, 8 dan 9 dilakukan analisa dan dapat kesimpulan bahwa: 

a. Index of fit TTR Roll CTC, P-Value = 0,352 (data berdistribusi normal) 

H0 : waktu perbaikan TTR Roll CTC berdistribusi normal. 

H1 : waktu Perbaikan TTR Roll CTC tidak berdistribusi normal. 

α = 0,05; Dhitung = 0,174 < D tabel = 0,29, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

b. Index of fit TTR RC, P-Value = 0,64 (data berdistribusi normal) 

H0 : waktu perbaikan TTR RC berdistribusi normal. 

H1 : waktu Perbaikan TTR RC tidak berdistribusi normal. 

α = 0,05; Dhitung = 0,144 < D tabel = 0,38, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

c. Index of fit TTR RSTC, P-Value = 0,595 (data berdistribusi normal) 

H0 : waktu perbaikan TTR RSTC berdistribusi normal. 

H1 : waktu Perbaikan TTR RSTC tidak berdistribusi normal. 

α = 0,05; Dhitung = 0,177 < D tabel = 0,45, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 

d. Index of fit TTR EM, P-Value = 0,49 (data berdistribusi normal) 

H0 : waktu perbaikan TTR EM berdistribusi normal. 

H1 : waktu Perbaikan TTR EM tidak berdistribusi normal. 

α = 0,05; Dhitung = 0,226 < D tabel = 0,52, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 
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Perhitungan nilai MTTF dan MTTR 

Setelah diketahui masing-masing distribusi data TTF dan TTR, maka sesuai dengan model 

distribusi data histori dapat dilakukan analisa perhitungan MTTF dan MTTR tabel 1 dan tabel 2 

berikut: 

 
Tabel 1. Nilai Mean Time To Failure (MTTF) 

Komponen Distribusi µ α Β MTTF 

(jam) 

Roll CTC Normal 141,89 32,97 0,03 141,89 

RC Weibull 268,33 -21,19 3,79 242,67 

RSTC Lognormal 287,35 5,66 0,47 321,06 

EM Normal 515,20 356,93 0,003 515,20 

 
Tabel 2. Nilai Mean Time To Repair (MTTR) 

Komponen Distribusi µ α Β MTTR 

(jam) 

Roll CTC Normal 1,32 0,19 3,75 3,82 

RC Normal 1,54 0,17 4,66 1,56 

RSTC Normal 1,14 0,28 3,12 3,23 

EM Normal 0,18 0,19 1,20 1,22 

 

Uji Kehandalan (R) 

Uji kehandalan komponen sistem dipergunakan untuk memberikan informasi akan kehandalan 

dari komponen sistem berdasarkan data perawatan. 
 

Tabel 3. Reliabilitas masing-masing komponen 

Komponen Distribusi f(t) F(t) R 

Roll CTC Normal 0,012 0,52 0,48 

RC Weibull 0,005 0,49 0,50 

RSTC Lognormal 1,002 0,59 0,40 

EM Normal 0,001 0,52 0,48 

 

Interval waktu pemeriksaan (t) 

Berdasar pada nilai MTTF dan MTTR, maka interval waktu perawatan dan perbaikan dapat 

dihitung seperti ditunjukkan pada tabel 4. 
 

Tabel 4. Interval waktu perawatan dan perbaikan 

Komponen MTTF 

(jam) 

MTTR 

(jam) 

Perawatan Perbaikan T 

(jam) D(t) A(t) D(t) A(t) 

Roll CTC 141,89 3,82 0,016 0,98 0,011 0,98 58 

RC 242,67 1,56 0,003 0,99 0,007 0,99 118 

RSTC 321,06 3,23 0,006 0,99 0,007 0,99 100 

EM 515,20 1,22 0,001 0,99 0,005 0,99 185 

 

Strategi penjadwalan Perawatan (SP) 

Strategi penjadwalan perawatan difungsikan untuk pengambilan keputusan akan tindakan 

operasional dalam manajemen perawatan sebagai upaya menjaga kehandalan dan ketersediaan 
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sistem dengan pelaksanaan manajemen perawatan lebih efektif dalam menunjang produktivitas 

sebagai tujuan operasional perusahaan. Membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

operasional, maka berdasar nilai MTTF dan MTTR serta interval waktu perawatan perbaikan 

sangat peting diperhatikan untuk menjaga kehandalan dan ketersediaan mesin. 

 

4. Simpulan 

Berdasar pada data hasil dan pembahasan dengan dasar nilai MTTF, MTTR dan Interval 

waktu perawatan perbaikan atau pemeriksaan, maka dapat disimpulkan untuk menjaga 

kehandalan dan ketersediaan mesin harus dilakukan pemeriksaan, perawatan perbaikan pada 

masing-masing komponen kritis melalui penjadwalan pada: komponen Roll CTC (pemeriksaan 

dilakukan setiap 58 jam; rata-rata waktu perawatan 141,89 jam; rata-rata waktu perbaikan 3,82 

jam), komponen RC (pemeriksaan dilakukan setiap 118 jam; rata-rata waktu perawatan 242,67 

jam; rata-rata waktu perbaikan 1,56 jam), komponen RSTC (pemeriksaan dilakukan setiap 100 

jam; rata-rata waktu perawatan 321,06 jam; rata-rata waktu perbaikan 3,23 jam) dan komponen 

EM (pemeriksaan dilakukan setiap 185 jam; rata-rata waktu perawatan 515,20 jam; rata-rata 

waktu perbaikan 1,22 jam). 
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Yessica Nugrahaningrum1), Cucuk Nur Rosyidi2) 
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ABSTRAK 

Produk yang terus diproduksi secara rutin tiap bulan oleh PT. PSI adalah upper bracket 107976700. 

Berdasarkan data pada hasil output produksi produk tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen, sedangkan kapasitasi produksi mesin yang tersedia masih memungkinkan untuk memenuhi 

permintaan terhadap produk tersebut. Untuk itu diperlukan penelursuran lebih dalam mengenai gap yang 

terjadi akibat tidak tercapainya permintaan konsumen. Perhitungan maintainability, reliability dan 

availability adalah untuk memeriksa apakah mesin masih sanggup untuk menghasilkan produk sesuai 

kapasitas dan dapat memenuhi permintaan konsumen. Melalui perhitungan didapatkan bahwa besarnya 

nilai maintainability mesin adalah sebesar 110,96 menit, nilai reliability sebesar 42,53% dan besarnya 

availability mesin adalah 88,41%. Dengan keadaan mesin yang demikian seharusnya masih dapat 

memenuhi permintaan konsumen, namun pada nyatanya produksi aktual yang terjadi di perusahaan tidak 

mampu untuk memnuhi permintaan konsumen. Perusahaan hanya mampu memenuhi 92% dari target 

output, dan terjadi penurunan performansi perusahaan sehingga hanya dapat memenuhi 58% dari output 

yang seharusnya bisa dihasilkan. 

 

Kata kunci: Availability, Maintainability, Metal Stamping, Output Produksi, Reliability 

 

1. Pendahuluan 

Kebutuhan konsumen terhadap printer saat ini  semakin luas mulai dari pelajar, mahasiswa, 

dosen, instasi pemerintah, usaha percetakan maupun warnet, perusahaan kecil maupun 

perusahaan besar sangat membutuhkan printer untuk mencetak dokumen-dokumen atau arsip 

yang mereka perlukan selama proses belajar maupun bekerja. Ditambah lagi dengan semakin 

berkembangnya industri di Indonesia sehingga akan banyak perusahaan yang membutuhkan 

printer dalam jumlah yang banyak. Semakin banyak konsumen yang menggunakan printer, maka 

semakin besar pula jumlah komponen yang harus disiapkan atau dibuat oleh perusahaan. Salah 

satu perusahaan manufaktur yang menjadi supplier komponen printer adalah PT. PSI (Padma 

Soode Indonesia). Produk yang terus diproduksi sampai saat ini antara lain adalah upper bracket. 

Upper bracket nantinya akan dirakit bersama lower bracket, rotor, stator, flange, dan beberapa 

kabel hingga menjadi sebuah motor penggerak mesin printer. Motor penggerak ini terpasang pada 

timming belt yang berfungsi untuk menggerakkan cartridge ke kanan dan ke kiri saat melakukan 

proses printing atau scanning.  

Globalisasi dan peningkatan persaingan pasar dalam berbagai jenis industri semakin 

menyebabkan tiap industri perlu meningkatkan kualitas produk, efektivitas dan efisiensi sistem 

produksi untuk dapat bertahan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam industri 

untung mencapai hal tersebut adalah perawatan mesin (maintenance) (Andrian, dkk. 2013). 

Pengukuran kinerja adalah suatu hal yang fundamental dalam manajemen. Hal ini menjadi 

penting karena dapat mengidentifikasi perbedaan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang 

diinginkan dan memberikan indikasi atas pengurangan perbedaan tersebut. Sebagai hasil dari 

                                                           
 

mailto:yessicaningrum@gmail.com


 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

494 
 

beberapa perhitungan, performance indicator dapat digunakan dalam kegiatan perawatan yang 

dinamakan Maintenance Performance Indicator. Indikator kinerja ini biasanya digunakan untuk 

mengurangi downtime, biaya, dan waste, beroperasi lebih efisien, serta meningkatkan kapasitas 

operasi (Sujatman, dkk. 2016). 

Reliability, Availability, & Maintainability (RAM) Analysis merupakan suatu metode yang 

dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keandalan (reliability), ketersediaan (availability), 

kemampuan perawatan (maintainability) dari suatu komponen atau sistem. RAM Analysis juga 

merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memberikan pedoman dalam optimasi dari 

suatu komponen atau sistem. RAM memiliki indikator kinerja utama, yaitu availability yang 

merupakan bagian dari waktu saat sistem tersebut berfungsi secara penuh (Azmi, dkk. 2017).  

Untuk melakukan pengembangan dan pengukuran suatu equipment, keandalan menjadi 

persyaratan utama. Reliability dan Availability menjadi parameter penting untuk mengukur 

kinerja equipment. Selain itu terdapat parameter Maintainability sebagai pendukung (X. F. Liang, 

2015). 

Masalah utama yang sering dihadapi perusahaan adalah sering terhentinya proses produksi 

yang diakubatkan karena kerusakan dies atau mesin. Selama ini perusahaan hanya melakukan 

perbaikan jika terjadi kerusakan dan tidak melakukan perawatan rutin terhadap dies. Secara lebih 

dalam perusahaan belum melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai faktor yang membuat 

produksi upper bracket 107976700 belum bisa memenuhi permintaan konsumen sedangkan 

kapasitas mesin masih mencukupi. Penelitin ini bertujuan untuk mencari salah satu penyebab 

output produksi produk ini tidak bisa memnuhi permintaan konsumen, yaitu dengan cara 

menghitung apakah kapasitas mesin yang digunakan perusahaan masih mampu untuk memenuhi 

permintaan konsumen atau tidak. 

Dalam kurun waktu Januari – Juli 2017 perusahaan belum melakukan perbaikan menyeluruh 

untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan hanya berupa perbaikan 

bersifat sementara dan pada beberapa bagian saja. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi 

penyebab masalah secara lebih mendalam. 

 

2. Metode 

Konsep dalam penelitian ini diawali dengan melakukan analisis data menggunakan 

Anderson-Darling Test, Kolmogorov Smirnov Test, dan Chi – Squred Test  pada data Maintenance 

Time Existing yang di dalamnya terdapat time to repair, time to failure, dan downtime. Setelah 

didapatkan distribusi yang paling baik untuk mewakili failure, repair, dan downtime dari setiap 

unit, dapat dilakukan plotting data untuk menentukan parameter distribusi terpilih yang dilakukan 

dengan menggunakan software Eastfit 5.5. Hasil yang didapatkan adalah nilai MTTF, MTTR, 

dan MDT yang akan digunakan dalam analisis RAM.  

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari 

laporan harian produksi mesin Chinfong 160T, laporan harian maintenance dies mesin Chinfong 

160T serta data output produksi upper bracket 107976700. Pengolahan data dilakukan dalam lima 

tahap yaitu; merekapitulasi data downtime mesin, melakukan perhitungan maintainability mesin, 

perhitungan reliability mesin, melakukan perhitungan availability mesin dan yang terakhir adalah 

perhitungan kapasitas mesin dan melakukan perbandingan output produksi. 

.  

3. Hasil dan Pembahasan 

Upper bracket adalah salah satu komponen yang dikerjakan oleh satu mesin khusus yaitu 

mesin Chinfong 160T yang berada pada Line 3. Berdasarkan hasil rekapitulasi aktivitas harian 

bagian produksi ditemukan bahwa masalah yang paling sering terjadi adalah dies problem secara 

umum, dan outspec secara lebih khusus.  
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Berdasarkan data downtime mesin Chinfong 160T kemudian dilakukan uji distribusi untuk 

mengetahui pola data pada waktu downtime yang terdapat pada tabel 1. Didapatkan bahwa 

distribusi yang paling cocok untuk data waktu downtime mesin hinfong 160T  adalah lognormal. 

 
Tabel 1. Hasil Uji Distribusi Data Downtime Mesin Chinfong 160T

 
Maka berikutnya dapat dihitung besarnya nilai maintainability dari mesin Chinfong 160T 

yang merupakan mean dari data downtime. Berikut adalah proses perhitungannya: 

                   MTTR = eμ+
σ2

2        (1) 

  MTTR = e4.452+
(0.71725)2

2  

  MTTR = 110,96 

Dalam pengujian reliability data waktu yang digunakan adalah jeda waktu antar kerusakan 

yang terjadi. Waktu dihitung mulai saat mesin berjalan setelah perbaikan sampai mengalami 

kerusakan berikutnya. Berdasarkan data downtime dies kemudian dilakukan penentuan distribusi 

data time to failure mesin Chinfong 160T yang dapat dilihat pada tabel 2, dimana didapatkan 

fungsi distribusi yang paling cocok adalah Weibull. 

 
Tabel 2. Hasil Uji Distribusi Data Breakdown Mesin Chinfong 160T

 
Selanjutnya dapat dihitung mean dari data breakdown, berikut adalah proses 

perhitungannya: 

    mean = θΓ (1 +
1

β
)        

  (2) 
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    mean = 939.15 × Γ (1 +
1

1.5147
) 

    mean = 846.83 menit 

 

Untuk menghitung reliability dapat menggunakan rumus berikut dengan menggantikan 

variabel t dengan nilai mean yang sudah dihitung: 

 

R(t) = e-(
t

θ
)
β

          (3) 

R(t) = e-(
846.83
939.15)

1.5147

 

R(t) = 0,4253 

 R(t) = 42.53 % 

 

Dalam mencari nilai availability dibutuhkan data waktu maintainbility dan data mean time 

to failure. Sementara telah didapatkan nilai MTTF sebesar 1807.8 menit dan MTTR atau 

maintainbility sebesar 110.96 menit, maka dapat dihitung nilai availability  

                    

                                  Availability =
846.83

846.83+110.96
 

                                  Availability = 0.8841 

                                  Availability = 88.41% 

 

Upper Bracket 107976700 merupakan komponen yang selalu diproduksi oleh PT. PSI karena 

selalu ada permintaan setiap bulannya. Selama proses produksi tidak selalu barang yang 

dihasilkan dalam kondisi baik dan lolos pengujian. Pada produksi bulan Juni terdapat barang cacat 

sebanyak 4% dari total produksi sedangkan pada bulan Juli persentase barang cacat meningkat 

menjadi 6% dari total produksi pada bulan tersebut. Pada gambar 1 menunjukkan perbandingan 

antara total permintaan dari konsumen dengan total ouput produksi aktual yang dihasilkan selama 

bulan Juni dan Juli 2017. Dapat terlihat bahwa terjadi selisih antara total permintaan dengan total 

output produksi aktual, jumlah total output produksi dalam 2 bulan tersebut selalu lebih rendah 

dari total permintaan sehingga pesanan konsumen pada bulan tersebut tidak dapat terpenuhi. 

 

 
Gambar 1. Histogram Perbandingan Permintaan dengan Aktual Produksi 

 

Dalam produksi Upper Bracket perusahaan menetapkan target produksi yng didasarkan pada 

kecepatan stroke mesin. Target yang ditetapkan saat ini adalah 15000 piece per shift. Target 

213,000 

270,000 

201,041 180,342 

Juni Juli

Perbandingan Permintaan dengan 
Produksi Aktual

Total Permintaan Total Output
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produksi ini ditetapkan pada saat trial produk terakhir sebelum produksi masal. Namun keadaan 

mesin tidak akan selalu sama seperti pertama kali dibeli atau dijalankan. Pada saat awal produksi 

dies mampu  mencetak 15000 piece per shift namun karena pemakaian dan umur dies maka 

kemampuan atau  kapasitas dies akan menurun. Sehingga dengan menggunakan besarnya nilai 

availability yang merupakan cerminan kinerja dies Upper Bracket saat ini, dapat dihitung 

kapasitas dies dalam mencetak produk. 

 

Target Produksi =  15,000 x 88.41% 

Target Produksi =  13,261.5 = 13,261 piece 

 

Setelah disesuaikan dengan besarnya nilai availability, ternyata output target produksi masih 

dapat memenuhi permintaan konsumen. Pada gambar 2 ditunjukkan bahwa pada bulan Juni dan 

Juli output target produksi jumlahnya melebihi total permintaan, bahkan pada bulan Juni terjadi 

selisih yang cukup besar antara total output target dengan total permintaan. Hal ini berarti 

sebenarnya perusahaan tetap dapat memenuhi permintaan konsumen walau dengan availability 

mesin hanya 88,41%. 

 

 
Gambar 2. Perbandingan Permintaan dengan Output Target Produksi Upper Bracket 

 

 

 Kemudian apabila aktual produksi dibandingkan dengan output target produksi setelah 

dikonversi dengan nilai availability hasilnya aktual produksi tetap dibawah output target. Pada 

gambar 3 memperlihatkan bahwa pada bulan Juni dan Juli 2017 total produksi aktual berada 

dibawah total output target pada masing-masing bulan. Bahkan pada bulan Juni terjadi perbedaan 

yang sangat jauh antara total produksi aktual dengan total output target. Hal ini mengindikasikan 

bahwa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya output target produksi tidak hanya dari aspek 

mesin produksi saja dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk menemukan masalah utama yang 

terjadi. 

 

 

213,000 
270,000 

225,437 

331,525 

Juni Juli

Perbandingan Permintaan dengan 
Output Target Produksi

Total Permintaan Total Output
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Gambar 3. Perbandingan Aktual Produksi dengan Output Target Produksi Upper Bracket 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan Masalah yang sering terjadi pada proses produksi Upper Bracket adalah 

masalah dies berupa burry, outspec, dummy core. Sedangkan masalah pada mesin yang terjadi 

adalah mesin overload dan transfer/shooter sering nabrak. Besasrnya nilai MTTR pada dies 

Upper Bracket setelah perhitungan adalah 110,96 menit, reliability dies Upper Bracket sebesar 

42,53%, dan besarnya nilai availability adalah 88,41%. Terdapat penurunan pada kapasitas 

produksi dies Upper Bracket namun seharusnya masih bisa memenuhi permintaan konsumen. 

Aktual produksi yang dihasilkan masih jauh dari output target produksi, sehingga walaupun sudah 

mempertimbangkan keadaan mesin dan dies saat ini , dengan menggunakan besarnya nilai 

availability aktual produksi masih tidak dapat memenuhi permintaan konsumen maupun target 

produksi yang ditetapkan perusahaaan.  
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ABSTRAK 

PT. PTI adalah produsen sarung terbesar di Indonesia. Demi menjaga kepuasan pelanggan, kualitas sarung 

selalu diutamakan dengan melakukan proses quality control. Penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan 

hasil produksi sekaligus penanganan utama mengurangi kecacatan produk tenun sarung menggunakan 

metode Statistical Quality Control (SQC) berupa grafik kendali atribut u dan diagram pareto. Grafik kendali 

atribut u digunakan apabila yang dihitung merupakan produk cacat dan jumlah sampel perharinya tidak 

konstan, pembuatan grafik kendali u ada tiga cara yakni pendekatan n~ni, pendekatan n~n̅, dan standarisasi. 

Diagram pareto digunakan untuk penanganan utama pada variabel penyebab kecacatan. Hasil penelitian ini 

menunjukan kecacatan produk tenun sarung masih terkendali pada grafik kendali u pendekatan n~ni, namun 

tidak dapat dikendalikan pada grafik kendali u pendekatan n~nbar dan pendekatan standarisasi. Diagram 

pareto menunjukkan ada 8 variabel kecacatan utama dengan total 1830 produk cacat. 

 

Kata kunci: Diagram Pareto, Grafik Kendali Atribut u, Pengendalian Kualitas, Produk Cacat, Statistical 

Quality Control 

 

1. Pendahuluan 

Memasuki era globalisasi dan persaingan bebas banyak bermunculan industri-industri baru, 

begitu juga industri manufaktur yang semakin banyak mendirikan pabrik atau tempat produksi 

baru di wilayah Indonesia. Industri yang sudah ada juga selalu berkembang agar selalu mendapat 

tempat dihati konsumen, hal ini memicu persaingan yang semakin ketat dalam dunia industri. 

Perusahaan industri manufaktur selalu dituntut agar memberikan produk yang berkualitas kepada 

konsumen, agar terciptanya kepuasan konsumen. Meningkatkan kualitas adalah faktor kunci 

menuju kesuksesan bisnis, pertumbuhan, dan meningkatkan daya saing (Montgomery, 2013). 

Kepuasan konsumen akan membantu menaikkan nama perusahaan dan tentunya penjualan 

produk akan semakin meningkat seiring dengan tingginya kepercayaan dari konsumen terhadap 

produk yang dikonsumsi. 

PT. PTI adalah salah satu industri manufaktur dalam memproduksi sarung. Sarung yang 

memiliki fungsi utama sebagai alat sholat bagi kaum laki-laki ini sangat terkenal di Indonesia, 

tidak hanya untuk sholat, sarung juga banyak digunakan dalam keseharian masyarakat Indonesia 

terutama didaerah pegunungan sebagai pakaian penahan udara dingin. PT. PTI merupakan salah 

satu produsen sarung terbesar di Indonesia yang sudah memiliki standar kualitas ISO 9001 untuk 

produk sarungnya. 

Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan 

untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses 

menggunakan metode-metode statistik (Ariani, 2005). Beberapa metode pengendalian kualitas 

yang familiar adalah grafik kendali dan diagram pareto. Secara garis besar grafik kendali terbagi 

menjadi dua macam yakni grafik kendali untuk data variabel dan grafik kendali untuk data atribut. 

Menurut Besterfield (1998), atribut digunakan apabila ada pengukuran yang tidak memungkinkan 

karena waktu, biaya, atau kebutuhan. Grafik kendali u merupakan salah satu jenis dari kelompok 

atribut. Grafik kendali u digunakan untuk bagian ketidaksesuaian setiap unit dan dapat digunakan 

pada situasi dimana ukuran sampel bervariasi (Ariani, 2015). 

mailto:15611125@students.uii.ac.id
mailto:kariyam@uii.ac.id
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Diagram pareto menunjang pada aturan 80/20, yang menyatakan bahwa 80% masalah dibuat 

oleh 20% penyebabnya (Mitra, 1993). Diagram pareto sangat membantu dalam menganalisis 

secara cepat penyebab kesalahan yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. 

Demi menjaga kepuasan konsumen, kualitas produk sarung di PT. PTI diinspeksi sebanyak 

dua kali, yakni pada proses setelah tenun sarung dan pada proses finishing. Inspeksi produk 

dilaksanakan setiap hari oleh departemen Quality Control dengan menggunakan check sheet yang 

terdiri dari 27 variabel jenis kecacatan produk dan jumlah inspeksi sarung yang setiap harinya 

berbeda. 

Hasil inspeksi tenun sarung di PT. PTI selama ini belum menggunakan SQC, hal ini 

mengakibatkan kecacatan produk dari hari ke hari jumlahnya kemungkinan akan bervariasi tinggi 

dan sulit terkontrol. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrol kualitas 

tenun sarung di PT. PTI menggunakan grafik kendali serta untuk mengetahui penyebab kecacatan 

utama yang perlu diselesaikan terlebih dahulu menggunakan diagram pareto. 

 

2. Metode 

Berdasarkan kondisi di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain: (1) untuk 

mengetahui kualitas produk sarung di PT. PTI dapat dikatakan terkendali secara statistik; 

(2) untuk mengetahui berapakah kapabilitas produk sarung cacat di PT. PTI; (3) untuk 

mengetahui penyebab utama banyaknya produk sarung cacat di PT. PTI. 

Penelitian ini dilakukan di PT. PTI, data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data 

sekunder tentang laporan produksi inspecting quality control tenun sarung pada bulan Desember 

tahun 2017. Data inspeksi terdiri dari 27 variabel cacat, tanggal inspeksi, dan jumlah tenun 

inspeksi dalam satu hari (data selengkapnya ada di lampiran). 

 Analisis yang digunakan peneliti adalah SQC dengan menggunakan grafik kendali atribut 

u dengan pendekatan n~ni, n~n̅, dan standarisasi. Kemudian analisis kerandoman berdasarkan 

aturan Western Electric lalu menghitung kapabilitas jika data dianggap terkendali. Kemudian 

yang terakhir adalah analisis menggunakan diagram pareto yang bertujuan untuk melihat 

kecacatan terbesar serta penanganan utama yang harus dilakukan. 

Adapun langkah – langkah yang diambil dalam pemecahan masalah ini adalah: 

1. Menentukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan PT. PTI, dalam hal ini masalah yang 

dihadapi adalah tidak ada prioritas penanganan sesuai penyebab kecacatan terbanyak 

di hari sebelumnya. Dalam hal ini kecacatan yang dimaksud adalah kecacatan dari 

produk sarung. 

2. Studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka yang dilakukan adalah mencari informasi 

mengenai topik yang berkaitan, jurnal ilimiah dan literatur lain yang memiliki kaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. Studi lapangan yang dilakukan adalah dengan cara observasi 

objek dan wawancara dengan narasumber PT. PTI. Obeservasi objek dilakukan sebagai 

langkah pertama dalam penelitian. Tahap ini merupakan tahap observasi mengenai objek 

penelitian. 

3. Pengumpulan Data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa data yang digunakan 

merupakan data sekunder yang didapatkan dari PT. PTI. 

4. Pengolahan Data. SQC merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang 

digunakan adalah data variabel berdasarkan karakteristik yang diukur secara sebenarnya, 

data variabel yang diperoleh dari perusahaan diolah dengan cara: 

a. Menyajikan data dengan menggunakan check sheet. Data yang diperoleh dari perusahaan 

berupa data kecacatan produk yang disajikan secara rapi dalam bentuk check sheet. 

Tujuannya untuk memudahkan dalam proses menginspeksi tenun sarung. Data berupa 

check sheet kemudian dirangkum menjadi data inspeksi perbulan. 
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b. Membuat peta kendali u, adapun langkah nya adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai u (Pendekatan n~ni, pendekatan n~n̅) atau Z (Pendekatan 

standarisasi). 

2. Menentukan nilai Upper Center Line (UCL), Center Line (CL), dan Lower Center 

Line (LCL). 

3. Membuat grafik kendali u dari nilai tersebut. 

c. Melakukan uji kerandoman data. Uji kerandoman data pada grafik kendali yang memiliki 

3 batas sigma dapat menggunakan aturan Western Electric. Menurut Montgomery (2013), 

Western Electric membuat seperangkat aturan untuk mendeteksi pola ketidakrandoman 

pada grafik kendali, pola dianggap tidak random apabila memenuhi salah satu syarat dari: 

1. Satu titik berada diluar batas kendali 3 sigma. 

2. Dua dari tiga titik yang berurutan berada diluar batas kendali dua sigma (pada satu 

sisi center line) 

3. Empat dari lima titik berurutan berada diluar jarak 1 sigma (pada satu sisi center line) 

4. Delapan titik yang berurutan berada pada satu sisi dari center line. 

d. Menghitung nilai kapabilitas (jika grafik kendali atribut dianggap terkendali). 

e. Menentukan prioritas perbaikan utama (SQC yang digunakan adalah diagram pareto). 

f. Membuat saran perbaikan kualitas untuk mengurangi cacat produksi. 

g. Analisa dan pembahasan hasil. Bagian yang membahas tentang hasil–hasil penelitian dan 

hasil pengolahan data yang diperoleh. 

h. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Data penelitian yang telah didapatkan untuk kemudian dianalisis melalui grafik kendali u 

dan diagram pareto menggunakan bantuan software Microsoft Excel. 

 

Grafik kendali 

Grafik kendali u digunakan karena jumlah inspeksi perhari tidak konstan, selain itu grafik 

kendali u digunakan karena yang diketahui dari data inspeksi tenun sarung adalah banyaknya 

produk cacat. Penggunaan grafik kendali pendekatan n~ni menyebabkan batas kendali tiap 

pengamatan besarnya tidak konstan. Keunggulan pendekatan n~ni adalah akan terlihat proporsi 

produk cacat disetiap pengamatan tiap harinya. Perhitungan grafik kendali u pendekatan n~ni 

sebagai berikut: 

u = 
jumlah cacat

ukuran sampel
 (1) 

UCL =  u̅ + L√
u̅

ni
 (2) 

CL = u̅ (3) 

LCL =  u̅-L√
u̅

ni
 (4) 

Keterangan: 

u = Nilai ketidaksesuaian per unit 

UCL = Upper Control Limit/batas kendali atas 

CL = Centre Limit/batas tengah 

LCL = Lower Control Limit/batas kendali bawah 

L = Nilai batas kendali (1,2,3) 
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u̅ = Nilai rata-rata ketidaksesuaian 

ni = Nilai sampel ke i 

 

Rumus (1) dimasukkan nilai cacat pada hari tertentu dibagi dengan jumlah sampel pada hari 

yang sama, hal ini dilakukan sampai semua nilai diketahui. Setelah mendapatkan semua nilai u, 

kemudian dirata-rata menjadi u̅ dengan nilai 0,107. Rumus (2) dimasukkan nilai u̅, nilai ni yang 

mengikuti jumlah sampel perhari, dan nilai L yang disesuaikan dengan nilai batas kendali (1 untuk 

UCL 1, 2 untuk UCL 2, dan 3 untuk UCL 3). Rumus (3) untuk CL dimasukkan nilai u̅. Rumus 

(4) untuk LCL hampir sama dengan rumus (2), hanya berbeda pada tanda aritmatika. Setelah 

semua dihitung, grafik kendali u pendekatan n~ni dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Kendali u Pendekatan n~ni 

 

 Nilai u (Nilai grade B+BS) pada gambar 1 menunjukan nilai tertinggi pada pengamatan 

ke 7 namun masih dapat terkendali. Nilai u pada tanggal 7 sebesar 0,145 dan nilai UCL 3 pada 

pengamatan ke 7 sebesar 0,14504. Nilai u terendah terjadi pada pengamatan ke 2 dengan nilai 

0,074. 

 Berdasarkan aturan Western Electric, data pada gambar 1 dianggap random atau acak 

karena tidak ada satupun yang memenuhi syarat ketidakrandoman menurut Western Electric. Data 

yang terkendali dan random dapat dihitung nilai kapabilitasnya atau dalam grafik kendali u, 

dihitung menggunakan Defect Per Sample (DPS) dan Defect Per Unit (DPU) sebesar: 

 

DPS =
Total kerusakan

jumlah sampel
 (5) 

DPS =
2335

31
  

DPS = 75,32 ≈ 75 kecacatan  

DPU =
Total kerusakan

jemlah sampel x jumlah unit sampel
 (6) 

DPU =
2335

31 x 4
  

DPU = 2,79 ≈ 3 kecacatan  
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Nilai 75 kecacatan pada DPS menunjukkan bahwa rata-rata satu hari/satu sampel inspeksi 

akan menghasilkan kecacatan sebesar 75 buah tenun sarung. Nilai DPU sebesar 3 menunjukkan 

setiap penyebab kecacatan per harinya akan menyumbang cacat produk sebesar 3 buah tenun 

sarung. 

Grafik kendali kedua menggunakan pendekatan n~n̅. Keunggulan pendekatan n~n̅ adalah 

semua n disetiap pengamatan akan dianggap sama, sehingga UCL dan LCL akan terlihat lebih 

rapih dan mudah dianalisis. Perhitungan grafik kendali u pendekatan n~n̅ sebagai berikut: 

u =  
jumlah cacat

ukuran sampel
 (7) 

UCL =  u̅ + L√
u̅

n̅
 (8) 

CL =  u̅ (9) 

LCL =  u̅-L√
u̅

n̅
 (10) 

Keterangan: 

u = Nilai ketidaksesuaian per unit 

UCL = Upper Control Limit/batas kendali atas 

CL = Centre Limit/batas tengah 

LCL = Lower Control Limit/batas kendali bawah 

L = Nilai batas kendali (1,2,3) 

u̅ = Nilai rata-rata ketidaksesuaian 

n̅ = Nilai rata-rata sampel keseluruhan 

 

Rumus (7) dimasukkan nilai cacat pada hari tertentu dibagi dengan jumlah sampel pada hari 

yang sama, hal ini dilakukan sampai semua nilai diketahui. Setelah mendapatkan semua nilai u, 

kemudian dirata-rata menjadi u̅ dengan nilai 0,107. Rumus (8) dimasukkan nilai u̅, nilai n̅ didapat 

dari merata-rata semua sampel, dan nilai L yang disesuaikan dengan nilai batas kendali (1 untuk 

UCL 1, 2 untuk UCL 2, dan 3 untuk UCL 3). Rumus (9) untuk CL dimasukkan nilai u̅. Rumus 

(10) untuk LCL hampir sama dengan rumus (8), hanya berbeda pada tanda aritmatika. Setelah 

semua dihitung, grafik kendali u pendekatan n~ni dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik Kendali u Pendekatan n~nbar 

 

Nilai inspeksi pengamatan ke 7 pada gambar 2 memiliki nilai 0,145 yang keluar dari batas 

grafik kendali, sedangkan UCL 3 bernilai 0,14313. Karena salah satu nilai keluar dari batas 

kendali 3 sigma, maka data pada gambar 2 dianggap tidak random menurut aturan Western 

Electric. Nilai CL gambar 2 sebesar 0,107, UCL 1 sebesar 0,11897, UCL 2 bernilai 0,13105, UCL 

3 bernilai 0,14313, LCL 1 bernilai 0,09481, LCL 2 bernilai 0,08273, dan LCL 3 nilainya 0,07065. 

Nilai pengamatan dari hari kehari terlihat tidak terlalu stabil, dilihat dari nilai yang secara 

bergantian dibawah dan diatas center limit. Karena data tidak terkendali, maka data pada gambar 

2 tidak dapat dihitung kapabilitasnya. 

Keluarnya nilai u pada pengamatan ke 7 menunjukkan bahwa proses produksi tidak dapat 

dikendalikan, perlu melihat data pada pengamatan ke 7, agar diketahui penyebab pasti banyaknya 

produk cacat. 

Grafik kendali ketiga menggunakan standarisasi dengan nilai UCL sudah ditentukan sebesar 

3, nilai CL sebesar 0, dan nilai LCL sebesar -3. Penggunaan standarisasi membuat nilai 

pengamatan dari u dirubah menjadi nilai Z. 

Zi =
ui-u̅

√
u̅
ni

 
(11) 

Keterangan: 

Zi = Nilai standarisasi ketidaksesuaian 

ui = Nilai ketidaksesuaian per unit 

u̅ = Nilai rata-rata ketidaksesuaian 

ni = Nilai sampel ke i 

 

Nilai ui menggunakan nilai u perhari dan u̅ merupakan rata-rata nilai u keseluruhan. Setelah 

semua nilai Z didapat, grafik kendali u standarisasi dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Kendali u Standarisasi 

 

Gambar 3 menunjukkan nilai Z dari kecacatan produk tenun sarung. Pengamatan ke 7 terjadi 

kecacatan yang cukup besar hingga menyebabkan nilai Z keluar dari batas kendali senilai 3,015. 

Keluarnya satu titik diluar batas kendali menyebabkan data ini tidak random menurut aturan 

Western Electric dan tidak dapat dihitung nilai kapabilitasnya. 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

505 
 

Keluarnya nilai Z pada pengamatan ke 7 menunjukkan bahwa proses produksi tidak dapat 

dikendalikan, perlu melihat data pada pengamatan ke 7, agar diketahui penyebab pasti banyaknya 

produk cacat. 

 

Pareto 

Diagram pareto digunakan untuk melihat variabel kecacatan mana yang paling besar, serta 

penanganan pada kecacatan yang perlu diutamakan. 

 
Gambar 4. Diagram Pareto 

Hukum Pareto menjelaskan tentang bagaimana cara pengurangan 80% masalah dengan 

melihat 20% penyebabnya. Dari gambar 4, 80% penyebab kecacatan disebabkan oleh 8 masalah 

utama, yakni float lusi, cacat tuck-in, warna pakan, float pakan, bar tipis, cacat kuku, lusi kendor, 

dan lusi putus. Agar cacat produk tenun sarung dapat berkurang secara signifikan maka kedelapan 

jenis cacat ini yang perlu difokuskan diperbaiki terlebih dahulu. 

 Penyebab cacat terbesar disebabkan oleh float lusi sebanyak 399 buah tenun sarung. Total 

sarung cacat yang disebabkan oleh 8 kecacatan utama sebanyak 1830 sarung cacat. 

 

4. Simpulan 

 Hasil produksi tenun sarung di PT. PTI dapat dikendalikan berdasarkan grafik kendali atribut 

u pendekatan n~ni, dengan nilai kapabilitas DPU sebesar 2,79 kecacatan dan nilai DPS sebesar 

75,32 kecacatan. Namun data inspeksi tenun sarung tidak dapat dikendalikan ketika 

menggunakan grafik kendali atribut u pendekatan n~n̅ dan standarisasi. Diagram pareto 

menunjukkan ada 8 penyebab utama banyaknya kecacatan produk. 8 penyebab itu diantaranya 

float lusi, cacat tuck-in, warna pakan, float pakan, bar tipis, cacat kuku, lusi kendor, dan lusi putus. 

8 masalah utama ini yang perlu ditangani terlebih dahulu agar bisa mengurangi banyaknya 

kecacatan produk. 
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ABSTRAK 

Joint Operating Body Pertamina Hulu Energy - Jadestone Energy (Ogan Komering) Litmited. (JOB PJE) 

merupakan sebuah perusahaan pengelola minyak dan gas. Perusahaan ini bekerjasama dengan supplier 

untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Banyaknya supplier ini membuat pengadaan barang dan jasa 

untuk lebih selektif dalam melakukan pemilihan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan perusahaan, yaitu 

mempertimbangkan aspek harga, kualitas, kesesuaian dokumen persyaratan, dan waktu pengiriman. 

Pemilihan supplier termasuk kedalam Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM). MCDM adalah 

sebuah metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif 

berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Salah satu metode yang digunakan dalam memilih alternatif adalah 
metode Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS). Tujuan metode ini adalah 

melakukan pemilihan supplier untuk produk Lamp Portable Explosion Proof di JOB PJE menggunakan 

metode TOPSIS. Dalam makalah ini dibandingkan normalisasi distributif dan normalisasi ideal. Hasil 

penelitian menunjukan dengan dianalisa pendekatan tersebut PT Paramanusa menjadi supplier yang 

terpilih.  

 
Kata kunci: Kriteria, Pemilihan Supplier, Pengadaan barang dan jasa, TOPSIS 

 
1. Pendahuluan 

Menurut Christopher dan Schooner (2007) pengadaan atau procurement adalah kegiatan 

untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan penggunanya. Joint Operating Body Pertamina Hulu Energy - Jadestone 

Energy (Ogan Komering) Limited. (JOB PJE) merupakan sebuah perusahaan pengelola minyak 

dan gas. Sebagai perusahaan yang memproduksi minyak dan gas dibutuhkan suatu alat 

penerangan dalam memproduksi minyak dan gas tersebut salah satunya adalah produk Lamp 

Portable Explosion.  

Perbedaan produk Lamp Portable Explosion Proof dengan penerangan pada umumnya yaitu 

lampu ini dilengkapi dengan kemampuan atau kekuatan untuk tahan terhadap ledakan. Selain itu 

juga, lampu ini dapat ditempatkan pada area yang berbahaya dan mudah meledak atau disebut 

dengan hazardous area. Perusahaan tidak dapat memproduksi barang yang dibutuhkan, sehingga 

untuk mendapatkan produk Lamp Portable Explosion Proof perusahaan harus mencari supplier 

yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Dikarenakan banyaknya supplier yang dapat 

menyediakan barang tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mempercepat dan mempermudah 

dalam pengambilan keputusan yaitu Multi criteria decision making (MCDM). MCDM adalah 

sebuah metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam 

memilih alternatif yaitu metode Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution 

(TOPSIS). Metode TOPSIS memperhatikan baik jarak ke solusi ideal positif maupun jarak ke 

solusi ideal negatif dengan mengambil hubungan kedekatan menuju solusi ideal. Dengan 

menggunakan perbandingan pada keduanya, urutan pilihan dapat ditentukan. Menurut Hwang 

mailto:sarahputria08@gmail.com
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dan Yoon (2009) metode TOPSIS banyak digunakan pada beberapa model dikarenakan metode 

ini memiliki beberapa keunggulan yaitu konsepnya sederhana dan mudah dipahami, 

komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-

alternatif keputusan dalam bentuk fungsi yang sederhana. 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan pemilihan supplier dengan menggunakan 

metode TOPSIS. Shahroudi dan Tonekaboni (2012) menggunakan metode TOPSIS untuk 

mengambil keputusan terkait pemilihan supplier di rantai pasok sebuah perusahaan mobil di Iran. 

Yonata, dkk. (2015) menggunakan metode TOPSIS untuk mengambil keputusan terkait 

pemilihan supplier bahan baku di PT.XYZ. Penelitian tersebut menggunakan metode TOPSIS 

untuk memilih supplier bahan baku plastik sehingga membantu manager pembelian dalam 

menentukan supplier bahan baku plastik yang sesuai dengan kebutuhan. Hamberto dkk. (2013) 

menggunakan metode TOPSIS untuk mengambil keputusan terkait pemilihan supplier material 

di PT.XYZ. Perusahaan tersebut memiliki banyak supplier untuk peralatan dan material seperti 

kawat las, oksigen, cat, masker, thiner, selang, kaca, oli, material proyek, dan sebagainya. 

Banyaknya supplier ini membuat tim pengadaan supplier harus lebih selektif dalam melakukan 

pemilihan. Murnawan dan Siddiq (2012) menggunakan metode TOPSIS dalam sebuah sistem 

pendukung keputusan. Penelitian tersebut mengembangkan sistem pendukung keputusan 

pemilihan telepon seluler menggunakan metode TOPSIS untuk membantu para pengguna untuk 

memilih telepon seluler sesuai dengan yang diinginkan. Murali dkk. (2014) menggunakan metode 

TOPSIS untuk mengambil keputusan terkait pemilihan supplier di Industri Lanco Srikalahasthi.  

JOB PJE memiliki departemen yang bertugas mengelola inventarisasi aset dan persediaan, 

pemantauan tingkat kritis saham, sumber untuk pemasok dan mengirimkan faktur. Salah satu 

bagian dari departemen yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Supply Chain Management 

(SCM) Department. Saat melakukan sharing dan diskusi dengan departemen tersebut, disebutkan 

bahwa untuk melakukan pemilihan supplier belum menggunakan metode-metode tertentu hanya 

berdasarkan kriteria-kriteria khusus yang dibuat oleh perusahaan. Tujuan Penelitian dari makalah 

ini adalah membahas aplikasi TOPSIS dalam pemilihan supplier untuk produk Lamp Portable 

Explosion Proof di JOB PJE. 

 

2. Metode 

Pada tahap awal, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan studi literatur untuk 

mencari informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Informasi yang didapatkan nantinya digunakan sebagai landasan untuk memecah masalah yang 

ada dan berupa penjelasan tentang profil perusahaan dan proses bisnis yang dilakukan oleh JOB 

PJE. Studi literatur ini antara lain bersumber dari Supply Chain Management Department, 

internet, makalah, buku, maupun data milik perusahaan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan untuk menunjang dalam 

menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan latar belakang yang melandasi penelitian serta 

menentukan masalah apa saja yang akan dikaji dalam penelitian ini. Menentukan tujuan apa saja 

yang ingin dicapai dan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari di JOB PJE. Langkah 

berikutnya adalah penentuan batasan-batasan masalah agar pembahasan dapat dilakukan secara 

lebih fokus. 

Tahap pengumpulan dilakukan dengan pengumpulan data antara lain dengan metode 

wawacara. Data yang dikumpulkan meliputi: aliran proses bisnis dari Supply Chain Management 

Department, data Request for Quotation (RFQ), data Bid Tabulation, kriteria pemilihan supplier, 

dan hasil kuesioner. Sedangkan, Proses wawancara dilakukan secara langsung kepada Supply 

Chain Superintendent dan staff yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pada tahap 
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pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan rekapitulasi dari data yang telah dikumpulkan 

sebelumnya selama bulan Januari-Februari 2018 yang dilanjutkan dengan langkah-langkah 

penyelesaian sesuai dengan metode TOPSIS yaitu menyebarkan kuesioner, melakukan tabulasi 

data, menentukan bobot kriteria, melakukan normalisasi data, menentukan nilai ideal dan solusi 

ideal-negatif, meghitung nilai relatif terdekat dengan solusi ideal, dan menentukan urutan 

preferensi.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Langkah pertama dalam metode TOPSIS adalah menentukan kriteria yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penentuan pengambilan keputusan dan memberikan bobot penilaian untuk setiap 

kriteria. Data yang diperoleh didapatkan dari hasil wawancara sebagai input kriteria pada Tabel. 

1. Pada penelitian ini, terdapat tiga supplier yang akan di seleksi sebagai pemenang dalam 

pengadaan barang dan jasa pada JOB PJE yaitu PT. Ragil (A1); PT. Brico (A2); PT. Paramanusa 

(A3). 

 Menurut Ishizaka dan Nemery (2013) langkah-langkah perhitungan TOPSIS sebagai 

berikut: 

1. Melakukan Normalisasi 

a) Melakukan normalisasi data distributif. 

n
ij= 

aij

√∑aij
2
 
        (1) 

Normalisasi distributif yaitu matriks keputusan (aij) dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah setiap 

elemen (a) kuadrat dalam kolom. 

b)  Melakukan normalisasi data ideal 

rai =
xai

ua
+         (2) 

rai =
xai

ua
-          (3) 

Normalisasi ideal (rai) membagi setiap matriks (xai) dengan nilai tertinggi dalam setiap kolom Ua
+, 

jika kriteria yang harus dimaksimalkan. Jika kriteria telah diminimalkan, setiap xai dibagi dengan 

nilai terendah pada setiap kolom ua
- 

2. Menghitung normalisasi bobot matriks keputusan dengan menggunakan persamaan 

(4). 

V =  Wi x rai        (4) 

3. Menentukan nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan menggunakan 

persamaan (5) dan (6). 

A+ = {vi
+, … , vm

+ }   (5) 

A- = {vi
-,… , vm

- }   (6) 

Dimana vi
+ = maxa (vai) jika kriteria i dimaksimalkan dan vi

- = mina (vai) jika kriteria i 

diminimalkan 

4. Menghitung jarak masing-masing alternatif dari solusi ideal dengan menggunakan 

persamaan (7) dan (8). 

da
+ = √∑ (vi

*-vai)2i , a =  1, … ,m     (7) 

da
- = √∑ (vi

--vai)2i , a =  1, … ,m      (8) 

5. Menghitung nilai relatif terdekat dengan solusi ideal. 

C. Li = 
di
-

di
-+ di

+  I = 1,2,… ,m    (9) 

6. Menentukan urutan preferensi. 
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Berdasarkan hasil kuesioner dalam menentukan penilaian terhadap kriteria  kualitatif yang 

mempengaruhi pemilihan supplier untuk Lamp portable explosion proof, digunakan skala 

penilaian seperti penelitian (Shahroudi dan Tonekaboni., 2012). Skala penilaian 5 (sufficient), 6 

(very sufficient), 7 (Good), 8 (Very Good), dan 9 (Extremely good). Hasil kuesioner dapat dilihat 

pada Tabel 1.  

 
 Tabel 1. Kriteria dan kinerja supplier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier di JOB PJE sebagai berikut: 

1. Evaluasi Harga  

Data ini adalah data penawaran yang diajukan oleh setiap supplier yang mengikuti pengaadan 

barang dan jasa untuk Lamp portable explosion proof.  

2. Evaluasi Teknis  

Data ini menunjukan semakin tinggi bobot pada setiap kriteria maka kualitas barang yang akan 

diterima semakin baik dan semakin rendah  

3. Delivery Time 

Data ini merupakan data pengiriman barang yang diajukan pada masing-masing supplier. 

4. Evaluasi Administrasi. 

Data ini merupakan syarat administrasi yang dapat dijadikan indikator eksistensi peserta yang 

mengikuti pengadaan barang dan jasa. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan metode TOPSIS dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Tabel 2. Menunjukkan hasil normalisasi dengan menggunakan metode distributif dan 

ideal. 
Tabel 2. Normalisasi Distributif dan Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menghitung normalisasi bobot matriks keputusan dengan mengalikan bobot setiap 

kriteria dengan hasil normalisasi dengan metode distributif dan ideal. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Normalisasi Bobot Matriks Keputusan 

Criteria/ 

Alternative 

Evaluasi Harga 

(dalam jutaan 

rupiah) (C1) 

Evaluasi 

Teknis 

(C2) 

Delivery 

Time 

(C3) 

Evaluasi 

administrasi 

(C4) 

Bobot 0.24 0.29 0.18 0.29 

PT. Ragil 

(A1) 
80000 9 5 9 

PT. Brico 

(A2) 
255600 7 10 9 

PT. 

Paramanusa 

(A3) 

465500 5 10 9 

Alternative 
Normalisasi Distributif Normalisasi Ideal 

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

PT. Ragil (A1) 0.15 0.72 0.33 0.58 1.00 1.00 1.00 1.00 

PT. Brico (A2) 0.48 0.56 0.67 0.58 3.20 0.78 2.00 1.00 

PT. Paramanusa (A3) 0.87 0.40 0.67 0.58 5.82 0.56 2.00 1.00 

Alternative Normalisasi Distributif Normalisasi Ideal 

PT. Ragil (A1) 0.04 0.21 0.06 0.17 0.24 0.29 0.18 0.29 
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3. Menentukan nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif menggunakan normalisasi 

distributif dan ideal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 4.   

A+ = [maxvai, maxvai, maxvai, maxvai] = [0.20, 0.21, 0.11, 0.17] 

A- = [minvai, minvai, minvai,minvai] = [0.03, 0.12, 0.06, 0.17] 

A+ = [maxvai, maxvai, maxvai, maxvai] = [1.34, 0.29, 0.34, 0.29] 

A- = [minvai, minvai, minvai,minvai] = [0.23, 0.16, 0.17, 0.29] 

 
Tabel 4. Ideal Positif dan Ideal Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menghitung jarak masing-masing alternatif dari solusi ideal menggunakan normalisasi 

distributif dan ideal dapat dilihat pada Tabel 5.  

d1
+ = √((0.20-0.04)2 + (0.21-0.21)2 + (0.12- 0.06)2 + (0.17-0.17)2) 

d1
+ = 0.18 

d1
+ = √((1.37-0.24)2 + (0.29 - 0.29)2 + (0.35- 0.18)2 + (0.29-0.29)2) 

d1
+ = 1.15 

 
Tabel 5. Jarak Masing-masing Alternatif Menggunakan Normalisasi Distributif dan Ideal 

 

 

 

 

 

 

5. Menghitung nilai relatif terdekat dengan solusi ideal menggunakan normalisasi 

distributif dan ideal. Setelah itu, menentukan urutan preferensi menggunakan 

normalisasi distributif dan ideal. Urutan preferensi menggunakan normalisasi distributif 

PT. Ragil dengan indeks TOPSIS sebesar 0.35 menempati posisi ketiga, PT. Brico 

dengan indeks TOPSIS sebesar 0.51 menempati posisi kedua, PT. Paramanusa dengan 

indeks TOPSIS sebesar 0.65 menempati posisi pertama. Urutan preferensi menggunakan 

normalisasi ideal PT. Ragil dengan indeks TOPSIS sebesar 0.10 menempati posisi 

ketiga, PT. Brico dengan indeks TOPSIS sebesar 0.47 menempati posisi kedua, PT. 

Paramanusa dengan indeks TOPSIS sebesar 0.90 menempati posisi pertama. Hasil 

urutan preferensi dapat dilihat pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Urutan Preferensi Dengan Menggunakan Normalisasi Distributif dan Ideal 

PT. Brico (A2) 0.11 0.17 0.12 0.17 0.75 0.23 0.35 0.29 

PT. Paramanusa (A3) 0.20 0.12 0.12 0.17 1.37 0.16 0.35 0.29 

Normalisasi Distributif Normalisasi Ideal 

A+ A- A+ A- 

0.20 0.04 1.37 0.24 

0.21 0.12 0.29 0.16 

0.12 0.06 0.35 0.18 

0.17 0.17 0.29 0.29 

Alternative 
Normalisasi Distributif Normalisasi Ideal 

di+ di- di+ di- 

PT. Ragil (A1) 0.18 0.09 1.15 0.13 

PT. Brico (A2) 0.10 0.11 0.62 0.55 

PT. Paramanusa (A3) 0.09 0.18 0.13 1.15 

Alternative 
Normalisasi Distributif Normalisasi Ideal 

Rank 
c.li c.li 

PT. Paramanusa (A3) 0.65 0.90 1 

PT. Brico (A2) 0.51 0.47 2 
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4. Simpulan 

Berdasarkan kriteria-kriteria dalam pemilihan supplier tersebut, supplier PT. Paramanusa 

menjadi supplier terpilih untuk Lamp portable explosion proof dengan indeks TOPSIS sebesar 

0.65 menggunakan normalisasi distriibutif. Hasil perhitungan menggunakan normalisai ideal PT. 

Paramanusa menjadi supplier terpilih untuk Lamp portable explosion proof dengan indeks 

TOPSIS sebesar 0.90. Dapat disimpulkan, hasil perhitungan menggunakan normalisasi distributif 

dan normalisasi ideal memilih PT. Paramanusa sebagai supplier terpilih. 
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ABSTRAK 

IKM Sedyo Lestari memiliki dua produk dengan aliran proses produksi yang berbeda dan kurang efisien 

dimana antara produksi benih dan baglog dikerjakan pada tempat yang memiliki alur produksi sendiri. Dari 

latarbelakang ini perlu adanya sebuah penelitian dengan metode usulan perbaikan sistem menggunakan 

Nawaz Enscore Ham dan Shortes Procesing Time yang bertujuan untuk meminimumkan makespan. Hasil 

dari penelitian ini pada tahap proses pengerjaan benih, metode NEH yaitu sebesar 3124 menit dan 2367 

menit sedangkan metode SPT sebesar 1857 menit dan 1448 menit. Metode SPT dan FCFS yaitu sebesar 

1732 menit dan 1170 menit. Pada tahap proses pengerjaan benih dan baglog, Metode FCFS menghasilkan 

makespan sebesar 4362 menit dan 2436 menit, metode NEH menghasilkan makespan sebesar 4204 menit 

dan 2138 menit, dan metode SPT sebesar 4501 menit dan 3436 menit. 

 

Kata kunci: Produksi, NEH, SPT, FCFS 

 

1. Pendahuluan 

Pertanian merupakan salah satu sektor penting pembangunan ekonomi Indonesia di mana di 

dalamnya termasuk kegiatan budidaya jamur. Salah satu provinsi dengan luas panen jamur 

terbesar ke tiga di pulau jawa adalah D.I.Yogyakarta luas panen jamur di provinsi D.I.Yogyakarta 

mencapai 236.368 m2. Adapun produksi jamur ini mencapai 1.396.296 kg (Direktorat 

Hortikultura, 2014). Kegiatan industri agro komoditi jamur pada umumnya tidak terlepas dari 

aktivitas produksi dalam menghasilkan produk berupa bibit atau benih jamur dan baglog (media 

tanam dan tumbuh jamur) aktivitas ini meliputi perencanaan, produksi dan penjualan. Salah satu 

perusahaan agro pada komoditi jamur yang berkembang di Bantul D.I.Yogyakarta adalah IKM 

sedyo lestari, dimana industri agro ini memproduksi benih jamur dan baglog jamur. IKM Sedyo 

Lestari menggunakan metode First Come First Serve (FCFS) dengan pola kedatangan statis pada 

setiap produknya. Semua job akan datang pada saat bersamaan ketika mesin dalam keadaan siap 

untuk diproses. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2012) metode FCFS memiliki 

beberapa kelemahan antara lain, memiliki waiting time yang tinggi dan order yang memiliki 

waktu proses kecil harus menunggu terlalu lama. Kondisi aktual yang terjadi dari system FCFS 

ini terlihat bebrapa kekurangan seperti waktu pekerjaan yang tidak tepat waktu dan banyaknya 

wasting time akibat pola pekerjaan setiap order. 

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini sangat perlu adanya 

beberapa metode untuk perbaikan penjadwalan yang tepat dalam menata kembali perpindahan 

aliran proses dan menentukan urutan jadwal yang terbaik sehingga waktu proses dapat 

dioptimalkan dan juga mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi baik dari sisi produktifitas dan 

metode. Usulan penjadwalan ini diharapkan akan menghasilkan penjadwalan dengan waktu yang 

optimal dan dapat mengatur order sequence dengan tujuan agar utilitas mesin stasiun dapat 

meningkatkan degan minimasi makespan. 

 

2. Metode 

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan NEH (Nawaz Enscore Ham) dan SPT 

(Shortes Procesing Time) dalam melakukan usulan perbaikan minimasi makespan pada tiap unit 

produksi IKM Sedyo Lestari adapun Objek Penelitian yaitu proses produksi benih dan baglog. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik sistem dari proses produksi baglog dan benih jamur IKM Sedyo Lestari 

memiliki alur flowshop dengan melewati station kerja yang terdiri atas beberapa job, adapun alur 

produksi dapat di lihat pada gambar 1 sedangkan untuk produk benih dapat dilihat pada gambar 

2. Skema analisis penjadwalan dihitung dari beberapa job yang dilakukan pada tiap mesin. 

 

a. Produk Baglog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Produksi Baglog Jamur 

 

Tabel 1. Perhitungan waktu antar job 

Mesin Job Durasi Mulai Siap 

M 1 1 291 0 291 

M 1 2 294 291 586 

M 1 3 129 586 716 

M 1 4 175 716 892 

M 1 5 153 892 1046 

M 2 1 549 291 841 

M 2 2 1724 841  2566 

M 2 3 741 2561  3303 

M 2 4 361 3303  3665 

M 2 5 386 3665  4052 

M 3 1 299 841  1141 

M 3 2 299 2566  2866 

M 3 3 134 3303  3438 

M 3 4 149 3665 3815 

M 3 5 149 4052  4202 

M 4 1 199 1141 1341 

Selesai 

Mulai 

Stasiun 4 

Pembibitan 

Stasiun 5 

Inkubasi 

Stasiun 1 

a.  Pengayakan 

b. Pencampuran 

c. Pengomposan 

Stasiun 3 

Sterilisasi 

Stasiun 2 

a. Packing plastik 

b. Press baglog 

c. Pemberian cincin 
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Tabel 1. (Lanjutan) 

M 4 2 199 2866  3066 

M 4 3 189 3438  3628 

M 4 4 99 3815  3915 

M 4 5 99 4202 4302 

M 5 1 59 1341  1401 

M 5 2 59 3066 3126 

M 5 3 59 3628  3688 

M 5 4 59 3915  3975 

M 5 5 59 4302  4362 

 

Tabel 2. Pengurutan waktu antar job 

Job 2 Job 1 Job 3 Job 5 Job 4 

2579 1401 1156 850 848 

 

Proses pengurutan yang dilakukan job 2 memiliki waktu proses terbesar yaitu sebesar 2579 

menit kemudian job 1 waktu proses terbesar kedua sebesar 1401 menit, pengurutan  job dilakukan 

secara descending untuk mengetahui makespan mana yang mempunyai waktu proses terkecil. 

Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka job pada mesin terakhir mesin i 

untuk job urutan 2-1 memiliki makespan sebesar 3129 menit dengan mean flowtime 2854 menit. 

Selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 1-2. Job pada mesin terakhir mesin 5 untuk 

urutan job 1-2 memiliki makespan sebesar 3126 menit dengan flowtime sebesar 2263 menit. Hasil 

yang telah didapat dari urutan job 2-1 dan urutan job 1-2 makespan yang memiliki waktu yang 

lebih kecil yaitu job 1-2 sebesar 3126 menit. Mengacu peraturan metode NEH metode ini 

diasumsikan job yang memiliki total proses paling besar akan dikerjakan terlebih dahulu daripada 

job dengan total proses yang lebih kecil serta apabila terdapat hasil makespan sama maka hal yang 

perlu dipertimbangkan yaitu dengan melihat hasil mean flowtime yang dimiliki oleh kedua 

pengurutan job tersebut kemudian dilakukan urutan parsial baru dengan mengambil waktu proses 

terbesar ketiga (Nawaz, 1993). Waktu terbesar ketiga yaitu job 3 yang memiliki waktu proses 

1156 menit. Setelah mengetahui urutan job dengan makespan terkecil dari urutan job 2-1 dan 1-

2 maka langkah selanjutnya menambah satu job baru berdasarkan urutan proses yang terbesar 

ketiga. Job yang diambil yaitu job 3. Penjadwalan produksi dengan urutan job 1-2-3. Berdasarkan 

dari pengolahan data dengan langkah metode NEH, job pada mesin terakhir memiliki makespan 

sebesar 3593 menit dengan flowtime 1197 menit. Selanjutnya menentukan makespan dengan job 

urutan 1-3-2 sekaligus membandingkan makespan yang memiliki waktu proses yang paling kecil 

untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan 

dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 1-3-2. Hasil menunjukkan bahwa 

job pada stasiun kerja terakhir terakhir yaitu pada urutan 1-3-2 memiliki makespan sebesar 3895 

menit dengan mean flowtime sebesar 2379 menit. Tahap selanjutnya menentukan makespan 

dengan job urutan 3-1-2 setelah itu pada tahap selanjutnya menentukan makespan mana yang 

memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar 

dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 

3-1-2. Job pada stasiun kerja terakhir untuk urutan 3-1-2 memiliki makespan sebesar 3706 menit 

dengan mean flowtime 2281 menit. Dari hasil yang telah didapat maka urutan job yang memiliki 
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makespan dan flowtime terkecil yaitu urutan job 1-2-3 yaitu sebesar 3593 menit dengan flowtime 

sebesar 1197 dan kemudian  dilakukan urutan parsial baru dengan mengambil waktu proses 

terbesar keempat yaitu job 5 yaitu 850 menit. Penjadwalan untuk urutan job 1-2-3-5. Job pada 

mesin terakhir mesin i untuk urutan 1-2-3-5 memiliki makespan sebesar 4005 menit dengan mean 

flowtime 3031 menit. Masing-masing pengurutan job diproses melalui mesin pertama sampai 

mesin terakhir yang dilakukan secara berurutan. Tahap selanjutnya menentukan makespan 

dengan job urutan 1-2-3-5 sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu 

proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari 

pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 1-2-5-3. Job 

pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 1-2-5-3 memiliki makespan sebesar 3980 menit dan 

flowtime 2942 menit. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 1-5-2-3 

sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk 

kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan 

urutan parsial baru penjadwalan untuk urutan job 1-5-2-3. Berdasarkan dari pengolahan data yang 

telah dilakukan, job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 1-5-2-3 memiliki makespan sebesar 

3980 menit dengan flowtime 2608 menit. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job 

urutan 5-1-2-3 sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang 

paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job 

dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 5-1-2-3. Job pada mesin terakhir 

mesin i untuk urutan 1-5-2-3 memiliki makespan sebesar 3842 menit dengan flowtime sebesar 

2429 menit. Dari hasil yang telah didapat, maka dari urutan job yang memiliki makespan terkecil 

yaitu urutan job 2-3-4-1 yaitu dengan makespan sebesar 1207 menit dan kemudian dilakukan 

urutan parsial baru dengan mengambil waktu proses terbesar kelima yaitu job 4. Penjadwalan 

untuk urutan job 5-1-2-3-4. Job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 5-1-2-3-4 memiliki 

makespan sebesar 4229 dengan flowtime sebesar 845 menit. Tahap selanjutnya menentukan 

makespan dengan job urutan 5-1-2-4-3 sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki 

waktu proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan 

dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 5-1-2-4-3. 

Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan Excel, maka job pada 

mesin terakhir mesin i untuk urutan 5-1-2-4-3 memiliki makespan sebesar 4204 menit dengan 

flowtime sebesar 2713 menit.  

Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 5-1-4-2-3 sekaligus 

membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian 

urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial 

baru. Penjadwalan untuk urutan job 5-1-4-2-3. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah 

dilakukan menggunakan Excel, maka job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 5-1-4-2-3 

memiliki makespan sebesar 4204 menit dengan flowtime sebesar 2440 menit. Masing-masing 

pengurutan job diproses melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara 

berurutan. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 5-4-1-2-3 sekaligus 

membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian 

urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial 

baru. Penjadwalan untuk urutan job 5-4-1-2-3. job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 5-4-

1-2-3 memiliki makespan sebesar 4204 menit dengan mean flowtime sebesar 2403 menit. Tahap 

selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 4-5-1-2-3 sekaligus membandingkan 

makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan 

yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan 

untuk urutan job 4-5-1-2-3. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan 

Excel, maka job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 4-5-1-2-3 memiliki makespan sebesar 
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4227 menit dengan flowtime sebesar 2416 menit. Urutan job telah selesai dilakukan. Setelah 

mengetahui hasil dari semua waktu proses maka untuk urutan job terbaik yang memiliki 

makespan terkecil untuk waktu proses pada stasiun kerja terakhir yaitu urutan job 5-4-1-2-3 

dengan makespan sebesar 4204 menit dengan mean flowtime sebesar 2403 menit. Penjadwalan 

dengan menggunakan metode SPT dengan urutan job 4-5-3-1-2. Metode SPT dilakukan dengan 

job dengan waktu proses terpendek akan diproses lebih dahulu, kemudian berlanjut untuk job 

yang memiliki waktu proses terpendek kedua. Aturan SPT ini tidak memperdulikan due date 

maupun kedatangan order baru (Ginting, 2007). Berdasarkan dari pengolahan data yang telah 

dilakukan, job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 4-5-3-1-2 memiliki makespan sebesar 

4501 menit. Masing-masing pengurutan job diproses melalui mesin pertama sampai mesin 

terakhir yang dilakukan secara berurutan.  

 

b. Produk Benih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Proses produksi benih jamur 

 

Penjadwalan jenis flowshop untuk algoritma NEH membutuhkan sebuah solusi awal sebagai 

acuan dalam perhitungan sebelum dilakukan pengurutan (Ginting, 2009). Dalam penelitian ini 

solusi awal yang digunakan merupakan jadwal yang sebelumnya pernah digunakan dalam proses 

produksi yakni job urutan 1-2-3-4-5. 

 

Tabel 3. Perhitungan Job Benih 

JOB M 1 M 2 M 3 M 4 

Job 1 0/288 1473/1623 2283/2383 2823/2883 

Job 2 288/581 1623/1743 2383/2463 2883/2943 

Job 3 581/881 1743/1938 2463/2593 2943/3003 

Job 4 881/1198 1938/2118 2593/2713 3003/3063 

Job 5 1198/1473 2198/2283 2713/2823 3063/3123 

 
Tabel 4. Pengurutan Waktu Proses Pada Tiap Job (menit) 

Job 3 Job 4 Job 5 Job 1 Job 2 

684 676 609 598 552 

 

Mulai 
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Hasil pengurutan job diperoleh dari penerapan penjadwalan semua job dengan produk benih 

menghasilkan nilai makespan sebesar 3123 menit. Penjadwalan untuk urutan job 3 dan job 4 yang 

melalui stasiun kerja 1 (M1) sampai stasiun kerja 4 (M4) secara berurutan. Job urutan 3-4 dimulai 

dikarenakan dari 5 job yang telah diterima, job 3 memiliki waktu proses terbesar pertama yaitu 

sebesar 684 menit dan job 4 memiliki waktu proses terbesar kedua sebesar 676 menit, maka pada 

tahap selanjutnya pengurutan job dilakukan secara descending dengan membandingkan antara 

job 3 dan job 4 untuk mengetahui makespan mana yang mempunyai waktu proses terkecil. 

Masing-masing pengurutan job diproses melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang 

dilakukan secara berurutan. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan 

menggunakan Excel, maka job pada mesin terakhir mesin i untuk job urutan 3-4 memiliki 

makespan sebesar 976 menit dengan mean flowtime 830 menit. Tahap selanjutnya menentukan 

makespan dengan job urutan 4-3. Penjadwalan untuk urutan job 4-3. Berdasarkan dari pengolahan 

data yang telah dilakukan, job pada mesin terakhir mesin 4 untuk urutan job 4-3 memiliki 

makespan sebesar 1001 menit dengan mean flowtime sebesar 838 menit. Masing-masing 

pengurutan job diproses melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara 

berurutan. Dari hasil yang telah didapatkan dari urutan job 3-4 dan urutan job 4-3, makespan yang 

memiliki waktu yang lebih kecil yaitu urutan job 3-4 sebesar 830 menit. Berdasarkan dari 

peraturan metode NEH, apabila terdapat hasil makespan sama maka hal yang perlu 

dipertimbangkan yaitu dengan melihat hasil flowtime yang dimiliki oleh kedua pengurutan job 

tersebut dan jika makespan dan flowtime diantara job yang dibandingkan memiliki waktu yang 

sama maka untuk tahap selanjutnya job akan dipilih secara acak. Setelah mengetahui makespan 

yang terpilih, kemudian akan dilakukan urutan baru dengan mengambil waktu proses terbesar 

ketiga yaitu job 5 yang memiliki waktu proses sebesar 609 menit. Penjadwalan produksi dengan 

urutan job 3-4-5. Setelah mengetahui urutan job dengan makespan terkecil dari urutan job 3-4 dan 

4-3 maka langkah selanjutnya menambah satu job baru berdasarkan urutan proses yang terbesar 

ketiga. Untuk hal ini job yang diambil yaitu job 5. Berdasarkan dari pengolahan data dengan 

langkah metode NEH, job pada mesin terakhir memiliki makespan sebesar 1226 menit dengan 

mean flowtime 962 menit. Pada tahap selanjutnya pengurutan job dilakukan secara descending 

dengan membandingkan antara job 3, job 4 dan job 5 untuk mengetahui makespan mana yang 

mempunyai waktu proses terkecil. Masing-masing pengurutan job diproses melalui mesin 

pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara berurutan. Setelah itu membandingkan 

makespan dengan job urutan 3-5-4 dan urutan 3-5-4 sekaligus membandingkan makespan yang 

memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar 

dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan job baru. Penjadwalan untuk urutan job 3-

5-4. Berdasarkan dari pengolahan data dengan metode NEH, job pada mesin terakhir 

menunjukkan bahwa job pada stasiun kerja terakhir memiliki makespan sebesar 1251 menit 

dengan mean flowtime sebesar 948 menit. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job 

urutan 5-3-4 setelah itu pada menentukan makespan mana yang memiliki waktu proses yang 

paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job 

dan dilakukan urutan job baru. Penjadwalan untuk urutan job 5-3-4. Berdasarkan dari pengolahan 

data, maka job pada stasiun kerja terakhir untuk urutan 5-3-4 memiliki makespan sebesar 1251 

menit dengan flowtime 939 menit. Masing-masing pengurutan job diproses melalui mesin pertama 

sampai mesin terakhir. Dari hasil yang telah didapat maka urutan job yang memiliki makespan 

dan mean flowtime terkecil yaitu urutan job 3-4-5 yaitu sebesar 1226 menit dengan mean flowtime 

sebesar 962 dan kemudian  dilakukan urutan parsial baru dengan mengambil waktu proses 

terbesar keempat yaitu job 1 yaitu 598 menit. Setelah mengetahui makespan terpilih yaitu job 

dengan urutan 3-4-5, maka hasil pengurutan job yang memiliki makespan terkecil ditambahkan 

dengan urutan job baru yaitu job 1. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan,  job 
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pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 3-4-5-1 memiliki makespan sebesar 1490 menit dengan 

mean flowtime 1094 menit.. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 3-4-1-5 

sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk 

kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan 

urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 3-4-1-5. Berdasarkan dari pengolahan data 

yang telah dilakukan, job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 3-4-1-5 memiliki makespan 

sebesar 1515 menit dan mean flowtime 1097 menit. Masing-masing pengurutan job diproses 

melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara berurutan. Tahap selanjutnya 

menentukan makespan dengan job urutan 3-1-4-5 sekaligus membandingkan makespan mana 

yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling 

besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk 

urutan job 3-1-4-5. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan Excel, 

maka job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 3-1-4-5 memiliki makespan sebesar 1515 

menit dengan mean flowtime 1090 menit..Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job 

urutan 1-3-4-5 sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang 

paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job 

dan dilakukan urutan parsial baru. Urutan job 1-3-4-5. Berdasarkan dari pengolahan data yang 

telah dilakukan,  job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 1-3-4-5 memiliki makespan sebesar 

1815 menit dengan mean flowtime sebesar 1387 menit. Masing-masing pengurutan job diproses 

melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara berurutan. Dari hasil yang 

telah didapat, maka dari urutan job yang memiliki makespan terkecil yaitu urutan job 3-4-5-1 

yaitu dengan makespan sebesar 1490 menit dan kemudian dilakukan urutan job baru dengan 

mengambil waktu proses terbesar kelima yaitu job 2. Penjadwalan untuk urutan job 3-4-5-1-2. 

maka job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 3-4-5-1-2 memiliki makespan sebesar 1732 

menit dengan mean flowtime sebesar 1225 menit..Tahap selanjutnya menentukan makespan 

dengan job urutan 3-4-5-2-1 sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu 

proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari 

pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah 

dilakukan, job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 3-4-5-2-1 memiliki makespan sebesar 

1782 menit dengan mean flowtime sebesar 1222 menit. Masing-masing pengurutan job diproses 

melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara berurutan. Tahap selanjutnya 

menentukan makespan dengan job urutan 3-4-5-2-1 sekaligus membandingkan makespan mana 

yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian urutan makespan yang paling 

besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk 

urutan job 3-4-2-5-1. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah dilakukan, job pada mesin 

terakhir mesin i untuk urutan 3-4-2-5-1 memiliki makespan sebesar 1782 menit dengan mean 

flowtime sebesar 1225 menit. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 3-2-4-

5-1 sekaligus membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil 

untuk kemudian urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan 

dilakukan urutan parsial baru. Penjadwalan untuk urutan job 3-2-4-5-1. Berdasarkan dari 

pengolahan data yang telah dilakukan, job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 3-2-4-5-1 

memiliki makespan sebesar 1782 menit dengan flowtime sebesar 1220 menit. Masing-masing 

pengurutan job diproses melalui mesin pertama sampai mesin terakhir yang dilakukan secara 

berurutan. Tahap selanjutnya menentukan makespan dengan job urutan 2-3-4-5-1 sekaligus 

membandingkan makespan mana yang memiliki waktu proses yang paling kecil untuk kemudian 

urutan makespan yang paling besar dihilangkan dari pengurutan job dan dilakukan urutan parsial 

baru. Penjadwalan untuk urutan job 2-3-4-5-1. Berdasarkan dari pengolahan data yang telah 

dilakukan menggunakan Excel, maka job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 2-3-4-5-1 
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memiliki makespan sebesar 1782 menit dengan flowtime sebesar 1219 menit. Setelah mengetahui 

hasil dari semua waktu proses maka untuk urutan job terbaik yang memiliki makespan terkecil 

untuk waktu proses pada stasiun kerja terakhir yaitu urutan job 3-4-5-1-2 dengan makespan 

sebesar 1732 menit dengan flowtime sebesar 1221 menit. 

 
 

Tabel 5. Penyelesaian Menggunakan Metode SPT 

Job 2 Job 1 Job 5 Job 4 Job 3 

532 598 609 676 684 

 

Penjadwalan dengan menggunakan metode SPT dengan urutan job 2-1-5-4-3. Metode SPT 

memprioritaskan waktu proses terkecil akan dipilih dalam pengurutan job kemudian diikuti 

dengan waktu proses terkecil kedua dan seterusnya sampai job yang ingin dikerjakan secara 

bersamaan. Job pada mesin terakhir mesin i untuk urutan 2-1-5-4-3 memiliki makespan sebesar 

1857 menit.   

 

4. Simpulan 

Pada tahap proses pengerjaan benih, Penerapan yang diterapkan oleh Sedyo Lestari yaitu 

sebesar 3123 menit dan 2367 menit sedangkan metode SPT sebesar 1857 menit dan 1448 menit. 

Metode SPT dan FCFS yaitu sebesar 1732 menit dan 1170 menit. Pada tahap proses pengerjaan 

benih dan baglog, penjadwalan dengan menggunakan metode NEH lebih baik dari hasil makespan 

dibandingkan dengan metode SPT dan begitu juga dengan penerapan yang dilakukan oleh 

perusahaan yang menggunakan metode FCFS. Metode FCFS menghasilkan makespan sebesar 

4362 menit dan 2436 menit, metode NEH menghasilkan makespan sebesar 4204 menit dan 2138 

menit, dan metode SPT sebesar 4501 menit dan 3436 menit. Tidak terdapat hasil yang signifikan 

antara metode FCFS, NEH dan SPT. Pada tahap proses pengerjaan benih, metode yang memiliki 

makespan paling kecil yaitu metode NEH. Pada tahap proses pengerjaan benih dan baglog, 

metode yang memiliki makespan paling kecil yaitu metode NEH, akan tetapi penerapan metode 

FCFS masih dapat digunakan oleh perusahaan karena tidak terdapat perbedaan hasil yang 

signifikant antara metode FCFS, NEH dan SPT. 
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ABSTRAK 

Produksi gula PG. Sumber Harjo Pemalang kurang memperhatikan metode penjadwalan yang baik 

sehingga keterlambatan pekerjaan sangat sering terjadi. Hal ini seringkali menjadi sumber perselisihan 

antara operator dan pengiriman bahan baku. Maka dari itu pentingnya penjadwalan yang baik guna 

menghindari hal tersebut dan juga agar proyek bisa selesai tepat pada waktunya. Metode “What If” 

merupakan alternatif metode penjadwalan yang dapat mengejar keterlambatan proyek dengan cara 

menambahkan tenaga kerja atau jam kerja guna mengejar keterlambatan proyek, sehingga proyek yang 

sudah terlambat dapat kembali ke waktu utama penjadwalan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah 

keterlambatan Produksi gula PG. Sumber Harjo Pemalang. Durasi rencana pekerjaan struktur utama adalah 

22 hari sedangkan total durasi Produksi gula PG. Sumber Harjo Pemalang adalah 34 hari. Dikarenakan 

keterlambatan sehingga pekerjaan struktur utama menjadi 28 hari dan total durasi pekerjaan menjadi 36 

hari. Dengan metode ini keterlambatan proyek dapat dikejar sehingga kembali ke waktu normal tanpa 

adanya penambahan biaya. 

 

Kata kunci: Metode penjadwalan, What if, keterlambatan proyek 

 

1. Pendahuluan 

Nilai waktu menjadi elemen yang kritis dalam proses pelaksanaan sebuah proyek, dengan 

tingginya tingkat suku bunga dan laju inflasi yang semakin terasa pada beberapa bulan, 

keterlambatan proyek menjadi kontribusi utama terhadap terjadinya pembengkakan biaya proyek 

Produksi gula PG. Sumber Harjo Pemalang. Keterlambatan proyek sering sekali terjadi menjadi 

sumber perselisihan dan tuntutan antara operator dan pengiriman bahan baku, sehingga 

keterlambatan proyek akan menjadi sangat mahal. Analisis “what if” sebagai metode antisipasi 

keterlambatan proyek, merupakan studi yang bertujuan untuk menyelesaikan aktifitas proyek 

dalam kondisi terlambat dan mengejar aktifitas yang seharusnya sudah selesai dikerjakan agar 

selesai tepat pada waktunya yang seharusnya dijadwalkan selesai. Analisis ini dapat dilakukan 

dengan dua alternatif penyelesaian yaitu dengan penambahan jumlah pekerja atau dengan 

penambahan jam pekerja yang dibutuhkan untuk mengejar kembali durasi proyek.  

Analisis ini diterapkan pada software Microsoft Project yang dirancang untuk penjadwalan 

serta fasilitas untuk membantu manajer proyek dalam sumber daya pelacakan kemajuan 

pekerjaan, pengelola anggaran dan menganalisis beban kerja.Pada metode “what if” bentuk 

analisis dalam Microsoft Project penggunaannya masih sebatas penjadwalan proyek, belum 

digunakan untuk antisipasi keterlambatan proyek. Sehingga dalam penelitian ini, metode “what 

if” akan langsung diolah di dalam Microsoft Project. 

Studi kasus dalam penelitian ini adalah keterlambatan Produksi gula PG. Sumber Harjo 

Pemalang. Durasi rencana pekerjaan struktur utama adalah 22 hari sedangkan total durasi 

Produksi gula PG. Sumber Harjo Pemalang adalah 34 hari. Dikarenakan keterlambatan sehingga 

pekerjaan struktur utama menjadi 28 hari dan total durasi pekerjaan menjadi 36 hari. Dengan 

metode ini keterlambatan proyek dapat dikejar sehingga kembali ke waktu normal tanpa adanya 

penambahan biaya. 
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2. Metode 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi time schedule, jumlah pekerja 

rencana untuk setiap pekerjaan, jam kerja perhari untuk menyelesaikan pekerjaan tiap aktifitas 

serta harga satuan upah tenaga kerja pada jam normal dan jam lembur. 

Prosedur analisis yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan data aktifitas dari model CPM yang meliputi jenis aktifitas, durasi rencana 

aktifitas (d), tenggang waktu (float), jumlah pekerja rencana pada tiap aktifitas (n), jam 

kerja per 

2. hari (H), total jam-orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktifitas (Σmh), serta 

urutan dan ketergantungan antar aktifitas yang dinyatakan sebagai successor. 

3. Memeriksa apakah keterlambatan yang terjadi pada aktifitas tersebut akan menyebabkan 

keterlambatan proyeksecara keseluruhan. 

4. Mengidentifikasi aktifitas pengikut yang akan dipercepat agar total durasi proyek tetap 

sesuai dengan jadwal. 

5. Mempercepat pada salah satu aktifitas pengikut dan memeriksa kemungkinan aktifitas 

pengikut dapat dilakukan percepatan. 

6. Melakukan analisis waktu paling lama bisa terjadi keterlambatan pada pekerjaan. 

Hasil akhir dari seluruh analisis tersebut ditampilkan dalam bentuk gant chart yang keluar di 

Microsoft Project. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pekerjaan pembangunan ini dimulai dari tahap perencanaan yang meliputi pengumpulan 

data, penelitian atau penyelidikan studi kelayakan lokasi tempat proses produksi tersebut. 

Perencanaan fisik yang meliputi gambar produk, pandangan atau tampak, potongan, detail 

termasuk perhitungan material. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan proses produksi serta 

pengawasan terhadap pekerjaan.  Melihat proses yang akan dibuat merupakan produksi gula maka 

proses produksi membutuhkan cara-cara khusus  karena membutuhkan ketelitian dan orang-orang 

berpengalaman untuk pembuatan gula tersebut. Oleh sebab itu diperlukan adanya Pengawasan 

dan Pengendalian pada setiap pekerjaan agar proses produksi dapat selesai sesuai dengan waktu 

yang direncanakan.  

 

3.1  Jenis Pekerjaan dan Durasi  

Dari data produksi untuk pekerjaan Office yang ada, berikut adalah jenis pekerjaan struktur 

dan lama waktu penyelesaian masing-masing aktivitas yang terjadi pada proses tersebut di atas, 

berdasarkan data perencanaan dari pelaksana proses yakni selama 34 hari kerja. 
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Tabel 1. Jenis Pekerjaan dan Durasi 

 

 
 

 

3.2  Informasi Data Awal  

Kita perlu memasukkan data-data awal proses produksi yaitu: nama proyek, tanggal 

dimulainya proyek, lalu mengatur kalender proyek yang akan digunakan. Pada pengaturan 

kalender ini, diatur hari-hari apa saja yang akan dijadikan hari libur baik hari Minggu ataupun 

hari-hari raya nasional. Untuk jam kerja dari tenaga kerja diatur sesuai jam kerja di lapangan yaitu 

7 jam/ hari. Dimulai pada jam 08.00-12.00, makan siang 12.00-13.00 tidak dihitung dalam jam 

kerja, pukul 13.00-16.00 pekerja kembali bekerja. Sehingga total jam kerja menjadi 7 jam/hari. 

Adapun hari kerja adalah 5 hari/ minggu, yaitu hari Senin–Jumat dan untuk hari Minggu dan sabtu 

adalah hari libur.  Hubungan antar pekerjaan dalam proyek ini tidak semua sama. Ada pekerjaan 

yang mulai atau selesai bersamaan. Ada pula pekerjaan yang dimulai setelah beberapa menit 

pekerjaan lainnya selesai. Sehingga hubungan ketergantungan antar pekerjaan pada proyek ini 

adalah hubungan predecessor, yaitu hubungan terhadap aktivitas sebelumnya yang diperlihatkan 

dalam Tabel 2 berikut ini. 

 
Tabel 2. Hubungan Antar Pekerjaan 
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Gambar 1. Pengaturan Hari Kerja 

 

 
Gambar 2. Pengaturan Jam Kerja 

 

3.3  Pengolahan Data  

Salah satu fase dalam siklus manajemen adalah fase pengendalian. Fase pengendalian 

merupakan fase untuk memonitor dan mengontrol kemajuan proyek, intensitas pencatatan sangat 

tergantung dari tingkat kerumitan dan besar kecilnya suatu proyek.  Pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan tidaklah cukup hanya dengan organisasi dan kepemimpinan yang handal serta motivasi 

bekerja yang tinggi. Tanpa disertai dengan pengawasan dan pengendalian, maka mustahil proyek 

dapat berjalan dengan baik.  Tujuan pengendalian adalah memantau, mengkaji, mengadakan 

koreksi, dan membimbing agar yang telah ditetapkan bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan. 

Pelaksanaan proyek berlangsung dengan sangat cepat sehingga bila tidak dilakukan pengawasan 

dan pengendalian yang cukup akan mengakibatkan terjadinya penyim-pangan yang sulit untuk 

diperbaiki. Sistem pengendalian yang realistis perlu dilengkapi dengan metode yang dapat segera 

memberikan petunjuk atau mengungkapkan adanya penyimpangan (variant). 

 

3.4  Perhitungan Cost Slope  

Kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti: keterlambatan bahan material dapat 

menyebabkan keterlambatan penyelesain suatu proyek. untuk mengantisipasi hal tersebut bisa 

dilakukan dengan melakukan kerja lembur.  

Pada kondisi normal pekerja bekerja selama 7 jam sehari, dari jam 08.00 sampai 16.00, istirahat 

jam 12.00 sampai jam 13.00, sedangkan pada kerja lembur jam kerja ditambah tiga jam kerja, 
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dari jam 18.00 sampai 21.00 dengan biaya kerja lembur berdasarkan ketentuan yang ada sebesar 

0,5 kali upah normal.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lintasan kritis terjadi pada semua pekerjaan struktur utama. 

2. Keterlambatan terjadi pada jalur kritis sehingga berpengaruh pada total durasi total. 
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ABSTRAK 

UKM Melati Jaya merupakan UKM pengolahan keripik tempe dengan proses manual yang dapat 

mengakibatkan gangguan musculoskeletal pada pekerja akibat dari postur kerja yang tidak baik. Tujuan 

penelitian ini adalah mendesain perbaikan fasilitas aktivitas pemotongan tempe berdasarkan analisis postur 

kerja menggunakan REBA dan analisis antropometri. Hasil kuesioner Nordic Body Map menunjukkan 

pekerja bagian pemotongan tempe mengeluhkan keadaan sakit dan sangat sakit yang dialami di beberapa 

bagian tubuh. Hasil analisis postur kerja aktivitas pemotongan tempe menggunakan metode REBA 

menunjukkan tingkat risiko 5 (sedang) untuk kegiatan pemotongan tempe 1, tingkat risiko 7 (sedang) untuk 

kegiatan menata tempe 1, tingkat risiko 7 (sedang) untuk kegiatan pemotongan tempe 2, tingkat risiko 8 

(tinggi) untuk kegiatan menata tempe 2. Desain perbaikan fasilitas dilakukan dengan merancang meja dan 

kursi untuk aktivitas pemotongan tempe, serta merancang alat pemotong tempe. Analisis postur kerja 

apabila desain perbaikan diterapkan menunjukkan potensi penurunan risiko kegiatan pemotongan tempe 

menjadi tingkat risiko 1 dan 2 (rendah). 

 

Kata kunci: antropometri, kerja manual, Nordic Body Map, postur kerja, REBA 

 

1.  Pendahuluan 

Meningkatnya persaingan di dunia industrialisasi menuntut setiap perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas dan layanan jasa yang optimal. Banyak perusahaan dalam 

kegiatan operasionalnya menggunakan mesin, mulai dari mesin yang sangat sederhana sampai 

dengan menggunakan mesin yang berbasis teknologi tinggi. Berdasarkan hasil sensus Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2015), total jumlah UMKM di Jawa Timur adalah sebanyak 

6.825.931 UMKM. Dari total tersebut, 6.533.694 diantaranya merupakan usaha skala mikro yang 

didominasi oleh usaha informal yang memiliki aset, akses, dan produktivitas terbatas. Sedangkan 

sisanya, 261.827 unit merupakan usaha skala kecil dan 30.410 unit merupakan usaha skala 

menengah. Pada sektor pertanian sebesar 60,25%, dan pada sektor non pertanian sebesar 39,75%. 

Dari hasil sensus tersebut diketahui bahwa masih banyak UKM yang mengandalkan proses secara 

manual atau manual material handling pada prosesnya. Proses secara manual atau manual 

material handling memerlukan tuntutan dan tekanan secara fisik yang berat.  

Proses produksi yang dilakukan secara manual dapat mengakibatkan kelelahan kerja, hal ini 

dikarenakan karena tidak memperhatikan postur kerja yang baik dan fasilitas kerja yang kurang 

baik. Kelelahan pada pekerja dapat mengakibatkan gangguan musculoskeletal disorders (MSDs). 

Musculoskeletal disorders (MSDs) adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal akibat 

menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan 

keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligament, dan tendon (Fatimah, 2012). Menurut Sutjana 

(2006) dalam Indriastuti (2012), keluhan musculoskeletal terjadi pada bagian otot-otot skeletal 

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai sangat sakit. 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Melati jaya merupakan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) yang bergerak di bidang pengolahan keripik tempe. Proses pengolahan keripik tempe 

pada UKM Melati Jaya masih menggunakan peralatan manual. Proses pengolahan keripik tempe 

yang dilakukan di UKM Melati Jaya diantaranya yaitu pemotongan tempe, pengggorengan, dan 

pengemasan tempe. UKM Melati Jaya memiliki total 12 orang karyawan. UKM Melati Jaya setiap 

hari mampu menghasilkan kurang lebih sebanyak 1000 bungkus keripik tempe.  



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

528 
 

Pada proses pengolahan keripik tempe di UKM Melati Jaya dilakukan secara manual 

dihadapkan pada postur kerja dan fasilitas kerja yang kurang baik, diantaranya yaitu aktivitas 

pada proses pemotongan tempe dilakukan dengan cara memotongan tempe menggunakan pisau 

dengan  ukuran yang sangat tipis, posisi tubuh pada saat memotong tempe berada dalam kondisi 

duduk, dengan badan sedikit membungkuk, dan kaki sedikit tertekuk. Posisi kerja membungkuk 

dan kaki tertekuk terlalu lama serta dilakukan secara berulang dapat mengakibatkan rasa nyeri 

dan sakit. Secara keseluruhan, proses produksi di UKM Melati Jaya berpengaruh pada seluruh 

bagian tubuh mulai dari bagian leher sampai pada lutut pekerja. Oleh sebab itu perlu dilakukannya 

analisis dan identifikasi terhadap postur kerja pada pekerja saat melakukan proses produksi, 

sehingga  tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman, serta mengurangi resiko 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) akibat postur kerja dan fasilitas kerja yang kurang baik. 

Berdasarkan latar belakang pekerjaan di UKM Melati Jaya, penelitian bertujuan untuk 1) 

Menganalisis tingkat risiko postur kerja pekerja aktivitas pemotongan tempe di UKM Melati Jaya 

menggunakan metode REBA, dan 2) Merancang desain perbaikan stasiun kerja pemotongan di 

UKM Melati Jaya. 

 

2. Metode 

Responden penelitian 

Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di 

bagian pemotongan tempe, berjumlah 3 orang. Tiga responden ini akan dilibatkan dalam 

pengisian kuesioner Nordic Body Map (NBM) dan pengukuran tingkat risiko postur kerja.  

 

Analisis postur kerja 

Analisis dan penentuan tingkat risiko postur kerja pekerja dilakukan menggunakan metode 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) dengan bantuan software ErgoFellow. Pengukuran postur 

kerja dilakukan terhadap tiap elemen-elemen kerja pada proses produksi keripik tempe, 

khususnya aktivitas pemotongan tempe yang terdapat empat elemen kerja. Langkah-langkah 

analisis postur kerja dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengambilan gambar postur kerja 

Pengambilan gambar dilakukan dari sisi samping pekerja karena untuk menentukan besar 

sudut dalam pengukuran postur kerja menggunakan Rapid Entire Body Assessment (REBA). 

Gambar postur kerja yang diambil harus terperinci, terdiri dari leher, punggung, lengan, 

pergelangan tangan hingga kaki. 

2. Menentukan sudut pada bagian tubuh pekerja 

Gambar postur kerja yang sudah didapatkan, selanjutnya dilakukan perhitungan besar sudut 

dari masing-masing bagian tubuh. Bagian tubuh dapat dikelompokkan menjadi grup A dan 

grup B. Grup A terdiri dari leher, punggung, dan kaki. Grup B terdiri dari lengan atas, lengan 

bawah, dan pergelangan tangan. 

3. Menentukan berat beban yang diangkat, menentukan coupling, dan aktivitas pekerja. 

4. Menginput data ke dalam software ErgoFellow 

Data yang telah diperoleh berdasarkan pengukuran sudut dimasukkan ke dalam software 

ErgoFellow. Data yang dimasukkan berupa skor-skor berdasarkan hasil pengukuran sudut 

dari masing-masing bagian tubuh yang terdiri dari leher, punggung, kaki, lengan atas, lengan 

bawah, dan pergelangan tangan.  

5. Pengukuran  antropometri 

Pengukuran antropometri dilakukan terhadap tiga pekerja. Pengambilan data dilakukan 

dengan mengukur ukuran tubuh pekerja untuk dijadikan acuan dalam perancangan perbaikan 

fasilitas kerja. Data antropometri yang diperlukan yaitu tinggi popliteal (TP), panjang 
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popliteal (PP), lebar panggul (LP), lebar bahu (LB), jangkauan tangan kedepan (JTD), tinggi 

bahu duduk (TBH), tinggi siku duduk (TSD), dan tinggi lutut duduk (TLD). 

6. Menentukan tingkat resiko Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

Nilai skor yang didapatkan dari hasil software ErgoFellow digunakan untuk menentukan 

level resiko postur kerja. Level resiko yang diperoleh dapat menentukan perlu tidaknya 

tindakan perbaikan pada postur kerja tersebut. Penentuan level resiko berdasarkan nilai 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) dapat diketahui pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Tingkat risiko postur kerja metode REBA 

Level 

Aksi 

Skor  

REBA 

Level 

Resiko 
Tindakan Perbaikan 

0 1 
Sangat 

Rendah 

Resiko masih dapat diterima dan tidak perlu 

dilakukan perubahan 

1 2-3 Rendah Mungkin diperlukan perubahan 

2 4-7 Sedang Perlu tindakan pemeriksaan dan perubahan 

3 8-10 Tinggi Perlu pemeriksaan dan perubahan segera 

4 11-15 
Sangat 

Tinggi 

Pemeriksaan dan perubahan diperlukan saat ini 

juga 

 

Desain perbaikan fasilitas 

Pada tahap ini data antropometri digunakan sebagai input dalam melakukan perancangan 

fasilitas dan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhan pekerja di UKM Melati jaya. Perancangan 

fasilitas dan peralatan kerja ini memperhatikan aspek ergonomis, keamanan, dan kenyamanan 

pekerja. Pada penelitian ini, perancangan dapat berupa perancangan meja, kursi atau mesin yang 

digunakan pada proses produksi. Perancangan fasilitas dan peralatan kerja dilakukan dengan 

menggunakan software Corel Draw. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Profil pekerja pemotongan tempe 

Profil pekerja UKM diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada pekerja mengenai 

biodata pekerja tersebut. Profil pekerja digunakan untuk menjelaskan secara umum bagaimana 

kondisi pekerja yang ditinjau dari jenis kelamin, umur pekerja, berat badan pekerja, tinggi badan 

pekerja, dan lama waktu bekerja. Data profil pekerja bagian aktivitas pemotongan tempe 

didapatkan dari hasil wawancara pada pekerja dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2.  Data Pekerja aktivitas pemotongan tempe UKM Melati Jaya 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 

Berat 

Badan 

(kg) 

Tinggi 

Badan 

(cm) 

Masa kerja  

(tahun) 

1 

2 

3 

Pekerja A 

Pekerja B 

Pekerja C 

Pria  

Pria  

Pria   

50 

30 

27 

58 

67 

54 

169 

171 

165 

12 

3 

3 

 

Berdasarkan data profil pekerja pada Tabel 2 secara umum mempunyai  rentang usia  antara 

27 tahun sampai 50 tahun. Usia pekerja pada proses pemotongan tempe termasuk dalam kategori 

usia produktif, sehingga masih mempunyai  semangat kerja yang tinggi. Usia produktif adalah 

usia antara 15 sampai 65 tahun (Hastuti dkk, 2008).  Berat badan pekerja antara 54 kg sampai 67 

kg. Tinggi badan pekerja antara 165 cm sampai 171 cm. Pengukuran tinggi badan dan berat badan 
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pekerja dilakukan. Berat badan dan tingi pekerja dapat mempengaruhi aktivitas kerja yang 

dilakukan secara manual. Berat badan dapat berpengaruh terhadap kecepatan perpindahan 

pergerakan, sedangkan tinggi badan berpengaruh terhadap jangkauan pekerja. Menurut Widodo 

(2009), perbedaan tinggi dan berat badan tersebut disebabkan faktor keturunan, lingkungan, dan 

gizi yang merupakan ciri dari tiap masing-masing individu. Manusia pada umumnya akan 

berbeda-beda dalam hal bentuk dan ukuran tubuhnya, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti umur, jenis kelamin, ras/suku, dan jenis pekerjaan. Berdasarkan lama waktu kerja, setiap 

pekerja mempunyai lama waktu kerja yang berbeda-beda. Dari data profil pekerja dietahui bahwa 

lama masa kerja pekerja yaitu mulai dari 3 tahun sampai 12 tahun. Semakin lama masa kerja 

pekerja maka dapat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya serta memiliki pengalaman kerja 

lebih banyak. Menurut Atiqoh, dkk (2014), masa kerja erat kaitannya dengan kemampuan 

beradaptasi antara seorang pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 

 

Survei Nordic Body Map (NBM) Pekerja Aktivitas Pemotongan Tempe 

Pada stasiun pemotongan terdapat keluhan sakit hingga sangat sakit yang dialami pekerja 

saat melakukan pekerjaan, berikut merupakan tingkat keluhan terbesar yang dialami pekerja, 

kkeluhan pada bagian bahu kanan sebesar 100%, keluhan pada  bagian lengan atas kiri sebesar 

66,67%, pada bagian punggung sebesar 100%, pada bagian lengan atas kanan sebesar 100%, pada 

bagian pinggang atas dan bawah sebesar 100%, pada bagian pantat sebesar 66,67%, pada lengan 

bagian kanan sebesar 100%, dan pada bagian pergelangan tangan kanan sebesar 100%.  

Keluhan yang dirasakan oleh pekerja kemungkinan disebabkan oleh durasi waktu kerja yang 

cukup lama, kursi tidak terdapat sandaran dan alas kursi, sehingga dapat mengakibatkan rasa sakit 

pada pantat dan pinggang, ukuran meja terlalu rendah yang menyebabkan postur kerja sedikit 

membungkuk sehingga dapat menyebabkan rasa sakit pada punggung, pergelangan tangan 

tertekuk dan melakukan pergerakan yang berulang-ulang sehingga dapat mengakibatkan rasa 

sakit pada bahu, lengan serta pergelangan tangan. Kusuma et al. (2014) menjelaskan sikap kerja 

yang tidak ergonomis dapat menimbulkan keluhan nyeri pada bagian punngung dan beberapa 

penyebab lainnya adalah beban kerja dan juga frekuensi kerja. Menurut Riadi (2014), bila postur 

kerja yang digunakan pekerja tidak ergonomis pekerja akan cepat lelah sehingga konsentrasi dan 

tingkat ketelitiannya menurun dan dapat menyebabkan turunnya produktivitas. 

 

Analisis REBA Postur Kerja Aktivitas Pemotongan Tempe 

e) Pemotongan  Tempe 1 

Proses pemotongan tempe 1 merupakan proses pemotongan tempe menjadi beberapa bagian. 

Pada proses pemotongan tempe 1 diperoleh nilai skor REBA 5  yang termasuk dalam kategori 

sedang dengan level risiko 2 yang berarti perlu dilakukan perbaikan postur pada kegiatan tersebut. 

Hal ini dikarenakan pada proses pemotongan 1 posisi tubuh dalam kondisi jongkok dengan posisi 

leher membentuk sudut 00, hal ini dikarenakan posisi punggung yang sudah condong kedepan 

akan membuat posisi leher pada posisi tegak. punggung membungkuk mebentuk sudut 600, 

lengan atas membentuk sudut 650, sedangkan lengan bawah membentuk sudut 1200, dan posisi 

kaki tertekuk untuk menopang berat tubuh yang membentuk sudut 900. Proses pemotongan ini 

relatif singkat tanpa ada pengulangan yang banyak ditiap menitnya. Pergerakan yang lebih 

dominan yaitu perubahan cepat postur awal ke posisi berikutnya, Berat beban pekerja saat 

memotong keripik  <5 kg dengan estimasi berat alat pisau yang digunakan 0,5 kg. Pada proses ini 

pergelangan tangan berada pada posisi lurus dengan sudut 00 dengan coupling good dikarenakan 

pegangan pisau sudah dirasa pas. Proses pemotongan satu dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

f) Menata Tempe 1 
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Proses penataan tempe dilakukan untuk menata tempe diatas meja sebelum dilakukan 

pemotongan 2 dimaksudkan agar tempe tidak bergerak/bergoyang saat dilakukan pemotongan 2. 

Pada proses menata tempe 1 diperoleh nilai skor REBA 7 yang termasuk dalam kategori sedang 

dengan level resiko 2 yang berarti perlu dilakukan perbaikan. Kegiatan penataan tempe dilakukan 

dalam posisi membungkuk karena posisi meja yang agak pendek, posisi leher berada pada sudut 

00 karena posisi leher sejajar dengan punggung yang membungkuk, punggung membungkuk 

membentuk sudut 450, lengan atas membentuk sudut 1300, pergelangan tangan membentuk sudut 

600, dan kaki sedikit condong kedepan membentuk sudut 200.   Pada proses menata tempe 1 tubuh 

bertopang pada kedua kaki dengan waktu pengerjaan 5-10 menit, proses penataan tempe  hampir 

sama dengan proses pemotongan, yakni proses ini relatif singkat tanpa ada pengulangan yang 

banyak ditiap menitnya. Pergerakan yang lebih dominan yaitu perubahan cepat postur awal ke 

posisi berikutnya, berat beban pada penataan tempe <5 kg, dengan coupling fair, karena dirasa 

kurang ideal karena ukuran meja yang terlalu pendek. Proses menata tempe 1 dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Aktivitas pemotongan tempe 1 (kiri) dan menata tempe 1 (kanan) 

 

g) Pemotongan Tempe 2 

Proses pemotongan 2 yaitu memotong tempe yang telah dipotong menjadi beberapa bagian 

dipotong menjadi tempe yang berukuran tipis. Pada  Proses ini diperoleh skor REBA 7, yang 

termasuk dalam kategori sedang dengan level resiko 2 yang berarti perlu perbaikan. Hal ini 

dikarenakan proses pemotongan tempe 2 dilakukan dalam kondisi duduk dengan posisi leher 

membentuk sudut 500, posisi punggung membentuk sudut 400, lengan atas membentuk sudut 300, 

lengan bawah membentuk sudut 1100, dan kaki tertekuk membentuk sudut 700. Pada proses 

pemotongan 2 pergelangan tangan membentuk sudut 00. Proses pemotongan ini dilakukan secara 

berulang lebih dari 4x dalam 1 menit,  Berat beban pekerja saat memotong keripik  <5 kg dengan 

estimasi berat alat (pisau) yang digunakan 0,5 kg. Coupling pada proses ini termasuk coupling 

fair dikarenakan alat yang digunakan (pisau) memiliki pegangan dari kayu yang keras sehingga 

dapat menyebabkan tangan terluka. 

 

h) Menata Tempe 2 

Proses menata tempe 2 merupakan proses penataan potongan tempe yang berukuran tipis 

sebelum dibawa ke proses penggorengan, pada proses menata tempe 2 diperoleh nilai skor REBA 

8, yang termasuk dalam kategori tinggi dengan level resiko 3 yang berarti perlu segera perbaikan. 

Proses penataan tempe dilakukan pada posisi duduk dengan leher membentuk sudut 350, 

punggung sedikit membungkuk membentuk sudut 300,  lengan atas membentuk sudut 400, lengan 

bawah membentuk sudut 1100, pergelangan tangan membentuk 500, dan posisi kaki tertekuk 

membentuk sudut 800. Kegiatan menata tempe ini dilakukan secara berulang lebih dari 4x dalam 
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1 menit. Beban pekerja saat memotong keripik  <5 kg,  beban kerja pada proses menata tempe 2 

diestimasikan sebesar 2 kg, coupling pada proses ini adalah coupling fair, hal ini dikarenakan 

berat beban wadah keripik tertopang pada kedua kaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Aktivitas pemotongan tempe 2 (kiri) dan menata tempe 2 (kanan) 

 

Pengukuran antropometri pekerja aktivitas pemotongan tempe 

Pengukuran antropometri digunakan sebagai usaha  agar pekerja dapat bekerja dengan aman, 

nyaman serta effisien. Pengukuran antropometri bertujuan untuk mengurangi beban kerja dan 

resiko kerja yang diakibatkan oleh ketidak singkronan antara mesin kerja, tempat kerja dan 

manusia yang bekerja dalam industriData pengukuran antropometri pada UKM  dapat dilihat pada 

tabel 3. 

 
Tabel 3.  Antropometri Pekerja Bagian Pemotongan 

Pekerja TLD 

(cm) 

TP 

(cm) 

PP 

(cm) 

LP 

(cm) 

TBH 

(cm) 

TSD 

(cm) 

LB  

(cm) 

JTD 

(cm) 

Pekerja A 53 43 50 37 61 20 44 79 

Pekerja B 54 44 51 36 63 21 46 81 

Pekerja C 52 43 48 34 57 19 47 80 

 

Keterangan: TLD (Tinggi Lutut Duduk), TP (Tinggi Poppliteal), PP (Panjang Popliteal), LP 

(Lebar Pinggul), TBH (Tinggi Bahu Duduk), TSD (Tinggi Siku Duduk), LB (Lebar Bahu), 

JTD (Jangkauan Tangan ke Depan). 

 

Kemudian dilakukan perhitungan persentil, perhitungan persentil merupakan suatu nilai 

yang menyatakan presentase dari sekelompok orang dimensinya lebih besar, lebih kecil atau sama 

dengan nilai tersebut. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan nilai tersebut ditunjukkan pada 

persentil 95% yang menunjukkan standard bagian terbesar bagian tubuh pekerja, 5% untuk 

menunjukkan bagian tubuh terkecil pekerja dan 50% menunjukkan standard bagian tubuh pekerja. 

Perhitungan percentile pada proses produksi dapat dilihat pada Tabel  4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

533 
 

 

 
Tabel 4.  Perhitungan Persentil pekerja aktivitas pemotongan tempe 

Titik 

Antropometri 
X̅ SD 

Persentil 

5% 50% 95% 

TLD 53,00 1,00 51,35   53,00* 54,65 

TP 43,33 0,57 42,38*   43,33 44,28 

PP 49,66 1,52 47,15*   49,66  52,17 

LP 35,66 1,52   33,15   35,66 38,17* 

TBH 60,33 3,05   55,31   60,33 65,36* 

TSD 20,00 1,00   18,35 20,00*  21,65 

LB 45,66 1,52   43,15   45,66 48,17* 

JTD 80,00 1,00 78,35*   80,00  81,65 

(Sumber: Data yang diolah, 2016) 

Keterangan: (*) persentil yang digunakan 

 

Tabel 4. menunjukkan nilai persentil 5%, persentil 50%, dan persentil 95% dari tiap-tiap 

bagian tubuh pekerja pada proses pemotongan tempe, yang nantinya digunakan sebagai ukuran 

usulan perancangan perbaikan fasilitas. Ukuran yang digunakan dalam perancangan adalah 

persentil 5% untuk tinggi poppliteal, panjang poppliteal,  dan jangkauan tangan ke depan; 

persentil 50% atau mean untuk tinggi siku duduk dan tinggi lutut duduk; persentil 95% untuk 

tinggi bahu duduk, lebar bahu, lebar pinggul atau pantat. Hal ini dimaksudkan agar perancangan 

fasilitas kerja dapat digunakan oleh semua pekerja pada masing-masing stasiun kerja, karena telah 

disesuaikan dengan ukuran tubuh pekerja. Menurut Yassierti dan Iridiastadi (2014) Terdapat tiga 

penilaian yang biasanya digunakan dalam perencangan, yakni persentil kecil dipilih ketika 

dimensi rancangan tersebut “kritis” bagi mereka yang berukuran kecil atau pendek, dalam arti 

bahwa mereka yang berukuran tubuh kecil atau pendek akan sangat kesulitan menggunakan suatu 

rancangan jika dimensi tersebut terlalu besar, lebar, atau tinggi. persentil  besar digunakan ketika 

mereka yang berukuran tubuh besar atau tinggi akan kesulitan menggunakan suatu rancangan jika 

dibuat terlalu pendek atau kecil. persentil tengah digunakan ketika rancangan tidak mensyaratkan 

kedua kondisi sebelumnya. Menurut Purnomo (2013), beberapa teori merekomendasikan 

penggunaan nilai persentil untuk tinggi siku dalam merancang sandaran lengan berkisar antara 

persentil ke-5 sampai dengan persentil ke-50. 

 

Desain perbaikan fasilitas 

e. Pemotongan 1 

Pada proses pemotongan 1, perbaikan fasilitas yang diusulkan yaitu  meja pemotongan yang 

terbuat dari stainless steel. Gambar 3 menunjukkan usulan meja pemotongan. Meja pemotongan 

dirancang dengan lebar 40 cm, dan panjang 78 cm, dan tinggi 104 cm. Tinggi meja didasarkan 

pada tinggi popliteal 42 cm ditambah panjang poppliteal 47 cm, dan tinggi siku duduk 20 cm 

dijumlahkan kemudian dikurangi potongan pengukuran antara tinggi siku duduk dan panjang 

popliteal yang diestimasikan 5 cm, panjang meja didasarkan pada ukuran jangkauan tangan 

kedepan yaitu 78 cm. Dengan adanya rancangan meja pemotongan diharapkan dapat 

mempermudah pekerja untuk memotong tempe. Meja pemotongan ini berfungsi sebagai landasan 

untuk memotong tempe sehingga pekerja tidak perlu jongkok untuk memotong tempe. Usulan 

meja pemotongan disesuaikan dengan ukuran antropometri pekerja  yang mengakibatkan pekerja 

berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan badan lurus.  

 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

534 
 

 

 

f. Menata Tempe 1 

Usulan perbaikan yang dilakukan pada proses menata tempe 1 yaitu menambah ukuran tinggi 

meja. Ukuran meja semula yaitu 50 cm, panjang meja 70 cm, lebar 40 cm. Ukuran perbaikan meja 

yang diusulkan yaitu lebar 40 cm, panjang 78 cm, dan tinggi 104 cm,  tinggi meja disesuaikan 

dengan panjang poppliteal 47 cm, tinggi poppliteal 42 cm dan tinggi siku duduk 20 cm 

dijumlahkan dikurangi potongan pengukuran antara tinggi siku duduk dan panjang popliteal yang 

diestimasikan 5 cm, panjang meja 78 cm disesuaikan dengan jangkauan tangan keedepan,  hal ini 

serupa dengan meja pemotongan 1. Penambahan ukuran tinggi meja disesuaikan dengan postur 

pekerja. Dengan adanya penambahan tinggi meja pekerja tidak perlu membungkuk lagi saat 

menata tempe, pekerja akan berada pada posisi tegak dan dapat  mengurangi postur kerja yang 

kurang ergonomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Desain perbaikan meja pemotongan 1 dan menata tempe 1 

 

g. Memotong Tempe 2 

Pada proses pemotongan tempe 2 usulan perbaikan yang dilakukan yaitu menambah ukuran 

tinggi meja, kursi, dan penambahan mesin pemotongan. Ukuran meja semula yaitu panjang 80 

cm, lebar 40 cm, dan tinggi 45 cm. Usulan perbaikan meja yang diberikan yaitu panjang 80 cm, 

lebar 40 cm, dan tinggi 53 cm. Tinggi meja dibuat menurut ukuran tinggi lutut duduk 53 cm. 

Sedangkan ukuran kursi semula yaitu panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Perbaikan 

ukuran kursi dirancang dengan tinggi 107 cm, panjang 47 cn, dan lebar 38 cm. Tinggi kursi 

sampai pada sandaran didasarkan pada ukuran tinggi poppliteal 42 cm, dan tinggi bahu duduk 65 

cm, lebar kursi didasarkan pada lebar pantat/pinggul 38 cm, lebar sandaran didasarkan pada lebar 

bahu 48 cm, dan panjang kursi didasarkan pada panjang poppliteal 47 cm. tinggi sandaran tangan 

didasarkan pada tinggi siku duduk yaitu 20 cm usulan perbaikan meja dan kursi dapat dilihat pada 

Gambar 4. Tinggi meja dan kursi pemotongan sebelumnya terlalu rendah apabila diaplikasikan 

maka punggung pekerja akan membungkuk mengakibatkan pekerja cepat lelah. Dengan adanya 

Perbaikan ukuran meja dan kursi pekerja akan berada dalam posisi tegak dengan kaki tertekuk 

dengan sempurna. Serta ditambahkannya sandaran punggung dan tangan dapat membuat pekerja 

dengan nyaman  serta dapat mengurangi resiko cidera pada pekerja. Adanya usulan penambahan 

mesin pemotongan tempe bertujuan untuk mempercepat proses pemotongan tempe dan 

mengurangi beban kerja pada pekerja serta dapat meningkatkan produktivitas keripik tempe. 

Mesin pemotongan yang disulkan bekerja secara semi otomatis, dengan adanya penambahan 

mesin diharapkan dapat meningkatkan produktivitas keripik tempe. Ukuran rancangan mesin 

pemotongan disesuaikan dengan ukuran mesin yang telah ada dipasaran/ditoko yaitu tinggi 103 

cm, lebar 60 cm, dan panjang 95 cm. Usulan mesin pemotongan keripik tempe dapat dilihat pada 

Gambar 4. 
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Gambar 4. Desain perbaikan meja dan kursi pemotongan 2 dan menata tempe 2 (kiri dan tengah), alat pemotong 

tempe (kanan) 

 

h. Menata Tempe 2 

Perbaikan pada proses menata tempe 2 sama halnya pada proses memotong tempe 2 yaitu 

menambahkan ukuran tinggi meja dan kursi. Usulan perbaikan meja yang diberikan yaitu panjang 

80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 53 cm. Tinggi meja dibuat menurut ukuran tinggi lutut duduk 53 

cm. Perbaikan ukuran kursi dirancang dengan tinggi 107, panjang 50, dan lebar 35. Tinggi kursi 

sampai pada sandaran didasarkan pada ukuran tinggi poppliteal 42 cm, dan tinggi bahu duduk 65 

cm, lebar kursi didasarkan pada lebar pantat/pinggul 38 cm, lebar sandaran didasarkan pada lebar 

bahu 48 cm, dan panjang kursi didasarkan pada panjang poppliteal 47 cm, sedangkan tinggi 

sandaran tangan didasarkan pada tinggi siku duduk yaitu 20 cm Usulan penambahan tinggi meja 

dan kursi yang disesuaikan dengan postur tubuh pekerja, dengan adanya penambahan tinggi meja 

dan kursi pekerja akan bekerja dengan posisi tegak dan kaki tertekuk tidak lebih dari 900 dan 

dapat mengurangi resiko cidera pada pekerja. Penambahan sandaran punggung dan tangan akan 

memberikan kenyamanan  bagi pekerja sehingga pekerja tidak mudah cepat lelah. Usulan 

perbaikan postur kerja dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 

Analisis tingkat risiko REBA perbaikan 

Perubahan penilaian postur kerja sebelum dan setelah usulan perbaikan menunjukkan 

besarnya perubahan nilai risiko cidera (skor REBA) pada pekerja. Perbandingan nilai risiko 

sebelum dan sesudah usulan  dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5.  Penilaian REBA Sebelum dan Sesudah Usulan pada UKM 

  Sebelum Usulan Sesudah Usulan 

Stasiun Kerja Kegiatan 

Skor 

REB

A 

K

at 

Lev 

Risiko 

Penilai

an  

Risiko 

Skor 

REB

A 

K

at 

Lev  

Risiko 

Penilaia

n Risiko 

 Pemotongan   Memotong tempe 1 5 M 2 PP 2 L 1 MP 

 Menata tempe 1 7 M 2 PP 2 L 1 MP 

  Memotong tempe 2 7 M 2 PP 4 M 2 PP 

 Menata tempe 2 8 T 3 PS 3 L 1 MP 

(Sumber: Data yang diolah, 2016) 

Keterangan: kat (kategori), L (low), M (medium), H (high), MP (mungkin perlu), PP (perlu 

perbaikan), PS (perlu segera perbaikan) 

 

Pada stasiun pemotongan semua kegiatan mengalami perubahan. Pada kegiatan memotong 

tempe 1 mengalami perubahan skor REBA dari 5 menjadi 2, level risiko menurun dari 2 menjadi 

10

9
6

6

4 3

4

2

80 40 
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1, dengan penilaian risiko perlu perbaikan berubah menjadi mungkin perlu perbaikan. Terjadi 

perubahan yang signifikan dari postur kerja sebelumnya jongkok menjadi berdiri tegak dengan 

adanya meja. Pada kegiatan menata tempe 1  mengalami perubahan skor REBA dari 7 menjadi 2, 

level risiko dari 2 menjadi 1, dengan penilaian risiko dari perlu perbaikan  berubah menjadi 

mungkin perlu perbaikan. Perubahan postur kerja menjadi lebih baik dari postur kerja sebelumnya 

membungkuk menjadi berdiri tegak. Pada kegiatan memotong tempe 2 juga terdapat perubahan 

skor REBA dari 7 menjadi 4,akan tetapi level risiko dan penilaian risiko tidak mengalami 

perubahan. Pada kegiatan ini tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan. Sedangkan pada 

kegiatan menata tempe 2 mengalami perubahan skor REBA dari 8 menjadi 3, level risiko dari 3 

menjadi 1, dengan level risiko perlu segera perbaikan berubah menjadi mungkin perlu perbaikan. 

Terjadi perubahan postur kerja yang lebih baik karena ukuran fasilitas kerja telah disesuiakan 

dengan antropometri pekerja. 

 

4. Simpulan 

Aktivitas pemotongan keripik tempe UKM Melati Jaya memiliki tiga kegiatan yang 

memiliki level risiko sedang (2/ perlu perbaikan) yaitu pemotongan 1, menata tempe 1, 

pemotongan 2, dan satu kegiatan berlevel risiko tinggi (8/perlu perbaikan) yaitu menata tempe 2. 

Desain perbaikan kerja aktivitas pemotongan tempe dilakukan dengan perubahan ukuran meja, 

perubahan ukuran kursi, dan perancangan alat pemotongan tempe. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan atribut produk jenang rasa coklat-kurma berdasarkan preferensi 

konsumen dengan model kano, dan menentukan strategi pengembangan produk sesuai preferensi tersebut. 

Penelitian dilakukan di UKM Jenang Teguh Raharjo Ponorogo, dengan responden penelitian adalah 

konsumen yang membeli dan mengkonsmsi produk jeneng rasa coklat-kurma. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa  nilai customer satisfaction coefisien (CSC) tertinggi adalah komposisi kurma lebih banyak 

daripada komposisi coklat agar rasa kurma lebih dominan dengan nilai IBT 0,69 dan nilai IWT -0,46, 

sedangkan nilai tingkat kepuasan konsumen terendah adalah pencantuman seluruh komposisi bahan baku  

jenang yang digunakan dengan nilai IBT 0,34 dan nilai IWT -0,22. Strategi pengembangan produk yang 

dapat dilakukan oleh produsen adalah melakukan variasi produk jenang coklat-kurma bertabur wijen, 

berbentuk bulat seukuran permen, dikemas kertas warna-warni kemudian dikemas plastik yang dipress 

menggunakan sealer. Selain itu, produsen sebaiknya menghindari penggunaan essens sebagai pengganti 

buah kurma asli karena akan menciptakan rasa yang berbeda.  

 

Kata kunci: Jenang, Coklat, Kurma, Preferensi Konsumen, Model Kano 

 

1.  Pendahuluan 

Teguh Raharjo merupakan salah satu UKM pengolahan jajanan  khas Kabupaten Ponorogo. 

Usaha kecil menengah (UKM) Teguh Raharjo telah berdiri sejak tahun 1982 dengan produk 

utama jajanan jenang. UKM ini terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan memproduksi jenang berbagai varian rasa, salah satunya adalah jenang rasa 

coklat kurma. Saat ini, UKM ingin mengetahui preferensi konsumen terhadap produk baru 

tersebut sehingga dapat memproduksi produk yang sesuai keinginan konsumen. 

Preferensi konsumen dapat diketahui dengan menggunakan banyak metode, salah satunya 

adalah metode kano. Metode kano merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

memetakan preferensi konsumen berdasarkan kepuasan terhadap suatu produk atau jasa sehingga 

dapat dirumuskan beberapa strategi positioning yang tepat. Ketidaktahuan produsen terkait 

kategori atribut layanan dapat menimbulkan kesan negatif dikarenakan gagal dalam memberikan 

produk sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen (Sulisworo, 2009). Permasalahan dalam Teguh 

Raharjo dapat diperbaiki dengan metode kano karena metode ini akan menyeleksi beberapa 

pilihan atribut perbaikan berdasarkan preferensi konsumen sehingga akan didapatkan atribut-

atribut apa saja yang lebih diminati oleh konsumen yang nantinya dijadikan dasar perbaikan 

atribut produk jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma. 

Penerapan metode kano dalam suatu permasalahan penelitian tentunya memiliki beberapa 

keuntungan maupun kekurangan. Metode kano sering digunakan dalam pengukuran kualitas 

pelayanan barang atau jasa. Salah satu keuntungan penggunaan metode ini adalah atribut produk 

yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kepuasan konsumen dapat ditunjukkan dengan 

baik. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menangkap seluruh suara 

konsumen dikarenakan hanya berfokus pada spesifikasi produk penelitian saja (Anggoro, 2008) 

atau dengan kata lain metode ini hanya dapat digunakan untuk mengklasifikasikan setiap atribut, 

tidak untuk kombinasi atribut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan atribut produk jenang 

mailto:wendrarohmah@ub.ac.id
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rasa coklat dan tingkat kesukaan konsumen menggunakan metode kano sehingga dapat diketahui 

strategi pengembangan produk jenang rasa coklat kurma berdasarkan preferensi konsumennya. 

 

2. Metode 

Batasan masalah dalam penelitian pada produk jenang coklat kurma di Teguh Raharjo adalah  

variabel produk yang akan diteliti ada 2, yaitu product dan price. Responden penelitian 

merupakan laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15 hingga 60 tahun yang pernah 

membeli ataupun mengkonsumsi produk jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma. Atribut produk 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasa, bentuk, kemasan dan harga. Analisis data 

penelitian ini menggunakan Model Kano. Langkah-langkah Model Kano (Walden, 1993 dalam 

Puspitasari dkk., 2010) adalah sebagai berikut: 

1. Gabungkan jawaban pertanyaan functional dan disfunctional tiap atribut dari tiap responden 

berdasarkan kategori penentuan kano.  

2. Hitung frekuensi Kategori Kano setiap atribut produk, kemudian tentukan Kategori Kano 

dengan menggunakan Blauth’s formulation (Walden, 1993): 

a. Jika frekuensi kategori (O + A + M) > frekuensi kategori (I + R + Q), maka grade yang 

diperoleh merupakan nilai yang paling maksimum dari (O, A, M) 

b. Jika frekuensi kategori (O + A + M) < frekuensi kategori (I + R + Q), maka grade yang 

diperoleh merupakan nilai yang paling maksimum dari (I, R, Q). 

3. Hitung nilai koefisien kepuasan kano (CSC) untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen 

dengan rumus IBT pada persamaan (1) dan IWT pada persamaan (2). 

4. Gambar Grafik Koefisien Kano yang menghubungkan nilai IWT (sumbu X) dan nilai IBT 

(sumbu Y). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Karateristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ayoritas konsumen jenang Teguh Raharjo 

coklat kurma adalah perempuan (71%) dengan rentang usia 31 sampai 45 tahun (44%), yang 

menempuh pendidikan terakhir S1 (42,9%) serta bekerja swasta (35,7%). Menurut Hamidah 

(2008), tingkat konsumtif seseorang khususnya kaum wanita, terjadi pada saat mereka memasuki 

usia produktif. Pada periode usia tersebut, konsumen khususnya kaum wanita cenderung 

mempunyai perasaan ingin mencoba dan memiliki produk yang dilihat tanpa mempedulikan 

manfaat dan tingkat kebutuhan atas produk tersebut. Selain pendidikan terakhir dan pekerjaan, 

tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor keuangan setiap individu. Tingkat daya beli 

seseorang terhadap suatu produk sangat berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dalam kurun 

waktu tertentu, pendidikan seseorang serta pekerjaan (Nitisusastro, 2012). 

 

Preferensi Konsumen dengan Model Kano 

1) Atribut Must Be (M) 

Atribut produk yang masuk ke dalam kategori must be adalah adanya variasi harga jenang 

Rp. 7.500,00/10 biji sebesar 53,6%. Hal ini menunjukkan bahwa harga suatu produk sangat 

mempengaruhi minat beli konsumen. Harga jenang rasa coklat kurma harus mampu 

mengimplementasikan spesifikasi produk jenang yang disukai oleh konsumen, penggunaan 

bahan baku yang berkualitas dan yang lebih penting harga produk jenang tersebut mampu 

dijangkau oleh seluruh kalangan konsumen. suatu pertanyaan terkait harga yang merupakan 

bagian dari variasi produk yang penting terkadang memperoleh skor tertinggi karena akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Hastuty, 2007). 
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2) Atribut Attractive (A) 

Atribut perbaikan produk yang masuk ke dalam kategori attractive dengan nilai tertinggi 

adalah variasi jenang rasa kurma dengan coklat di dalamnya dengan nilai 58,3%. Hal ini 

memberikan bukti bahwa konsumen mengharapkan adanya perubahan dari produk lama 

menjadi produk baru yang lebih menarik dan masih dapat dinikmati oleh konsumen namun 

tidak meninggalkan ciri khas dari produk itu sendiri. Menurut Nugraini (2010), perusahaan 

harus selalu meningkatkan perbaikan–perbaikan mengenai penampilan variasi produk, desain 

menarik dan kualitas kemasan sehingga produk tetap aman hingga ke tangan konsumen. 

3) Atribut Indifferent (I) 

Terdapat 3 atribut produk yang masuk ke dalam kategori indifferent, yaitu perubahan tekstur 

jenang menjadi lebih lengket dengan nilai sebesar 47,6%, perubahan bentuk jenang menjadi 

bulat dengan nilai 36,9% serta pencantuman seluruh komposisi bahan baku jenang yang 

digunakan dengan nilai 57%. Perbaikan atribut perubahan tekstur jenang menjadi lebih 

lengket kurang mendapat tenggapan positif dari responden karena produk jenang yang 

sekarang sudah memiliki tekstur yang cukup lengket atau liat. Perbaikan atribut produk kedua 

yang masuk kategori indifferent adalah perubahan bentuk jenang menjadi bulat. Bentuk atau 

tampilan suatu produk memang penting karena akan mempengaruhi minat beli konsumen. 

Namun, selama ini produk jenang yang telah diproduksi oleh UKM Teguh Raharjo sudah 

memiliki ciri khas, yaitu bentuk potongan silindris atau bulat lonjong. Bagi konsumen, bentuk 

potongan jenang tersebut sudah menunjukkan ciri khas dari jenang Teguh Raharjo, sehingga 

apabila dilakukan perubahan bentuk potongan menjadi bulat, maka konsumen tetap akan 

membeli produk tersebut. Namun mereka juga beranggapan jika produk jenang diubah 

menjadi bentuk bulat, maka konsumen juga tetap mengkonsumsi jenang Teguh Raharjo rasa 

coklat kurma karena konsumen lebih mementingkan cita rasa dari jenang rasa coklat kurma 

itu sendiri.  

Perbaikan atribut produk terakhir yang masuk kategori indifferent adalah pencantuman 

seluruh komposisi bahan baku jenang yang digunakan dalam proses produksi. Pada dasarnya, 

setiap produk yang diperdagangkan harus disertakan komposisi produk secara keseluruhan 

karena sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perdagangan. Pencantuman komposisi 

bahan baku memberikan jaminan bagi konsumen atas keamanan dan kehalalan produk yang 

dikonsumsinya. Hal ini diperkuat dengan adanya kepercayaan terhadap merk Teguh Raharjo. 

Konsumen menganggap Teguh Raharjo akan senantiasa menjaga kualitas bahan baku, 

peralatan yang digunakan maupun proses produksinya, sehingga konsumen tetap akan 

membeli produk jenang Teguh Raharjo, baik tercantum maupun tidak komposisi bahan baku 

pada kemasan produk. Kepercayaan merk adalah harapan terhadap kehandalan dan intensi 

baik dari sebuah merk, sehingga berpengaruh besar terhadap persepsi konsumen terhadap 

produk yang akan dibeli (Delgado et. al., 2004). 

4) Koefisien Kepuasan Konsumen dalam Grafik Koefisien Kepuasan Kano 

Nilai IBT tertinggi adalah atribut adanya variasi jenang menjadi jenang rasa kurma dengan 

coklat di dalamnya yaitu 0,69, atribut komposisi kurma lebih banyak daripada komposisi 

coklat 0,69, atribut perubahan penambahan kurma cincang untuk menambah tekstur dengan 

nilai 0,67 serta penggunaan aluminium foil sebagai kemasan sekunder 0,60. Nilai kepuasan 

konsumen terendah adalah atribut pencantuman seluruh komposisi bahan baku jenang yang 

digunakan dengan nilai 0,34. Nilai CSC Atribut produk selengkapnya disajikan pada Tabel 

1.  
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Tabel 1. Nilai CSC Atribut Produk Jenang Coklat Kurma Teguh Raharjo 

No. Atribut Produk IBT IWT 

1 Tekstur lebih lengket 0,44 -0,23 

2 Komposisi kurma lebih banyak daripada 

komposisi coklat 

0,69 -0,46 

3 Perubahan bentuk jenang menjadi bulat 0,49 -0,20 

4 Penambahan kurma cincang untuk menambah 

tekstur 

0,67 -0,19 

5 Variasi  jenang rasa kurma dengan coklat di 

dalamnya 

0,69 -0,08 

6 Penggunaan aluminium foil sebagai kemasan 

sekunder 

0,60 -0,12 

7 Variasi harga jenang Rp 7.500,00/10 biji 0,37 -0,61 

8 Pencantuman seluruh komposisi bahan baku  

jenang yang digunakan 

0,34 -0,22 

(Sumber: Data Diolah) 

       

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa konsumen akan sangat puas dan bahkan 

konsumen yang membeli jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma akan bertambah banyak 

apabila dilakukan perbaikan atribut berupa variasi jenang menjadi jenang rasa kurma dengan 

coklat di dalamnya, atribut komposisi kurma lebih banyak, penambahan kurma cincang untuk 

menambah tekstur serta penggunaan alumunium foil sebagai kemasan sekunder jenang diberikan 

pada produk jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma.  

Nilai IWT yang didapatkan pada perbaikan atribut produk jenang Teguh Raharjo rasa coklat 

kurma dengan nilai tertinggi adalah adanya variasi harga jenang Rp 7.500,00/10 biji dengan nilai 

-0,6. Nilai minus untuk menunjukkan penekanan bahwa nilai IWT memberikan pengaruh negatif 

terhadap produk jika atribut tersebut tidak dipenuhi (Sauerwein, 1996). Hal ini berarti bahwa 

konsumen akan sangat tidak puas jika atribut tersebut tidak ada pada produk jenang Teguh 

Raharjo rasa coklat kurma. Hal ini dikarenakan atribut harga menjadi dasar pertimbangan dalam 

perbaikan atau pengembangan produk jenang UKM Teguh Raharjo. 

Harga berperan penting dalam strategi pemasaran produk. Hal ini berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan dan keputusan pembelian suatu produk, sehingga menjadi penting untuk 

menggali lebih lanjut mengenai keinginan dan kemampuan daya beli konsumen. Hal ini penting 

diperhatikan oleh UKM Teguh Raharjo mengingat konsumen produknya adalah konsumen dari 

segala kalangan dengan tingkat ekonomi yang beraneka ragam, sehingga stretegi penentuan harga 

produk yang terjangkau dan kompetitif perlu dirumuskan dengan tepat untuk untuk mendapatkan 

pangsa pasar produk jenang yang lebih luas.  

Dalam proses menggambar grafik koefisien kepuasan kano produk jenang Teguh Raharjo 

rasa coklat kurma, nilai IBT (sumbu Y)  dan IWT (sumbu X) bernilai 0 hingga -1. Lemudian 

membaginya menjadi 4 kuadran yaitu must be, one dimensional, attractive serta indifferent seperti 

yang telah dijelaskan pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Koefisien Kepuasan Kano Jenang Teguh Raharjo Rasa Coklat Kurma 

 

 Berdasarkan grafik koefisien kepuasan kano pada Gambar 2 didapatkan hasil bahwa 

terdapat 1 atribut yang masuk kategori must be yaitu adanya variasi harga jenang Rp 7.500,00/10 

biji yang dilambangkan dengan Q7 dan mempunyai nilai IWT tertinggi yaitu -0,61. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak adanya atribut tersebut dalam suatu produk akan menimbulkan 

ketidakpuasan konsumen. Menurut konsumen atribut tersebut harus ada dalam suatu produk 

karena akan memudahkan konsumen dalam membeli produk tersebut. Dengan adanya variasi 

harga, tentunya produk ini dapat dibeli oleh seluruh golongan masyarakat. Selain itu, kebiasaan 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian secara bervariasi juga sangat terbantu dengan 

adanya variasi harga. Seperti yang telah dikemukakan oleh Nugraini (2010) bahwa dimensi faktor 

internal konsumen adalah keinginan untuk mencari variasi (variety seeking), sehingga konsumen 

akan leluasa dalam membeli berbagai macam produk tanpa ada kekhawatiran harga barang yang 

mahal. 

 Pada kuadran yang menunjukkan kategori attractive, atribut yang mampu memberikan 

kepuasan kepada konsumen adalah atribut komposisi buah kurma lebih banyak daripada 

komposisi coklat agar rasa kurma lebih dominan yang dilambangkan Q2, disusul oleh atribut 

variasi jenang rasa kurma dengan coklat di dalamnya dengan lambang Q5, yang ketiga adalah 

atribut penambahan kurma cincang untuk menambah tekstur dengan lambang Q4 serta atribut 

penggunaan alumunium foil sebagai bahan kemasan sekunder jenang. 
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 Pada kategori yang terakhir adalah kategori indifferent yang ditunjukkan pada grafik 

koefisien kepuasan kano, terdapat 3 atribut, yaitu atribut perubahan tekstur jenang menjadi lebih 

lengket, atribut perubahan bentuk jenang menjadi bulat serta atribut pencantuman seluruh 

komposisi yang digunakan sebagai bahan baku jenang dengan nilai IBT terendah yaitu 0,34. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsumen akan tidak puas apabila atribut tersebut diberikan pada produk 

jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma. 

Berdasarkan hasil pengkategorian setiap atribut pada perbaikan atribut produk jenang Teguh 

Raharjo didapatkan hasil bahwa atribut komposisi buah kurma lebih banyak daripada komposisi 

coklat agar rasa kurma lebih dominan menjadi atribut yang paling disukai oleh konsumen terbukti 

dengan nilai IBT tertinggi yaitu sebesar 0,69 dan nilai IWT -0,46. Hasil ini dapat dijadikan 

langkah awal perbaikan produk jenang coklat kurma berdasarkan hasil pemodelan kano. Langkah 

selanjutnya dapat dikorelasikan dengan data dukung lainnya demi tercapainya perbaikan produk.  

 

4. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian kano ini adalah terdapat 8 atribut produk yang menjadi bahan 

pertimbangan perbaikan atribut produk jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma berdasarkan 

preferensi konsumen. Atribut-atribut tersebut diantaranya: komposisi buah kurma lebih banyak 

daripada komposisi coklat, penambahan kurma cincang untuk menambah tekstur, adana variasi 

jenang rasa kurma dengan coklat di dalamnya, penggunaan alumuium foil sebagai kemasan 

sekunder, variasi harga jenang Rp 7.500,00/ 10 biji, pencantuman seluruh komposisi bahan yang 

digunakan, perubahan tekstur jenang menjadi lebih lengket serta perubahan bentuk jenang 

menjadi bulat. 

Tingkat kepuasan konsumen terhadap perbaikan atribut produk jenang Teguh Raharjo rasa 

coklat kurma tertinggi terletak pada atribut penambahan komposisi kurma yang lebih banyak 

daripada coklat agar rasa kurma lebih dominan dengan nilai IBT 0,69 dan nilai IWT -0,46, 

selanjutnya adalah atribut variasi jenang rasa kurma dengan coklat di dalamnya dengan tingkat 

kepuasan sebesar 0,69 dan tingkat ketidakpuasan -0,08. Kemudian atribut penambahan kurma 

cincang untuk menambah tekstur dengan tingkat kepuasan konsumen sebesar 0,67 dan 

ketidakpuasan konsumen -0,19 serta atribut penggunaan alumunium foil sebagai bahan baku 

kemasan sekunder jenang Teguh Raharjo rasa coklat kurma dengan tingkat kepuasan konsumen 

sebesar 0,60 dan tingkat ketidakpuasan konsumen sebesar -0,12. 
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ABSTRAK 

Melihat potensi kerajinan batik kulit yang terus mengalami pertumbuhan tentunya kebutuhan akan 

kesehatan dan keselamatan pengrajin batik kulit menjadi isu utama untuk mendukung IKM dalam 

memproduksi kerajinan khususnya proses melepas lilin batik. Proses kerja melepas lilin pada kulit yang 

telah dibatik dilakukan dengan menggunakan alat press prototipe pertama. Namun, cara kerja manual masih 

dilakukan oleh pekerja karena alat press saat ini memiliki keterbatasan untuk produk kerajinan tertentu. 

Pemodelan manusia yang merepresentasikan pekerja pada saat bekerja melepas lilin batik pada kulit 

diperlukan untuk menganalisis postur kerja dan mendapatkan evaluasi perbaikan postur yang mendukung 

pengembangan prototipe alat press melepas lilin batik pada kulit. Hasil analisis melalui simulasi 

postur menggunakan REBA menunjukan postur kerja manual maupun menggunakan alat press prototipe 

pertama berada pada kondisi beresiko tinggi dengan skor REBA 12 dan 10. Sehingga perbaikan postur 

diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan alat press yang mampu mengurangi resiko 

musculoskeletal disorder secara nyata melalui prototipe kedua alat press melepas lilin pada berbagai jenis 

kerajinan batik kulit. 

Kata kunci: alat press, CATIA, lilin batik kulit, REBA 

1.  Pendahuluan 

Perkembangan teknologi dalam dunia ergonomi terus mengalami kemajuan salah satunya 

yaitu pemodelan manusia digital terutama terkait pekerjaan yang menggunakan computer aided 

engineering (CAE). Pemodelan manusia digital ini memiliki keuntungan dapat menciptakan, 

memanipulasi, dan mengendalikan representasi manusia dengan suatu aktivitas kerja untuk 

ergonomi interaktif dan pemecahan masalah dalam desain produk (Zhang dan Chaffin, 2005). 

CATIA dipilih untuk membuat manusia digital yang mendukung analisis postur kerja 

manual maupun menggunakan fasilitas alat press melepas lilin pada sandal batik. Software rakitan 

Dassault CATIA ini dipilih karena selain mampu membuat produk desain CAD, aplikasi ini juga 

mampu mengidentifikasi hubungan produk desain dengan manusianya melalui simulasi postur 

analisis. Analisis ergonomi yang disajikan dalam aplikasi CATIA yaitu RULA analysis, lift/lower 

Analysis, push pull pnalysis, carry analysis dan biomechanics single action analysis. Kelebihan 

lain aplikasi ini tidak hanya memberikan hasil analisis postur melalui tools yang tersedia, namun 

dalam proses simulasi measurement juga terdapat detail pengukuran seperti sudut posisi postur 

Gambar 2 (Anonim,2015). 

 

 
Gambar 1.Measurement Posture Head 

http://blog.uad.ac.id/sulisworo/2009/05/06/hubungan-penetapan-sasaran-pasar-dengan-segmentasi-pasar/
http://blog.uad.ac.id/sulisworo/2009/05/06/hubungan-penetapan-sasaran-pasar-dengan-segmentasi-pasar/
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Measurement Posture pada simulasi CATIA dapat digunakan untuk mendukung analisis 

postur metode REBA yang merupakan bagian dari tujuan penelitian ini yaitu menganalisis postur 

kerja melepas lilin batik pada kulit. Kondisi kerja yang sebagian besar menggunakan tubuh bagian 

bawah menjadi alasan untuk memilih metode REBA. 

Perekatan lilin pada kulit sukar dilepas dengan cara yang biasa digunakan pada kain, itu juga 

merupakan kendala tersendiri bagi pembuatan kulit yang di finish dengan batik (Pancapalaga dkk, 

2013). IKM batik kulit di Yogyakarta sebagian besar masih melakukan proses kerja dengan cara 

manual begitu pula yang disampaikan Kamel (2007) dalam Sutyasmi (2016) yaitu pelepasan lilin 

batik dengan menggunakan bensin yang ditungkan pada permukaan kulit namun bensin mahal 

dan mudah terbakar. Saat ini proses kerja melepas lilin pada kulit yang telah dibatik dilakukan 

dengan menggunakan alat press prototipe pertama (Munim dkk,2017). Namun, cara kerja manual 

menggesekkan lilin pada permukaan kulit masih dilakukan oleh pekerja, Agustina (2012) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa gerakan tangan yang berulang dengan flexsion dan ekstension 

menyebabkan adanya tekanan pada daerah sekitar terowongan karpal, terutama pada pembatik 

dengan masa kerja lebih dari 4 tahun. Kondisi kerja manual tersebut terjadi karena alat press saat 

ini memiliki keterbatasan hanya dapat digunakan untuk produk kerajinan sandal, sedangakan 

kerajinan batik kulit memiliki berbagai macam jenis seperti dompet, tas, gantungan kunci, ikat 

pinggang dan sebagainya. Tarwaka (2004) menyampaikan bahwa sikap kerja tidak alamiah pada 

umumnya karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak sesuai dengan 

kemampuan dan keterbatasan manusianya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi 

tubuh, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. 

Kondisi kerja yang saat ini dialami oleh pengrajin batik kulit tersebut seperti Gambar 2 dan 

3 yaitu badan memungkuk, kaki menekuk, leher menunduk dan tangan menggesekkan sambil 

menekan gumpalan lilin pada permukaan kulit untuk melepas lilin batik tersebut. Proses kerja 

melepas lilin batik pada kulit menggunakan lilin sebagai bahan utama untuk mengangkat lilin itu 

sendiri yang terdapat pada motif batik seperti benda kerja Gambar 4.  

 

 
Gambar 2.Postur Kerja 

Melepas Lilin Batik Kulit Tas dan Dompet 

 
Gambar 3.Postur Kerja 

Melepas Lilin Batik Kulit Sandal 

 
Gambar 4.Benda Kerja  

Proses Melepas Lilin Batik Kulit  

Berdasar pada latar belakang yang telah dibahas, penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan 

menganalisis postur kerja untuk mengetahui resiko terjadinya musculoskeletal disorder dan 

memberikan masukan pada pengembangan produk prototipe alat press melepas lilin batik kulit.  

 

2. Metode 

Kulit 

Lilin 



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

545 
 

Metode kerja secara singkat yang dilakukan dalam studi ini adalah melakukan observasi 

kondisi kerja disalah satu IKM Jl.Nyi Adisoro 1,Umbulharjo Yogyakarta. Tahapan yang 

dilakukan yaitu Langkah pertama, mendokumentasi postur kerja dan mengidentifikasi keluhan 

yang dirasakan selama mengerjakan proses melepas lilin batik kulit menggunakan kuisioner 

nordic body map pada pekerja yang menurut Kourinka dkk (1987) telah sesuai kriteria menjalani 

kondisi kerja tersebut selama dua belas bulan terakhir atau tujuh hari terakhir. Langkah kedua, 

membuat Human Builder CATIA berdasarkan pengolahan data 14 dimensi tubuh anthropometri 

pada 30 responden di laboratorium ergonomi universitas gadjah mada. Langkah ketiga, membuat 

simulasi mannequin CATIA menyerupai kondisi sebenarya saat melakukan pekerjaan. Langkah 

keempat, mengukur posisi postur kerja dan melakukan analisis postur menggunakan REBA 

analisis. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarakan hasil observasi, pekerja mengeluhkan mengalami rasa nyeri, sakit, dan keram 

pada bagian tubuh  yang sebagian besar dialami oleh pekerja yaitu bahu kanan, punggung,lengan 

kanan, pergelangan tangan kanan, dan pinggul dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Grafik Pareto Penilaian Rasa Nyeri Pada Bagian Tubuh  

 

Simulasi postur ketika operator melakukan pekerjaan menggunakan CATIA dibentuk 

menyerupai kondisi sebenarnya seperti Gambar 6 dan 7. Kondisi kerja tersebut dialami pekerja 

dalam waktu ±2 jam/hari selama meneyelasaikan pekerjaan melepas lilin batik kerajinan kulit. 

 

 
 

Gambar 6. Simulasi Postur Kerja Kondisi Manual 
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Gambar 7. Simulasi Postur Kerja Menggunakan Alat Press Prototipe Pertama 

 

a. Kondisi Kerja Manual 

Pada pekerjaan melepas lilin yang dikerjakan secara manual, pekerja mengalami perubahan 

posisi extension, flexsion, rotation dan abduction. Pengukuran sudut perubahan posisi kerja 

yang dialami dapat dilihat pada Tabel 1. 

b.  
Tabel 1. Identifikasi Postur Kerja Manual Dengan Simulasi CATIA 

Bagian Tubuh (A) 

Trunk (Batang Tubuh) 

 

Neck (Leher) 

 

Legs (Kaki) 

 

Pekerja mengalami (flexion) 

membungkuk berada pada sudut 280 

dari sudut maksimal extension -

9,5210 dan flexsion 37,4410. Maka 

masuk dalam klasifikasi sudut fleksi 

>200 skor 3. Membungkuk terjadi 

pada batang tubuh  karena badan 

pekerja melakukan dorongan untuk 

menekan dan menggesekkan lilin 

pada permukaan kulit. 

Pekerja mengalami (flexion) 

menunduk pada leher berada pada 

sudut sebesar 7,9710 dari sudut 

maksimal extension -20,1650 dan 

flexsion 23,780. Maka masuk dalam 

klasifikasi skor 1 

Menunduk terjadi pada leher karena 

leher digunakan pekerja untuk melihat 

benda kerja yang berjarak ±45 cm dari 

bawah mata pekerja 

Pekerja melakukan pekerjaan 

dengan posisi kaki mengalami 

flexsion antara 300 -600 pekerja 

menekuk kakinya dengan alasan 

agar mempunyai kuda-kuda untuk 

menekan dan menggesekkan lilin 

pada permukaan kulit. Untuk kaki 

diperoleh skor 1 karena kaki berada 

pada dua pijakan dan duduk statis. 

Maka skor total untuk kaki 1+1. 
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Tabel 1. (Lanjutan) 

Bagian Tubuh (B) Sebelah Kiri 

Upper Arm (Lengan Atas) Lower Arm (Lengan Bawah) Wrists (Pergelangan Tangan) 

   

Lengan atas mengalami flexsion 

berada pada 75,9650 dari sudut 

maksimal extension -600 dan flexion 

1700. Maka lengan atas memperoleh 

skor 3 +1 karena mengalami 

Abduction dan Rotation.   

Lengan bawah mengalami flexsion 

berada pada sudut 11,6230 dari sudut 

maksimal  flexsion 142,6620. Maka 

lengan bawah masuk dalam klasifikasi 

<600 memperoleh skor 2. 

 

Pergelangan tangan kiri mengalami 

extension berada pada sudut -31,240 

dari sudut maksimal extention -700 

dan flexsion 800. Maka pergelangan 

tangan masuk dalam klasifikasi >150  

diperoleh skor 2 +1 karena 

cenderung mengalami twisted. 

Bagian Tubuh (B) Sebelah Kanan 

Upper Arm (Lengan Atas) Lower Arm (Lengan Bawah) Wrists (Pergelangan Tangan) 

   
Lengan atas mengalami flexsion 

berada pada 75,9650. Lengan atas 

kanan memperoleh sama dengan 

lengan atas kiri yaitu skor 3 +1 

karena mengalami Abduction dan 

Rotation.   

Lengan bawah mengalami flexsion 

berada pada sudut 19,2240. Maka 

lengan bawah kanan memiliki 

kalasifikasi yang sama dengan lengan 

bawah kiri <600 memperoleh skor 2. 

 

Pergelangan tangan mengalami 

extention berada pada sudut -

68,32,240 Maka pergelangan tangan 

kanan juga masuk dalam klasifikasi 

>150  diperoleh skor 2 +1 karena 

cenderung mengalami twisted. 

 

c. Kondisi Kerja Menggunakan Alat Press Prototipe Pertama 

Pada pekerjaan melepas lilin yang dikerjakan dengan menggunakan alat, pekerja juga 

mengalami perubahan posisi extension, flexion, rotation dan abduction. Pengukuran sudut 

perubahan posisi kerja yang dialami dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Identifikasi Postur Kerja Menggunakan Alat Dengan Simulasi CATIA 

Bagian Tubuh Group (A) 

Trunk (Batang Tubuh) 

 

Neck (Leher) 

 

Legs (Kaki) 

 

Pekerja mengalami (flexion) 

membungkuk berada pada sudut 

8,6970 dari sudut maksimal 

extension -9,5210 dan flexsion 

37,4410. Maka masuk dalam 

klasifikasi sudut fleksi 00-200 skor 

2. Batang tubuh juga mengalami 

twist karena ketika menekan/ 

mengepress bahu dan siku berada 

diatas ± 10 cm dari tuas alat press. 

Pekerja mengalami (flexion) 

menunduk pada leher berada pada 

sudut sebesar 70 dari sudut maksimal 

extension -20,4650 dan Flexsion 

23,9370. Maka leher masuk dalam 

klasifikasi skor 1 

Menunduk terjadi pada leher karena 

leher digunakan pekerja untuk 

melihat benda kerja yang berjarak 

±55 cm dari bawah mata pekerja 

Pekerja melakukan pekerjaan 

dengan posisi kaki mengalami 

flexion antara 300 -600.  

Kaki memperoleh skor 1 karena 

kaki berada pada dua pijakan dan 

duduk statis. Maka skor total untuk 

kaki 1+1. 

Bagian Tubuh Group (B) Sebelah Kiri 

Upper Arm (Lengan Atas) Lower Arm (Lengan Bawah) Wrists (Pergelangan Tangan) 

   
Lengan atas mengalami flexsion 

berada pada 62,7860 dari sudut 

maksimal extension -600 dan 

flexion 1700. Maka lengan atas 

memperoleh skor 3 +1 karena 

mengalami Abduction dan 

Rotation.   

Lengan bawah mengalami flexsion 

berada pada sudut 23,8720 dari sudut 

maksimal  flexsion 1400. Maka lengan 

bawah masuk dalam klasifikasi <600 

memperoleh skor 2. 

 

Pergelangan tangan kiri mengalami 

extention berada pada sudut -9,3250 

dari sudut maksimal extention -700 

dan flexsion 800. Maka pergelangan 

tangan masuk dalam klasifikasi 0-

150  diperoleh skor 1 dan +1 karena 

cenderung mengalami twisted. 

Bagian Tubuh Group (B) Sebelah Kanan 

Upper Arm (Lengan Atas) Lower Arm (Lengan Bawah) Wrists (Pergelangan Tangan) 

   
Lengan atas mengalami extentsion 

berada pada -2,9690. Lengan atas 

kanan memperoleh sama dengan 

lengan atas kiri yaitu skor 3 +1 

karena mengalami Abduction dan 

Rotation.   

Lengan bawah mengalami flexsion 

berada pada sudut 1400 (sudut paling 

maksimal yang dapat terjangkau oleh 

lengan. Maka lengan bawah kanan 

memiliki kalasifikasi >1000 dan 

memperoleh skor 2. 

 

Pergelangan tangan mengalami 

extention berada pada sudut -56,510 

Maka pergelangan tangan kanan 

juga masuk dalam klasifikasi >150  

diperoleh skor 2 +1 karena 

cenderung mengalami twisted. 
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Pengukuran postur tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan REBA analisis untuk 

mengetahui level action yang dihasilkan dari postur saat melakukan pekerjaan melepas lilin batik 

kulit. Pada group B postur kerja bagian kiri maupun kanan pada kondisi kerja manual, penilaian 

dianggap sama karena posisi lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan memiliki 

kesamaan bagian tubuh kiri maupun kanan. Begitu juga dengan tubuh bagian kiri maupun kanan 

saat bekerja menggunakan alat dianggap sama. Berikut tabel klasifikasi penilaian. 
Tabel 3. Klasifikasi Penilaian REBA Analisis 

Kondisi Kerja Manual 

Postur Group A Skor 

Trunk (Batang Tubuh) 3 

Neck (Leher) 1 

Legs (Kaki) 2 

Gaya/Beban <5Kg 0 

Skor Akhir Postur Group A 4 

  

Postur Group B Skor 

Upper Arm (Lengan Atas) 4 

Lower Arm (Lengan Bawah) 2 

Wrists (Pergelangan Tangan) 3 

Genggaman (unacceptable) 3 

Skor Akhir Postur Group B 10 

  

Kondisi Kerja Menggunakan Alat Press Prototipe Pertama 

Postur Group A Skor 

Trunk (Batang Tubuh) 2 

Neck (Leher) 1 

Legs (Kaki) 2 

Gaya/Beban <5Kg 0 

Skor Akhir Postur Group A 3 

  

Postur Group B Skor 

Upper Arm (Lengan Atas) 4 

Lower Arm (Lengan Bawah) 2 

Wrists (Pergelangan Tangan) 3 

Genggaman (unacceptable) 1 

Skor Akhir Postur Group B 8 

 

Pada kondisi kerja manual memperoleh skor C dengan penambahan aktivitas skor 2. 

Penembahan skor 1 didapatkan karena terjadi aktivitas berulang pada tangan kanan lebih dari 

empat kali dalam satu menit dan skor 1 karena posisi trunk batang tubuh dan leher berada pada 

posisi statis lebih dari 1 menit. Sehingga skor akhir REBA untuk kondisi kerja manual 12. 

Pada kondisi kerja menggunakan alat press prototipe pertama memperoleh skor C yang juga 

terdapat penambahan skor 2 kerena tangan kanan melakukan aktivitas berulang menarik menekan 

tuas lebih dari empat kali dalam satu menit dan bagian tubuh leher, punggung, berada pada postur 

janggal keadaan statis lebih dari satu menit. Sehingga skor akhir REBA untuk proses melepas 

lilin kulit sandal menggunakan alat memperoleh skor 10. Artinya kedua kondisi kerja tersebut 
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termaksud dalam resiko kerja yang tinggi dan memerlukan perubahan postur kerja menjadi lebih 

baik.  

 

4. Simpulan 

Analisis postur proses kerja melepas lilin batik pada kondisi kerja yang dilakukan dengan 

manual maupun menggunakan alat press melalui simulasi CATIA dan REBA analisis 

menunjukan bahwa kondisi kerja tersebut berada pada higt level beresiko mengalami masalah 

pada otot skeletal. Hal tersebut ditandai dengan ungkapan dari pekerja yang merasakan nyeri 

ketika tidur pada malam hari, tidak nyaman ketika duduk dalam waktu lama bagian pingul dan 

pantat terasa panas. Sehingga perbaikan postur kerja yang disarankan pada simulasi postur tesebut 

diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan alat press yang mampu mengurangi resiko 

musculoskeletal disorder secara nyata melalui prototipe kedua alat press melepas lilin pada 

berbagai jenis kerajinan batik kulit. 
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ABSTRAK 

Pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah / crude palm oil (CPO) di industri kelapa sawit akan 

menghasilkan sisa proses produksi berupa limbah. Bila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka 

limbah industri kelapa sawit tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pengelolaan limbah agar  tidak merusak lingkungan terutama pengelolaan  limbah cair, 

limbah cair tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dan dapat meningkatkan nilai tambah limbah itu 

sendiri jika pengelolaannya dilakukan secara baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh 

simpulan bahwa beban pencemaran maksimum limbah cair bisa dikurangi sebesar 110 kg/ton CPO dan 
beban pencemaran sebenarnya (BPA) bisa dikurangi sebesar 106,48 kg/ton CPO. Selain itu limbah cair 

industri kelapa sawit berpotensi digunakan sebagai pupuk cair  (land application).  
 

Kata kunci: Beban pencemaran, limbah cair, kelapa sawit, potensi 

 

1.  Pendahuluan 

Sebagai salah satu industri yang memiliki peranan besar dalam perekonomian negara 

Indonesia, industri minyak kelapa sawit juga layak mendapatkan perhatian lebih. Perhatian 

tersebut tidak hanya dalam pengembangan industri tersebut, tapi juga disisi lain dari keberadaan 

industri minyak kelapa sawit ini termasuk didalamnya masalah beban pencemaran yang 

dihasilkan serta bagaimana penanganan limbah industri minyak kelapa sawit ini. 

Industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, 

hal ini terlihat dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah. Tahun 2017, 

industri kelapa sawit mencatat kinerja yang baik. Produksi CPO tahun 2017 mencapai 38,17 juta 

ton dan PKO sebesar 3,05 juta ton sehingga total keseluruhan produksi kelapa sawit Indonesia 

adalah 41,98 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan produksi sebesar 18% jika 

dibandingkan dengan produksi tahun 2016 yaitu 35,57 juta ton (GAPKI, 2018). Kenaikan 

produksi CPO tersebut menyebabkan semakin tingginya potensi limbah yang dihasilkan, terutama 

limbah cair. 

Proses pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit di industri kelapa sawit diperoleh 

limbah cair dan limbah padat. Limbah padat seperti daun, pelepah, tangkai bunga, bunga, batang 

akar, tempurung, janjangan/tandan kosong, serat-serat dan cangkang. Selain itu juga dihasilkan 

limbah cair yang masih mengandung minyak dan komponen organik lainnya (Latif, 2008).  

Potensi limbah yang dihasilkan dan penanganan perlu diperhatikan baik limbah cair maupun 

limbah lainnya. Pengolahan limbah cair dari hasil samping industri kelapa sawit merupakan hal 

penting dalam rangka penanganan lingkungan industri dan dalam rangka meningkatkan nilai 

tambah limbah itu sendiri. 

Pengolahan limbah dilakukan selama ini adalah secara konvensional seperti kolam anaerob. 

Pada umumnya kelemahan sistem kolam anaerob terletak pada waktu tinggal cairan yang lama 

dan pembentukan konsentrasi biomassa yang rendah, sehingga konsumsi substrat (limbah cair) 

oleh biomassa juga rendah. Untuk mengatasi hal itu, maka perlu dikembangkan berbagai 

konfigurasi bioreaktor dengan konsentrasi biomassa yang tinggi, bioreaktor tersebut adalah 

bioreaktor anaerob. Bioreaktor anaerob merupakan salah satu jenis reaktor yang dipergunakan 

untuk mengolah limbah organik cair dengan bantuan bakteri anaerob. Dengan menggunakan 
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bioreaktor anaerob mampu mengolah limbah cair yang mengandung minyak dan lemak dan 

mampu mencegah terjadinya kehilangan (wash out) biomassa anaerob, kebutuhan lahan kecil dan 

relatif mudah pengoperasiaanya serta bermanfaat untuk pencegahan dan mengurangi beban 

pencemaran lingkungan.  

Dari pengolahan tandan buah segar (TBS) di industri kelapa sawit, diketahui bahwa setiap 

ton TBS yang diolah dapat menghasilkan 140 – 200 kg CPO. Selain CPO pengolahan ini juga 

menghasilkan limbah/produk samping, antara lain: limbah cair (POME=Palm Oil Mill Effluent), 

cangkang sawit, fiber/sabut, dan tandan kosong kelapa sawit. Sedangkan limbah cair yang 

dihasilkan cukup banyak, yaitu berkisar antara 600 – 700 kg (Isroi, 2008). 

Pengolahan limbah cair pada saat ini belum optimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

dana dan teknologi yang digunakan. Bila dilakukan pengelolaan dengan baik maka limbah 

industri kelapa sawit merupakan potensi yang cukup besar dan dapat meningkatkan nilai tambah 

limbah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis beban pencemaran dan potensi 

limbah cair industri kelapa sawit tersebut guna mewujudkan industri yang ramah lingkungan. 

 

2. Metode 

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dikarenakan percobaan dilakukan pada media yang tidak homogen (heterogen) 

dengan percobaan faktorial. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini akan menggunakan bioreaktor anaerob.  

2.1 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lumpur kolam 2 (kolam pengasaman) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri 

kelapa sawit. Kolam ini merupakan kolam pembentukan asam. Lumpur tersebut 

dimasukkan ke dalam bioreaktor anaerob di bagian yang bersekat sebanyak 1 m3 karena 

di bagian bersekat akan terjadi proses asidogenesis (pembentukan asam). Lumpur ini 

digunakan sebagai bibit mikroorganisme didalam bioreaktor anaerob. Mikroorganisme 

yang berperan dalam proses ini disebut mikroorganisme asidogenesis (MA). MA ini yang 

akan berperan dalam pembentukan senyawa asam dalam bioreaktor anaerob. 

2. Lumpur kolam 4 IPAL industri kelapa sawit. Kolam 4 ini merupakan kolam tempat 

terjadinya pembentukan metana (gas metan). Lumpur tersebut dimasukkan ke dalam 

bioreaktor anaerob di bagian yang tidak bersekat sebanyak 1,5 m3 karena pada bagian ini 

terjadi proses metanogenesis (pembentukan metan). Mikroorganisme yang berperan 

dalam proses ini disebut mikroorganisme metanogenesis. 

3. Limbah keluaran kolam 1 (kolam pendingin). Limbah ini berguna sebagai umpan 

(subtrat) mikroorganisme yang ada dalam bioreaktor anaerob. Limbah ini mengandung 

senyawa organik kompleks (karbohidrat, lemak, protein, asam, alkohol, CO2 dan H2O). 

 

Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bioreaktor Anaerob 

2. Tangki pengendali/umpan (inlet) dengan volume 1 m3 untuk mengatur laju alir umpan ke 

dalam bioreaktor anaerob. 

3. Tangki penampung (outlet) dengan volume 0,5 m3 untuk menampung air keluaran dari 

bioreaktor anaerob. 

4. Pompa air elektrik untuk mengatur laju alir umpan ke dalam bioreaktor anaerob. 
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Gambar 1. Rangkaian instalasi bioreaktor anaerob 

 

2.2 Prosedur Penelitian 

Faktor yang menentukan keberhasilan proses pengolahan limbah cair industri minyak 

kelapa sawit tergantung pada pembentukan lapisan biomassa terhadap partikel pembawa (pasir). 

Imobilisasi biomassa pada media partikel pembawa mendorong aktivitas dan konsentrasi 

biomassa agar tetap tinggi. Untuk mencapai keadaan tersebut maka dilakukan penelitian secara 

bertahap yang meliputi : 

1. Tahap Pembibitan (Seeding) 

Pembibitan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan mikroorganisme di 

dalam substrat yang akan diolah. Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini 

langsung berasal dari lumpur kolam 2 dan 4 IPAL dengan pH 5,8 yang ada di industri 

sawit PT. XYZ. Karena mikroorganisme yang digunakan sudah dikembangbiakkan di 

dalam kolam limbah, maka tahap seeding dianggap telah berjalan (Ahmad, 2009).  

2. Tahap Aklimatisasi 

 Aklimatisasi bertujuan agar mikroorganisme dapat menyesuaikan diri dengan kondisi air 

buangan yang akan diolah. Dikarenakan mikroorganisme yang digunakan berasal 

langsung dari lumpur kolam 2 dan 4 IPAL industri sawit PT. XYZ, maka tahap 

aklimatisasi dianggap sudah berlangsung, sehingga tidak dibutuhkan lagi adaptasi 

mikroorganisme terhadap kondisi air buangan (Ahmad, 2009). 

3. Instalasi Pengolahan Limbah Cair 

Instalasi pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit terdiri dari peralatan utama dan 

peralatan pendukung.  

a. Peralatan Utama 

 Bioreaktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah bioreaktor anaerob yang 

menggabungkan sistem petumbuhan bakteri melekat dan tersuspensi, seperti yang 

terlihat pada Gambar 1.   

b. Peralatan pendukung 

 Peralatan pendukung merupakan peralatan yang mendukung sistem secara 

keseluruhan. Peralatan pendukung terdiri dari tangki umpan, selang, pompa air 

elektrik, penampung gas dan pemasok gas nitrogen. 
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4. Start-up Bioreaktor Anaerob 

 Kondisi operasi bioreaktor selama start-up dilakukan pada temperatur ruang. Selama 

proses start-up limbah cair keluaran kolam 1 IPAL PT. XYZ. Pagar ditambahkan sebagai 

umpan sebanyak 250 L/hari selama 16 hari dan sebanyak 300 L/hari selama 16 hari. 

Penambahan umpan tersebut bertujuan untuk menaikkan dan menahan pertumbuhan 

biofilm. Proses start-up dilakukan hingga tercapai keadaan tunak (steady state). 

5. Proses Kontinu Bioreaktor Anaerob 

Setelah keadaan tunak tercapai, selanjutnya dilakukan variasi terhadap laju alir limbah 

dengan selang waktu tertentu yaitu laju alir 500 L/hari, laju alir 1.000 L/hari dan laju alir 

2.500 L/hari. Penambahan laju alir tersebut mengakibatkan semakin  tingginya 

pembebanan organik terhadap bioreaktor. Tujuan dari penambahan laju alir tersebut 

adalah untuk mengetahui kinerja optimal bioreaktor dalam menyisihkan senyawa-

senyawa organik.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Teknik pengolahan limbah cair industri kelapa sawit lebih banyak dilakukan untuk 

memenuhi baku mutu lingkungan yang semakin ketat dan meningkatkan kesadaran manusia akan 

kelestarian lingkungan. Namun umumnya membutuhkan peralatan yang rumit atau waktu yang 

lama (Firmansyah dan Saputra, 2001). 

Dalam rangka mengurangi tingkat beban pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang 

dihasilkan industri kelapa sawit maka sebelum dibuang ke lingkungan atau ke badan sungai 

dilakukan pengolahan limbah cair tersebut dengan sistem biologis, yaitu dengan membuat kolam-

kolam aerob – anaerobik. 

Menurut Sinaga (1992), bahwa pengolahan limbah cair secara biologis berlangsung secara 

kontinyu, yaitu pada kolam anaerobik, fakultatif, aerobik, dan sedimentasi tanpa menambah zat 

kimia, melainkan hanya membutuhkan waktu dalam proses perombakan zat organik oleh 

mikroorganisme. 

Karakteristik limbah cair industri minyak kelapa sawit di PT. XYZ memiliki nilai yang relatif 

lebih tinggi dari kualitas limbah cair kelapa sawit yang diperkenankan untuk digunakan sebagai 

suplemen pupuk dan air irigasi pada perkebunan kelapa sawit adalah pada kadar COD<10.000 

mg/L dengan pH antara 6 – 9 (KepMen-LH No. 29 tahun 2003). Oleh karena itu, limbah cair ini 

perlu dioalah terlebih agar beban pencemaran bisa dikurangi dan bisa berpotensi sebagai pupuk 

cair kelapa sawit atau aplikasi lahan perkebunan kelapa sawit (land application). 

Potensi limbah cair industri minyak kelapa sawit digunakan sebagai pupuk cair atau bahan 

pembenah tanah di perkebunan kelapa sawit sangat dimungkinkan atas dasar adanya kandungan 

hara dalam limbah tersebut. Penggunaan limbah cair industri kelapa sawit ini disamping 

digunakan sebagai sumber pupuk / bahan organik juga akan mengurangi biaya pengolahan limbah 

cair industri kelapa sawit tersebut. Berikut karakteristik limbah cair industri kelapa sawit (Ahmad, 

2009). 

 
Tabel 1. Karakteristik limbah cair industri kelapa sawit  

Parameter Nilai (satuan) 

pH 3,3 – 4,6 

BOD 24.884 – 27.421 mg/L 

COD 47.165 – 49.765 mg/L 

TS 16.580 – 94.106 mg/L 

TSS 1.330 – 50.700 mg/L 
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3.1 Beban Pencemaran 

Perhitungan beban pencemaran digunakan sebagai kontrol terhadap industri apakah industri 

tersebut mengolah limbahnya dengan baik atau tidak, dan menurut ketentuan BPA tidak boleh 

lebih besar dari BPM. Perhitungan beban pencemaran sesuai dengan KEP-51/MENLH/10/1995 

tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai BPM lebih besar dari nilai BPA. Sesuai dengan 

ketentuan BPA tidak boleh lebih besar dari nilai BPM. BPM limbah cair sebelum dilakukan 

pengolahan dengan bioreaktor anaerob adalah sebesar 125kg/ton CPO dan setelah dilakukan 

pengolahan sebesar 15 kg/ton CPO. 

Dengan menggunakan bioreaktor anaerob maka beban pencemaran maksimum (BPM) bisa 

dikurangi sebesar 110kg/ton CPO. Sedangkan BPA limbah cair sebelum dilakukan pengolahan 

dengan bioreaktor anaerob adalah sebesar 121 kg/ton CPO dan setelah dilakukan pengolahan 

sebesar 14,25 kg/ton CPO. Dengan dilakukan pengolahan limbah cair industri kelapa sawit 

menggunakan bioreaktor anaerob maka beban pencemaran sebenarnya (BPA) bisa dikurangi 

sebesar 106,48 kg/ton CPO. 

 

3.2  Potensi Limbah Cair 

Karakteristik limbah cair industri kelapa sawit yang digunakan sebagai umpan (substrat) 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Karakteristik limbah cair industri kelapa sawit PT. XYZ 

Parameter Nilai (satuan) 

pH 5,6 

COD 50.000 mg/L 

 

  Karakteristik limbah cair industri kelapa sawit memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dari 

kualitas limbah cair kelapa sawit yang diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai suplemen 

pupuk dan air irigasi pada perkebunan kelapa sawit adalah pada kadar BOD < 5.000 mg/L atau 

COD < 10.000 mg/L dengan pH antara 6 – 9 (KepMen LH No. 29 tahun 2003).  

 

3.3  Nilai pH 

Nilai pH digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah limbah cair industri kelapa 

sawit yang diolah dalam bioreaktor anaerob berpotensi dimanfaatkan sebagai alternatif pupuk 

yang diaplikasikan ke lahan perkebunan atau land application (LA). 

Rata – rata pH keluaran bioreaktor anaerob pada laju alir 500 L/hari adalah 6,7. Pada laju 

alir 1.000 L/hari terjadi peningkatan nilai pH bioreaktor anaerob dibandingkan dengan laju alir 

500 L/hari yaitu nilai rata – rata pH keluaran bioreaktor anaerob 7,2. Peningkatan pH ini akan 

memacu proses biodegradasi sehingga meningkatkan aktivitas mikroorganisme metanogen 

(Siregar, 2009). Sedangkan pada laju alir 2.500 L/hari terlihat nilai rata – rata pH bioreaktor 

anaerob  mulai stabil yaitu 7,2. Penurunan pH ini disebabkan oleh proses asidifikasi selama 

biodegradasi anaerob yang menghasilkan asam-asam volatil yang bersifat asam sehingga 

menyebabkan pH sistem (bioreaktor anaerob) menurun (Widjaja, dkk. 2008). 

Terjadinya fluktuasi nilai pH pada masing – masing variasi laju alir menunjukkan bahwa 

proses pembentukan asam pada proses asidogenesis sedang berlangsung dengan cepat, namun 

tidak diikuti oleh proses pembentukan metana pada proses metanogensis yang cenderung 

berlangsung lambat (Rahmayetty, 2003). 

Nilai perubahan pH sistem relatif konstan pada semua variasi laju alir yaitu berkisar antara 

6,4 – 7,2. Pada rentang pH tersebut diperkirakan mikroorganisme anaerobik yang digunakan di 
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dalam bioreaktor dapat berkembang dengan optimum mengingat kondisi lingkungan optimum 

lingkungan mikroorganisme anaerobik adalah dengan pH antara 5,8 – 8,2 (Speece, 1996).  

 Kualitas limbah cair kelapa sawit yang diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai 

suplemen pupuk dan air irigasi pada perkebunan kelapa sawit dengan pH antara 6 – 9 (KepMen 

LH No. 29 tahun 2003). Berdasarkan nilai rata – rata pH hasil analisis sampel keluaran dari 

bioreaktor anaerob maka range nilai pH antara 6,4 – 7,2. Dengan demikian limbah cair keluaran 

dari bioreaktor anaerob berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk pada perkebunan kelapa sawit 

(land application). 

 

3.4    Kandungan COD 

Kandungan COD digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah limbah cair industri 

kelapa sawit yang diolah dalam bioreaktor anaerob berpotensi dimanfaatkan sebagai alternatif 

pupuk yang diaplikasikan ke lahan perkebunan atau land application (LA). 

Kualitas limbah cair kelapa sawit yang diperkenankan untuk dimanfaatkan sebagai 

suplemen pupuk dan air irigasi pada perkebunan kelapa sawit adalah pada kadar BOD < 5.000 

mg/L (COD < 10.000 mg/L) (KepMen LH No. 29 tahun 2003).  

Pada laju alir 500 L/hari di bioreaktor anaerob  rata – rata kandungan COD limbah cair 

sebesar 30.000 mg/L. Pada laju alir 1.000 L/hari  terjadi penurunan kandungan COD jika 

dibandingkan dengan kandungan COD pada laju alir 500 L/hari, bioreaktor anaerob  rata – rata 

kandungan COD sebesar 14.666,7 mg/L. Sedangkan pada laju alir 2.500 L/hari,  rata – rata 

kandungan COD menurun menjadi sebesar 6.666,7 mg/L. Kandungan COD mulai stabil pada laju 

alir 2.500 L/hari. Penurunan kandungan COD ini menunjukkan bahwa mikroorganisme telah 

beradaptasi dengan limbah yang akan diolah dan mampu mendegradasi bahan organik yang 

terdapat di dalam limbah (Syafilla, et al. 2003). 

Terjadinya penurunan rata – rata kandungan COD jika variasi laju alir dinaikkan 

menunjukkan bahwa semakin cepat variasi laju alir maka proses biodegradasi bahan-bahan 

organik yang terdapat di dalam limbah cair berlangsung dengan baik, karena kontak antara 

mikroorganisme dengan limbah cair sebagai makanannya (substrat) cukup banyak, sehingga 

mikroorganisme dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan degradasi limbah cair 

semakin cepat pula. 

Berdasarkan kandungan COD hasil analisis sampel keluaran bioreaktor anaerob maka 

kandungan COD yang paling rendah kandungannya adalah pada variasi laju alir 2.500 L/h yaitu 

6.666,7 mg/L. Sehingga limbah cair tersebut berpotensi digunakan sebagai pupuk pada 

perkebunan kelapa sawit (land application). 

   

4. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa beban pencemaran 

maksimum (BPM) bisa dikurangi sebesar 110kg/ton CPO dan beban pencemaran sebenarnya 

(BPA) bisa dikurangi sebesar 106,48 kg/ton CPO. Dan  berdasarkan nilai pH dan kandungan COD 

hasil penelitian dibandingkan dengan nilai pH dan kandungan COD yang diperkenankan untuk 

LA maka limbah cair industri kelapa sawit berpotensi digunakan sebagai pupuk cair pada 

perkebunan kelapa sawit (land application). 
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ABSTRAK 

Di Indonesia saat ini banyak berdiri gerai minimarket baru dengan jarak yang cukup dekat terhadap retailer 

lainnya. Disisi lain lokasi pertumbuhan minimarket dirasa tidak sesuai dengan letak persebaran penduduk 

sehingga jumlah pelanggan yang datang tidak merata. Hal tersebut menyebabkan terjadinya antrian 

dibeberapa gerai minimarket. Penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan antrian pada kasir Rea 1 dan 

memberikan usulan agar antrian lebih pendek. Simulasi antrian menggunakan data primer melalui observasi 

selama dua jam pada Rea 1 dan dibuat dengan software Arena. Hasil dari penelitian ini adalah waktu antar 

kedatangan setiap pelanggan menunjukkan pola distribusi beta dengan α = 1,23 dan β = 0,906. Sedangkan 

waktu proses setiap pelanggan menunjukkan pola dari distribusi beta dengan nilai α = 1,72 dan β = 0,951. 

Setelah dilakukan usulan perbaikan, terpilih usulan perbaikan 1 yaitu penambahan seorang kasir 

menghasilkan output rata-rata waktu antrian paling singkat sebesar 0,006 jam pada kasir 1 dan 0,008 jam 

pada kasir 2. 

 

Kata kunci : arena, kasir, simulasi, teori antrian 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu faktor ekonomi yang turut berperan besar dalam perputaran perekonomian di 

Indonesia adalah keberadaan retailer atau pasar modern. Pasar modern adalah swalayan dimana 

pelayanan dilakukan sendiri oleh customer karena pihak toko tidak menyediakan pramuniaga 

yang khusus melayani customer (Rini, 2010). Banyak faktor menjadi penyebab jumlah pelanggan 

yang datang disuatu gerai minimarket tidak merata misalnya terkait lokasi minimarket, 

kelengkapan produk dan harga yang ditawarkan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya antrian 

pada gerai minimarket yang ramai dikunjungi. Antrian merupakan ketidakseimbangan jumlah 

pelanggan yang harus dilayani dengan kapasitas pelayanan, baik dari sumber daya manusianya 

ataupun fasilitas yang digunakan, dimana jumlah pelanggan yang harus dilayani lebih besar dari 

kapasitas pelayanan. Salah satu gerai minimarket baru di kota Surakarta adalah minimarket Rea 

1 yang terletak di Jl.Surya Utama dan Rea 2 yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara. Penelitian 

ini menggunakan subjek antrian yang terjadi pada minimarket Rea 1, karena minimarket tersebut 

lebih mendominasi pasar di area kampus Universitas Sebelas Maret (UNS). Pada jam tertentu, 

kasir minimarket Rea 1 akan terlihat kewalahan menghadapi pelanggan dengan antrian yang 

panjang. Terjadinya antrian yang panjang menyebabkan pelanggan harus menunggu dalam kurun 

waktu tertentu. Hal tersebut menyebabkan service level pelanggan menurun, bahkan lebih jauh 

lagi minimarket bisa saja mengalami lost sale. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Gerai Minimarket di Surakara (Warna Biru dan Merah) 

Sumber : Rini, 2010 

 

Beberapa penelitian terdahulu, telah banyak menerapkan teori simulasi antrian sebagai tools 

dalam memecahkan masalah antrian di suatu lokasi. Misalnya penelitan yang dilakukan oleh 

Hasian dan Putra (2010) yang menerapkan simulasi antrian untuk menyatakan bahwa usulan 

penambahan server pada SPBU Gunung Pangilun hanya akan menurunkan nilai utilitasnya, 

Sukwadi (2007) mengembangkan model simulasi dari restoran Yuraku, sehingga didapatkan hasil 

letak-letak antrian pelayanan padan restoran tersebut, Arwindy, Buulolo dan Rosmaini (2014) 

menyatakan simulasi antrian menunjukkan hasil bahwa penambahan 1 teller pada bank ABC telah 

memenuhi keinginan bank untuk mengurangi terjadinya antrian tanpa diperlukan penambahan 

customer service, Wardhani (2012) menyatakan bahwa penambahan kasir pada Indomaret 

Borobudur membutuhkan biaya dua kali lebih besar dari kondisi saat ini, sementara selisih waktu 

tunggu antara kondisi yang telah ada dan kondisi usulan hanya sebesar 0,009 menit. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Julasmasari (2010) yang menjelaskan bahwa 

dengan penambahan dua server pada Citra swalayan, akan didapatkan maksimum jumlah 

pelanggan yang selesai dilayani. 

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mensimulasikan antrian yang terjadi pada kasir 

minimarket Rea 1 dan memberikan usulan agar antrian yang terjadi lebih pendek. Dalam 

mensimulasikan antrian tersebut dibantu dengan software Arena. Penelitian menggunakan data 

primer yang diambil secara langsung melalui observasi selama dua jam pada minimarket Rea 1. 
Observasi dilaku.kan pada jam 18.30-20.30 karena pada jam tersebut merupakan jam saat ramai 

pengunjung. 

2. Metode 

Penelitian ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pengumpulan dan pengolahan data, serta 

yang terakhir yaitu tahap analisa dan kesimpulan. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan: 

Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini merupakan tahap pengumpulan data dan informasi awal yang terdiri 

dari tahap identifikasi masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian, studi lapangan dan 

studi pustaka. Berikut gambaran dari perumusan masalah yang telah dilakukan 
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Gambar 2 Rich Picture Antrian pada Minimarket 

 

Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Tahap pengumpulan dan pengolahan data ini dilakukan untuk mendapatkan data awal yang 

akan disimulasikan. Pada penelitian ini objek yang diamati adalah pengunjung minimarket rea 1 

yang akan melakukan pembayaran pada kasir. Penelitian menggunakan data primer yang diambil 

secara langsung melalui observasi selama dua jam pada minimarket Rea 1. Observasi dilakukan 

hanya pada jam 18.30-20.30 karena pada jam tersebut merupakan jam saat ramai pengunjung. 

Dengan asumsi bahwa proses data yang diperoleh dapat mewakili populasi hari lainnya. 

Software yang digunakan sebagai tools dalam menganalisis hasil penelitian adalah Ms. Excel 

2010 dan Arena. Langkah-langkah dalam melakukan pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan uji kecocokan distribusi 

2. Menentukan model antrian yang sesuai 

3. Melakukan simulasi model pada kondisi antrian sesungguhnya 

4. Melakukan simulasi model untuk usulan yang diberikan 

Tahap Analisa dan Kesimpulan 

Tahap ini menjelaskan hasil uji distribusi yang didapatkan, simulasi kondisi antrian yang 

sesungguhnya, dan simulasi usulan yang diberikan. Kemudian hasil tersebut sebutkan secara 

singkat pada tahap kesimpulan. 

 

3. Hasil dan Analisa 

Activity Cycle Diagram (ACD) 

Activity Cycle Diagram (ACD) berguna untuk memperlihatkan keterkaitan antar kegiatan 

(Dewi, 2010). ACD menunjukkan empat siklus yang terjadi didalam sistem. Keempat siklus 

tersebut terdiri dari siklus generate, siklus pelanggan, siklus mesin dan siklus operator. Berikut 

ini adalah aktivitas yang terjadi didalam sistem pelayanan kasir di minimarket Rea 1: 
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Gambar 3 Activity Cycle Diagram antrian minimarket 

Uji Distribusi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data waktu kedatangan pelanggan ke 

sistem, waktu mulai dilayani, waktu selesai dilayani, waktu antar kedatangan, lamanya waktu 

proses pelayanan kasir dan lamanya seorang customer harus mengantri. Berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya waktu antar kedatangan dan waktu proses dikonversi ke detik dan 

diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Berikut data awal yang akan diolah: 
 

Tabel 1. Data Antrian Pada Minimarket Rea 
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Data waktu antar kedatangan selanjutnya diolah menggunakan software Arena untuk dicari 

distribusinya. Waktu antar kedatangan setiap pelanggan menunjukkan hasil uji distribusi seperti 

pada gambar 4 dimana grafik tersebut menujukkan pola dari distribusi beta dengan α = 1,23 dan 

β = 0,906. 

 

 
Gambar 4 Grafik Uji Distribusi Waktu Antar Kedatangan  

Sedangkan waktu proses setiap pelanggan menunjukkan hasil uji distribusi seperti pada 

gambar 5 dimana grafik tersebut menujukkan pola dari distribusi beta dengan α = 1,72 dan β = 

0,951. 

Nomor

Costumer

Waktu

Kedatangan

Waktu 

Awal

Pelayanan

Waktu

Selesai

Waktu antar

kedatangan

Waktu antar

kedatangan

(detik)

Waktu

Proses

Waktu

Proses

(detik)

Waktu

Antrian

Waktu

Antrian

(detik)

1 18.30.58 18.30.58 18.33.11 00.00.00 0 00.02.13 133 00.00.00 0

2 18.32.17 18.33.11 18.34.27 00.01.19 79 00.01.16 76 00.00.54 54

3 18.32.58 18.34.27 18.36.41 00.00.41 41 00.02.14 134 00.01.29 89

4 18.35.10 18.36.41 18.37.32 00.02.12 132 00.00.51 51 00.01.31 91

5 18.36.05 18.37.32 18.41.29 00.00.55 55 00.03.57 237 00.01.27 87

6 18.38.14 18.41.29 18.42.45 00.02.09 129 00.01.16 76 00.03.15 195

7 18.39.47 18.42.45 18.43.13 00.01.33 93 00.00.28 28 00.02.58 178

8 18.40.35 18.44.36 18.45.47 00.00.48 48 00.01.11 71 00.04.01 241

9 18.44.34 18.45.47 18.48.52 00.03.59 239 00.03.05 185 00.01.13 73

10 18.49.57 18.49.57 18.53.27 00.05.23 323 00.03.30 210 00.00.00 0

11 18.52.12 18.53.27 18.54.45 00.02.15 135 00.01.18 78 00.01.15 75

12 18.53.39 18.54.45 18.55.18 00.01.27 87 00.00.33 33 00.01.06 66

13 18.55.05 18.55.18 18.56.07 00.01.26 86 00.00.49 49 00.00.13 13

14 18.56.02 18.56.07 18.56.59 00.00.57 57 00.00.52 52 00.00.05 5

15 18.56.45 18.56.59 18.58.12 00.00.43 43 00.01.13 73 00.00.14 14

16 18.57.34 18.58.12 18.59.30 00.00.49 49 00.01.18 78 00.00.38 38

17 18.58.46 18.59.30 19.01.47 00.01.12 72 00.02.17 137 00.00.44 44

18 19.00.44 19.01.47 19.03.58 00.01.58 118 00.02.11 131 00.01.03 63

19 19.05.25 19.05.25 19.08.32 00.04.41 281 00.03.07 187 00.00.00 0

20 19.07.49 19.08.32 19.09.47 00.02.24 144 00.01.15 75 00.00.43 43

21 19.08.43 19.09.47 19.11.14 00.00.54 54 00.01.27 87 00.01.04 64

22 19.10.45 19.11.14 19.12.47 00.02.02 122 00.01.33 93 00.00.29 29

23 19.11.02 19.12.47 19.13.53 00.00.17 17 00.01.06 66 00.01.45 105

24 19.12.38 19.13.53 19.14.54 00.01.36 96 00.01.01 61 00.01.15 75

25 19.14.04 19.14.54 19.16.02 00.01.26 86 00.01.08 68 00.00.50 50

26 19.15.49 19.16.02 19.19.21 00.01.45 105 00.03.19 199 00.00.13 13

27 19.20.35 19.20.35 19.21.55 00.04.46 286 00.01.20 80 00.00.00 0

28 19.23.47 19.23.47 19.25.58 00.03.12 192 00.02.11 131 00.00.00 0

29 19.26.17 19.26.17 19.30.46 00.02.30 150 00.04.29 269 00.00.00 0

30 19.30.03 19.31.02 19.33.27 00.03.46 226 00.02.25 145 00.00.59 59

31 19.32.46 19.33.27 19.36.40 00.02.43 163 00.03.13 193 00.00.41 41

32 19.36.38 19.36.40 19.38.52 00.03.52 232 00.02.12 132 00.00.02 2

33 19.38.21 19.38.52 19.41.15 00.01.43 103 00.02.23 143 00.00.31 31

34 19.39.38 19.41.15 19.44.02 00.01.17 77 00.02.47 167 00.01.37 97

35 19.43.52 19.44.02 19.47.11 00.04.14 254 00.03.09 189 00.00.10 10

36 19.49.26 19.49.26 19.50.43 00.05.34 334 00.01.17 77 00.00.00 0

37 19.54.10 19.54.10 19.55.32 00.04.44 284 00.01.22 82 00.00.00 0

38 19.57.34 19.57.34 19.58.10 00.03.24 204 00.00.36 36 00.00.00 0

39 20.03.17 20.03.17 20.05.49 00.05.43 343 00.02.32 152 00.00.00 0

40 20.07.45 20.07.45 20.09.11 00.04.28 268 00.01.26 86 00.00.00 0
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Gambar 5  Grafik Uji Distribusi Waktu Proses 

 

Model Simulasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan model simulasi dari kondisi sebenarnya (real case) 

dan simulasi usulan yang diberikan. Berikut tahapan dari masing-masing model simulasi: 

1. Real Case  

Simulasi real case menunjukkan kondisi sebenarnya yang ada di minimarket Rea 1. 

Gambar 6 menunjukkan modul create yang digunakan sebagai modul untuk kedatangan costumer 

dan selesai dan modul proses sebagai modul untuk pelayanan server. Gambar berikut ini 

merupakan modul-modul dalam simulasi aktivitas di minimarket Rea 1: 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Modul-modul Simulasi Pelayanan Kasir di Minimarket Rea 1 

Pada modul kedatangan diisikan ekspresi dari data waktu antar kedatangan costumer, dimana data 

tersebut berdistribusi weibull dengan α = 1,72 dan β = 0,951. Berikut ini pengisian data dan logika 

modul kedatangan costumer. 

 
Gambar 7 Pengisian Data dan Logika Modul Kedatangan 

Pada modul kasir diisikan ekspresi dengan resources pegawai kasir, dimana data tersebut 

berdistribusi beta dengan nilai α = 1,72 dan β = 0,951. Berikut ini pengisian data dan logika modul 

kasir. 
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Gambar 8 Pengisian Data dan Logika Modul Pelayanan Kasir 

Usai pembuatan modul langkah selanjutnya adalah tahap verifikasi data. Tahap ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah model simulasi komputer yang dibangun, berjalan sesuai dengan 

spesifikasi model yang ditujukan. Verifikasi data dilakukan dengan melihat animasi pada hasil 

arena. Hasil animasi menunjukkan bahwa simulasi berjalan sesuai kondisi nyata dan sesuai 

asumsi yang dibuat sebelumnya dimana konsumen datang ke server,  bila server sedang sibuk 

akan terdapat antrian, dan setelah konsumen selesai dilayani maka konsumen akan keluar melalui 

sistem. Hasil simulasi dapat dilihat pada gambar dibawah:  

 
Gambar 9 Simulasi Pelayanan Kasir di Minimarket Rea 1 

Apabila animasi dari simulasi yang dibuat telah berjalan dengan baik, selanjutnya dapat 

dilihat output dari simulasi tersebut. Output yang dihasilkan memuat informasi terkait entitas, 

antrian, sumber daya dan lainnya. Dari output tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata lama waktu 

antrian pada kondisi sesungguhnya yaitu 0,05 detik. Output yang dihasilkan dari simulasi 

pelayanan kasir pada kondisi sesungguhnya ditampilkan pada gambar berikut: 
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Gambar 10 Output Simulasi Pelayanan Kasir di Minimarket Rea 1 

2. Usulan Perbaikan 1 

 Usulan perbaikan yang pertama ini menunjukkan simulasi kondisi aktivitas minimarket 

Rea 1 setelah ditambah 1 lagi kasir. Gambar berikut ini merupakan modul-modul usulan 

perbaikan 1 dimana resources pelayan kasir ditambahkan 1 orang lagi, sehingga terdapat total 2 

fasiltas kasir yang dibuka di minimarket Rea 1: 

 
Gambar 11 Modul-modul Simulasi Pelayanan Kasir Usulan Perbaikan 1 

Berikutnya hasil simulasi setelah dilakukan penambahan seorang kasir dapat dilihat pada 

gambar dibawah: 

 
Gambar 12 Animasi Simulasi Pelayanan Kasir Usulan Perbaikan 1 

Output yang dihasilkan dari usulan perbaikan 1 dengan menambahkan seorang kasir 

didapatkan bahwa rata-rata lama waktu antrian menjadi 0,006 detik pada kasir 1 dan 0,008 detik 

pada kasir 2. Output tersebut ditampilkan pada gambar berikut: 
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Gambar 13 Output Simulasi Pelayanan Kasir Usulan Perbaikan 1 

 

Dalam usulan perbaikan 1 terdapat dua sumber daya yang harus ditambahkan. Kedua sumber 

daya yang harus ditambahkan adalah manusia dan fasilitas. Berikut merupakan anggaran besarnya 

investasi yang harus dikeluarkan pihak minimarket dalam menambahkan satu pelayanan kasir:  

1. Paket mesin kasir      Rp 5.995.000,- 

2. Gaji Karyawan per bulan     Rp 1.534.985,- 

Total Biaya yang Dibutuhkan    Rp 7.529.985 

 

3. Usulan Perbaikan 2 

Usulan perbaikan yang kedua ini menunjukkan simulasi kondisi aktivitas minimarket Rea 1 

1 setelah dilakukan spesialisasi kategori jumlah pembelian barang. Spesialisasi kategori jumlah 

pembelian dibagi menjadi 2 yaitu pembelian kurang dari atau sama dengan 6 dan pembelian lebih 

dari 6. Gambar berikut ini merupakan modul-modul usulan perbaikan 2 setelah dilakukan 

spesialisasi jumlah pembelian di minimarket Rea 1: 

Gambar 14 Modul-modul Simulasi Pelayanan Kasir Usulan Perbaikan 2 

Berikutnya hasil simulasi setelah dilakukan spesialisasi jumlah barang yang dibeli dapat dilihat 

pada gambar dibawah: 

 
Gambar 15 Animasi Simulasi Pelayanan Kasir Usulan Perbaikan 2 

Output yang dihasilkan dari usulan perbaikan 2 dengan dilakukan spesialisasi jumlah barang 

yang dibeli didapatkan bahwa rata-rata lama waktu antrian menjadi 0,021 detik pada kasir 1 dan 

0,030 detik pada kasir 2. Output tersebut ditampilkan pada gambar berikut: 
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Gambar 16 Output Simulasi Pelayanan Kasir Usulan Perbaikan 2 

4. Simpulan 

Berdasarkan simulasi yang dibuat maka dapat disimpulkan bahwa terjadi antrian pada 

minimarket Rea 1. Selanjutnya untuk mengurangi panjangnya antrian dan untuk memaksimalkan 

jumlah konsumen yang dapat dilayani, maka diberikan ususlan sebagai berikut: 

1. Waktu antar kedatangan setiap pelanggan menunjukkan pola dari distribusi beta dengan α 

= 1,23 dan β = 0,906. Sedangkan waktu proses menunjukkan pola dari distribusi beta 

dengan nilai α = 1,72 dan β = 0,951. Pada proses simulasi terlihat bahwa waktu antrian pada 

kondisi sebenarnya adalah 0,05 jam. 

2. Setelah dilakukan usulan perbaikan, terpilih usulan perbaikan 1 yaitu penambahan seorang 

kasir menghasilkan output rata-rata waktu antrian yang paling singkat sebesar 0,006 jam 

pada kasir 1 dan 0,008 jam pada kasirpada kasir. 

Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya sebaiknya durasi dan frekuensi 

pengambilan data diperbanyak, agar simulasi yang dibuat dapat mewakili sistem lebih nyata. 

Serta memperbaiki animasi pada simulasi yang dibuat. 
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ABSTRAK 

Analysisadalah suatu metode peningkatan kualitas proses produksi dengan meminimalkan terjadinya cacat 

hingga kemungkinan cacat 3.4 DPMO (Defect per Million). Analysisdalam implementasinya menggunakan 

metodologi DMAIC yaitu Define, Measure, Analyse, Improve, dan Control. Industri garmen adalah sektor 

industri manufaktur yang mengolah bahan baku kain tekstil menjadi pakaian jadi. Sektor industri ini 

menjadi adalah salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah saat ini karena kontribusi 

nilai ekspor yang cukup besar dan penyerapan jumlah tenaga kerja yang banyak sehingga berkontribusi 

dalam mengurangi pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk mereview dan melihat tren pemanfaatan 

metodologi DMAIC Analysisdi sektor industri garmen. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan 

studi litelatur dan review abstraksi jurnal scopus dalam rentang waktu 15 tahun terakhir. Hasil penelitian 

menunjukan impelentasi metode DMAIC Analysisdi industri garmen dapat mengurangi terjadinya cacat 

produksi, mengurangi variasi proses produksi, dan dberdampak pada penurunan biaya produksi sehingga 

keuntungan perusahaan bertambah tetapi implementasi  metodologi DMAIC Analysisdi sektor ini terbilang 

sedikit.  

Kata kunci : Cacat Produksi, DMAIC Six Sigma, Industri Garmen 

1. Pendahuluan  

Industri garmen adalah sektor industri manufaktur yang bergerak dalam pemenuhan 

kebutuhan sandang. Peningkatan taraf hidup konsumen dan semakin banyaknya jumlah pesaing 

di sektor ini mendorong industri garmen untuk berlomba-lomba menghasilkan kualitas pakaian 

yang memenuhi standar pembeli. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk akan berdampak 

pada tingkat kepercayaan pembeli (buyer). Disamping itu, kualitas produk yang dapat melebihi 

ekspektasi pembeli dapat menjadi amunisi untuk meningkatkan harga jual produk. Pemenuhan 

waktu pesanan (death line) merupakan faktor penting lain yang menjadi tuntutan dalam bisnis ini 

karena, keterlambatan akan berdampak pada pengurangan keuntungan baik dalam jangka pendek 

berupa penalti ataupun jangka panjang berupa hengkangnya pelanggang.  

Cacat produksi dapat diakibatkan oleh kesalahan proses baik disebabkan oleh faktor manusia 

maupun mesin. Cacat bisa dijadikan sebagai indikator bagus tidaknya proses produksi berjalan, 

semakin kecil jumlah cacat yang dihasilkan menunjukan semakin bagus proses produksi berjalan. 

cacat selain mempengaruhi kualitas juga pada akan mempengaruhi waktu produksi dan efisiensi 

produksi karena cacat ada yang dapat diperbaiki sehingga membutuhkan tambahan waktu proses 

dan cacat yang tidak dapat diperbaiki (scraft). Fokus dalam meminimalisir cacat menjadi 

pekerjaan rumah yang tidak pernah berhenti agar kualitas dan kuantitas barang yang dihasilkan 

bisa terus bersaing di pasar garmen yang semakin ketat.  

Metode Six Sigma ditemukan dan diimplementasikan di perusahaan Motorola pada tahun 

1987 dengan target agresif 3.4 ppm cacat (Barney,2001). Analysismenjadi alat manajemen baru 

yang berfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan 

secara keseluruhan. Memiliki tujuan untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu 

pembuatan produk, dan menghilangkan biaya (Daniel, 2009). Analysisjuga disebut strategi karena 

terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, serta disebut disiplin ilmu karena mengikuti 

model format, DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) dan digunakan bersamaan 

dengan perangkat lainnya, seperti diagram pareto dan histogram. Kesuksesan peningkatan 

kualitas dan kinerja bisnis, tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan 

mailto:abdulrohmanheryadi@yahoo.com
mailto:wahyudisutopo@staff.uns.ac.id
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masalah, kemampuan ini adalah hal fundamental dalam filosofi analysis (Evans, 2008). Metode 

DMAIC bisa juga disebut sebagai jantung dalam menyelesaikan permasalahan. 

Snee (2000) menyatakan konsep dasar dari pendekatan DMAIC adalah mengurangi variasi 

proses dan produk. Statistik dari cacat dikumpulkan dan penyebab kritis dari cacat diidentifikasi 

untuk tindakan perbaikan. Selanjutnya, anjuran perbaikan diimplementasikan dan hasilnya 

dikumpulkan lagi untuk selanjutnya diidentifikasi untuk mengetahui peningkatan. Hasil dari 

perbaikan disajikan dalam diagram pareto dan terbukti pendekatan ini dapat mengurangi cacat 

5.9%. Horel (2002) menyatakan bahwa teknik kualitas (DMAIC) adalah pendekatan pertama 

yang diaplikasikan di proses manufaktur dan berkembang dengan cepat penggunaanya pada area 

lain yang fungsinya berbeda misalnya di bagian marketing, pembiayaan, dan jasa. Perusahaan 

Whirlpool mengalami peningkatan kualitas 10% dengan mengadopsi pendekatan DMAIC. Tony 

(2004) menjelaskan bahwa pendekatan DMAIC sudah menjadi tren dunia dalam strategi 

manajemen pengembangan kualitas. Kunci suksesnya adalah pendekatan basis data yang 

digunakan yang mengurangi bias personal. Zbaracki (2002) menyatakan bahwa pendekatan 

DMAIC adalah metodologi penggunaan struktur data yang baik  untuk menghilangkan cacat, 

limbah, atau control kualitas dari semua masalah yang terjadi di proses manufaktur, jasa 

penerimaan, manajemen, dan aktifitas bisnis lainnya. Implementasi pendekatan DMAIC akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, secara signifikan akan meningkatkan kualitas, dan 

menciptakan perbaikan secara berkesinambungan. Bendall dan Marra (2005) menyatakan dalam 

rangka mengurangi masalah kualitas di industri dan menghilangkan komplen dari pelanggan, 

pendekatan DMAIC efektif untuk diterapkan.  DMAIC membawa perbaikan dalam perusahaan 

melalui pengurangan variasi dalam proses. Sander dan Hillolo (2007) menyatakan DMAIC adalah 

proses peningkatan kualitas yang memecahkan masalah pelanggan. Ini adalah suatu jalan untuk 

memfokuskan karyawan terhadap kualitas dan membangun opini umum dalam perusahaan. Ini 

juga membuat pendefinisian tujuan kualitas yang sangat jelas. 

Metode Six Sigma merupakan sebuah pendekatan manajemen untuk meningkatkan produk, 

pelayanan, dan proses dengan mengurangi terjadinya cacat secara berkesinambungan. Ini adalah 

strategi bisnis yang focus pada peningkatan pemahaman persyaratan konsumen, sistem bisnis, 

produktivitas,  dan perfomasi finansial. Penerapan metode Six Sigma memungkinkan banyak 

organisasi untuk memenuhi keuntungan yang kompetitif dengan mengintegrasikan pengetahuan 

proses dengan statistik, mekanik, dan manajemen proyek (Mehrabi, 2015). Pendekatan Metode 

Analysisdapat diterapkan pada berbagai jenis organisasi perusahaan termasuk sector garmen.  

Metode DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) dalam Analysissering 

dideskripsikan sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah (De Mast & Lokkerbol, 2012).  

Penerapan metodologi DMAIC Analysisdi sektor industri lain misalnya industri garmen 

tentunya dapat memberikan hasil perbaikan pada proses. Perbaikan proses termasuk mengurangi 

terjadinya cacat sehingga cacat dapat ditekan pada kemungkinan yang paling kecil. Pola 

perbaikan proses yang menjadi ciri khas metode ini menjadi tantangan bagi internal perusahaan 

terutama di industri garmen yang melibatkan banyak tenaga kerja. Untuk itu maka diteliti sejauh 

mana pendekatan DMAIC Analysis diterapkan di industri garmen dan kendala apa saja yang 

mengiringi dalam penerapannya. 

 

2.  Metode  

Metode dalam melakukan penulisan penelitian ini yaitu melalui studi litelatur terkait 

pendekatan DMAIC Analysisdi sektor manufaktur sebagai pendahuluan dan memberikan 

pandangan mengenai keberhasilan metode ini diterapkan di berbagai sektor. Selanjutnya 

penelitian terkait tren DMAIC Analysisdilakukan dengan obseravasi abstraksi jurnal, proceeding, 

artikel, dan buku dari scopus dengan kata kunci “DMAIC” dan/atau “garmen” dan/atau “textile” 
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pada rentang waktu penelitian 2004 sampai 2017. Selanjutnya dilakukan segmentasi berdasarkan 

bidang di industri tekstil-garmen yang dikaji.  

 

3. Pembahasan  

1. Metodologi Six Sigma 

- Metodologi Six Sigma dibagi dalam 5 tahapan yang kemudian disingkat sebagai 

DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control). Tahapan metode ini harus 

diimplementasikan dalam memecahkan suatu permasalahan di yang terjadi di suatu 

perusahaan.  

 
Gambar 1. Lingkaran DMAIC Six Sigma 

 

(Sumber : Erdogan, Ali & Canatan, Hetcer, Litelatur Search Consisting of The Area of Six Sigma’s Usage, 2015) 

 

- Define adalah tahap pertama dalam menentukan dan mendefinisikan masalah, 

menetapkan persyaratan masalah, dan mengetahui titik kritis kualitas. Alat yang 

digunakan pada tahap ini misalnya brainstorming dan diagram SIPOC (Supplier, Input, 

Process, Output, Costumer).  

- Measure adalah tahap untuk mengidentifikasi cacat atau permasalahan yang terjadi, 

mengumpulkan data mengenai kecepatan proses, pengumpulan data kualitas biaya yang 

akan digunakan, dan data perbandingan data hasil survey pelanggan. Alat bantu yang 

pada tahap ini yaitu data real, Gage R&Re (Gage Repeatibility & Reproducibility), dan  

value stream map.  

- Analyze adalah tahap untuk menganalisa atau memecah faktor-faktor penyebab yang 

mempengaruhi output kunci sehingga dapat diketahui pada posisi mana yang perlu 

dilakukan perbaikan. Disni juga menjadi tahap untuk menentukan faktor utama yan 

menjadi penyebab kesalahan. Alat bantu yang dapat digunakan misalnya diagram sebab 

akibat, analisis kegagalan produk dan model, diagram tulang ikan, regresi analisi dan 

diagram pareto.  

- Improve adalah tahap untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya masalah atau cacat. 

Menggunakan data dari hasil analisis dan mengguakannya untuk mendesain suatu solusi 

kreatif yang dapat diterapkan. Tahap ini dapat dilakukan lewat proses identifikasi, 

pengujian, dan penerapan solusi terhadap suatu permasalahan. Alat bantu yanbdapat 

diterapkan apda tahap ini yaitu Brainstorming, dan DOE (Desain od Experiment)    

- Control adalah tahapan untuk melakukan pemantauan terhadap solusi yang 

diimplementasikan agar proses perbaikan dan pengurangan cacat dapat 

berkesinambungan. Pada tahap ini diperlukan dukungan dan komitmen dari pemilik 

kewenangan (Evans, 2008). Tahap ini dapat dikatakan sebagai tindakan preventif agar 

akar penyebab cacat tidak terjadi kembali. Pada tahap ini menyediakan realokasi yang 

sistematis dari sumberdaya yang digunakan untuk menjamin proses berjalan pada jalur 

yang baru yaitu optimal. Alat bantu yang dapat digunakan pada tahap ini yaitu Control 

chart dan perhitungan sigma. 
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Metode DMAIC Analysisdalam penerapannya tidak bisa dilepaskan dari keilmuan statistika 

sebagai suatu sarana yang membantu memudahkan menjelaskan tahapan perbaikan. Konsep ini 

meningkatkan perbaikan kualitas secara komprehensif dan menyeluruh sehingga dalam 

penerapannya perlu komitmen dari lingkungan kerja dan rangkaian pelatihan mengenai metode 

Six Sigma. 
Tabel 1. Siklus DMAIC dalam Six Sigma 

 

Sumber : (Sumber : Erdogan, Ali & Canatan, Hetcer, Litelatur Search Consisting of The Area of Six Sigma’s Usage, 

2015) 

 

2. Pemanfaatan DMAIC Six Sigma di Garmen  

Industri garmen di Indonesia termasuk industri padat karya dyang secara garis besar dapat 

dibagi pada 4 tahapan proses produksi. Tahapan proses tersebut yaitu proses pembuatan pola 

(pattern making), pemotongan bahan (cutting), penjahitan (sewing), dan terakhir adalah proses 

penyempurnaan (finishing) (Tabel 2). Sebagai industri padat karya yang melibatkan banyak 

pekerja tentunya memiliki resiko terjadinya cacat pada setiap tahapn produksi dapat terjadi. Cacat 

bagian pembuatan pola misalnya kesalahan ukuran, garis-garis pola tidak presisi, keterangan pola 

tidak lengkap, dan gambar komponen tidak lengkap. Cacat pada bagian pemotongan misalnya 

kesalahan pemotongan, bahan terkena noda minyak, hilangnya komponen, dan sebagainya. Cacat 

pada bagian penjahitan misalnya jahitan loncat, terbaliknya komponen pakaian yang digabung, 

komponen kotor, hasil jahitan mengkerut, jahitan loncat, komponen terbaik, dan sebagainya. 

Cacat pada proses penyempurnaan misalnya kesalahan melipat, keliru memberi label, dan suhu 

penyetrikaan terlalu panas.   
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Tabel 2. Proses Produksi di Industri garmen 

Proses Produksi Penjabaran 

Pattern Making  Tahapan proses pembuatan pola dari suatu pakaian sesuai 

ketentuan pembeli, pengujian pola yang sudah dibuat dalam 

skala kecil, dan pembuatan marker untuk proses pemotongan 

material kain 

Cutting Tahapan pemotongan material kain mengikuti marker 

(cetakan) yang sudah dibuat, pengecekan kualitas kain 

sebelum dipotong, pengecekan hasil potongan terkait jumlah 

potongan dan kualitas komponen, pemberian label komponen,  

serta pengikatan komponen (budle) untuk dikirim ke bagian 

sewing.  

Sewing Tahapan kunci dari pembuatan garmen yaitu tahap 

penggabungan komponen-komponen pakaian menjadi 

pakaian (garmen) yang utuh. Proses disini melibatkan banyak 

operator dan mesin dan proses produksi dilakukan dalam line 

produksi garmen mencakup kualitas penggabungan dan target 

waktu produksi.  

Finishing  Tahapan akhir untuk mempersiapkan garmen yang sudah 

dibuat siap untuk dikirim ke buyer. Tahap finishing mencakup 

pengecekan kualitas akhir, penyetrikaan, melipat pakaian, 

sampai pengepakan ke dalam bentuk yang siap dijual. 

 

Pada setiap bagian produksi dapat terjadi potensi terjadinya kesalahan yang mengakibatkan 

cacat produksi. Diantara semua bagian produksi garmen yang paling banyak melibatkan pekerja 

adalah di bagian penjahitan (sewing). Di bagian ini adalah bagian yang paling penting karena 

komponen pakaian mulai digabungkan dengan sistem line manufaktur. Intensiatas untuk 

mencapai target produksi yang tinggi dan keterlibatan jumlah manusia dan mesin yang paling 

banyak cenderung  berakibat terjadinya kesalahan di bagian ini lebih tinggi dibanding bagian lain. 

Salah satu hasil observasi di salah satu industri garmen di Eithiopia menunjukan rasio terjadinya 

cacat pada setiap bagian di industri garmen.  
Tabel 3. Rasio Terjadinya Cacat di MAA Garmen 

S/N SECTION REWORK RATE 

1 Bagian Cutting  0.5% 

2 Bagian Sewing  6% 

3 Bagian Bordir dan Printing 2% 

4 Bagian Finishing 3.5% 
(Sumber : Beyene, Taye Hewan, Taddese Fasil, dan Misgun Assefa. Minimation of Defect in Sewing Section at Garmen 

and Textile Factory Though DMAIC Methodology of Six Sigma. 2016) 

 

Berdasarkan hasil penelusuran scopus, penerapan DMAIC di sektor garmen dan tekstil pada  

rentang 15 tahun terakhir. Pemilihan kata kunci “textile” supaya cakupan jurnal terkait bisa lebih 

luas. Hasil penelusuran dapat dilihat pada Gambar 1.    
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Gambar 2. Jurnal/Proceeding Scopus untuk DMAIC Analysisdi Garmen-Tekstil 

 

Satu jurnal terkait metodologi DMAIC di bidang garmen, 9 jurnal terkait penerapan 

metodologi DMAIC di bidang tekstil. Proses tekstil terkait mencakup proses pemintalan benang, 

pembuatan kain dengan rajut dan tenun, pencelupan, sampai proses penyempurnaan. Satu jurnal 

terkait metodologi DMAIC Analysisdi bidang pembuatan zat warna. Jumlah jurnal dan 

proceeding yang terkait penggunaan pendekatan metodologi DMAIC Analysisdi sektor industri 

tekstil dan garmen terbilang sedikit. Review abstraksi penelitian misalnya penelitian oleh 

Suwanich dan Cutima (2017) tentang konsep Analysisyang diaplikasikan di proses pembuatan zat 

warna reaktif sintetis dengan fokus untuk meningkatkan hasil (yield) dan mengurangi variasi 

proses. Pendekan Analysissesuai dalam menangani masalah tersebut karena menyediakan 

panduan sistematis dengan 5 tahap peningkatan (DMAIC) untuk mengatasi masalah dengan 

efektif dan menemukan parameter setting masalah dari proses. Pada parameter baru dihasilkan 

variasi hasil berkurang diantar 96.5% - 98.5% (S.D =0.525 dan Cpk = 1.83) dan rata-rata hasil 

meningkat sampai 97.5% dan ini lebih tinggi daripada standar perusahaan yaitu 95%. Beyene 

(2017) menerapkan pendekatan DMAIC Analysisdi industri garmen untuk menurunkan terjadinya 

proses rework produk yaitu dengan meminimalisir cacat yang terjadi di bagian penjahitan 

(sewing). Cacat yang dijadikan objek perbaikan adaha 4 jenis cacat yang memiliki rasio paling 

sering terjadi yaitu, jahitan loncat, noda, jahitan putus, dan jahitan tergelincir. Hasil implementasi 

menunjukan terjadinya penurunan cacat secara signifikan, jahitan putus dari asalnya 3.51852 

menjadi 1.51852 dan cacat jahitan loncat turun dari 14.8125 menjadi 3.8125. Abeysekera & 

Illankon (2016) Menjelaskan implentasi MAS  diperkenakan secara strategis dalam Analysispada 

perusahaan apparel di Sri Langka. Hasilnya survey menunjukan respon positif terhadap praktik 

ergonomic yang bagus di tempat kerja. Secara ergonomy, potensi bahaya misalnya paparan 

kebisingan dan lingkungan yang panas dapat dideteksi. Menurut Hussain, Jamshaid, dan Sohail 

(2014) tekstil dan garmen Pakistan menyumbang 50% total eksport tetapi total kontribusi Pakistan 

dari pangsa pasar dunia kurang dari 1%. Ini karena kurangnya produk yang bernilai tambah dan 

rendahnya kualitas beberapa produk. Meskipun Pakistan menghasilkan benang dengan kualitas 

terbaik dunia karena sektor pemintalan yang terorganisir dengan baik, tetapi kualitas kain yang 

dihasilkan tidak sebagus dengan tidak berbanding lurus, ini karena rendahnya pengaturan 

organisasi yang rendah dan manjerial yang kurang bagus. Penerapan Analysismetodologi pada 

sektor pembuatan kain tenun menunjukan bahwa penerapan instrument Analysisyang sesuai dapat 

meningkatkan level sigma dari 2.2 menjadi 2. Observasi keuntungan setiap bulan tercatat 

mengalami peningkatan senilai $26,000. 
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Cardiel, Baeza, dan Lizzarage (2017) menyatakan bahwa DMAIC merupakan suatu model 

yang dinamis yang dapat berasosiasi dengan sistem manufaktur sehingga dapat memperbaiki 

proses produksi. Meneliti pada implementasi pengembangan alat yang digunakan pada setiap 

tahapan define, measure, analyze, improve dan control. Hasil implementasi model dinamis di 

perusahaan tekstil rajut di Guanajuato menunjukan peningkatan kinerja proses dengan 

meningkatkan level dari level sigma dengan validasi dari pendekatan tujuan. Menurut Kadam dan 

Joshi (2017) kolaborasi Analysisdan lean sebagai sesama metode peningkatan proses bisnis dapat 

dikolaborasikan. Metode Lean Analysis(LSS) diimplementasikan pada suatu perusahaan tekstil 

dengan bingkai pendekatan metodologi DMAIC (define, measure, analyze, improve, control). 

Implementasi dari pendekatan LSS di perusahaan tekstil dapat menangangi masalah produksi dan 

mengoptimalkan tercapainya kinerja produksi. Pengembangan metode juga dapat terlihat dari 

penelitian Loonkar dan Mishra (2016) pendekatan DMAIC dikembangkan menjadi pendekatan 

DMASIC yaitu dengan menambahkan tahapan Sort setelah tahap analisis. Pengembangan ini 

ditujukan untuk menanggulangi cacat yang terjadi pada proses manufaktur tekstil. Tahapan Sort 

digunakan setelah tahap analisis yaitu dengan mengelompokan cacat pada kelompok minor, 

mayor, dan cacat kritis. Setelah pengelompokan data cacat diolah di artificial neural network 

(ANN) sehingga didapat beragam jenis cacat pada jenis kain rajut, kain tenun, pencelupan, dan 

penyempurnaan. Hasil penelitian menunjukan hasil RROP menghasilkan algoritma yang lebih 

efisien dengan DMASIC untuk deteksi cacat dan pengklasifikasian karena rating tinggi  

konvergensi dan robust.  

Hasil tinjauan abstraksi menunjukan pola pemanfaatan metodologi DMAIC Analysisdi 

industri tekstil dan garmen dapat dikelompokan dalam 2 kategori yaitu implementasi metodologi 

DMAIC dan pengembangan metodologi DMAIC.  
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Gambar 3. Pemanfaatan DMAIC Analysisdi Industri Garmen Terkait 

Penanggulangan masalah kualitas di industri garmen terkait pendekatan DMAIC Analysis 

dimanfaatkan dalam pola aplikasi metodologi DMAIC dan aplikasi dai pengembangan 

metodologi DMAIC. Pengembangan metodologi dilakukan dengan penambahan tahapan Sort 

setelah tahap Analysys sehingga menjadi metodologi DMASIC. Selain itu pemanfaatan 

meotodologi DMAIC Analysisdikolaborasikan dengan instrument manajemen lain yaitu lean 

manufacturing sehingga kolaborasi pendekatan disingkan menjadi LSS (Lean Six Sigma).  

Manfaat penerapan pendekatan metodologi DMAIC di industri garmen diantaranya dapat 

mengurangi terjadinya rework produk yaitu dengan menurunkan terjadinya cacat produksi. 

Pengendalian yang berkesinambungan meningkatkan kinerja proses produksi sehingga kualitas 

proses meningkat dan ini dikonversi dalam bentuk pembiayaan dapat mengurangi biaya produksi. 

Proses produksi garmen dan tekstil yang mencakup proses produksi dari hulu ke hilir memberikan 

peluang yang besar untuk penerapan perbaikan proses yang berkelanjutan dengan menggunakan 

konsep ini. Hanya saja penekanan terhadap data statistic dan penerapan yang menyeluruh 

memberikan kesulitan tersendiri dalam penerapannya. Kesulitan ini menyebabkan hasil 

penerapan metode ini menjadi kurang optimal misalnya dalam pengumpulan data terkait 

pengolahan data secara statistik maka ini memberikan kelemahan tersendiri yaitu tingkat akurasi 

pengumpulan data penting diperhatikan. Selanjutnya metodologi ini terbilang baru di industri 

garmen sehingga perlu waktu di tataran manajemen dan para karyawan untuk belajar dan berlatih 

dalam menerapkan metode ini ditengah kesibukan bekerja. Hal yang riskan di industri garmen 

adalah adanya resiko keluar-masuk karyawan yang cukup tinggi sehingga tingkat loyalitas 

pegawai pada sektor ini bisa dikatakan rendah, berbeda dengan industri otomotif yang bisa 

dikatakan relatife rendah, sehingga ini menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi jajaran 

manajemen di industri garmen dalam melakukan perbaikan kualitas. Tingginya tingkat keluar 

masuk pekerja di industri garmen karena tingkat kesejahteraan pekerja di sektor ini terbilang 

rendah biasanya tidak jauh dari rentang UMR (Upah Minimum Regional) dan juga pekerja di 

sektor ini kebanyakan wanita dimana tuntutan sosial-budaya terhadap kaum wanita lebih banyak 

dbanding laki-laki. Dari segi manajemen ini timbul kekhawatiran dalam mengembangkan potensi 

pekerja di sektor ini . Kendala-kendala ini menjadi tantangan tersendiri di industri garmen dalam 

memperbaiki proses produksi. 

 

4. Simpulan 

Dalam usaha untuk meningkatkan daya saing industri garmen sekarang ini, melakukan 

perbaikan proses secara berkesinambungan adalah suatu keniscayaan. Peningkatan proses 

produksi ini adalah dengan penurunan tingkat barang cacat yang dihasilkan. Metodologi DMAIC 

Analysissebagai suatu metodologi peningkatan bisnis di industri garmen dapat dilakukan dengan 

cara impelementasi langsung ataupun dengan modifikasi sesuai kebutuhan dan situasi kondisi di 

produksi. Kedua cara pendekatan ini terbukti dapat menurunkan jumlah cacat dan memperbaiki 

proses produksi. Penerapan DMAIC Analysisyang komprehensif menuntut pemahaman dan 

komitmen dari pekerja yang dikembangkan potensinya untuk menjamin perbaikan proses terus 

berkesinambungan. Hal ini menuntut komitmen manajemen di perusahaan garmen dalam 

mengapresiasi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai di sektor ini agar tingkat keluar masuk 

pegawai yang tinggi di industri garmen dapat ditekan.  
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ABSTRAK 

E-Manufacturing berperan penting dalam keilmuan teknik industri. E-manufacturing merupakan sistem 

transformasi yang memungkinkan mencapai kinerja near-zero-downtime prediktif dengan sinkronisasi internet. 

E-manufacturing merupakan strategi bisnis saat ini. Artikel ini membahas perkembangan e-manufactuing mulai 

dari production line (mass production) - group technology and CNC, robotics (flexible manufacturing) – 

CAD/CAM, DNC and robotics (Computer-integrated manufacturing) – QC, kanban and engineering tools (lean 

manufacturing) – TQM, MRP II and engineering tools (Just in time) – CAX and engineering tools (concurrent 

manufacturing) - BPR and manufacturing (agile manufacturing). Perkembangan selanjutnya adalah masa 

dimana setiap kemauan atau kebutuhan pemesan/order dapat segera terpenuhi dengan cepat. Jadi perbandingan 

antara proses yang diinginkan yaitu proses pembuatan produk untuk persediaan (make to stock) dengan 

pembuatan produk berdasarkan pemesanan (make to order) terdapat selisih pemenuhan waktu pemesanan yang 

sangat singkat, kemampuan untuk memenuhi keinginan konsumen terhadap order langsung dapat terpenuhi 

dengan segera. 

Kata kunci: e-manufacturing, make to order, make to stock. 

1. Pendahuluan 

Dampak teknologi berbasis web telah menambahkan "kecepatan" terhadap desain, manufaktur, 

dan layanan aftermarket suatu produk. Kompetisi hari ini di industri manufaktur tidak hanya 

bergantung pada lean manufacturing tetapi juga pada kemampuan untuk menyediakan solusi total dan 

siklus hidup untuk nilai berkelanjutan bagi pelanggan. Saat ini produsen mengalami tekanan yang 

dahsyat untuk meningkatkan daya tanggap dan efisiensi dalam hal pengembangan produk, operasi, 

dan pemanfaatan sumber daya dengan visibilitas produksi dan kontrol kualitas yang transparan. 

Waktu yang ada harus dipotong pendek sampai tingkat ekstrim untuk memenuhi permintaan 

pelanggan yang berubah di berbagai wilayah di dunia (handbook, chapter 97). Perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana tentang perkembangan e-manufacturing pada waktu yang akan 

datang atau trend selanjutnya yang akan menjadi pembahasan e-manufacturing pada keilmuan teknik 

industri. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan perkembangan e-manufactuirng dari waktu ke 

waktu sehingga dapat di implementasikan dalam dunia industri. Manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam hal perkembangan e-manufacturing dalam 

keilmuan teknik industri.  

   

2. Metode 

Metode pembuatan artikel ini dilakukan dari berbagai buku referensi dan penelusuran penelitian 

yang telah ada serta membahas perkembangan teknologi manufaktur. Kemudian menghimpun hasil 
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teknologi perkembangan manufaktur dari masa ke masa. Tujuan dari review ini adalah untuk 

mengetahui perkembangan e-manufacturing dimasa depan pada bidang keilmuan teknik industri. 

Alur metode penelitian dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Metode Penelitian 

3. Hasil dan Pembahasan 

E-Manufacturing adalah sistem transformasi yang memungkinkan sistem e-Business untuk 

memenuhi tuntutan yang meningkat melalui manajemen rantai pasokan yang erat, SCM, sistem 

perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), dan sistem manajemen hubungan pelanggan serta 

peraturan lingkungan dan ketenagakerjaan. e-Manufacturing mencakup kemampuan untuk memantau 

aset dasar pabrik, memprediksi variasi kualitas produk dan kehilangan kinerja peralatan untuk 

penjadwalan produksi dan operasi pemeliharaan dinamis, dan melakukan sinkronisasi dengan layanan 

bisnis terkait untuk mencapai integrasi antara manufaktur dan tingkat yang lebih tinggi. Sistem 

perusahaan Informasi dan pengetahuan yang diperbarui secara dinamis tentang kemampuan, batasan, 

dan variasi aset manufaktur untuk berbagai pemasok menjamin keputusan terbaik untuk outsourcing 

pada tahap awal desain. Selain itu, ini memungkinkan pesanan pelanggan secara otonom melintasi 

rantai pasokan, membawa tingkat kecepatan, fleksibilitas, dan visibilitas yang belum pernah terjadi 

sebelumnya ke proses produksi mengurangi persediaan, kelebihan kapasitas, dan ketidakpastian 

(handbook, chapter 97). 

 

Model Perkembangan e-manufacturing 

Sistem manufaktur yang berkembang selama ini terus mengalami perbaikan, baik dari sisi 

teknologi dan sistem produksinya. Diawali dengan mass production (produksi masal) yaitu produksi 

dengan jumlah besar. Kemudian dilanjutkan dengan flexible manufacturing (fleksibilitas manufaktur) 

yaitu sistem produksi fleksibel dimana order barang yang diminta atau dibutuhkan oleh konsumen 

lebih variatif sehingga perusahaan harus menyesuaikan perubahan dengan cepat di lini produksinya 

sesuai order. Proses perbaikan pada sistem produksi masal dan fleksibilitas manufaktur kemudian 

disempurnakan dengan sistem komputer yang terintegrasi dalam pelaksanaannya. Kemudian lean 

manufacturing yaitu sistem yang menitikberatkan pada optimalisasi bahan baku produksi, inovasi 

produk dan pelayanan pada pelanggan. Kemudian masa dilakukannya adopsi sistem yang 

Buku Referensi Jurnal/artikel 
Manufaktur  

dan  
e-Manufaktur 

Teknologi  
dan Perkembangan 

Analisis Hasil 

Kesimpulan dan 

Saran 
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berkembang dari perusahaan Jepang yaitu just in time (sistem produksi tepat waktu) yaitu produksi 

sesuai dengan jumlah pesanan dari konsumen dengan kalkulasi waktu yang tepat, baik dari 

perencanaan bahan baku datang kemudian langsung diproduksi dan ketepatan waktu selesai sesuai 

dengan pesanan konsumen. Setelah itu masuk pada masa dimana sistem concurrent manufacturing 

(manufaktur serempak) yaitu proses desain dan manufaktur dilakukan secara bersamaan sehingga 

proses produksi lebih singkat yang akhirnya dapat menghemat biaya. Saat ini perkembangan 

terakhirnya masuk pada agile manufacturing (manufaktur cerdas dan tangkas) yaitu sistem perbaikan 

atau penyesuaian lingkungan internal industri untuk menghadapi segala kebutuhan dan keinginan dari 

eksternal atau konsumen.  

Tahapan teknologi manufaktur dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Gambar 2. Tahapan teknologi manufaktur 

Sumber: Development in manufacturing technology as adapted from Cheng and Bateman 

 

Perkembangan teknologi e-manufactuing diawali dari mass production - flexible manufacturing – 

computer integrated manufacturing – lean manufacturing – just in time - concurrent manufacturing 

- agile manufacturing. 

Mass production  

Pembuatan bagian-bagian diskrit atau rakitan menggunakan proses yang berkesinambungan disebut 

produksimassal. Sistem produksi dibenarkan oleh volume yang sangat besar produksi. Mesin-mesin 

tersebut diatur dalam garis atau tata letak produk. Produk dan proses standarisasi ada dan semua 

output mengikuti jalan yang sama. 

Karakteristik 

Produksi massal digunakan dalam situasi berikut: 

1. Standardisasi urutan produk dan proses. 
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2. Dedicated mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan 

tingkat output. 

3. Besar volume produk. 

4. Shorter waktu siklus produksi. 

5. Lebih rendah dalam persediaan proses. 

6. Seimbang sempurna lini produksi. 

7. Aliran material, komponen dan suku cadang yang terus-menerus dan tanpa pelacakan 

kembali. 

8. Perencanaan produksi dan kontrol mudah. 

9. Penanganan material dapat sepenuhnya otomatis. 

Keuntungan 

Berikut adalah keuntungan dari produksi massal: 

1. Tinggi tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus. 

2. Tinggi utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. 

3. Operator kurang terampil yang diperlukan. 

4. Rendah proses inventarisasi. 

5. Manufaktur biaya per unit rendah. 

Flexible Manufacturing 

Fleksibilitas manufaktur adalah kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan-perubahan 

kondisi yang terjadi di internal atau eksternal lingkungan perusahaan. Terdapat empat area 

lingkungan perusahaan yang mempengaruhi fleksibilitas manufaktur yaitu: strategi, faktor 

lingkungan, teknologi dan atribut organisasi. Pada prosesnya, sistem fleksibilitas manufaktur 

dikontrol oleh komputer yang terdiri dari mesin produksi, metal working, pabrikasi dan assembly. 

Komponen pentingnya terdiri dari mesin numerical control, sistem material handling, station fixturing 

berupa automated guidedvehicle(AGV) dan perangkat lainnya. 

Computer integrated manufacturing 

Dimulai pada 1970’an, ada sebuah pendapat atau paradigma baru bahwa harus ada sebuah pencapaian 

untuk kebutuhan mengintegrasikan seluruh komponen sistem manufaktur. Computer integrated 

manufacturing (CIM) adalah sebuah konsep untuk mengintegrasikan fungsi bisnis dengan fungsi 

otomasi dalam sebuah sistem manufaktur. Fungsi otomasi yaitu dikomunikasikannya data 

menggunakan jaringan komputer. Konsep arsitektur dasar dari CIM dapat disarikan dari CIMOSA 

(Compute Integrated Manufacturing Open System Architecture) yang ditujukan untuk menunjukkan 

ruang lingkup integrasi dan kebutuhan manajemen perubahan untuk implementasi konsep CIM pada 

gambar 3 dibawah ini. 
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Gambar 3. Konsep CIM 

Pada gambar diatas, penggunaan AGV (automated guided vehicle) bisa diterapkan atau dengan 

komponen lain yang bersifat otomatis. Meskipun komponen yang dimiliki belum otomatis, tetapi 

tujuan umum dan operasional penggunaan paling tidak disetarakan dengan komponen yang 

sejenis/setara.  

Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing adalah optimalisasi penggunaan bahan baku didalam proses produksi, inovasi 

pada produk, serta pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan dalam industri manufaktur 

(pabrik). Industri tentunya mempunyai tujuan jangka panjang dalam hal keuntungan dan eksistensi 

agar keberlangsungan perusahan dapat terus berjalan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan untuk menunjang hal tersebut adalah dengan memperhatikan kualitas, biaya, pengiriman 

dan pelayanan.  

Just In Time 

Sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi fabrikasi modern yang berasal dari Jepang 

dengan prinsip memproduksi jenis barang dengan jumlah dan yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktifitas produksi 

didatangkan dari pemasok atau suplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, 

sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang / penyimpanan barang 

/ stocking cost.  

Concurrent manufacturing 

Manufaktur serentak secara simultan menyelesaikan tahap desain dan produksi manufaktur. Dengan 

menyelesaikan tahap desain dan manufaktur pada saat bersamaan, produk diproduksi dalam waktu 

yang lebih singkat sambil menurunkan biaya. Meskipun disain dan pembuatan bersamaan 

memerlukan komunikasi dan koordinasi yang luas antar disiplin ilmu, manfaatnya dapat 

meningkatkan keuntungan bisnis dan mengarah pada lingkungan yang berkelanjutan untuk 
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pengembangan produk. Desain dan manufaktur yang serentak dapat menghasilkan keunggulan 

kompetitif dibandingkan bisnis lain karena produk tersebut mungkin diproduksi dan dipasarkan 

dalam waktu yang lebih singkat.  

Agile Manufacturing 

Sistem manufaktur cerdas dan tangkas yaitu proses manufaktur dengan penyesuaian internal dalam 

hal teknologi, sumber daya manusia, manajemen dan informasi untuk menghadapi kecepatan 

perubahan kebutuhan konsumen sehingga dapat diatasi dengan cepat. Posisi e-manufacturing 

berjaringan terhadap dengan posisi supply chain, product development dan plant floor seperti pada 

gambar 4 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Posisi e-manufacturing 

4. Simpulan 

Berdasarkan literatur review e-manufacturing, maka menurut penulis bahwa untuk 

perkembangan selanjutnya yaitu adalah masa dimana setiap kemauan atau kebutuhan pemesan/order 

dapat segera terpenuhi. Jadi antara proses yang diinginkan yaitu proses pembuatan produk untuk 

persediaan (make to stock) dengan pembuatan produk berdasarkan pemesanan (make to order) 

terdapat selisih pemenuhan waktu pemesanan yang sangat singkat, kemampuan untuk memenuhi 

keinginan konsumen terhadap order langsung dapat terpenuhi dengan segera. Meskipun pada 

kenyataannya tidak mungkin kecepatan pemenuhan pemesanan di dalam make to stock akan disaingi 

oleh kecepatan pemenuhan pemesanan pada make to order. 
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ABSTRAK 

Keilmuan break even point sangat bermanfaat dalam manajemen 584ndustry. Salah satunya yaitu untuk 

dapat menentukan analisis keuangan perusahaan. Break even point (BEP) merupakan cara mengetahui 

volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi juga belum memperoleh keuntungan atau 

suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya 584ndustry, keuntungan dan 

volume kegiatan. Selain itu BEP juga besar kaitannya dengan engineering economics, dimana digunakan 

oleh engineer untuk menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai 584ndustry584ve pilihan. Paper ini 

bertujuan untuk mengkaji 584ndustry pengaplikasian BEP dalam suatu 584ndustry pada engineering 

problems dan pengaruhnya terhadap analisis sensitivitas. Penelitian ini dilakukan dengan data penelitian 

berupa artikel ilmiah atau jurnal. Berdasarkan data yang diperoleh maka didapatkan bahwa BEP memiliki 

banyak manfaat terhadap perusahaan dan sudah digunakan sejak tahun 1950-an dalam berbagai bidang 

seperti kesehatan, perkapalan, kesehatan, manufaktur, jasa, dan lain-lain serta mempengaruhi analisis 

sesitivitas. Untuk menghitung BEP dapat digunakan aplikasi kalkulator BEP analisis dan excel, maupun 

menghitung secara manual.  

 

Kata kunci : Analisis Sensitivitas, Break Even Point, Engineering Economics, Tren Riset 

 

1.  Pendahuluan 

Pada dasarnya suatu perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal 

agar perusahan dapat terus berjalan. Manajer harus mampu mengambil keputusan yang tepat 

untuk kelangsungan perusahaannya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Salah satu tugas 

manajer adalah mampu meningkatkan produktivitas karyawannya dengan meningkatkan volume 

penjualan yang harus dicapai perusahaan. Hal ini berhubungan dengan pendapatan dan laba yang 

didapatkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan mampu meningkatkan volume penjualan, maka 

perusahaan mempunyai kemungkinan mampu meningkatkan jumlah keuntungan yang lebih 

besar, selain keuntungan yang meningkat dapat pula menaikkan efisiensi perusahaan (Alex, 

1996). 

Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses tidaknya manajemen suatu perusahaan 

adalah laba yang diperoleh perusahaan. Besarnya nilai laba dipengaruhi oleh biaya produksi, 

harga jual produk, dan volume penjualan. Salah satu pendekatan yang digunakan manajemen 

dalam perencanaan laba adalah metode break even point (Mulyadi, 1993). 

Selain itu BEP juga besar kaitannya dengan engineering economics. Engineering economics 
adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana membuat sebuah keputusan (decision making) 

dimana dibatasi oleh berbagai permasalahan yang berhubungan dengan seorang engineer 

sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif pilihan. Keputusan yang 

diambil berdasarkan suatu proses analisa, teknik dan perhitungan ekonomi. Alternatif-alternatif 

timbul karena adanya keterbatasan dari sumber daya. Analisa ekonomi teknik melibatkan 

pembuatan keputusan terhadap berbagai penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi 

teknik, BEP digunakan untuk membuat keputusan dari beberapa alternatif yang sensitif terhadap 

faktor tunggal yang sulit diestimasi (Grant, 1930). 

Perkembangan ilmu break event point dari dulu hingga sekarang terus berkembang. Ilmu 

break even point tidak terhenti dalam bidang ekonomi, namun dapat dikembangkan dalam 

berbagai bidang termasuk didalamnya bidang sosial, teknik, dan bidang lainnya (Pujawan, 1995). 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai penelitian break even point dalam berbagai 

bidang. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu break even point, maka paper ini 
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bertujuan untuk mengkaji tren dan pengaplikasian BEP dalam suatu industri dan pengaruhnya 

terhadap analisis sensitivitas. 

 

2. Metode 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif 

dimana dengan melakukan studi literature review BEP dan analisis sensitivitas kemudian mencari 

artikel mengenai break even point dari subject area menggunakan Scopus, setelah ditetapkan time 
horizon yang akan diamati kemudian dilakukan analisis mengenai tren aplikasi penggunaan BEP. 

a) Pemilihan Tema 

Pertama dilakukan pemilihan tema mengenai ilmu yang dibahas, dengan melakukan 

literature review pentingnya analisis break even point dalam menganalisis keuangan perusahaan 

untuk perkembangan perusahaan kedepan dan perannya dalam ekonomi teknik. Selain itu juga 

dilakukan studi literature review mengenai analisis sensitivitas. 

b) Pencarian Artikel Ilmiah Break Even Point 

Pada penelitian ini keseluruhan artikel ilmiah atau jurnal yang digunakan sebagai data 
penelitian diperoleh dari Scopus untuk tren riset aplikasi. Pencarian dilakukan menggunakan 

keyword “Break Even Point” pada Abstract, Keywords, dan Article Title pada tanggal 28 Maret 

2018. Selain itu juga menggunakan sumber database kumpulan jurnal ilmiah lainnya untuk 

mendukung penelitian.  

c) Penetapan Time Horizon 

Time horizon yang ditetapkan adalah mulai dari tahun 1954 – 2018. Pengamatan dilakukan 

mulai pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-21. 

d) Analisis 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, analisis deskriptif terhadap data yang telah 

dikumpulkan untuk mengetahui perbandingan dari peranan BEP secara engineering economics 

maupun secara umum, perkembangan riset dan penyebarannya, mengetahui cara menghitung 

BEP sesuai dengan kebutuhan, serta komparisasi riset yang dilakukan dari setiap 10 dekade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Tahap Analisis Penelitian 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a) Peran Break Even Point Dalam Engineering Economics 

Analisis break even point adalah salah satu analisis dalam ekonomi teknik yang sangat 

populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri yang padat karya. Analisa ini akan 

berguna apabila seorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif yang cukup sensitif 

terhadap variabel atau parameter dan bila variabel-variabel tersebut sulit diestimasi nilainya. 

Melalui analisa break even point seseorang akan mendapatkan nilai dari parameter tersebut yang 

menyebabkan dua atau lebih alternatif dianggap sama baiknya, dan oleh karenanya bisa dipilih 

salah satu diantaranya. Nilai suatu parameter atau variabel yang menyebabkan dua atau lebih 

alternatif sama baiknya disebut nilai BEP.  

b) Manfaat Umum Break Even Point 

Analisis BEP dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisa BEP dan 

perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran atau di dalamnya mencakup anggaran 

Pemilihan 

Tema 

Pencarian Artikel Ilmiah Break Even 

Point dan Ananlisis Sensitivitas 
Horizon waktu 

Subject Area “Break 

Event Point”  
Analisis Data Kesimpulan 
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yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan, yang seluruhnya mengarah ke 

perolehan laba. Selain itu analisa BEP dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba atau untuk 

mengetahui penurunan laba yang tidak menakibatkan kerugian pada industri (Garrison, 2006). 

Analisis Break Even Point sendiri memiliki fungsi, yaitu : 

1) Mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba 

2) Struktur biaya variabel dan biaya tetap 

Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menggambarkan BEP dan sebelum menghitung BEP 

diperlukan data biaya tetap dan biaya variabel sehingga dapat diketahui strukturnya. 

3) Kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap 

4) Kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas dimana perusahaan tidak 

mengalami laba dan rugi 

Selanjutnya, dengan adanya analisis break even point tersebut akan membantu manajer 

perusahaan dalam mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan 

keuntungan serta memprediksi jumlah produk yang harus terjual berdasarkan keuntungan yang 

diharapkan. 
c) Perumusan Break Even Point 

Dalam menentukan break even point dapat digunakan melalui beberapa metode seperti : 

1) Pendekatan persamaan 

Y = cx – bx -a         (1) 

Dimana, Y = Laba; C = Harga jual per unit; X = Jumlah produk; b = Biaya variabel per unit 

   a = Total biaya tetap 

BEP (dalam unit) : X = a/(c-b)       (2) 

2) Pendekatan marjin kontribusi 

Mengurangkan nilai total pendapatan (total revenue) dengan total biaya variabel (total 

variable cost) guna menghitung margin kontribusi per unit. 

3) Pendekatan grafik 

Dalam pendekatan grafis, BEP digambarkan sebagai titik potong antara garis penjualan 

dengan garis biaya total (Biaya total = Biaya tetap + Biaya variabel). 
 

Grafik 1. Break Even Point 

 
Sumber :Sullivan, 2016. 

 

 

4) Menggunakan Aplikasi Kalkulator Analisis BEP 

Bentuk aplikasi yang digunakan untuk menganalisa per satu jenis produk serta tidak 

dapat mengakomodir perbandingan antara data produk yang sama ataupun antar 

produk secara keseluruhan. Karena sifatnya yang difungsikan sebagai kalkulator, 

maka perubahan atau fluktuasi biaya beserta pengaruhnya pada perencanaan laba 

(BEP) tidak dapat ditampilkan. 
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Gambar 2. Tampilan Form Input Aplikasi Kalkulator Analisis BEP 

Sumber : http://minimalizeapp.blogspot.co.id 

 

5) Menggunakan database Excel 

Susunan tabel data dibuat untuk dapat dilakukan perbandingan perhitungan BEP antar data 

produk, mengakomodir fluktuasi/asumsi terjadinya perubahan faktor-faktor yang menjadi 

dasar perhitungan BEP dan disertakan grafik perbandingan antar faktor-faktor penentu BEP 

dan hasil perhitungan kuantitas serta nilai penjualan tiap metode antar periode. 

d) Tren Riset Pengaplikasian BEP 

Pada bagian ini akan membahas mengenai tren riset pengaplikasian Break Even Point 
Analysis berdasarkan database di Scopus. Dari grafik 2 dapat diketahui bahwa penggunaan BEP 

sudah digunakan sejak tahun 1950-an hingga sekarang dengan penggunaannya yang berbeda-

beda mulai dari bidang perkapalan, kesehatan, manufaktur, peralatan, dll. Pada dekade 2010-an, 

riset mengenai BEP paling banyak dilakukan, yaitu berjumlah 461 artikel dari berbagai bidang, 

dan terjadi penurunan jumlah artikel dari tahun 1950-an ke 1960-an sebanyak 1 artikel. Oleh 

sebab itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui tren penggunaan BEP dalam permasalahan 

engineering, yaitu service improvement, cost reduction, equipment and process selection, 
equipment replacement, dan new product and product expansion.  

 

 
Grafik 2. Tren Riset Pengaplikasian BEP Analisis Tiap Dekade 

 

Pada tabel 1, dijelaskan mengenai tren BEP dalam riset terdahulu yang menyelesaikan 

permasalahan engineering dan dihasilkan bahwa penelitian terdahulu dari sumber yang dilakukan 

analisis, terdapat engineering problems yang paling banyak dilakukan yaitu pada cost reduction, 

dilanjutkan oleh service improvement dan equipment and process selection, kemudian yang 

terakhir pada bagian equipment replacement dan new product and product expansion. 

 

 

 

http://minimalizeapp.blogspot.co.id/
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Tabel 1. Tren Riset Pengaplikasian BEP Dalam Engineering Problems 

No Referensi Inti Pembahasan 

Engineering Problems 

service 

improve

ment 

cost 

reductio

n 

equipme

nt and 

process 

selection 

equip

ment 

replace

ment 

new 

product 

and 

product 

expansi

on. 

1 
Nandiyanto 

et al (2018) 

Mengevaluasi produksi 

nanopartikel magnesium 

oksida. 

    v     

2 
Hayati et al 

(2018) 

Mengevaluasi proses 

sintesis komposit 

nanokatalis CuO / ZnO / 

ZrO2 (CZZ) sebagaikatalis 

dalam reaksi hidrogenasi. 

    v     

3 
Ismiati et al 

(2018) 

Mengevaluasi produksi 

kedelai awalan Indonesia 

(tauco) dari perspektif 

teknik dan ekonomi untuk 

memastikan studi 

kelayakan untuk 

kemungkinan keuntungan 

dalam produksi. 

  v       

4 
Indrianti et 

al (2018) 

Menganalisis produksi 

konvensional brem 

tradisional dari perspektif 

teknik dan analisis 

ekonomi. 

      v   

5 
Alyasiry et 

al (2017) 

Menggunakan BEP untuk 

mengetahui kelayakan 

ekonomi dalam 

penggunaan nano semen 

dengan semen biasa. 

  v     v 

6 
Botton et al 

(2017) 

Menggunakan BEP untuk 

mengevaluasi keampuhan 

dan kelayakan ekonomi 

dari dua rejimen 

pengobatan antikoksidial 

yang diuji pada domba 

yang secara alami terpapar 

Eimeria spp. 

v   v     

7 
Marcschik 

et al (2018) 

Menggunakan analisis 

BEP untuk menentukan 

pada tahun keberapa 

pemberantasan virus dapat 

teratasi. 

v         

8 
Liu dan  

Cao (2017) 

Menggunakan BEP dalam 

pengaturan penjadwalan 

logistik pada farmasi. 

v v       

9 
Asseldonket 

al (2017) 

Menggunakan BEP untuk 

memperkirakan titik 

dimana biaya pencegahan 

sama dengan biaya 

penyakit. 

  v       

10 

Shirai dan  

Amano 

(2017) 

Mengevaluasi proses 

produksi untuk 

meningkatkan profit. 

  v       
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11 

Franchettida

n  Kress 

(2017) 

Menggunakan BEP untuk 

menggantikan metode 

manufaktur tradisional 

dalam berbagai aplikasi 

karena peningkatan 

efisiensi proses dan 

pengurangan biaya terkait 

dengan proses AM yang 

berkembang.  

  v v     

12 
Sattinger 

(2011) 

memberikan model baru 

perilaku konsumsi di 

bawah ketidakpastian 

menurut proses Markov. 

v         

 

e) Pengaplikasian BEP dengan Objek Kajian Teknik Industri 

Teknik industri juga mempelajari mengenai BEP dan kerap digunakan untuk meganalisis 

keuangan suatu perusahaan. BEP dapat digunakan pada objek kajian teknik industri, seperti BEP 

pada divisi desain, pembangunan, produksi, dll.  

 

Gambar 3. Objek Kajian Teknik Industri 

Sumber : Sutopo, 2018 

 

Penggolongan biaya tetap dan biaya variabel dalam sistem integral, yaitu : 
 

Tabel 2. Penggolongan Biaya Sistem Integral 

Divisi 
Klasifikasi Biaya 

Fixed Cost Variable Cost 

Produksi 

Biaya gaji mandor Biaya tenaga kerja 

Biaya penyusutan mesin Biaya bahan baku 

Biaya asuransi pabrik   

Quality 

Biaya pemeriksaan kualitas Biaya pencegahan kecacatan 

Biaya petugas pemeriksaan kualitas Biaya penilaian produk 

  Biaya kegagalan internal 

  
Biaya kegagalan eksternal 

 

Marketing 

Biaya kendaraan Biaya promosi 

Biaya intertaiment   

Biaya gaji karyawan pemasaran   

 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai contoh pengaplikasian BEP pada industri jasa, dan 

industri manufaktur. 

1) Industri Manufaktur 
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Dengan mengacu pada karya ilmiah milik Kurniyati et al (2016) yang dimodifikasi. Berikut 

adalah data pada industry Battery Lithium. 
 

Tabel 3. Rencana Investasi dan Asumsi yang digunakan 

Parameter Nilai 

Harga Jual Produk dari Pabrik 
 Rp                            

620.000,00  

Horizon Perencanaan Investasi 8 Tahun 

Presentase Bunga Bank 7.50% 

 

Tabel 4. Estimasi Biaya Investsai Awal 

Belanja Investasi Total Nilai 

Biaya Pengadaan Mesin  Rp             1.188.000.000,00  

Biaya Riset 
 Rp                     

15.000.000,00  

Total Investasi  Rp             1.203.000.000,00  

 

Tabel 5. Tabel Biaya Battery Lithium 

Pengelompokkan 

Biaya 
Jenis Biaya Total biaya 

Variable Cost 

Biaya Beli Aki Lithium dari 

Supplier 
Rp                                 555.296,00 

Biaya Tenaga Kerja Rp                                       1.296,00 

Biaya Packaging Rp                                    10.000,00 

Biaya Distribusi Rp                                    20.000,00 

Total Biaya Variable Cost per Unit Rp                                 586.592,00 

Fix Cost 

Biaya depresiasi mesin per tahun Rp                      297.000.000,00 

Biaya riset per tahun Rp                            6.000.000,00 

Biaya engineer per tahun Rp                      192.000.000,00 

Biaya listrik per tahun Rp                      316.912.358,00 

Total Biaya Fix Cost per Unit Rp                      811.912.358,00 

 

BEP (dalam unit) : X = a/(c-b) 

BEP (dalam unit) : X = 811.912.358/(620.000 – 586.592) 

BEP (dalam unit) : X = 24.303 unit 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai break even point 

dalam mencapai unit yang dapat dijual agar produk taarties tidak menderita rugi maka harus 

mampu menjual 24.303 unit produk.  

f) Analisis Sensitivitas 

Analisis BEP memungkinkan manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji 

pengaruh berbagai tingkat harga atau biaya pada laba. Analisis sensitivitas merupakan  

analisis yang dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana parameter investasi yang telah 

ditetapkan boleh mengalami perubahan akibat adanya faktor penyesuaian pada situasi tertentu 

selama umur investasinya, sehingga memungkinkan munculnya pengaruh yang signifikan pada 

keputusan yang telah diambil. Manfaat analisis sensitivitas adalah : 

1) Untuk memberikan informasi mengenai dampak potensial ketidakpastian dalam beberapa 

estimasi faktor. 

2) Untuk memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan 
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3) Untuk memperbaiki design daripada proyek, sehingga dapat meningkatkan NPV 

Penggunaan analisis sensitivitas yaitu : 

1) Analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis perhitungan umumnya didasarkan pada 

proyeksi-proyeksi yang mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu 

yang akan datang  

2) Analisis pasca criteria investasi yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan 

kondisi ekonomi dan hasil analisisbisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam 

perhitungan biaya atau manfaat 

 

4. Simpulan 

Break Even Point sudah ada sejak tahun 1950-an dengan total 988 artikel. Pada dekade 2010-

an, riset mengenai BEP paling banyak dilakukan, yaitu berjumlah 461 artikel dari berbagai 

bidang, dan terjadi penurunan jumlah artikel dari tahun 1950-an ke 1960-an sebanyak 1 artikel. 

BEP digunakan pada engineering problems dan dihasilkan bahwa penelitian terdahulu dari 

sumber yang dilakukan analisis, terdapat engineering problems yang paling banyak dilakukan 

yaitu pada cost reduction, dilanjutkan oleh service improvement dan equipment and process 

selection, kemudian yang terakhir pada bagian equipment replacement dan new product and 

product expansion.  
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ABSTRAK 

Investasi selalu diperlukan perusahaan untuk mengembangkan bisnis usahanya. Namun, seringkali investasi 

yang dilakukan oleh perusahaan tidak dirancang dengan tepat sehingga dapat menimbulkan kerugian, bahkan 

kebangkrutan. Oleh karena itu diperlukan suatu cara pengambilan keputusan untuk menyatakan bahwa investasi 

yang akan dilakukan dapat dikatakan layak atau tidak layak. Diperlukan perhitungan analisis kelayakan 

investasi perusahaan sebelum dilakukannya investasi tertentu. Pengembalian (return) sangat penting bagi 

perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu metode yang dapat dilaukan yaitu dengan 

menggunakan internal rate of return (IRR). Artikel ini ditujukan untuk mengkaji publikasi penelitian internal 

rate of return pada berbagai bidang di industri. Menggunakan metode deskriptif dengan mencari artikel yang 

dipublikasikan di database Scopus pada tahun 2016 hingga 2017. Dari tinjauan pustaka yang dilakukan, 

dihasilkan grafik yang menggambarkan tren penelitian internal rate of return (IRR). Artikel ditinjau 

berdasarkan tahun penelitian, tujuan penelitian dan klasifikasinya dalam engineering problem. Hasil tinjauan 

pustaka akan memberikan dasar tren penelitian lanjutan yang sesuai yaitu lebih cenderung ke engineering 

problem berupa pemilihan peralatan dan proses (Equipment and Process Selection).  

 

Kata Kunci : Internal Rate of Return, Tren Penelitian, Aplikasi 

 

1. Pendahuluan 

Syamsuddin (2004) menyatakan investasi sebagai pengeluran - pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan harapan bahwa pengeluaran tersebut akan memberikan manfaat atau hasil 

(benefit) jangka waktu yang lebih dari setahun. Tandelilin (2010) menyatakan investasi merupakan 

komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan 

memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. 

Pengertian lain investasi yaitu penanaman modal. Untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan 

melakukan pembelian peralatan produksi maupun peralatan penunjang lain (investasi). Selain itu, 

investasi dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam masa mendatang. 

Peralatan yang akan dibeli merupakan aset dari perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan 

dapat dibagi menjadi 3 kategori waktu yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

Untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menghasilkan laba 

(provit) atau justru akan menghasilkan kerugian, diperlukan suatu alat analisis kelayakan investasi. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menghitung internal rate of return (IRR) dari 

investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan.  

Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk menjelaskan apakah rencana investasi yang 

diakukan cukup menarik apabila dilihat dari sehi tingkat pengembalian yang telah ditentukan. Dala 

mailto:izatulfitria23@gmail.com
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hal ini yaitu tingkat pengembalian yang menghasilkan Net Present Value (NPV) arus kas masuk sama 

dengan NPV arus kas keluar. 

Perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan internal rate of return terus mengalami 

perkembangan. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perkembangan 

ilmu pengetahuan berkaitan dengan internal rate of return dan aplikasinya dalam bidang industri.  

 

2. Metode 

Metode dalam penelitian ini berupa pencarian artikel yang memiliki pokok bahasan penggunaan 

internal rate of return pada studi kelayakan investasi pada Scopus, dengan dengan time horizon 

sebagai batasan penelitian, sehingga dihasilkan trend penggunaan IRR pada bidang industri.  

a. Penentuan Tema 

Tema yang dipilih adalah mengenai penggunaan IRR sebagai salah satu metode 

analisis kelayakan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan.  

b. Pencarian Artikel Ilmiah Internal Rate of Return 

Pada tahap ini, dilakukan pencarian data artikel ilmiah atau jurnal dengan sumber 

data penelitian diperoleh dari Scopus. Scopus merupakan database terbesar yang mendata 

karya-karya ilmiah di seluruh dunia yang bereputasi tingi. Djwantoro Hardjito (2012) 

menyatakan bahwa data publikasi dan jumlah sitasi yang dicatat Scopus banyak dipakai 

sebagai salah satu alat ukur kinerja universitas secara internasional. Pencarian dilakukan 

menggunakan kata kunci “internal rate of return” pada Article Title, Abstract, dan 

Keywords. 

c. Penetapan Time Horizon 

Artikel yang diteliti hanyalah artikel yang dipublikasikan dalam time horizon 2 

tahun, yaitu selama tahun 2015-2017. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

terkini ilmu pengetahuan. 

d. Analisis 

Analisis dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap beberapa artikel yang 

terdapat pada database Scopus. Analisa dilakukan untuk mengetahui subject area 

penelitian, sehingga dapat diketahui tren keilmuan yang IRR ke depannya.  

Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan artikel dari tahun 2016 hingga tahun 

2017 ke dalam 5 pokok engineering problem yaitu Service Improvement, Equipment and 

Process Selection, Equipment Replacement, New Product and Product Expansion, dan Cost 

Reduction. Dari pokok bahasan tersebut dibuat grafik untuk menggambarkan presentase 

masalah yang sering dikaji dan menjadi tren penelitian saat ini. Sehingga dihasilkan tren 

penelitian dengan bahasan internal rate of return dari hasil presentasi tertinggi dari 

klasifikasi 5 problem tersebut.  

 

Penentuan Tema
Pemilihan Dokumen 
dengan kata kunci 

 internal rate of return 
Time Horizon

AnalisisContoh KasusKesimpulan

 
  Gambar 1. Tahapan Analisis Penelitian  
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3. Hasil dan Pembahasan 

a. Internal Rate of Return (IRR) 

Kasmir dan Jakfar (2003) menyatakan tujuan dilakukannya analisa kelayakan bisnis 

yaitu : 

• Menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang 

• Memudahkan perencanaan  

• Memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

• Memudahkan pengawasan agar jalannya usaha sesuai dengan rencana yang telah 

disusun 

• Memudahkan pengendalian 

Internal rate of return merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk melakukan analisis kinerja ekonomi suatu perusahaan. Nama lain dari IRR 

yaitu investor’s method, dan the discounted cash-flow method. Sullivan (2015) menyatakan 

metode IRR merupakan metode yang biasa digunakan untuk menampilkan tingkat 

pengembalian ekonomi. Nilai IRR harus lebih tinggi dari MARR (Minimum attractive rate 

of return) atau tingkat pengembalian minimum. Jika nilai IRR lebih kecil dari nilai MARR, 

maka dapat disimpulkan bahwa investasi tidak layak dilakukan oleh perusahaan. Jika 

dilakukan, maka perusahaan akan mengalami kerugian dikarenakan jumlah uang yang 

dikeluarkan untuk investasi jumlahnya lebih besar dari jumlah uang yang akan diterima. 

Dengan diterapkannya metode IRR, perusahaan dapat memperhitungkan laba ataupun 

kerugian yang mungkin terjadi. 

b. Perumusan IRR 

IRR disajikan dalam bentuk presentase (i’%) dengan formulasi present worth (PW) 

unutk satu alternatif yaitu : 

- Untuk nilai PW ≤ 0 

∑ 𝑅𝑘(𝑃 𝐹⁄ , 𝑖′%, 𝑘) =  ∑ 𝐸𝑘  (𝑃 𝐹, 𝑖′%, 𝑘⁄ )𝑁
𝑘=0

𝑁
𝑘=0   …… (1) 

 

Dimana  Rk = pendapatan bersih tahun ke-k 

  Ek = pengeluaran bersih tahun ke-k 

  N = lama periode waktu  

- Untuk nilai PW = 0 

𝑃𝑊 = ∑ 𝑅𝑘(𝑃 𝐹⁄ , 𝑖′%,𝑘) − ∑ 𝐸𝑘 (𝑃 𝐹, 𝑖′%, 𝑘⁄ )𝑁
𝑘=0

𝑁
𝑘=0  …… (2) 

  

Setelah dilakukan perhitungan, maka hasil IRR harus dibandingkan dengan nilai MARR. Hal 

ini dilakukan untuk menguji apakah alternatif yang dihasilkan dapat diterima atau tidak 

dengan aturan bahwa nilai IRR ≥ MARR.  

- Investment balance diagram (Diagram Aliran Investasi) 
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 Gambar 2. Diagram Aliran Investasi 

 Sumber : Sullivan, et al (2015) 

 

Pada gambar diatas, panah kebawah menunjukkan pengembalian nilai investasi dalam satu 

tahun, dan garis putus-putus merupakan peluang laba pada pada setiap tahunnya. IRR yang 

terdapat pada gambar terpenuhi jika tanda panah mencapai titik nol pada tahun ke-N.  

- Perhitungan dengan Excel 

 
Gambar 3. Contoh perhitungan IRR dengan Excel 

 Sumber : Sullivan, et al (2015) 

 

Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang memiliki aplikasi lembar kerja spreadsheet. 

Perhitungan IRR dapat dilakukan dengan cepat dan efektif menggunakan Excel. Excel juga 

dapat menampilkan grafik dari data data yang dimasukkan. 

 
Gambar 4. Contoh tampilan grafik IRR dengan aplikasi Excel 
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 Sumber : Sullivan, et al (2015) 

c. Analisis Review Paper 

Bagian ini menjelaskan analisis dari tren perkembangan ilmu pengetahuan dengan 

bahasan internal rate of return (IRR) yang dipublikasikan pada Scopus.com sebagai 

penyedia database artikel terbesar. Terdapat 5 engineering problem yang menjadi acuan 

dilakukannya pengelompokan artikel, yaitu Service Improvement, Equipment and Process 

Selection, Equipment Replacement, New Product and Product Expansion, dan Cost 

Reduction. Dengan penetapan time horizon selama 2 tahun, yaitu tahun 2016 hingga 2017, 

didapatkan beberapa artikel yang sesuai, seperti yang terdapat pada tabel dibawah.  
 

Tabel 1. Klasifikasi Penelitian IRR berdasarkan Tujuan Penelitian  

pada Tahun 2016-2017 menurut scopus.com 

No. Judul Penulis 
Tujuan 

Penelitian 

Kategori 

Service 

Improv

ement 

Equipm

ent and 

Process 

Selectio

n 

Equip

ment 

Repla

cemen

t 

New 

Product 

and 

Product 

Expansi

on 

Cost 

Red

ucti

on 

1 

Technical and 

economic 

feasibility of using 

microturbines for 

the energy 

utilization of 

landfill gas 

Medeir

os, et al 

(2017) 

Menganalisis 

kelayakan 

ekonomi project 

DCM 

   √  

2 

An economic 

evaluation of 

Iranian natural gas 

export to Europe 

through proposed 

pipelines 

Sadegh

i, et al 

(2017) 

Menganalisis 

kelayakan proyek 

infrastruktur 

transfer gas dari 

Iran ke Eropa 

    √ 

3 

Feasibility of 

producing nano 

cement in a 

traditional cement 

factory in Iraq 

Alyasir

y, et al 

(2017) 

Menaganlisis 

kelayakan lini 

produksi nano 

semen baru di 

perusahaan 

  √   

4 

Economic 

Evaluation and 

Overall 

Assessment of 

Water Harvesting 

Ponds based on 

Scorecard System: 

A Case Study 

Dabral, 

et al 

(2017) 

Menganalisis 

kelayakan 3 

kolam 

penampungan air 

  √   

5 

Hydrous 

bioethanol 

production from 

sugarcane bagasse 

de 

Medeir

os, et al 

(2017) 

Menganalisis 

kelayakan 

produksi etanol 

dari ampas tebu 

   √  
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via energy self-

sufficient 

gasification-

fermentation 

hybrid route: 

Simulation and 

financial analysis 

6 

Economic analysis 

of a hypothetical 

bamboo-biochar 

plant in Zhejiang 

province, China 

Zhang, 

et al 

(2017) 

Menganalisis 

kelayakan 

pembentukan 

pabrik baru di 

provinisi 

Zhejiang, China 

√     

7 

Evaluation of solar 

thermal driven 

cooling system in 

office buildings in 

Saudi Arabia 

Linjawi

, et al 

(2017) 

Menaganlisis 

kelayakan solar 

absorption chiller 

pada gedung 

kantor di Arab 

Saudi 

  √   

8 

Cost benefit 

analysis of smart 

grid: A case study 

from India 

Padmin

i, et al 

(2017) 

Analisis 

kelayakan proyek 

di India 

 √    

9 

Comparison 

between domestic 

unconventional 

natural gas and 

imported gas in 

the context of low 

oil price 

Guan, 

et al 

(2016) 

Membandingkan 

sumber daya gas 

non konvensional 

atau impor gas 

 √    

10 

Feasibility study 

for the 

implementation of 

a collaborative 

learning virtual 

environment 

training company 

Martine

z, et al 

(2016) 

Analisis 

kelayakan 

penerapan 

pembelajaran 

virtual 

√     

11 

Impact of systems 

cost incentives on 

the economics of 

distributed solar 

power in Canada 

Macdo

ugall, 

et al 

(2016) 

Analisis 

kelayakan 

distribusi tenaga 

surya di Kanada 

√     

12 

Shipboard trials of 

magnesium-based 

exhaust gas 

cleaning system 

Zhu, et 

al 

(2016) 

Menganalisis 

manfaat ekonomi 

pembersihan gas 

buang berbasis 

Magnesium 

 √    
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13 

Sunflower 

production in 

Brazil: Sensitivity 

of the financial 

viability in the 

cultivation in 

farms through 

Monte Carlo 

simulation 

Suchla, 

et al 

(2016) 

Menaganalisis 

kelayakan 

ekonomi produksi 

bunga matahari di 

Negara Parana, 

Brazil 

   √  

14 

Modeling 

construction and 

demolition waste 

recycling program 

in Bangkok: 

Benefit and cost 

analysis 

Doan, 

et al 

(2016) 

Menguji 

kelayakan 

program daur 

ulang limbah 

konstruksi dan 

pembongkaran di 

Bangkok, 

Thailand 

 √    

15 

Economic 

evaluation of 

carbon capture and 

storage enhanced 

oil recovery 

technology 

Zhong, 

et al 

(2016) 

Analisisi 

kelayakan 

ekonomi 

penangkapan 

karobon dan 

penyebaran 

proyek 

penyebaran 

minyak 

 √    

16 

Optimization of 

Solar Photovoltaic 

Plant and 

Economic 

Analysis 

Dubey, 

et al 

(2016) 

Optimalisasi 

pembangkit surya 

fotovoltaik skala 

besar dengan 

analisis ekonomi 

    √ 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmu 

pengetahuan dengan tema metode IRR untuk menentukan kelayakan investasi perusahaan 

banyak diterapkan untuk pemilihan peralatan dan proses (equipment and process selection). 

Hal ini didapatkan dari presentase jumlah penelitian dengan kategori pembahasan tertinggi 

yang tertera pada Scopus selama tahun 2016 hingga tahun 2017 sesuai dengan grafik pada 

gambar 5. Equipment and process selection menghasilkan nilai tertinggi karena penelitian 

yang menggunakan IRR sebagai bahasannya biasanya dilakukan untuk melakukan analisis 

terhadap penambahan peralatan maupun pemilihan proses yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. Hal ini terjadi ketika perusahaan ingin meningkatkan produktivias perusahaan 

dengan melakukan investasi penambahan alat atau melakukan perbaikan proses. 
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Gambar 5. Tren Riset aplikasi IRR untuk engineering problem tahun 2016-2017 

 

4. Simpulan 

Analisis kelayakan investasi dapat dilakukan oleh seluruh bidang, bukan hanya pada industri 

manufaktur. Analisis kelayakan investasi sangat perlu dilakukan untuk mengkaji apakah suatu 

investasi yang akan dilaksanakan adalah feasible atau layak dilakukan dan tidak menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan. Kriteria layak dilakukan adalah ketika IRR > MARR (Sullivan, 2015). 

Berdasarkan 5 engineering problem seperti Service Improvement, Equipment and Process Selection, 

Equipment Replacement, New Product and Product Expansion, dan Cost Reduction, didapatkan hasil 

bahwa perkembangan penelitian analisis kelayakan investasi di dunia saat ini dengan topik bahasan 

internal rate of return (IRR) lebih condong ke equipment and process selection dengan presentase 

jumlah penelitian sebanyak 43,75%, disusul dengan Service Improvement dan New Product and 

Product Expansion masing masing sebesar 18,75%. Dapat disimpulkan kajian penelitian analisis 

kelayakan investasi saat ini masih cenderung dilakukan untuk melakukan pemilihan peralatan dan 

proses pada seluruh bidang di industri. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang dibahas pada penelitian 

yang bersangkutan. Dan terbukanya peluang dengan topik penelitian equipment replacement dengan 

jumlah penelitian saat ini sebesar 6,25%.  
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ABSTRAK 

Suatu rencana investasi aset tetap perusahaan dalam proyek teknik perlu mempertimbangkan perhitungan 

depresiasi. Suatu aset tetap memiliki masa manfaat tertentu sehingga harus dapat dibebankan secara tepat 

sesuai dengan metode perhitungan depresiasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Depresiasi seringkali digunakan untuk menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Pentingnnya 

penggunaan depresiasi pada proyek teknik telah mendorong peneliti-peneliti terdahulu untuk mengkaji 

analisis metode perhitungan depresiasi pada berbagai persoalan di suatu perusahaan. Data artikel yang 

digunakan diperoleh dari database Scopus, dan Scholar yang dihimpun menggunakan kata kunci tertentu. 

Data dikumpulkan sampai dengan April 2018. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan 

penggunaan depresiasi dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan umur ekonomis, penggunaannya 

pada bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, besarnya beban depresiasi, metode dalam perhitungan 

depresiasi, dan masalah rekayasa. Hasil menunjukkan bahwa depresiasi digunakan untuk menghitung aset 

suatu perusahaan berdasarkan masa manfaatnya dengan mempertimbangkan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku.  

 
Kata kunci: Depresiasi, Metode, SAK 

 

1. Pendahuluan 

Ekonomi teknik adalah sisi dari keputusan yang dibuat atau direkomendasikan oleh para 

insinyur saat mereka memposisikan perusahaan untuk menjadi keuntungan di pasar yang sangat 

kompetitif. Hal yang melekat pada keputusan ini adalah trade-off antara berbagai jenis biaya dan 

kinerja  seperti waktu respon, keamanan, berat, keandalan, dll (Sullivan, 2015). Dalam ekonomi 

teknik terdapat berbagai aspek yang dibahas, salah satunya yaitu mengenai depresiasi.  

Pada umumnya perusahaan melakukan investasi dalam jumlah yang besar pada berbagai aset 

tetap yang dimilikinya. Berdasarkan PSAK No. 16 (1994). Aktiva tetap adalah aktiva berwujud 

yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan 

dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat merupakan periode 

suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan. 

Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva 

sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau 

jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai 
sisanya . 

Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke 

pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung (PSAK No. 17 2004.17.1). Menurut 

William G.Sullivan (2015), depresiasi adalah penurunan nilai fisik dengan berlalunya waktu dan 

penggunaan. Lebih khusus lagi, depresiasi adalah konsep akuntansi yang menetapkan 

pengurangan tahunan terhadap laba sebelum pajak sehingga pengaruh waktu dan penggunaan 

terhadap nilai aset dapat tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Jumlah depresiasi aktual 

tidak akan pernah bisa dibuat sampai aset tersebut dihentikan dari layanan dikarenakan depresiasi 

merupakan biaya non kas yang mempengaruhi pajak penghasilan.  

mailto:2)wahyudisutopo@staff.uns.ac.id
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Standar Akuntansi Keuangan (2012) menyatakan bahwa “Jumlah yang dapat disusutkan 

dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode 

yang sistematis. Metode manapun yang dipilih ,konsistensi dalam penggunannya adalah perlu, 

tanpa memandang tingkat profitabilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat 

menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.” Aktiva tetap 

berwujud dapat didepresiasikan ke dalam beberapa metode, beberapa jenis metode penyusutan 

atas aset tetap menurut PSAK 16 yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu metode penyusutan 

garis lurus (straight line method), saldo menurun ganda (double declining balance method), dan 

metode unit produksi (units of production method).  

Penelitian mengenai depresiasi ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan depresiasi dalam 

permasalahan bidang rekayasa dan mengetahui apakah penelitian terdahulu telah sesuai dengan 

standar akuntansi yang ditetapkan baik nasional maupun internasional. Data-data berupa artikel, 

dokumen penelitian dikumpulkan terlebih dahulu dari database Scopus dan Scholar kemudian 

dilakukan analisis. Analisis dilakukan untuk mengetahui  peranan depresiasi berdasarkan 

penggunaannya pada mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, dll, umur ekonomis dan metode 
depresiasi. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi pemilihan tema, pengumpulan data yang 

berupa pemilihan artikel, kemudian menganalisis data tentang penggunaan depresiasi dalam 

industri.  

 

a) Pemilihan Tema 

Pemilihan tema dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan literature review 

mengenai depresiasi dalam analisis laporan keuangan. Selain itu juga melakukan 
literature review terhadap peranan depresiasi dalam engineering economy. 

 

b) Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari paper-paper pada web jurnal (Scopus 

& Scholar), buku-buku serta artikel-artikel lainnya. Dalam penelitian ini, pemilihan 

artikel mengenai depresiasi berdasarkan penggunaannya pada mesin, bangunan, 

peralatan, kendaraan, dll, umur ekonomis dan metode depresiasi.  

 

c) Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah all years. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui arti depresiasi, penggunaan depresiasi hingga metode yang 

digunakan dalam perhitungan depresiasi dari dulu hingga April 2018. 

 

d) Analisis Data  

Berdasarkan artikel-artikel yang telah dipilih kemudian dilakukan suatu analisis 
yang akan menjelaskan tentang depresiasi berdasarkan penggunaannya pada mesin, 

bangunan, peralatan, kendaraan, dll, metode depresiasi dengan mempertimbangkan 

umur manfaat dan metode apa saja yang digunakan yang mengacu pada PSAK dan US. 

GAAP. Selain membandingkan antara studi kasus terhadap kesesuaian dengan PSAK 

dan US. GAAP, analisis dilakukan untuk mengetahui penggunaan depresiasi pada 

engineering problem.   
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Gambar 1. Bagan metode analisis data 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 

a) Depresiasi Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)  dan UU 

Pajak Penghasilan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 1994 menyatakan bahwa 

“Penyusutan merupakan alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva 

sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau 

jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan, dikurangi nilai 

sisanya.” 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan 

dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk 

dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun. Masa manfaat merupakan periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan 

PSAK No. 16 (1994). 

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat suatu 

aktiva berdasarkan PSAK No. 16 (1994): 

• Penggunaan aktiva berdasarkan kapasitas yang diharapkan oleh perusahaan.  

• Keusangan fisik yang bergantung pada faktor operasional. 

• Keusangan teknis yang dihasilkan oleh aktiva tersebut.  

• Pembatasan hukum atas penggunaan aktiva. 

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang 

disusutkan secara sistematis dari suatu aset atau aktiva selama umur manfaatnya berdasarkan ED 

PSAK No. 16 (revisi 2011.16.19).  

• Metode garis lurus (Straight Line Method) 

Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat suatu aktiva jika 
nilai residunya tidak berubah. 

• Metode saldo menurun (Diminishing Balance Method) 

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aktiva.  
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• Metode jumlah unit (Sum of The Unit Method) 

Beban penyusutan pada metode ini didasarkan pada output yang diharapkan dari aktiva.  

Metode penyusutan aktiva dapat  dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi masa 

manfaat dari suatu aktiva dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali jika 

terdapat perubahan dalam pola konsumsi masa manfaat dari aktiva tersebut. 

Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada Pasal 11 Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

 
Tabel 1. Pengelompokan Harta Berwujud Berdasarkan Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 1 untuk mebel dan peralatan dari kayu atau rotan, mesin kantor (mesin tik, mesin 

hitung, computer, printer dan sejenisnya), tape recorder, TV, sepeda motor, sepeda, dan alat-alat 

dapur. Pada kelompok 2 untuk peralatan dari logam seperti mobil, bus, truk, speed boat dan 

sejenisnya, container dan lainnya. Pada kelompok 3 untuk jenis aset pada perusahaan industri 

garmen, perkayuan, kimia, industri mesin. Kelompok 4 untuk jenis aset yang digunakan dalam 

perusahaan konstruksi, perhubungan dan komunikasi. 

b) Depresiasi  menurut U.S. GAAP (United States Generally Accepted Accounting 

Principles) 

Berdasarkan Pricewaterhouse Coopers Indonesia (2010), U.S. GAAP  pada tujuan 

pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai, aset atau kelompok aset berumur panjang 

harus mewakili tingkat terendah di mana entitas dapat secara terpisah mengidentifikasi arus kas 

yang sebagian besar tidak bergantung pada arus kas aset dan liabilitas lainnya. 

Dalam keadaan terbatas, aset berumur panjang mungkin tidak memiliki arus kas yang dapat 

diidentifikasi yang sebagian besar tidak bergantung pada arus kas aset dan kewajiban lain dan 

kelompok aset lainnya. Dalam situasi seperti itu, kelompok aset untuk aset berumur panjang 

tersebut harus mencakup semua aset dan liabilitas entitas. 

U.S. GAAP pada umumnya tidak memerlukan pendekatan komponen untuk depresiasi. 

Meskipun secara umum diharapkan bahwa kelayakan yang signifikan dalam laporan keuangan 

akan dinilai kembali setiap periode pelaporan, tidak ada persyaratan untuk peninjauan ulang 
tahunan atas nilai residu. Menurut U.S. GAAP memperbolehkan metode depresiasi yang sama 

dengan IFRS yaitu Straight Line Method, Diminishing Balance, dan Units of Production 

(PricewaterhouseCoopers Indonesia, 2010). 

c) Metode Depresiasi 

Pada perhitungan depresiasi terdapat berbagai metode yang digunakan seperti : 

1. Metode Garis Lurus (Straight-Line) 

Pada metode ini, beban penyusutan sama pada setiap tahunnya selama estimasi masa 

manfaatnya. 

dk      = (B – SVN) / N             (1) 

d*
k      = k . dk              (2) 

BVk    = B – d*
k             (3) 

 

 

Ayat (1) Ayat (2)

I.Bukan Bangunan

      Kelompok 1 4 tahun 25% 50%

      Kelompok 2 8 tahun 12.5% 25%

      Kelompok 3 16 tahun 6.25% 12.5%

      Kelompok 4 20 tahun 5% 10%

II. Bangunan 

      Permanen 20 tahun 5%

      Tidak Permanen 10 tahun 10%

Kelompok Harta 

Berwujud
Masa Manfaat

Tarif Penyusutan 

sebagaimana 

dimaksud dalam
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Dimana, N = Umur manfaat  

       B = Basis harga, termasuk penyesuaian 

       dk = Penyusutan per tahun 

      BVk = Nilai buku akhir tahun ke- 

      SVN = Nilai residu pada akhir taun ke N 

      d*
k = kumulatif penyusutan hingga tahun ke- 

sumber : Sullivan et al.(2015) 

Berikut ini contoh perhitungan depresiasi berdasarkan Sullivan et al. (2015). Sebuah alat 

bedah laser memiliki biaya perolehan sebesar $ 200.000 dan masa pakai lima tahun. Nilai sisa 

yang diperkirakan adalah $ 20.000 pada akhir tahun kelima. Tentukan jumlah penyusutan tahunan 

dengan menggunakan metode SL.  

Penyusutan per tahun = Harga Perolehan – Nilai 

                 Umur manfaat 

    = $ 200.000 - $ 20.000  = $ 36.000 

            5  

Missal untuk tahun ketiga biaya penyusutan sebesar : 

    𝑑3
∗ =

3 ($ 200.000 − $ 20.000)

5
 

          = $ 108.000 

  BV3 = $ 200.000 - $ 108.000 = $ 92.000 

 

Tabel 2. Depresiasi dan Nilai Buku Setiap Tahunnya 

 

     

 

 

 

Dapat disimpulkan bahwa nilai buku (BV) pada akhir tahun umur manfaat sama 

dengan nilai sisa (SV) yang digunakan untuk menghitung jumlah penyusutan tahunan. 

2. Metode Unit Produksi (Units of Production) 

Metode ini menghasilkan basis biaya (minus SV final) yang dialokasikan secara merata 

di atas perkiraan jumlah unit yang diproduksi selama masa manfaat aset tersebut.  

 

 

 
sumber : Sullivan et al.(2015) 

3. Metode Saldo Menurun (Declining Balance) 

Pada metode ini, beban penyusutan semakin menurun setiap tahunnya selama umur 

manfaat aktiva tersebut. Nilai sisa atau nilai residu tidak diikutsertakan dalam 

perhitungan. Pada metode ini, R = 2/N ketika menggunakan 200% DB dan saat 150% 

DB menggunakan R = 1.5/N. 

d1  = B(R)              (4) 

dk   = B(1 − R)k−1(R)             (5) 

d*
k  = B[1 − (1 − R)k             (6) 

BVk = B(1 − R)k             (7) 

Dimana, N = Umur manfaat  

       B = Basis harga, termasuk penyesuaian 

       dk = Penyusutan per tahun 

      BVk = Nilai buku akhir tahun ke- 

Depreciation per unit of production = (B- SVN)/(Estimated lifetime production units) 

 

EOY, k dk BVk

0 - 200,000$      

1 36,000$        164,000$      

2 36,000$        128,000$      

3 36,000$        92,000$        

4 36,000$        56,000$        

5 36,000$        20,000$        
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      d*
k = kumulatif penyusutan hingga tahun ke- 

sumber : Sullivan et al.(2015) 

Berikut ini contoh perhitungan depresiasi berdasarkan artikel Sari, E.M. dengan 

data yang telah dimodifikasi. Pada Bulan Januari tahun 2018 PT. Gendarin Indonesia 

membeli 3 buah Mitsubishi Fuso dengan harga perolehan sebesar Rp. 1.750.000.000,- 

ditaksir kendaraan memiliki usia ekonomis 8 tahun. 
 

 

Tabel 3. Perhitungan Penyusutan Pada PT. Gendarin Indonesia 

  

 

 

 

 

d) Perbandingan Depresiasi Pada Berbagai Artikel Ilmiah 

Berikut ini merupakan tabel perbandingan artikel-artikel ilmiah mengenai depresiasi 

dengan mempertimbangkan umur manfaat dan metode yang digunakan. Dari tabel tersebut 

terdapat tarif penyusutan yang didapatkan berdasarkan umur ekonomis aset tersebut dengan 

PSAK dan GAAP. 

 

Tabel 4. Perbandingan Depresiasi Berdasarkan Umur Ekonomis dan Metode Depresiasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan 

Awal Tahun

Nilai Buku Awal 

Tahun
Tarif

Penyusutan 

Tahunan

Nilai Buku Akhir 

Tahun

2018 1,750,000,000.00Rp  1,750,000,000.00Rp  25% 437,500,000.00Rp  1,312,500,000.00Rp  

2019 1,750,000,000.00Rp  437,500,000.00Rp            1,312,500,000.00Rp  25% 328,125,000.00Rp  984,375,000.00Rp      

2020 1,750,000,000.00Rp  765,625,000.00Rp            984,375,000.00Rp      25% 246,093,750.00Rp  738,281,250.00Rp      

2021 1,750,000,000.00Rp  1,011,718,750.00Rp         738,281,250.00Rp      25% 184,570,312.50Rp  553,710,937.50Rp      

2022 1,750,000,000.00Rp  1,196,289,062.50Rp         553,710,937.50Rp      25% 138,427,734.38Rp  415,283,203.13Rp      

2023 1,750,000,000.00Rp  1,334,716,796.88Rp         415,283,203.13Rp      25% 103,820,800.78Rp  311,462,402.34Rp      

2024 1,750,000,000.00Rp  1,438,537,597.66Rp         311,462,402.34Rp      25% 77,865,600.59Rp    233,596,801.76Rp      

2025 1,750,000,000.00Rp  1,516,403,198.24Rp         233,596,801.76Rp      233,596,801.76Rp  -Rp                             

Kesesuaian

SL SOYD

Unit of 

Producti

on 

DB PSAK GAAP Studi Kasus

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

20 tahun 5% - V
Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan

Krisnawati.(2013)
Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap 

Pada PT.Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I
20 tahun 5% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP. Umur manfaat dan beban 

penyusutan sesuai dengan UU PPh

Mairuhu dan 

Tinangon.(2014)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aaktiva Tetap 

dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan Pada 

Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo

10 tahun 10%

18% 

(tahun 

pertama)

16.8% - -
Menggunakan 3 metode, yang seharusnya 

menggunakan metode SL

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

20 tahun 5% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP. Umur manfaat dan beban 

penyusutan sesuai dengan UU PPh

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

10 tahun 10% V V

Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan 

dan terjadi perbedaan beban penyusutan, 

umur ekonomis dengan UU PPh

Arsyifa dan 

Sutopo.(2017)

Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Mesin

Pengecatan Dengan Mempertimbangkan Pajak dan 

Biaya Depresiasi Serta Operasional CV. Creative 71

8 tahun 13% V V

Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan 

dan terjadi perbedaan beban penyusutan, 

umur ekonomis dengan UU PPh

Litdia dan Suardi. 

(2013)

Evaluasi Penyusutan Aktiva Tetap

Pada PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA
8 tahun 13% - V

Metode sesuai, namun tidak semua aset 

diperhitungkan

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

10 tahun 10% - V
Metode sesuai, namun tidak semua aset 

diperhitungkan

Barclift, Armstrong, 

Simpson, and Joshi. 

(2017)

CAD-Integrated Cost Estimation And Build Orientation 

Optimization

To Support Design For Metal Additive Manufacturing

- V -
Metode yang digunakan tidak sesuai pada 

standar

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

10 tahun 10% - V

Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan 

dan terjadi perbedaan beban penyusutan, 

umur ekonomis dengan UU PPh

Krisnawati.(2013)
Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap 

Pada PT.Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I
5 tahun 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan 

dan umur ekonomis dengan UU PPh.

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

5 tahun 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan 

dan umur ekonomis dengan UU PPh.

Sari, Susanti, dan 

Masyhad

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-

Undang Perpajakan Untuk Menentukan Pajak 

Tangguhan Di PT. Armindo Intercorp

- 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan  

dengan UU PPh.

Kusumawati, dan 

Wulandari. (2012)

Analisa Depresiasi Aktiva Tetap (Kendaraan) Dalam 

Laporan

Laba Rugi Pada Primkokas Cilegon

5 tahun 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan 

dan umur ekonomis dengan UU PPh.

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

5 tahun 20% - V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, namun tidak semua aset 

diperhitungkan

Krisnawati.(2013)
Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap 

Pada PT.Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I
4 tahun 25% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP.                                                     

Umur manfaat dan beban penyusutan 

sesuai dengan UU PPh

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

4 tahun 25% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP. Umur manfaat dan beban 

penyusutan sesuai dengan UU PPh

Tarif Penyusutan berdasarkan Metode yang digunakan
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Tabel 4. Perbandingan Depresiasi Berdasarkan Umur Ekonomis dan Metode Depresiasi (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aktiva tetap berupa bangunan, rata-

rata umur ekonomis yang digunakan yaitu 10-20 tahun. Pada aktiva tetap mesin memiliki rata-

rata umur ekonomis yaitu 8-10 tahun, aktiva tetap kendaraan memiliki umur ekonomis yaitu 5-8 

tahun dan pada aktiva tetap peralatan memiliki rata-rata umur ekonomis yaitu 4-5 tahun. Dari 

artikel-artikel tersebut dapat disimpulkan sebagian besar telah sesuai dengan PSAK No.16 untuk 

metode depresiasi menggunakan metode garis lurus. Namun terdapat artikel yang belum sesuai 

dengan PSAK No.16. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tidak mempertimbangkan semua aset 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk dilakukan perhitungan depresiasi. 

Sedangkan suatu perusahaan perlu mempertimbangkan seluruh aset yang memiliki umur manfaat 

lebih dari satu tahun saat melakukan penyusutan aset perusahaan. Artikel-artikel tersebut hanya 

dapat dibandingkan atas penggunaan metode yang sama dengan PSAK yang ditetapkan di 

Indonesia dikarenakan US GAAP yang didapatkan hanya menjelaskan secara garis besar 

mengenai metode apa yang digunakan.   

Perhitungan depresiasi biasanya digunakan dalam analisis laporan keuangan perusahaan. 

Pada engineering problem, depresiasi dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu  

1. Service Improvement 

2. Cost Reduction 

3. Equipment and Process Selection 

4. Equipment Replacement 

5. New Product and Product Expansion 

 

 

Kesesuaian

SL SOYD

Unit of 

Producti

on 

DB PSAK GAAP Studi Kasus

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

20 tahun 5% - V
Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan

Krisnawati.(2013)
Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap 

Pada PT.Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I
20 tahun 5% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP. Umur manfaat dan beban 

penyusutan sesuai dengan UU PPh

Mairuhu dan 

Tinangon.(2014)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aaktiva Tetap 

dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan Pada 

Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo

10 tahun 10%

18% 

(tahun 

pertama)

16.8% - -
Menggunakan 3 metode, yang seharusnya 

menggunakan metode SL

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

20 tahun 5% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP. Umur manfaat dan beban 

penyusutan sesuai dengan UU PPh

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

10 tahun 10% V V

Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan 

dan terjadi perbedaan beban penyusutan, 

umur ekonomis dengan UU PPh

Arsyifa dan 

Sutopo.(2017)

Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Mesin

Pengecatan Dengan Mempertimbangkan Pajak dan 

Biaya Depresiasi Serta Operasional CV. Creative 71

8 tahun 13% V V

Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan 

dan terjadi perbedaan beban penyusutan, 

umur ekonomis dengan UU PPh

Litdia dan Suardi. 

(2013)

Evaluasi Penyusutan Aktiva Tetap

Pada PT. ADHIMIX PRECAST INDONESIA
8 tahun 13% - V

Metode sesuai, namun tidak semua aset 

diperhitungkan

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

10 tahun 10% - V
Metode sesuai, namun tidak semua aset 

diperhitungkan

Barclift, Armstrong, 

Simpson, and Joshi. 

(2017)

CAD-Integrated Cost Estimation And Build Orientation 

Optimization

To Support Design For Metal Additive Manufacturing

- V -
Metode yang digunakan tidak sesuai pada 

standar

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

10 tahun 10% - V

Metode sesuai PSAK dan US GAAP, 

namun tidak semua aset diperhitungkan 

dan terjadi perbedaan beban penyusutan, 

umur ekonomis dengan UU PPh

Krisnawati.(2013)
Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap 

Pada PT.Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I
5 tahun 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan 

dan umur ekonomis dengan UU PPh.

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

5 tahun 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan 

dan umur ekonomis dengan UU PPh.

Sari, Susanti, dan 

Masyhad

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-

Undang Perpajakan Untuk Menentukan Pajak 

Tangguhan Di PT. Armindo Intercorp

- 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan  

dengan UU PPh.

Kusumawati, dan 

Wulandari. (2012)

Analisa Depresiasi Aktiva Tetap (Kendaraan) Dalam 

Laporan

Laba Rugi Pada Primkokas Cilegon

5 tahun 20% V V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, penentuan aset sesuai. Terdapat 

perbedaan pada nilai beban penyusutan 

dan umur ekonomis dengan UU PPh.

Irmawati dan 

Gunawan.(2013)

Penerapan Metode Penyusutan Garis Lurus Pada

Aktiva Tetap Berwujud di Balai Besar Pendidikan

Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)

5 tahun 20% - V

Metode sesuai dengan PSAK dan U.S 

GAAP, namun tidak semua aset 

diperhitungkan

Krisnawati.(2013)
Tinjauan Atas Perolehan dan Penyusutan Aset Tetap 

Pada PT.Jamsostek (Persero) Cabang Bandung I
4 tahun 25% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP.                                                     

Umur manfaat dan beban penyusutan 

sesuai dengan UU PPh

Nugroho.(2006)

Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap 

dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan (studi 

kasus pada Tomodachi Resto)

4 tahun 25% V V

Metode sesuai (SL) dengan PSAK dan 

US.GAAP. Umur manfaat dan beban 

penyusutan sesuai dengan UU PPh

Tarif Penyusutan berdasarkan Metode yang digunakan

Kendaraan

Peralatan

Judul Artikel

Mesin

Umur 

Ekonomis

Bangunan

Referensi



 

 

Seminar dan Konferensi Nasional DEC ISSN: 2579-6429 2018 

Surakarta, 7-8 Mei 2018 

 

609 
 

 

 

 

Tabel 5. Pengelompokan Studi Kasus Depresiasi Berdasarkan Engineering Problem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan depresiasi banyak digunakan 

pada permasalahan rekayasa yaitu cost reduction. Selain itu juga pada pemilihan atau penambahan 

mesin/alat, hal ini terkait dengan masa manfaat suatu mesin tersebut. Jika suatu mesin mempunyai 

masa manfaat yang lebih lama dari mesin lainnya, maka akan mengurangi biaya sehingga 

mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. 

 

4. Simpulan 

Artikel ini telah menunjukkan penggunaan depresiasi dalam perhitungan aset suatu 

perusahaan pada bangunan, mesin, kendaraan dan peralatan, serta metode dalam perhitungan 

depresiasi. Hasil menunjukkan bahwa depresiasi digunakan untuk menghitung aset suatu 

perusahaan. Aset tersebut seperti bangunan, mesin, kendaraan, peralatan dan lainnya. Metode 

penyusutan atau depresiasi yang sering digunakan adalah Straight Line Method karena 

mempunyai beban penyusutan yang relatif konstan setiap tahunnya dimana sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16. Beberapa artikel terdahulu yang masih belum 

mengacu pada PSAK yang telah diterapkan. Artikel tersebut tidak mempertimbangkan semua aset 

yang mempunyai umur manfaat lebih dari satu tahun untuk perhitungan depresiasi. Perhitungan 

depresiasi atau penyusutan perlu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku seperti PSAK No. 

16 untuk di Indonesia dan US. GAAP untuk Amerika. Namun karena US GAAP yang didapatkan 

hanya menjelaskan secara garis besar mengenai metode apa yang digunakan maka menyebabkan 

terbatasnya perbandingan antara PSAK dengan US GAAP tersebut. Untuk artikel penyusutan di 

wilayah Indonesia penentuan depresiasi tidak hanya berdasarkan PSAK namun juga melihat pada 

peraturan UU PPh baik melihat dari masa manfaat ataupun beban penyusutan yang ditetapkan. 
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